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Uutisia 50 vuotta sitten
20 000 pikakurssilaista
Kertausharjoituksiin kutsuttavien määrä on jo kahtena vuonna ylittänyt 20 000 reserviläisen rajan. Luku sinänsä on ilahduttava, kun muistetaan takavuosien nollaraja ja siitä hiljalleen tapahtunut koulutettavien määrän nousu muutamaan tuhanteen mieheen.
Noin pienten miesmäärien kertauskouluttaminen oli laskettava lähinnä symbooliseksi toiminnaksi. Jälkikäteen voidaan tietenkin sanoa,
että eihän heitä ja heidän koulutustaan mihinkään tarvittu. Nekin rahat olisi voitu käyttää johonkin muuhun, ulkopuolelle puolustuslaitoksen.
Nykyinenkään koulutettavien määrä ei ole kuin vähimmäistarve.
Emme me - ei kukaan suomalaisista - voi olla varma siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta meidän on oltava varmoja siitä, että noudatamme omaksumaamme ja julistamaamme puolueettomuuspolitiikkaa, tapahtui muualla mitä tahansa. On turhaa puhua hyvinä päivinä
puolueettomuudesta, jos tiukan tullen siitä ei enää edes yritetä pitää
kiinni.
Tuohon kiinni pitämiseen tarvitaan koulutettuja reservejä. Vakinaisessa palveluksessa oleva ikäluokka ei missään maassa riitä kuin suojajoukkotehtäviin, eikä kunnolla edes siihen. On oltava valmiiksi, edes
välttävästi, koulutettuja joukkoja, jotka voidaan heti asettaa tehtäviinsä, kun puolueettomuuden loukkaus on joko ilmeinen tai jo tapahtunut.
Luku yli 20 000 tuntuu suurelta miesjoukolta. Onhan se vanhan laskutavan mukaan kaksi divisioonaa. Kun vakinaisessa palveluksessa on
kerralla suurin piirtein sama määrä, todetaan pelattavan vähimmäisarvojen äärialueella. Ei tähän asti kertauskoulutetuin reservein pidetä tasavallan aluetta puhtaana, tuskin kunnollista jalansijaa.
Kun lisäksi muistamme, että miehistö on harjoituksissa vain yhden
viikon, muut joitakin päiviä enemmän, ei todella voida puhua tehokkaasta työstä. Tehokkuus on tietysti suhteellista. Innokas joukko voi
viikossa omaksua yhtä ja toista, mutta parhaimmillaankin se rakentaa
vain tulevan yhteistyön sokkelia. Kireä rahatilanne on vienyt siihen,
että harjoituspäivien luku miestä kohti on jopa hymyilyttävän pieni.

Suoritusmerkit reserviläisten
käyttöön
Liittohallituksen jäsen Tatu Häkkinen kehotti
blogissaan muistamaan ansioituneita toimijoita. Omassani sivuan hieman tätä teemaa;
muistamista ja motivointia, mutta eri näkökulmasta.
Puhun suoritusmerkeistä. Suomalaisesta järjestelmästä puuttuu käytännön tasolla reserviläisille jaettavat suoritusmerkit. Meillä on
varusmiespalveluksen aikana jaettavat ampuma-, suunnistus-, juoksu- jne. merkkejä. Sen
jälkeen näiden merkkien saaminen on käytännössä mahdotonta.
RESUL:lla on aikoinaan ollut oma suoritusmerkkijärjestelmänsä, mutta ainakaan vuonna 1993 alkaneen reserviläistoimintani aikana
en ole nähnyt tai kuullut sitä käytettävän. Tutustuin eri urheilulajeille annettuihin suoritusrajoihin. Merkin saavuttaakseen tuloksen
pitäisi olla sitä tasoa, että finaalipaikka Kalevan kisoissa olisi selviö. Rajat eivät ole siis
suunniteltu aktiivisesti liikuntaa harrastavalle
reserviläiselle, vaan kilpaurheilijoille. Systeemi on aikansa elänyt ja siksi varmaankin hiipunut.
Miksi näitä merkkejä pitäisi sitten ylipäätään
jakaa? Minusta on sangen eriskummallista,
että Puolustusvoiimat on asettanut erilaisia
liikunnallisia (Cooper, lihaskunto) vaatimuksia kenttäkelpoisuuden osoittamiseksi, mutta
ei varsinaisesti järjestelmää, jossa yksittäinen
taistelija voisi osoittaa ulkoisesti suoritteensa
ja kelpoisuutensa. Toki tieto kirjataan PV:n
tietojärjestelmään ja kuntotestitapahtumaan
osallistumisesta voi saada kh-päivän. Hyviä
asioita, mutta motivoivatko ne reserviläistä
liikkumaan? Väitän että ei, ei ainakaan suuressa mittaluokassa riittävästi.
Kentältä saamani palauteen perusteella
tällainen pieni suoritusmerkki toisi tavoitteelliseen liikuntaan selkeästi enemmän
kiinnostusta. Mitään uutta järjestelmää ei
siis tarvittaisi, vaan joko PV:n tai RESUL:n
merkkijärjestelmän kriteerit tulisi muuttaa
vastaamaan kenttäkelpoisuudelle asetettuja
vaatimuksia. Pieni metallinen rintamerkki
suoritteesta ei ole varmaankaan kustannuskysymys. Esimerkiksi Saksassa se maksetaan
itse ja kustannus on noin 10–20 euron luokkaa.
Saksa on mielestäni muutoinkin hyvä esimerkki maasta, jossa tämä asia on hoidettu

hyvin. Erilaisista taistelijan osaamista mittaavista kursseista (kestot vaihtelevat päivistä
viikkoihin ja jopa kuukausiin) on suoritettavissa reservissä ja hyväksytyistä suoritteesta
annettaan hiha- tai rintamerkki. Ampumataitotestin voi suorittaa vain kerran vuodessa ja jos esim. kultaisen tason saavuttaa 5/10
kertaa, niin tästä tulee lisämerkintä. Jokainen
voi siis nähdä, että kyseinen henkilö on esim.
saavuttanut parhaimman tason 10 vuoden
ajanjaksolla. Meidän ampumataitomerkkimme kertoo, että 20 vuoden ikäisenä on kerran
osunut kohdilleen. Tai juossut silloin 3000 m
Cooperissa. Mikähän mahtaa olla 35 vuotiaan taistelijan osumatarkkuus ja juoksukunto?
Vastaava järjestelmä löytyy Saksassa myös
liikuntapuolella. Se on Olympiakomitean laatima ja mittaa voimaa, nopeutta, kestävyyttä
ja ketteryyttä. Viiden vuoden ikäportain henkilöt 15–90 vuoden ikähaarukassa voivat suorittaa tämän liikuntamerkin (pronssi/hopea/
kulta). Vaatimustaso muuttuu siten, että se
ottaa huomioon niin sukupuolen, kuin myös
iän.
Esimerkki onnistuneesta tapahtumasta ja
kannusteesta löytyy lähempääkin: RESUL:n
etäsotilasmarssi heinäkuulta. Tapahtuma oli
menestys. Varustelekan huhtikuussa järjestämästä tapahtumasta oli kopioitu elementtejä
esim. suorituksesta saatava batch. Kannusteeksi pidemmille matkoille osallistumiseen
oli tehty fiksusti neliportainen järjestelmä,
jossa batchin (hihamerkin) väri muuttuu tehdyn matkan myötä. Pieni asia, mutta tärkeä!
Jokainen näkee, oletko kävellyt 10, 40, 100
vai peräti 160 kilometriä!
Tiedän, että reserviläiskenttä ja PV ovat käyneet keskustelua työryhmässä aihepiiristä.
Vastustajien perustelut ovat jääneet itselleni
epäselväksi. Merkkijärjestelmä olisi jo meillä
olemassa, tarvittaisiin vain laji- ja raja-arvojen uudelleen määrittely. Minusta on järkevää, mikäli voimme hyvinkin kustannustehokkaalla (jopa suorittajan itsensä kustantamalla) tavalla motivoida reserviläisiämme
liikkumaan ja pitämään kenttäkelpoisuudestaan parempaa huolta.
Jyri Vilamo, majuri res
Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston
varapuheenjohtaja
Lähde: Suomen Reserviupseeriliitto

Nykyiset 20 000 reserviläistä vuodessa saattaa olla kelvollinen määrä,
jos harjoitusten kestoaikaa voitaisiin nostaa. Siihen tarvitaan kuitenkin eduskunnan tuki, ja sitä tuntuu maanpuolustuksella olevan siinä
talossa vähänlaisesti. Kourallinen aseistakieltäytyjiä kyllä saa kansan valitsemat edusmiehet ja -naiset liikkeelle ehdotuksin ja aloittein,
mutta voimassa olevien lakien ja sopimusten säätämiä velvoituksia ei
haluta toteuttaa.
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Eletään
kummallista aikaa

Syksyn toiminta
alkaa

Maailma tuntuu menevän aina vain hullumpaan suuntaan, enkä nyt tarkoita koronapandemiaa Venäjä myrkyttää toistuvasti oman maansa toisinajattelijoita,
öykkäröi sotilaallisesti lähialueilla ja trollailee massiivisella skaalalla länsimaisia
vaaleja. Kiina pidättää mielivaltaisesti
länsimaiden kansalaisia, vakoilee ja uhkailee länsimaita jotka uskaltavat kritisoida sen toimia, ylläpitää massiivisia vankileirejä etnisille vähemmistöille ja pyrkii
siirtämään merirajojaan saaria rakentelemalla. Valko-Venäjällä diktaattorin mielivalta ei saavuta mitään rajoja.

Nyt, kun aloittelemme syksyn reserviläistoimintaa, voimme olla tyytyväisiä siihen,
että kesäkuukausina pystyimme avaamaan
toimintaamme: koulutuksia ja kilpailuita.
Ampumapuolella pystyttiin ulkoradoilla
palaamaan hyvin lähellä normaalia oleviin
suoritteisiin. Myöskin kursseilla ja koulutuksissa voitiin hyödyntää ulko-olosuhteiden
tarjoamia mahdollisuuksia toimia pandemiaohjeistuksen mukaisesti. Maastomarsseja
järjestettiin etäsuoritteina, jolloin vältettiin
suuret kokoontumiset. Varmaan tulevaisuudessakin etäsuoritukset tulevat olemaan
suosittuja, koska ne mahdollistavat toiminnan kullekin osallistujalle sopivimpaan aikaan.

Diktatuurien porskuttaessa demokraattiset maat ovat jäämässä alakynteen sekä
puheissa että etenkin teoissa, osin omaa
syytään. Sotilaallisesti kykenevin suurvalta USA on nykypresidentin johdolla
saattanut itsensä historialliseen alennustilaan irtautumalla lukuisista kansainvälisistä sopimuksista ja vetämällä maton alta
pitkäaikaisilta sotilaallisilta liittolaisiltaan
Syyriassa. Presidentiksi asti on päässyt
epäluotettava ja heikoilla yleistiedoilla
varustettu narsisti, joka on saanut diileillään vakaat demokraattiset instituutiotkin
haukkomaan henkeään. Viimeinen niitti oli kun Trump – itse asepalveluksesta
vapaaksi keplotellut vemppamies – on
jälleen kerran jäänyt kiinni maansa sotasankareiden haukkumisesta idiooteiksi.
Voisiko Suomen presidentti koskaan lausua vastaavaa itsenäisyyden pelastaneista
sotaveteraaneista? Ei todellakaan.
Onneksi sentään Saksasta löytyy rautarouva, joka aika ajoin lausuu Venäjän
toimista totuuden jonka kaikki myöntävät mutta harvat uskaltavat ääneen
sanoa. Merkelillä on pontta sanojensa
takana, koska Saksa on Venäjää paljon
suurempi kansantalous. Muuten EU:n
yhtenäisyydestä ei ole vahvoja näyttöjä.
Talouden saralla EU:n perussopimuksen
’no bailout’-periaatteesta ollaan valmiit
tinkimään, jotta taloutensa jo alun perin
huonosti hoitaneita suuria maita voitaisiin taas tukea toisten rahoilla. Tällä kertaa syynä on korona, ensi kerralla joku
muu. Suomen kaltaisia kohtuullisesti taloutensa hoitavia maita jopa syyllistetään
siitä, ettemme ole valmiita mukisematta
maksamaan italialaisten veronalennuksia
suomalaisten veronkorotuksilla.
Jos talousasioissa sopimuksista kiinnipitäminen on näin vaikeaa, mitä se olisikaan sotilaallisessa kriisitilanteessa? Mikä
olisi EU:n kyky - tai edes halu - asettua
sotilaallisesti puolustamaan mahdollisen
hyökkäyksen kohteena olevaa pientä jäsenmaata? Selvää lienee ainoastaan se,
että turvallisuusympäristö on epävarma
ja menossa huonompaan suuntaan.

Suomi erottuu edukseen
Maanpuolustusasioissa suomalaisilla
on kollektiivinen muisti jo satojen vuosien ajalta. Kaikki tuntevat tien talvisotaan, jota ennen maan poliitikot säästivät
maanpuolustuksen resursseista ja maksoivat vihollisen hyökättyä säästöistä korkoineen nuorten sotilaiden henkinä. Tänä
päivänä Suomi erottuu edukseen Euroopassa. Maanpuolustustahto on säilynyt
vahvana. Olemme uskaltaneet pitää puolustuskyvystä kiinni ylläpitämällä yleisen
asevelvollisuuden siinä missä monet maat
ovat toimineet toisin ja myöhemmin tunnustaneet virhearvionsa. Suomi on myös

investoinut materiaaliseen valmiuteen,
joka ei ole aivan huonoimmasta päästä.
Voi vain toivoa, että uuden hävittäjähankkeen ja laivuehankkeen kanssa poliitikoilla on kirkkaana mielessä isänmaan pitkäaikainen etu eikä lyhytnäköinen pikkupolitikointi omaan pussiin. Kukaan muu ei
hoida Suomen asioita, jos itse emme sitä
tee.

Mutta aatteellisten
periaatteiden
lisäksi kannattaa
aina muistaa, että
vapaaehtoinen
reserviläistoiminta
on myös hauska
ja sosiaalinen
harrastus, jossa
moni saa elinikäisiä
ystäviä ja oppii
uusia taitoja. Siksi
kai me haluamme
olla mukana.
Ennemmin tai myöhemmin Suomen on
kuitenkin päätettävä, mihin leiriin se
maailmassa kuuluu. Sotilaallisesti liittoutumaton pieni maa on turvaton, vaikka
sillä olisi keskimääräistä parempi kyky
puolustautua. Muun väittäminen on tosiasioiden kieltämistä. Koska henkinen
paikkamme on muiden demokraattisesti
ajattelevien länsimaiden joukossa, ainoa
varteenotettava vaihtoehto on selvä.

Mitä me tavalliset reserviläiset
voimme tehdä?
Me reserviläiset teemme Suomen turvallisuuden eteen henkilökohtaisen osuutemme kun jatkamme nykyisellä tiellä:
liikumme, ammumme ja kouluttaudumme kuten ennenkin. Osaava, jaksava ja
tahtova reserviläisarmeija on parhaita
turvallisuusvakuutuksia kun ympäristössä keinahtelee. Me myös äänestämme
valtaan niitä poliitikkoja, jotka ajattelevat maan etua. Mutta aatteellisten periaatteiden lisäksi kannattaa aina muistaa,
että vapaaehtoinen reserviläistoiminta
on myös hauska ja sosiaalinen harrastus,
jossa moni saa elinikäisiä ystäviä ja oppii
uusia taitoja. Siksi kai me haluamme olla
mukana.
puheenjohtaja@hrup.fi

Nyt koulujen alkaessa näyttää siltä, että
yhteyskunnan yleinen avautuminen rajoituksista ja matkailun mahdollistuminen
useampaan kohteeseen on lisännyt sairastuneiden määrää. Yhäkin on tärkeää, että kukin perusteellisesti harkitsee toimintaansa
niin päivittäisessä elämässä kuin matkailun
ja suurempien kokoontumisten osaltakin.
Mikäli päivittäinen sairastuvuus jatkaa kasvuaan, on nähtävissä että rajoituksia tullaan
palauttamaan.
Olisi toivottavaa, että viranomaiset pystyisivät antamaan selkeitä määräyksiä suositusten lisäksi. Tästä on matkailukaranteenien osalta jo selviä viitteitä. Päivittäisessä
toiminnassa on paljon parantamisen varaa
ja selvästi näkee, ettei pelkkä suosittelu tuo
ryhtiä tekemisen tapoihin. Meillä on naapurimaassa valitettava esimerkki suositusten
helposta unohtamisesta; samoin on käynyt kohdakkoin suomalaisten höllennetyn
vapaa-ajanvieton ja matkailun yhteydessä.
Onkin tärkeää, että reserviläistoiminnassa
toimitaan niin, ettei aiheuteta kohonnutta
sairastumisen riskiä.
Piirien sisäampumaradan ohjeistusta on päivitetty alentuneen sairastuvuuden mukaan.
Kuitenkin niin, että huolehdimme yhä kunkin ampujan terveydestä suorituksen aika
mahdollisimman hyvin. Toivon radan käyttäjiltä ymmärrystä nykyisen tilanteen vaatimusten suhteen. Siinäkin tapauksessa, että
tilanteen ja valtiollisen ohjeistuksen mukaan
voimme vielä joutua pahimmassa tapauksessa rajoittamaan radan käyttöä.
Reserviläisliiton toiminnassa syyskaudella
2020 on ohjelmassa lähiaikoina ampumamestaruuskilpailut, jotka järjestetään sekä
Kouvolassa että Hollolassa.
Myöskin TURPO-tietäjäkilpailu (koululaisten turvallisuuspoliittinen tietokilpailu)
pyritään järjestämään lokakuussa koulujen
poikkeukselliseen lukukauteen sovitettuna. Myöhemmin syksyllä Reserviläisliiton
vuosikokouksen ohjelmassa on myös lii-

tonpuheenjohtajan valinta. Ilpo Pohjola on
ilmoittanut olevansa käytettävissä, halukas
ja hyvin motivoitunut jatkamaan seuraavan
kaksivuotiskauden ajan.
Piirimme kevätkokous järjestettiin 9.6. Kokous pidettiin hybridi -muotoisena. Paikalla
Töölön auditoriossa oli yhdistysten edustajia valtakirjalla ja samoin ilahduttavan moni
etäyhteyden kautta. Näin toimien kokoukseen osallistui vähintäänkin yhtä monta jäsentä, kuin aiempiin normaaliolojen kokouksiin. Etäosallistumisen mahdollistamista
kannattaa harkita myös tulevaisuudessa;
normaaliaikoinakin. Kiitokset osallistuneille
ja kokouksen järjestäneelle toiminnanjohtajallemme; Jari Gerasimoffille.
Puolustusvoimat on siirtynyt varusmies ja
vapaaehtoisten naisten koulutuksessa poikkeusjärjestelyihin jo keväällä. Asepalveluksessa olevien ja heidän perheidensä yhteenkuuluvuutta on parannettu monin tavoin.
Viimeisimpänä uutena asiana lienevät sotilasvalojen järjestämiset siten, että niitä voi
seurata netin kautta. Puolustusvoimien toiminta niin oman koulutuksensa osalta kuin
osallistuen koko yhteiskunnan pandemian
torjuntaan on ollut hatunnoston arvoinen
suoritus!
Syyskautemme alkaa monien koronasta johtuvien epävarmuuksien vallitessa. Kuitenkin
jo kevätkaudella opimme, että yhdistykset
pystyvät ylläpitämään toimintaansa näissä
haastavissa oloissakin. Toki joudumme koko
ajan säätämään toiminnan sykliä tautitilanteen mukaisesti ja mahdollisuuksien rajoissa
korvaamaan fyysiset kohtaamiset etätapaamisilla, mikäli näin toimiminen on välttämätöntä. Kiitokset kaikille reserviläisaktiiveille ja heidän yhdistyksilleen, jotka näissä
haastavissa olosuhteissa ovat kyenneet toimimaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen
ja Suomen puolesta!
Hyvää syksyn alkua jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Lue aikaisempia
Helsingin Reservin Sanomia
PDF-muodossa
Helsingin Reservin Sanomien sähköisen version kotisivuille on lisätty
aikaisempia lehden numeroita PDF-muodossa.
PDF-lehtiin voi tutustua osoitteessa
http://reservinsanomat.fi/pdf-versiot/
Lehtiä on vuosilta 2007 - 2020.

timo.soininen@gmail.com
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HRUP:n nuoret toimijat esittäytyvät
Teksti: Toivo Haimi
Kuvat: HRUP:n Nuorten toimikunta

Helsingin Reserviupseeripiirin
yhdistyksissä on lähes 1000 alle
30-vuotiasta jäsentä. HRUP:n nuorten toimikunnan tarkoituksena on
kehittää ja ylläpitää nuorten toimintaa piirissä ja sen yhdistyksissä.
Toimikunnan tavoitteena on edistää
nuorten välistä vuoropuhelua yli
yhdistysrajojen sekä tehostaa nuorille suunnattua tiedonvälitystä.
HRUP:n nuorten toimikunta on
yksi pääkaupunkiseudun aktiivisimpia reserviläistoimijoita. Liittyminen toimikuntaan ei vaadi aikaisempaa taustaa reserviläis- tai muusta
järjestötoiminnasta. Jokainen toimikuntalainen voi osallistua toimikunnan toimintaan oman aikataulunsa
ja jaksamisensa puitteissa. Toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen ja on
liiton vuosittaista jäsenmaksua lukuun ottamatta täysin maksutonta.
Tässä artikkelissa nuorten toimikunnan jäsenet esittäytyvät ja
kutsuvat mukaan toimintaan!

1. Aliluutnantti Ellen
Ekblom, Viestiosasto/
HSRK, 21
“Varusmiespalveluksen loputtua oli
minulla tahto ylläpitää intissä hankittuja ystävyyssuhteita sekä sotilastaitoja. Minua kiinnosti selvittää
mikä oli homman nimi reservissä, ja
osallistuin noin vuosi sitten järjestettyyn Nuorten reserviläisten päivään Santahaminassa. Siellä kuulin
ensimmäistä kertaa Nuorten toimikunnasta, ja ajatus samaan ikähaarukkaan sekä saman henkisistä toimikuntalaisista houkutti.
Nuorten toimikuntaa pyörittää intohimoinen joukko nuoria,
joiden kiinnostuksen kohteet sekä
palvelustaustat vaihtelevat. Uutena
tulokkaana on aina tuntenut itsensä tervetulleeksi, oli sitten kyseessä
suurempi tapahtuma tai toimikunnan oma kokous.
Suosittelen toimikuntaamme
kaikille piirin nuorille, joilla on visioita tai halua olla mukana toteuttamassa toimintaa nuorille reserviläi-

sille. Oli sitten kiinnostusta kehittää
omaa tai muiden reserviläistoimintaa on osoitteesi oikea - toimikunnan kautta pääsee toteuttamaan ja
oppimaan mitä reserviläisen arki
voi olla sekä löydät ihmisiä joiden
kanssa voi rukki-aikoja muistella
mielin määrin. Jos ajatus vähän edes
kutkuttaa, niin liity ehdottomasti
mukaan!”

2. Vänrikki Riikka
Veijalainen, Tapiolan
Reserviupseerit, 25
“Ensimmäisen kerran kuulin nuorten toimikunnasta HRUP:n tutustumisammunnoissa. Maanpuolustustoiminta kiinnosti heti armeijan jälkeen, mutta oman kerhon keski-iän
ollessa kohtuullisen korkea kaipasin
enemmän oman ikäistä seuraa ja
oman kerhon nuorisoupseeri suositteli nuorten toimikuntaa.
Samanhenkisten ihmisten kanssa työskentely on toki toimikuntatyössä parasta, mutta mukavaa on
myös kun pääsee ideoimaan ja vaikuttamaan nuorten toimintaa. Toivoisin enemmän yhteistä tekemistä,
esimerkiksi sotilasesterataharjoituksia, joka jouduttiin vallitsevan
pandemiatilanteen vuoksi keväällä perumaan. Ampumatoimintaa
on tarjolla mielestäni melko hyvin,
mutta olen itse innoissani myös
muusta sotilaallisesta toiminnasta.
Suosittelen toimikuntaan osallistumista kaikille niille, joita vapaaehtoinen maanpuolustus ja reserviläistoiminta alkaa kiinnostaa heti
intin jälkeen, mutta bondailu paikallisen vanhempien herrasmiesten
kerhoilloissa ei tunnu heti omalta.
Jos joku, niin nuorten toimikunnan
järjestämä toiminta on nuorelle
upseerille matalan kynnyksen tekemistä. Kun osallistuu, niin tapaa
paljon samanhenkistä porukkaa ja
uudet otetaan ilolla vastaan.

4. Luutnantti Tuomas
Huokuna, Tapiolan
Reserviupseerit, 30
“Parasta nuorten toimikunnassa on
työskentelyilmapiiri, todellinen vaikuttavuus toiminnassa ja toimikuntakaverit. Sanoisin, että alle 30-vuotiaan on tärkeätä tietää että nuorten
toimikuntaan pääsee mukaan. Muille pitäisin tärkeänä muistaa nuorten toimikunnan rooli esimerkiksi
oman kerhon nuorten aktivoinnissa
ja varmistaa, että oma kerho on mukana nuorten toimikunnan toiminnassa ainakin jotenkin.
Itse lähdin mukaan, koska toimikunnan työ vaikutti mielenkiintoiselta ja mukaan oli helppo tulla,
jopa taidettiin pyytää meilitse. Rohkaisen ottamaan yhteyttä vaikkapa
kerhon nuoriso- tai jäsenupseeriin,
kertomaan mikä kiinnostaisi (riippumatta siis siitä, mitä toimintaa
kerholla jo on kalenterissa) ja kysymään miten sitä voisi kerhon kautta

3. Vänrikki Emmi Aivola,
Töölön Reserviupseerit, 23
Aliluutnantti Ellen Ekblom.

Vänrikki Riikka Veijalainen.

“Parasta toimikuntatyöskentelyssä
ovat toimikunnan muut jäsenet.
Meillä on erilaiset taustat ja elämäntilanteet, ja se on rikkaus.
Toimikuntalaisia yhdistää niin
reserviupseerius kuin halu järjestää aktiviteetteja ja toimia piirin
nuorten jäsenten äänenä, mikä on
elintärkeää reserviupseeritoiminnan jatkumon kannalta.
Reserviupseeripäivillä vuonna
2018 ystäväni esitteli minut kahdelle HRUP:n nuorten toimikunnan jäselle. Uudelle paikkakunnalle muuttaneelle järjestökuumeesta
kärsivälle nuorelle aukesi tilaisuus
tavata uusia ihmisiä.
Toivoisin enemmän urheiluun
liittyviä tapahtumia. Ymmärrän
kuitenkin niihin liittyvät haasteet,
koska moni harrastaa jo valmiiksi
omaa lajiaan, kuten itsekin teen.
Suosittelen nuorten toimikuntaa
kaikenlaisille nuorille järjestöihmisille ja muille järjestöharrastuksesta kiinnostuneille. Hyppäät
vaan suoraan syvään päähän ja
tulet esimerkiksi Reserviupseeripäivillä nykäisemään hihasta.
Tietenkin kiinnostus maanpuolustukseen ja reserviläistoiminaan on
hyväksi, mutta tärkeintä on omaaloitteisuus ja halu raivata kalenterista toisinaan tilaa. Toimikunnassa arvostetaan myös leivontataitoja.

Vänrikki Emmi Aivola.

Vänrikki Miro Säkkinen.

harrastaa. Jos toiminta kiinnostaa,
mutta ei oikein ole selvää, onko
omalla kerholla juuri sitä toimintaa,
voi yhteyttä ottaa myös HRUP:n
toimistoon tai vaikka nuorten toimikuntaan ja sitä kautta löytyy varmasti yhteyksiä hyviin tyyppeihin ja
toimintaan!
Minulle on helpompi sanoa,
keille en suosittelisi nuorten toimikunnan toimintaa: ryppyotsaisille
murjottajille ja/tai reserviupseeritoiminnan edistyksen ja kehityksen
jarruille.”

5. Vänrikki Miro Säkkinen,
Helsingin Reserviupseerien
Jääkärikerho, 23
“Nuoret ovat mielestäni toimeliaita ja aikaansaavia maanpuolustajia,
mutta ketkä tahansa hyötyvät hyvästä toiminnanohjauksesta. Juuri
tätä ohjausta kerhojen tulisi mielestäni lisätä toiminnassaan. Kaikki
nuorille kohdistettu toiminta on
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Luutnantti Tuomas Huokuna.

Vänrikki Sampsa Pietilä.

tervetullutta, sillä se lisää reservissä
aloittelevien ihmisten yhteenkuuluvuutta ja uskoa kestävään toiminnan jatkuvuuteen. Halusin kesällä
2018 varusmiespalveluksen suoritettuani jatkaa aktiivista maanpuolustusta reservissä. Kävin syksyn
mittaan MPK:n kursseilla ja oman
kerhoni ampumavuoroilla. Joulukuussa tein tuttavuutta nuoriin toimikuntalaisiin Sipoon joulusaunan
yhteydessä. Porukka vaikutti aidosti
innostuneelta ja työskentely mielekkäältä, joten päätin lähteä mukaan toimintaan.
Toimikuntatyöskentelyssä yksi
parhaista asioista on ollut hienojen
kokemusten kerryttäminen. Toimikunnassa pysyy tavallaan oman
alueensa vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan lähituntumassa ja
päätyy tavallista helpommin osallis-

tumaan erilaisiin tapahtumiin. Olen
päässyt parin hienon vuoden kuluessa HRUP:n nuorten toimikunnan
riveissä osallistumaan tapahtumien
suunnitteluun ja organisointiin ja
toimimaan osallistujana, toimitsijana ja kouluttajana eri tapahtumissa. Päädyin mukaan myös RUL:n
toimintaan esittelemään liittoa Reserviupseerikurssille Haminaan ja
osaksi Suomen delegaatiota viikon
mittaiseen Young Reserve Officer
Workshopiin Tallinnaan. Monipuolista tekemistä!
Tapahtumien autuutta vastapainottavat toimikunnan palaverit Taka-Töölössä ja yhteydenpito
upeisiin toimikuntalaisiin, joihin on
ollut ilo tutustua toiminnan myötä.
Kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen tapahtuu muistisäännöllä TULI
- LIIKE -KOMMUNIKOINTI: yllä-

pidä omia sodan ajan taitojasi, pidä
liikkumalla huolta kehostasi ja verkostoidu samanhenkisten ihmisten
kanssa. Kaikkia näitä voi toteuttaa
piirin tapahtumissa.
Jos haluaa täyden hyödyn irti
liiton jäsenmaksusta ja päästä mukaan toimintaan, kannattaa tarkkailla säännöllisesti piirin kiertokirjeen tapahtumakalenteria sähköpostissa ja olla yhteydessä oman
kerhon hallitukseen. Nuorelle reserviupseerille hyvä tapa aktivoitua on ottaa yhteyttä oman kerhon
nuorisoupseeriin ja kertoa, minkälaisesta toiminnasta on itse kiinnostunut.”

6. Vänrikki Sampsa Pietilä,
Töölön Reserviupseerit, 27
“Parasta toimikunnassa ovat muut
ihmiset ja yhdessä tekeminen. Toimikunnassa ei juuri jäykistellä, sillä
oikealla porukalla toiminta voi olla
samaan aikaan mukavaa, tuottavaa ja tehokasta. Olen saanut toimikunnan kautta uusia ystäviä ja
oppinut uutta! Piirin nuorten toimikunta suunnittelee ja toteuttaa

toimintaa nuorille jäsenille. Lisäksi
toimikunnalla on varsin suuri vastuu uusien jäsenten löytämisestä
piiriin ja kerhoihin. Toimikuntaan
pääsee halutessaan helposti mukaan, ja toimikuntalaisiin saa olla
yhteydessä. Toimikuntalaiset ovat
suhteellisen sisäsiistejä tapauksia,
useat jopa huumorintajulla siunattuja.
Toivoisin enemmän nuorten
itse tuottamaa toimintaa, yhdessä
tekemistä. Sellaista, missä pääsee
oppimaan uutta ja kehittämään
reserviläistaitoja. Oli se sitten ammuntaa, urheilua, työpajoja, luentoja tai keskustelua vapaavalintaisen virvokkeen äärellä (ja parhaassa seurassa!), tulisi osallistumisen
olla mahdollisimman helppoa.
Haluatko oppia uutta, kehittää
ja keksiä uutta toimintaa ja tavata
uusia, skarppeja (ja kohtuullisen
hyvin verkostoituneita) ihmisiä?
Nuorten toimikunta on sinua varten. Tämä on täydellinen harrastus
sellaiselle, joka haluaa harrastaa reserviläistoimintaa ilman ”ylikorostunutta sotilaallisuutta”.

Kiinnostuitko?
Toimikuntaan pääsee mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
nuoret@hrup.fi

Instagram
@hrupnuortentoimikunta

Facebook-ryhmä
"Helsingin nuoret reserviupseerit"

WWW
http://www.hrup.fi/toiminta/nuortentoiminta/

Sähköposti
nuoret@hrup.fi

Reserviupseerien tavoitteet 2021
Toiminnan arvot
ja tavoitteet
Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin
arvoihin, joita ovat:
Isänmaallisuus. Reserviupseereita yhdistää isänmaallisuus, joka
ilmenee vahvana maanpuolustustahtona, haluna ja kykynä kehittää
maamme kokonaisturvallisuutta ja
tarpeen vaatiessa valmiutena puolustaa Suomea aseellisesti. Kunnioitamme veteraanisukupolvien uhrauksia
ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi.
Vastuuntuntoisuus. Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ihmisten
johtaja niin rauhan kuin sodankin
aikana. Sotilasvalassa olemme vannoneet kantavamme vastuun myös
alaisistamme. Arvojemme perustana
on yleinen asevelvollisuus, joka mahdollistaa koko Suomen puolustamisen.
Vapaaehtoisuus. Toiminta perustuu reserviupseerien aktiiviseen
vapaaehtoisuuteen. Haluamme määrätietoisesti kehittää toimintakykyämme ja omaa sotilasosaamistamme.

Liiton toiminnan
painopisteet vuonna
2021 ovat:
• Juhlavuoden tapahtumat: RUL 90
vuotta ja Reserviupseerikoulu 100
vuotta
• Liiton kolmivuotissuunnitelman
jalkauttaminen
• Vapaaehtoisen maanpuolustus- ja
varautumistoiminnan edistäminen
ja edunvalvonta (mm. vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki, ampuma-aselaki)
• Liiton koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittäminen

Muita tavoitteita
• liiton verkkokoulutusjärjestelmä
on käytössä
• liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä
kasvaa
• vänrikkipäivät järjestetään
kymmenessä piirissä
• toimintapäivätapahtumia
järjestetään sata
• jokaisessa piirissä on nimetty
varautumisvastaava
• liiton uusitut nettisivut ovat
aktiivisessa käytössä

Reserviupseeripiiri,
tavoitteita toiminnalle 2021

Yhdistys, tavoitteita
toiminnalle 2021

Henkilöjäsen, tavoitteita
toiminnalle 2021

• piirin jäsenyhdistysten
jäsenmäärä kasvaa
• vänrikkipäivä järjestetään
• toimintapäivä järjestetään
• prosenttiammunnassa saavutetaan
aiempaa paremmat tulokset
• edistää ampumataidon ja
-mahdollisuuksien kehittämistä
• pitää tiiviisti yhteyttä
aluetoimistoihin ja MPK:hon
• piirin nettisivut ja
jäsenrekisteri ovat
aktiivisessa käytössä
• osallistuu valtakunnalliseen
reserviupseeripäivään
• järjestää RUL 90 vuotta
-tapahtuman
• piiri on nimennyt varautumisvastaavan ja
Vapepa- yhteyshenkilön
• piirin edustaja osallistuu
toiminnanjohtajien
neuvottelupäiville
• osallistuu RUK 100 vuotta
-tapahtumiin

• yhdistys on suorassa kontaktissa
kaikkiin uusiin jäseniin ja
esitellyt heille yhdistyksen
toimintaa

• Liiku! – Liiku säännöllisesti –
ota käyttöösi MarsMars / Tikki ja
Kymppi - harjoitusohjelmat

• yhdistys on ollut järjestämässä
toimintapäivää
• prosenttiammunnassa
saavutetaan edellisvuotta
parempi tulos
• jäsenrekisteri on aktiivisessa
käytössä
• jäsenten sähköpostiosoitteet
ovat ajan tasalla
• sähköinen toimintalomake on
käytössä koko vuoden
• yhdistys järjestää tai
osallistuu RUL 90 tapahtumaan
• osallistuu RUK 100 vuotta
tapahtumiin

• Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi - suorita prosenttiammunta
• Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi - osallistu kertausharjoitukseen,
MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään.
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Espoon Lahnuksessa ampumarata
Teksti: Heikki Valkonen
Espoon Ampumaratayhdistys,
puheenjohtaja

Kaikille avoin ampumarata sijaitsee Pohjois-Espoossa, avain Vihdin
rajalla, Lahnuksentie 37. Ampumarata alueella on ollut jo 1950-luvun
lopusta. Vuodesta 2012 aluetta on
kehitetty erittäin voimakkaasti. Tapiolan Reserviupseerit liittyivät rataa ylläpitävään www.espoonampumarata.fi yhdistykseen 2011.
Ennestään alueella oli hirvirata,
haulikkorata sekä kenttä pienoiskiväärille. Haulikkorata piti sulkea
2018, pitkän ja kalliin oikeusprosessin lopuksi ampumaradan naapuriin rakennetun omakotitalon valitettua melusta. Uutta on moderni
100m kiväärirata sekä 22 kaliiperin
monitoimirata, jossa on viralliset
ampumahiihto-/-juoksutaulut kahdeksalle ampujalle, 25 metrin pienoispistoolirata viidelle ampujalle
kääntyvin taululaittein ja liikkuva

Lähtötilanne 22 radalla oli vaatimaton, mutta tänään paikalla on mahdollista
ampua turvallisesti monia erilaisia lajeja rinnatusten.

villikarjurata. Hirvirataa lukuun
ottamatta radoilla on käytössä moderni tapa ampua merikontteihin,
jolloin lyijy ei pääse maastoon.

Juoksevakin hirvi toppaa kunnon osumista.

Juokseva villikarju digitaalisella näytöllä opettaa tehokkaasti ammuntaa ja
vastaa hirviammuntaa.

Megalinkin elektroninen taululaite mahdollistaa ammunnat käymättä joka
välissä tauluilla toteamassa ja paikkaamassa osumat.

75m hirviradalla sekä 100m
kivääriradalla on kaksi ampumapaikkaa tehokkaassa meluloukussa
ja kummassakin yksi elektroninen
maalilaite (Megalink). Valvottuja,
kaikille avoimia vuoroja on viitenä
iltana viikossa ja lisäksi Riistanhoitoyhdistyksen metsästysampumakokeita järjestetään lauantaisin. Toimintaa on niin paljon, kuin
ympäristölupa sallii. Ratamaksu
riippuu hieman radasta, 22 radoilla
ratamaksu vierailta on 10€/päivä,
kohdistus 100m radalla 15€ ja hirviradalla 20 ensimmäistä laukausta
10€, seuraavat 10 laukauksen sarjat
2€. Kaikilla ampujilla pitää olla vakuutusturva kunnossa, joko RATvakuutus, SAL-lisenssi tai metsästyskorttiin sisältyvä vakuutus voimassa.
Alueella on kuntoradat 1500 m
(valaistu) ja 2700 m, joissa ylläpidetään hiihtolatuja sääolojen salliessa.
Näissä on kisattu sekä ampumajuoksussa että ampumahiihdossa.
Alueen kuntoradat ovat myös ulkoilijoiden ja koiran ulkoiluttajien
suosiossa. Espoon kaupunki tulee
toimintaa ylläpitämällä talvisin latuja sekä niittämällä kesällä heinikkoa
ja vesaikkoa.
Hirviradalle rakennettiin 2017
uusi ampumakoppi ja siihen tehokas ääniloukku. Ampumapaikkoja
on kaksi, jolloin ampujan lisäksi
seuraava voi tulla virittämään varusteitaan tai edellinen ampuja ehtii kerätä tavaransa ja uusi pääsee
jo aloittamaan ammunnan, jolloin
odotusajat lyhenevät merkittävästi.
Ampujien välissä on väliseinä
estämässä häiriöt (hylsyt). Tilassa
on puhallin, joka pitää ylipainetta,
jolloin ruutikaasut liikkuvat poispäin ampujista. Megalinkin näyttölaite näyttää jokaisen osuman sijainnin taulussa. Tämä se vasta nopeuttaakin ammuntaa, kun ei tarvitse
paikata tai käydä taululla lainkaan.
100 metrin kivääriradalla on
kaksi ampumapaikkaa, joilla on yksi
yhteinen taulu sekä elektroninen
Megalinkin maalilaite. Jokaisen osuman näkee näytöltä. Kaksi ampujaa
voi siis vuorotellen ampua haluamiaan ammuntoja. Näyttö nollataan
ampujien välillä. Toisella ampumapaikalla on kiinteästi asennettu
luodinnopeusmittari ja sen näyttö.
Tilassa on puhallin, joka pitää ylipainetta ampumapaikoilla, jolloin
ruutikaasut valuvat poispäin ampujista. Tilassa on myös infrapunalämmitin talvea varten. Talvella on
tiettyinä päivinä mahdollista sopia
tulevansa kohdistamaan radalle.
Tervetuloa harjoittelemaan!

Kisatessa sykkeet ovat tapissa, varsinkin kun kaveri huohottaa perässä. Siinä
onkin sihtaamista hien noustessa silmiin ja piipun heiluessa holtittomasti.

Kääntyvät taulut ovat pimeällä tarvittaessa valaistuna.

Ampujista toinen ampuu, toinen tulee tai menee, jolloin toiminta nopeutuu

Osumat näkee välittömästi, samoin luodin nopeuden.vastaa hirviammuntaa..
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Itä-Helsingin Reserviupseereilla kaikkien
aikojen Padasjoki

Padasjoella käydään kolme kertaa vuodessa.

Teksti: Toivo Haimi
Kuvat: Ville Ahokas

20-vuotisjuhlavuottaan viettävä ItäHelsingin Reserviupseerit on todellisessa iskussa. IHRU kasvatti jäsenmääräänsä huimasti onnistuneen
jäsenhankinnan ja nuorisotoiminnan seurauksena, kerho palkittiin

Helsingin Reserviupseeripiirin Vuoden kerhona ja kerhon nuorisoupseeri Jack Tarvajärvi sai Vuoden
nuoren upseerin palkinnon. IHRU:n
onnistumisten alkuvuosi 2020 huipentui heinäkuussa legendaariseen
Padasjoen ampumaharjoitukseen,
jossa oli paikalla ennätysmäärä osallistujia – 20 henkilöä, joista 6 en-

Kirjoittaja ja vuoden kerhon kiertopalkinto.

Toimintamontun rastilla.

simmäistä kertaa Padasjoella. Lisääkin ihmisiä olisi halunnut mukaan,
mutta COVID-19 -epidemiasta johtuen harjoituksen osallistujamäärää
jouduttiin rajaamaan.
“Meillä on panostettu viestintään, yhteisöllisyyteen sekä osallistumiskynnyksen pitämiseen matalana, mikä on osoittautunut hyväksi reseptiksi”, toteaa Itä-Helsingin
Reserviupseerien hallituksen jäsen,
vänrikki res. Ville Ahokas.
Itä-Helsingin Reserviupseerit
järjestää harjoituksia Padasjoen
kurssikeskuksessa kolmesti vuodessa; kerran kevättalvella, kerran
kesällä ja viimeisen kerran loppusyksyllä. Viimeisten vuosien aikana
harjoituksen kaikkia osa-alueita on
tehty hieman paremmiksi; toimintaa on tehostettu, koulutusta on
monipuolistettu ja osallistumista
harjoitukseen on helpotettu. Uusimpana lisäyksenä oli kesän harjoituksessa yhtenä rastina ollut taktinen karttaharjoitus, joka osoittautui
todella hauskaksi rastiksi ja sai hyvää palautetta osallistujilta.
“Vuoden alussa otimme käyttöön mallin, jossa harjoituksen
johtaja vaihtuu joka kerta, edellisen harjoituksen johtajan toimiessa
varajohtajan roolissa”, kertoo Ville
Ahokas. Heinäkuun harjoituksessa
harjoituksen johtajana toimi kerhon

urheilu-upseeri, vänrikki res Joni
Ijäs. Luutnantti res Jack Tarvajärvi
toimi harjoituksen varajohtajana.
Tällaisella mallilla myös harjoituksen toimihenkilöt saavat arvokasta
johtamiskokemusta. Myös itse ampumatoimintaa kehitetään jatkuvasti osallistujien toiveiden ja taitotaustan mukaan.
Jokaisessa harjoituksessa on
alan koulutuksen omaavista muodostettu lääkintäryhmä, jonka vastuulla on kerhon ensiapureppu sekä
tarvittaessa ensiavun antaminen tapaturmatilanteen sattuessa. Lisäksi
lääkintäryhmä vetää jokaisen harjoituksen alussa osallistujille pakollisen ensiapukoulutuksen. Yhtäkään
laukausta ei harjoituksessa ammuta,
ennen kuin ensiavun perusteet on
kaikille koulutettu ja niitä on yhdessä harjoiteltu.
“Ensiapukoulutus tuli uutena
lisänä pari vuotta sitten, ja sitä on
edelleen hiottu jokaisen harjoituksen kohdalla”, sanoo Ville Ahokas,
joka on siviilissä lääketieteen opiskelija. “Ensiapukoulutus varmistaa,
että jokaisella osallistujalla on valmiudet aloittaa hätäensiapu tapaturmatilanteessa. Osallistujat saavat
koulutuksen lisäksi myös kirjalliset
toimintaohjeet tapaturmatilanteiden varalta.”
Kaikkia yhteiskunnan osa-

alueita kurittava COVID-19 -koronaviruspandemia toi mukanaan
omat haasteensa myös Padasjoen
ampumaharjoitukseen. “Rajoitimme osallistujamäärän 20 henkilöön
ja jaoimme osallistujat 4 ryhmään,
jotka harjoittelivat eri rasteilla”, Ville Ahokas sanoo. “Ryhmät kiersivät
rasteja aikataulun mukaisesti, jolloin kaikki pääsivät harjoittelemaan
monipuolisesti, mutta yhdelläkään
rastilla ei ollut enempää kuin yksi
ryhmä kerrallaan. Lisäksi käsidesin
saatavuuteen oli kiinnitetty huomiota ja yöpyminen hoidettiin hajautetusti hyödyntäen telttoja sisätilojen lisäksi”, Ahokas lisää.
Padasjoen harjoituksessa ei pelkästään ammuta ja kouluttauduta,
vaan se on myös mainio tilaisuus
tutustua kerhon toimintaan, tavata
kerhon toimihenkilöitä sekä viettää
aikaa mukavassa seurassa. Olennainen osa harjoitusta ovat perjantaija lauantai-iltoina lämmitettävä sauna sekä leirinuotio. "Suosittelen Padasjoen harjoitusta jokaiselle, joka
haluaa kehittää ampumataitojaan
hyvässä seurassa, aiemmasta kokemuksesta riippumatta”, Ville Ahokas
summaa. Itä-Helsingin Reserviupseerien seuraava Padasjoen harjoitus järjestetään 23. – 25.10.2020.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse ihrury@gmail.com.

Tiukkaa taistoa 40-luvun Haulikkotuopista
Teksti: Juha-Matti Laurio
ja Esa Tikkanen

Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerhon jo järjestyksessä 21.
haulikkomestaruuskilpailu järjestettiin elokuun loppupuolella
Hyvinkään ampumakeskuksessa
Ridasjärvellä. Kilpailumuotona
oli perinteinen, kansallinen skeetammunta. Siinä kiekot lähtevät
kahdesta eri tornista ja ampumapaikat on sijoitettu puoliympyrän
muotoon. Kiertopalkinnosta eli
haulikkotuopista kisaili kaikkiaan
kahdeksan ampujaa. Kovinkin ta-

saväkinen kilpailu tarjosi jännitystä loppuun asti, sillä voitto tuli
Viljo "Vili" Turuselle viimeisellä ja
samalla vaikeimmalla ampumapaikalla.
Osittain sama joukko kokoontuu joka toinen viikko piirin radalle
pistooliammuntaa harjoittelemaan.
Ilmailukerhon ampumatoiminta
on saanut uutta puhtia kilpailun
valokuvaajanakin toimineen uuden
ampumaupseerin myötä. Erityisen
ilahduttavaa tämän vuoden kisassa
oli myös vierailijoiden osallistuminen. Kerhoiltojen järjestäjäkumppanin reservipiirin Ilmailuosaston

edustajia oli mukana tänäkin vuonna. Kisa on myös yksi tärkeä jäsenhankintamuoto.
Kiertopalkinto ansaitsee oman
mainintansa, koska se on Ilmailukerhoakin vanhempi, Ilmavoimien
Ampumakerhon jo vuonna 1949
käyttöön ottama. Voittajan nimi
kaiverretaan arvokkaaseen seuraan, mm. jatkosodan aikana Karjalan armeijan ilmatorjuntakomentajana ja sotien jälkeen ilmavoimien
komentajana toimineen kenrl Frans
Helmisen nimen viereen [Lähde:
Suomen ilmavoimat 85 vuotta,
Apali Oy].

Ilmailukerhon haulikkokisa toimii myös jäsenhankintakeinona
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SRA, siivous ja selkeät ohjeet
Teksti: Pekka Suominen
KHRU 2. vpj
Piirihallituksen jäsen
Ampumatoimikunnan puheenjohtaja

Ampumatoimikunta ja toimisto tekivät tammikuussa pidetyn seminaarin
pohjalta kyselyn piirien ampumatoiminnassa vaikuttaville jäsenille. Kyselyyn oli aikaa vastata koko kevät.
Kyselyä mainostettiin ampumatoiminnan sähköpostikirjeissä ja piirin
kiertokirjeessä.
Vastaajat olivat aktiivisia harrastajia. 75 % kyselyyn vastanneista ampuu vähintään kerran kuussa. Monet
vastaajista jopa kerran viikossa. Vastauksia saimme 143 kpl. Kiitos kaikille vastauksia antaneille ja niihin
aikaansa käyttäneille.
Mikä oli kyselyn tavoite? Halusimme että ihmiset pääsevät ääneen
ja kertovat millaista ampumatoimintaa toivotaan. Toiveemme oli kuulla
miten toiminnasta tulisi tiedottaa,
jotta tavoittaisimme uusia ampujia.
Pyysimme ehdotuksia miten yhteistä
resurssiamme Töölön rataa tulisi parantaa. Kerron alla millaista palautetta ja toiveita saimme. Aloitetaan
Töölöstä.

Töölön radan siisteys
ja kehittäminen
Töölön radan olemassaoloon
vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä.
Radassa nähtiin myös kehittämistarpeita. Avointa palautetta ja kehitysideoita tuli todella paljon.
Ideat ja toiveet voi ryhmitellä
karkeasti kolmeen kokonaisuuteen:
1. Siivous ja yleinen siisteys
2. Radan nykyaikaistaminen ja rakenteelliset muutokset
3. Toiminnallisen ammunnan
mahdollistaminen
Ihan kaikkeen toivottuun rata ei
ehkä taivu. Osa toivoi rataan myös
lisää pituutta, ja joku myös lisää
parkkipaikkoja Töölöntorille.
“Luotiloukut kaipaavat uudistamista. Saisiko niistä peräti sellaiset
että siivoaminen olisi helpompaa?”
"Ampumapaikkojen väliseinät
olisi hyvä olla verkkoa tai kirkasta
pleksiä. Valvonta helpottuisi ja näkisi heti, ampuuko joku.”
“Valmisteluun ja purkuun menee liikaa aikaa ampumavuorosta:
taulujen vaihto, imurointi ja lakaisu.
“Nykyaikaisempi tauluvarustus
sekä sermit. Mahdollisesti lisää tilaa
ja SRA-vaatimukset.”
Tuossa vain muutama lyhyt lainaus. Pitkiä kommentteja lukiessa
on helppo todeta, että radan käyttäjät ja kyselyyn vastaajat kokevat
omistajuutta rataa kohtaan. Yhtei-

sen radan toimivuus on kaikkien
asia. Ehdotukset olivat yksityiskohtaisia ja selkeitä. Kiitos niistä!
Olimme alunperin aikatauluttaneet radalle eräänlaisen “remonttikatselmuksen” jo keväälle, mutta se
jouduttiin perumaan koronan takia.
Ampumatoimikunnan työryhmä
kokoontuu nyt syksyllä uusin voimin ja ideoin radan suunnittelijan
kanssa keskustelemaan ehdotusten
käytännön toteutuksesta. Tiedotamme työryhmän tuloksista heti, kun
on jotain kerrottavaa. Seuraavaksi
käydään läpi viestintää.

Keskitetty, informatiivinen
viestintä
Kyselyn perusteella aktiiviharrastajien oli verrattain helppoa löytää infoa MPK:n, piirin ja kerhojen
tapahtumista. Aktiivitkin toivoivat
silti viestintään lisää terävyyttä.
Viestintätoimikunnan puheenjohtaja Toivo Haimi puki asian hyvin: “Olemme tosi hyviä viestimään
meidän jo aktiivisille ampujille, mutta uusien ampujien aloituskynnys
on turhan korkea. Kynnystä voidaan
madaltaa ainoastaan aktiivisella

työllä kerhoissa. Myös piirin ja kerhojen nettisivuilla on tässä tärkeä
rooli.”
Avoimet vastaukset peräänkuuluttavat selkeitä ohjeita:
“Yhteen paikkaan kootusti, keskitettyä ja selvää infoa, miten pääsee
harrastamaan.”
“Koostesivu jossa olisi saatavilla
kaikki ampumamahdollisuudet. Radat, kerhot vuoroineen ja kalenteri.”
“Selkeät ohjeet esim. kuinka
PVn radoille, kuten Santahamina,
pääsee ampumaan.”
“Piirin ampumavuorot selkeästi näkyviin. Nettiin yhtä helposti ja
selkeästi kuin paperilehdessä”
“Aika, paikka, hinta, varusteet,
vaatimukset, ohjeet (saapuminen,
osallistuminen)”
“SRA-harjoituksista saa huonosti tietoa. Jälkikäteen kuulee "oltiin
vähän Lopella treenaamassa". Jaa,
mistäköhän olisi saanut asiasta etukäteen tietoa?”
Yhteenvetona: perusasioiden
kertaamista tulee tehdä aktiivisemmin. Mitä, missä, milloin, kenelle,
mikä varustus, missä nähdään, jne.
Ampumatoimikunta on itse lukenut
osansa tiedotustoiveista ja tiedotuksen linjaa on muutettu ja muutetaan
lisää. Samoja vinkkejä voivat myös
kerhot hyödyntää omassa viestinnässään. Myös seuraava kokonaisuus sisältää viestintää.

Miten saisimme uusia
mukaan ampumatoiminnan
pariin?
Tähän teemaan saatiin myös
paljon vinkkejä, aihe kiinnosti.
Kaikki olemme joskus olleet uusia
ampujia. Vastauksissa nousi esille
erityisesti nämä kolme teemaa:
1. Tutustumisammunnat ja kokeilukerrat
2. Matala osallistumiskynnys ja
”kädestä pitäen” muistuttelu
3. Aktiivinen tiedottaminen ja toiminnan esilläpito
“Uskoakseni monelle aloittelijalle suurin kynnys taitaa olla tiedon puute ihan käytännön asioista
vuorolla. Jo pelkkä sana kilpailu
karkoittaa pistoolivuorolta varmasti
joitakin epätietoisia.”
“Itse tulin aikanaan ekaa kertaa
mukaan Töölön radalla järkättyyn
kokeilupäivään, jossa pääsi aloittelijat kokeilemaan kaikenlaista kalustoa. Lopulta työkaveri sai innostumaan SRA:sta ja nyt onkin tullut
harrastettua melko paljon.”
“Johonkin tiettyyn aiheeseen
keskittyvillä tapahtumilla (mm. tietyn tyyppiset aseet, tietty laji/tietyn
tyyppiset lajit jne.) voisi houkutella
nukkuvia jäseniä. Uusille jäsenille voisi kokeilla kutsutapahtumia.
Ampujan peruskurssit ja asehuoltokurssit olivat hyvä alku.”
“Tiedottamista eri foorumeihin
lisäämällä, että tiedon löytyminen
olisi helppoa. Kurssi/tutustumistyylisiä ampumaratavierailuja aloitteleville. Turvallisen ammunnan kursseja myös ei-toiminnallisiin lajeihin,
missä lajit ja proseduurit kaikille
ampujille tutuiksi.”
“Lajiesittelyitä ja muuta ajoittaista videomateriaalia. Tutustumispäiviä kaikkeen mitä kerho/piiri järjestää. Uusien/tulevien jäsenien on
vähän hankala saada tietoa missä ja
mitä lajeja harrastetaan ennen kuin
pääsee sisälle toimintaan.”
Tärkeänä koettiin monipuolinen toiminta, esittelytilaisuudet ja
kynnyksen madaltaminen viestinnän keinon. Nuorten toimikunnalla
on oma osansa nuorten tutustumisammunnoissa. Meidän muiden
tehtävänä on ottaa pallo siitä eteenpäin.

Lisää SRA:ta ja koulutusta
Ei ole varmaan kenellekään yllätys, että SRA-ammuntojen järjestäminen oli hyvin korkealla vasta-

usten joukossa, kun kysyimme millaista ampumatoimintaa tulisi olla
tarjolla.
Vastaajat toivoivat koulutusta
mm. ampumataitoihin, kilpailuihin,
kouluttajataitoihin, tuomarointiin ja
aseenhuoltoon. Matalan kynnyksen
kisoja, TA-kursseja ja SRA-harjoituksia. Lisäksi toivottiin muiden
lajien esittelyjä, rataesittelyjä sekä
yhteisvuoroja ja viikonloppuja. Kalustoesittelyjä ja teema-ammuntoja.
“Paremmaksi ampujaksi osaalue kerrallaan ja erilaisiin aseisiin
ja niiden huoltoon tutustumista.
SRA-toimitsijaksi koulutusta, SRAkilpailijaksi harjoittelua sekä varsinkin ammuntojen vetämistä ja tuomarointia nousujohteisesti.”
“Enemmän kiväärivuoroja, jos
vain mahdollista. Pistoolia pääsee
harjoittelemaan Töölössä tai kaupallisilla sisäradoilla, mutta kivääritreeni on vaikeampaa.”
Koulutus- ja kurssitoiveita oli
paljon. Näitä pyritään resurssien
puitteissa mahdollistamaan. Toteutus kuten ennenkin, ensisijaisesti ja
toivottavasti kerhojen yhteisvoimin.
Pistoolin peruskurssi järjestetään
jälleen lokakuussa ja aseenhuoltokurssin jatko ensi vuoden puolella.
Ennalta tiedoksi että kyselyn
perusteella jatkokäsittelyyn otetaan
mm. reserviläislajien esittelytapahtuma, practical-ammattilaisten tapahtuma SRA-ampujille ja tuomarikurssi. Näistäkin tarkemmin kun on
valmista kerrottavaa.
Kiitos vielä kaikille vastauksista.
Toivottavasti tämän jutun lukijoille
tuli ajatuksia siitä mitä omassa ker-

Lopen rata tarjoaa monipuoliset ammuntamahdollisuudet.

hossa ja omien jäsenten kesken voisi
tehdä ja miten tapahtumista voisi
tiedottaa paremmin. Ampumatoimikunta ottaa kopin niistä asioista,
mihin piirin on helpoin vaikuttaa.
Mitä enemmän saamme houkuteltua mukaan uusia innostuneita
aktiiveja, sitä helpompi on järjestää
mielenkiintoisia uusia tapahtumia,
ja ylläpitää olemassaolevia.
Jos teillä on hyviä ideoita ampumiseen liittyvästä yhteistoiminnasta, tai tämä juttu herätti jatkopohdintaa tai kysymyksiä niin laittakaa
viestiä (ammunta@hrup.fi) ja keskustellaan lisää.
Alle vielä muutama nosto vapaasta sanasta ja lukuisista aktiiveille suunnatuista kiitoksista. Näillä
sanoilla, kiitos myös ampumatoimikunnan puolesta. Hyvää alkanutta
syksyä ja tarkkoja laukauksia!
“Kiitos toiminnan järkkäämisesta Töölön radalla. Se on varsinkin
näin työssäkäyvälle, perheelliselle
miehelle oikea henkireikä ja vielä
erinomaisessa ja samanhenkisessä
seurassa. Arvostan!”
Kiitos piirille ja kerhoille ampumatoiminnasta, se on laadukasta
kaikin puolin.”
“Mielestäni on todella hienoa
että kerholla on vuoroja joissa pääsee ampumaan pistoolilla vaikka ei
omista asetta”
“Olen kiitollinen että meillä
on tämä rata, sekä kerhojen ampumaupseereille heidän työstään tämän harrastuksen eteen, että voimme turvallisesti harrastaa, sekä kerhoille toiminnan tukemisesta. Suuri
kiitos kaikille.”
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TST-SARJAN AMPUJAN KULMAKIVIÄ

Kun varusteet on kunnosa, on harjoittelu kivuttomampaa, soljuvampaa ja ennen kaikkea turvallista. Varusteita ja kokonaisuuksia on
yhtä paljon kuin ampujiakin, mutta tässä yksi toimivaksi havaittu kokoonpano. Esimerkin paino ilman vaatteita ja asetta 14,5 KG.

PÄÄHINE / KYPÄRÄ
Päässä kulkee TST-luokassa yleensä
kypärä. Tässä esimerkissä high cut -mallinen ballistinen kypärä yhdessä kuulosuojainten ja ampujalasien kanssa.

YLÄOSA / PAITA
Yläosassa kevennetty taistelupaita toimii
erinomaisesti plate carrierin alla lisäten hengittävyyttä ja vähentäen lämpölkuormaa

KANTOLAITE
Plate Carrier tarjoaa luotisuojaa ja kantokapasiteettia. Luotisuojalevyjen lisäksi liiviin
saa useasti kiinnitettyä modulaarisesti
monet eri taskut, sekä selkään päivärepun.

AMPUJAVYÖ
Hyvän ampujavyön päätarkoitus ei ole
pitää housuja ylhäällä, vaan mahdollistaa
erinäisten varusteiden mukava kantaminen
ja helppo manipulointi. Vyöhön voi kiinnittää lipastaskut, pistoolikotelon, dumppitaskun ym. tarvikkeita.

SRA:n TST-sarjassa suoritetaan
rastit vähintään 12kg taisteluvarustus päällä. Varustesäännöissä on
määritelty keskeisimmät varusteet,
jotka taistelijalla pitää olla aina kannossa, kuten riittävä määrä lippaita,
veitsi, valaisin, EA-tarvikkeet, sekä
vettä.
Sarjan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti ja sarjan sääntöjä on otettu
sovelletusti käyttöön myös kansainvälisesti esimerkiksi Desert Brutality
ja Finnish Brutality kilpailluissa.
Lisää infoa varustesäännöistä löytyy
SRA-sääntöjen teknisestä liitteestä

ALAOSA / HOUSUT

Taisteluhousut takaavat hyvän liikkuvuuden, eikä
taskukapasiteetti lopu kesken. Lisäksi polvissa integroidut, cordura-vahvisteiset paikat polvisuojille.

JALKINEET
Tukevat ja taistelukelpoiset, korkeavartiset jalkineet suojaa
nilkkoja tiukoissa käänteisä ja pitää askeleen varmana.
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HRUP:n syyskokous 9.11.2020
lähestyy – kaikki yhdistykset
mukaan!
Teksti: Matti Riikonen
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja, maj res

Helsingin Reserviupseeripiirin
syyskokous pidetään maanantaina
9.11.2020. Tärkeimmät kokouksen
päätösasiat ovat toimintasuunnitelma, uuden hallituksen valinta vuodelle 2021 ja uuden puheenjohtajiston valinta vuosille 2021-2022.

Koko hallitus ja
puheenjohtajisto valitaan
Piirin sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan aina vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtajisto kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Syksyn kokouksessa kaikki tehtävät
ovat avoinna. Jokainen yhdistys on
oikeutettu asettamaan ehdokkaita
ja äänestämään ehdokasvalinnoista
jäsenmääränsä mukaisesti.
Piirin sääntöjen mukaan jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista
jäsenmääränsä alkavaa satalukua
kohti. Äänioikeuden perustana on
maksaneiden jäsenten määrä edelliseltä toimintavuodelta.

Nykyisestä hallituksesta
kaikki eivät ole asettumassa
ehdolle
Tällä hetkellä tiedämme jo, että
osa hallituksen jäsenistä ei ole asettumassa ehdolle seuraavalle kaudelle. Uusia ehdokkaita siis kaivataan.

Piirihallituksen kokoonpano 2020
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen		
jäsen		
jäsen		
jäsen		
jäsen		
jäsen		
jäsen		
jäsen		

Matti Riikonen (Sissikerho)
Jukka Rusila (Pioneeriosasto)
Toni Selin (Itä-Helsingin Reserviupseerit)
Toivo Haimi (Itä-Helsingin Reserviupseerit)
Tuomas Hauvala (Jääkärikerho)
Axi Holmström (Helsingfors Svenska Reservofficersklubb)
Janne Hänninen (Kenttätykistökerho)
Miika Koistinen (Länsi-Vantaan Reserviupseerit)
Lasse Mäki (Reservimeriupseerit)
Jarkko Paananen (Pohjois-Helsingin Reserviupseerit)
Pekka Suominen (Kanta-Helsingin Reserviupseerit)

Toivottavasti mahdollisimman
moni yhdistys käyttää äänioikeuttaan, koska siten saadaan aktiivisia
ja päteviä henkilöitä päättämään
piirimme asioista.

Yhdistysten esitykset
luottamushenkilöistä
oltava piiritoimistolla
22.10. mennessä
Piirin kevätkokous päätti uudesta vaalijärjestyksestä 28.5.2020.
Vaalijärjestyksen tarkoitus on selkiyttää piirin kokousten kulkua,
niissä tapahtuvia ehdokasasetteluja ja vaaleja. Yksi konkreettisista
vaalijärjestyksen kohdista on, että
HRUP:n jäsenyhdistysten esitykset piirin hallituksen jäseniksi ja
puheenjohtajiksi (puheenjohtaja ja

kaksi varapuheenjohtajaa) on tehtävä viimeistään 18 vuorokautta ennen syyskokousta, eli viimeistään
22.10. Esitysten perusteella piiritoimisto lähettää viivytyksettä kaikille
yhdistyksille kootun ehdokaslistan,
jonka perusteella yhdistykset voivat miettiä keitä äänestävät.
Uuden käytännön myötä ehdokasasettelu on toivottavasti
läpinäkyvämpi kuin aiemmin ja
mahdollistaa yhdistysten yhteistoiminnan äänestyksessä hyvissä ajoin
ennen kokousta. Vaalijärjestyksen
mukaan ehdokkaita on vanhaan
tapaan mahdollista esittää myös
vasta kokouksessa, mutta silloin
ehdokkaan hyväksyntään vaaditaan
2/3 kokouksessa läsnä olevista äänistä.

Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä
Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perinteiseen 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 kunniamerkit 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.
Yleisöä pyydetään huomioimaan riittävät turvavälit koronatilanteen vuoksi. Hengityssuojaimien käyttöä suositellaan.
Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.30 - 14.00		
Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP)
14.00 - 14.30
Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU)
14.30 - 15.00
Maanpuolustuskillat (MPKL)
15.00 - 15.30
Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP)
15.30 - 15.55
Kenraalit ja everstit reservissä
15.55 - 16.20
Kenraalit ja kadetit
16.20 - 16.45		
Varuskunnan palkattu sotilashenkilöstö
16.45 - 17.10		
Töölön reserviupseerit
17.10 - 17.35		
Stadin Sissit

Arvomerkkien kimppatilaus
Helsingin reservipiirien jäsenillä on mahdollisuus tilata PV:n virallisia ommeltuja tarrakiinnitteisiä upseerin M05-arvomerkkejä hintaan 5 e/kpl (merivoimien merkit 6 e/kpl). Pioneeriosaston jäsenille hinnoista pois 1 e/kpl. Kyseessä ovat siis samat arvomerkit joita PV:n
henkilökunta käyttää, ja näitä ei muualta saa. Lisätiedot ja tilaukset Jukka Rusila (jukka.
rusila(at)ramboll.fi)

Puheenjohtajaehdokas Matti Riikonen esittäytyy
Olen Matti Riikonen, 53-vuotias
Sissikerhon kasvatti, ja toiminut
HRUP:n puheenjohtajana vuoden
2019 alusta lähtien. Olen valmis
jatkamaan piirin puheenjohtajana
myös vuosina 2021-22.
Sissikerhossa olen toiminut pitkään mm. puheenjohtajana ja kerhon hallituksessa eri tehtävissä yli
10 vuotta. Piirihallituksessa aloitin
jäsenenä 2018. Viime vuosina aktiivisimman panoksen olen antanut
Stadin Sissien esikuntatyöskentelyn
kurssin kehittämiseen kouluttajana
ja varajohtajana. Reservin sotilasarvoni on majuri. Siviilikoulutukseltani olen rahoituksen KTM ja leipätöitä teen sijoitusalalla Carnegien
investointipankissa.

Puheenjohtajana uskon mm.
seuraaviin periaatteisiin:
• Katse eteenpäin – vain uudistuva yhteisö säilyy elinvoimaisena
ja houkuttelee mukaan uusia toimijoita.
• Toiminta etusijalla – reserviläistoiminnan ydintä on aina ollut
kenttäkelpoisuuden ja sotilasammattitaidon ylläpitäminen, muu
tulee mukana.
• Tavoitteet ovat tärkeitä – ilman niitä yhteisö ei etene vaan
ajelehtii.
• Vanhojen toimintamallien uudistaminen – jotta voi luoda uutta,
on osattava luopua vanhasta – perinteetkin ovat alkaneet uudistuksina.

• Vastuuta pitää jakaa – yhteisö
toimii parhaiten yhteen, kun jokaisella on oma tehtävänsä.
• Läpinäkyvyys – toiminnan
suunta on kaikkien arvioitavissa ja
päättäjät vastaavat tekemisistään.
• Tehokas viestintä – se on kuin
tiedustelutieto: jos se ei saavu perille ajoissa oikealle taholle, toiminta
epäonnistuu.
Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen vuosi koronapandemian
takia. Moni tälle vuodelle suunnitelluista tärkeistä asioista on jäänyt
toteuttamatta tai puolitiehen. Haluaisin jatkaa puheenjohtajana, jotta
voisimme saattaa suunnitellut asiat
loppuun ja saada piirimme asiat vielä nykyistäkin paremmalle tasolle.
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Helsingin Seudun
Reserviläispiirin hallituksen jäsen
Panu Tamminen esittäytyy
Tervehdys!
Olen Lappeenrannasta kotoisin
oleva 43-vuotias reservin rajajääkäri. Olen piirin hallituksen uusin
jäsen - olen nyt mukana ensimmäistä vuotta, ja vastuualueitani
ovat ampumatoiminta ja kansainvälinen toiminta.
Monien muiden tavoin olen
aikoinaan päätynyt reserviläistoimintaan mukaan ampumaharrastuksen ja MPK:n järjestämien koulutusten kautta. Aloitin itse ampumaharrastuksen noin 20 vuotta
sitten, ensin laina-aseilla MPK:n
järjestämillä pistoolin- ja kiväärin
ammuntavuoroilla Santahaminassa ja Hyrylässä. Kiinnostuksen
kasvaessa muukin monipuolinen
MPK:n koulutustarjonta tuli nuorempana koluttua useampaankin
kertaan läpi. Erityisesti mieleeni ovat jääneet kevytase-kurssit,
perinnease-kurssit sekä tarkkaammunta koulutukset. Kun mielenkiintoni vuonna 2004 kääntyi
myös Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) suuntaan, niin löysin silloin kotiyhdistyksekseni ampumatoiminnassa erityisen aktiivisen Vantaan Reserviläiset. Olen

Reserviupseerikoulu on instituution
aseman saavuttanut sotilasopetuslaitos, joka on aikojen saatossa pitänyt
huolen historiansa taltioinnista ja sen
julkituonnista. Tämän todistaa se,
että RUK:n juhlakirjoja on toimitettu
10 vuoden välein vuodesta 1960 lähtien. Satavuotisen taipaleensa kunniaksi ja järjestykseltään seitsemännessä
juhlakirjassa tarkastellaan koulutusta
Reserviupseerikoulussa, Maasotakoulun alaisissa aselajikouluissa, Merisotakoulussa ja Ilmasotakoulussa.
Esipuheen mukaisesti juhlakirja on
ansaitusti omistettu Suomen nuorisolle.
Reservinupseereiden keskuudessa
on vahva institutionaalinen yhteenkuuluvuus ja sitoutuminen reserviupseerikuntaan ja sen perintöön, sellaisessa muodossa, joka voisi nostattaa
moraalisia velvoitteita. Yksi tällainen
institutionaalisen yhteenkuuluvuuden lähde on joukkohenki, Esprit de
Corps, joka on joukko innolla jaettuja joukon jäsenyyden tunteita, uskomuksia ja arvoja, ja joka voi ilmetä
vahvana haluna saavuttaa yhteinen
päämäärä jopa kriisin kohdatessa.
Suomalaisen reserviupseerikoulutuksen voimanlähteenä ja vahvuutena
ovat aina olleet ihmiset. Erilaisista
lähtökohdista, kodeista, ammateista
ja paikkakunnilta reserviupseerikoulutukseen hakeutuneet ihmiset, jotka
ovat kohdanneet opinnoissaan jotakin yhteistä. Yhteinen nimittäjä on
varmasti vahva maanpuolustustahto,
mutta ainakin Haminassa sen jalointa
muotoa kutsutaan ”Rukin hengeksi”;
RUK kouluttaa, RUK kasvattaa.
Juhlateos avaa ymmärrettävästi

Jukka Knuuti

Konekiväärin
sosiaalihistoria
Eikö konekiväärin sosiaalihistoria jo ajatuksena tunnu melko perverssiltä. Mutta sellaisen on kuitenkin kirjoittanut brittiläinen
John Ellisin (The Social history of machine gun. Pimplico 1993,
Great Britain). Kirja sisältää varsin vähän sellaista tarinaa, mitä
voisi pitää varsinaisena sosiaalihistoriana. Kirja kertoo brittiläisestä sotaväestä ja tunnetusti Iso-Britannia on ollut ja on edelleenkin tiukka luokkayhteiskunta ja se tuo kuvaan sosiaalihistorian. Sosiaalihistoriaa konekiväärin hylkimisessä oli lähinnä siinä,
että ratsuväen upseerit olivat aatelisia. Ja ratsumiehet eivät olleet
lainkaan kiinnostuneet koneista, mikä jo nimensä perusteella konekivääri oli. Koneet eivät sopineet heidän perinteisiinsä ja käytäntöihinsä, joissa etusijalla olivat komeat ratsuväkirynnäköt paljastetuin sapelein. Koska hevosen ylläpito oli kallis harrastus, vähemmän varakkaat upseeriksi pyrkivät suuntautuivat jalkaväkeen.
Ja konekivääri oli jalkaväen ase.

nyt reilun 15 vuoden ajan ollutkin
mukana yhdistyksemme ampumatoiminnassa, ja päävastuullani on
tällä hetkellä Töölön radan ampumavuorot.
Päivätöinä olen tehnyt reilut 20
vuotta IT-alan töitä, ja tällä hetkellä toimenkuvani on erilaisten ITjärjestelmien välisten integraatioiden suunnittelu. Ammunnan lisäk-

si muita harrastuksia ei varsinkaan
nyt kuluvana vuonna olekaan ollut,
ja hiukan on tuo ammuntakin joutunut kärsimään sekä COVID-19
viruksen takia, että myös omakotitaloprojektin takia.
Nähdään syksyllä ampumaradoilla!
t. Panu (p.s. saat minut kiinni
osoitteella panu.tamminen@vantaanreservilaiset.fi)

Reserviupseerikoulutuksen
100-vuotinen kunnian tie
Teksti: Marko Palokangas

Kolumni

koko suomalaisen reserviupseerikoulutuksen monipolvisen tarinan.
Reserviupseerikoulutusta on annettu sadan vuoden aikana noin 30
joukko-osastossa ainakin 18 eri paikkakunnalla. Sadassa vuodessa eri upseeri- ja reserviupseerikursseilta on
kirjan mukaan valmistunut noin 210
000 miestä ja naista. On todettava,
että kirja ei ole aivan tavanomainen
joukko-osastohistoriikki, sillä kerrontatapa poikkeaa teemoittelutavaltaan
melkoisesti aiemmista vastaavista
juhlakirjoista – ja puhtaasti edukseen. Lukija johdatetaan oivallisesti
Suomen itsenäisyyden alkuvuosista
ja Vimpelin sotakouluajoista nopeasti kohti nykyaikaa, sortumatta sotahistorian lukuisiin, jo esitettyihin
ja tunnettuihin yksityiskohtiin. Sen
sijaan kerronnan keskiössä ovat suomalaisen reserviupseerikoulutuksen
erityispiirteet kaikissa puolustushaaroissa, ihmisten opiskelukokemukset
ja vähemmän tunnetut asiat, kuten
erilaiset koulutuspaikat ja -tavat.
Yhtäältä Hamina nousee RUK:n
vuoksi ansaitusti esille, mutta toisaalta yksi erikoisimmista koulutuspaikoista on varmuudella ollut purjekoululaiva Suomen Joutsen pitkillä purjehduksillaan. Niinisalo puolestaan
oli merkittävä koulutuskeskus sotien
aikana. Juhlakirjaan on saatu koottua
poikkeuksellisen laaja historiallinen
kokonaisuus reservin upseerikoulutuksesta. Lisäksi teoksessa kerrotaan
myös opiskeluja tukevasta ja oleellisen tärkeästä oppilaskuntatoiminnasta. Edellä mainittujen lisäksi kirjan
informatiivista arvoa lisäävät lopussa
olevat liitteet kursseista, koulutuspaikoista sekä erityisesti eri kouluista
laaditut erinomaiset tietokortit.

Sitäkin enemmän konekiväärin sosiaalihistoria vahvistaa vanhan
sanonnan, jonka mukaan kenraalit käyvät edellistä sotaa. Erityisesti se piti paikkansa brittiläisten aatelisupseereiden keskuudessa.
Kenraali Douglas Haig sanoi vielä 1926 ensimmäisen maailmansodan kokemusta jälkeen, että hevosella on taistelukentällä edelleen
yhtä suuri merkitys kuin ennenkin. Panssarivaunut olivat vain
jatke miehen ja hevosen yhdistelmälle. Haig oli noin sanoessaan
65-vuotias. Eläkeiässä, mutta ei kuitenkaan iän puolesta vielä vanhuudenhöperö. Yhdessä asiassa Haig tosin oli oikeassa hevosen
merkityksestä sodankäynnissä, vaikka tuskin sitä tarkoitti. Vielä
toisen maailmansodan aikana jopa Saksan tunnettu Blitzkrieg toimi 80-prosenttisesti hevosvedon varassa.
Ei konekivääri toki tuntematon ollut brittiläisen imperiumin sotaväessä. 1800-luvun lopulla Afrikassa käydyissä siirtomaasodissa
britit ottivat käyttöön konekiväärin. Niinpä vähälukuiset eurooppalaiset pystyivät kerta toisensa jälkeen murskaamaan kymmentuhatpäiset mustien hyökkäykset muutamalla konekiväärillä.
Toki brittiarmeijalle hankittiin myös kotimaan käyttöön konekiväärejä, mutta ei niistä paljon piitattu, eikä kehitetty taktiikkaa
niiden käytössä. Kun brittiläisen pataljoonan harjoituksessa ennen
ensimmäistä maailmansotaa konekiväärikomppanian päällikkö
kysyi pataljoonan komentajalta ohjeita konekiväärien sijoittamisesta, sai hän ohjeen: pistä ne pirun rakkineet jonnekin sinne sivustaan.
Britanniassa luotettiin vielä ensimmäisen maailmansodan alkaessa jalkaväen pistinhyökkäyksiin ja ratsuväkirynnäköihin. Tämän
brittitaktiikan ”komein” saavutus oli Sommen taistelu 1916, missä 1. heinäkuuta yhden päivän aikana menetettiin 57 000 miestä, heistä kaatuneina 19 000. Brittejä komensi kenraali Douglas
Haig, joka tuntunut Sommesta oppineen mitään, vaan luotti vielä
ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin enemmän ratsuväkeen
kuin panssarivaunuihin.
Konekiväärin käytössä saksalaiset olivat länsiliittoutuneita fiksumpia. He ymmärsivät uuden aseen merkityksen, kuten Sommen
esimerkki osoittaa. Toki Saksan armeijassakin korkeimmat upseerit olivat preussilaisia junkkereita. Mutta samanlaista kehitystä
vastustavaa roolia heillä ei ollut kuin brittiläisillä kollegoillaan.

Kirja on helppolukuinen ja kiinnostaa takuuvarmasti koko Suomen
kansaa, mutta erityisesti reservin upseereita, jotka kirjaa lukiessaan palaavat oman reserviupseerikurssinsa
muistoihin ja kokemuksiin haikein
mielin. Näin ainakin kävi minulle,
kun ahmin kirjan antia. Muistoihin
palautuivat opettavat yhteistoimintaharjoitukset Haminan lähimaastoissa,
hikinen Kirkkojärven marssi, ikimuistoinen kurssijuhla ja monet muut
unohtumattomat kokemukset omasta
oppilasajasta.
Juhlateoksen ulkoasussa korostuvat upea visuaalinen ilme, taiton
viimeistely ja ennen kaikkea todella
korkeatasoinen sekä monipuolinen
kuvatoimitus. Laadukkaasta ulkoasusta ansio lankeaa yhdelle Suomen
ammattitaitoisimmista kirjantaittajista, graafikko Matti Vartialalle. Juhlakirja maksaa 49 euroa, ja numeroitu
kirja 69 euroa. Kirjan voi tilata RUKmuseon kautta osoitteesta: www.
rukmuseo.fi/reserviupseerikoulutus100-vuotta

Suhtautuminen konekiväärin käyttöön brittiarmeijassa oli esimerkki tyypillisestä muutosvastarinnasta, jota löytyy kaikista
organisaatioista, ei vain sotaväestä. Paljon myöhäisempänä esimerkkinä käykööt risteilyohjukset Yhdysvalloissa. Kun niiden
käyttöönottoa alettiin valmistella 1980-luvulla, eivät lentäjät olleet
lainkaan kiinnostuneita niistä. Nehän vievät lentäjien työt. Lienevätkö pilotit sittemmin viisastuneet, sillä jo varsin laajasti käyttöön tulleet lennokit eivät ole kokeneet suurempaa vastarintaa.
Aseet jotka muuttivat maailma-tyyppisissä kirjoissa konekivääri
on keskeisin ase 1900-luvun alussa. Sata vuotta myöhemmin samalla paikalla on AK-47 Kalasnikov. Sillä on ollut todella sosiaalihistoriallistakin merkitystä. Ase on halpa ja tehokas. Se on tyypillinen neuvostoliittolainen massakäyttöön valmistettu ase, jonka
käyttö ja kunnossapito ei vaadi merkittävää koulutusta. Koskaan
aiemmin maailmanhistoriassa ei ole ollut mahdollista hankkia
aika vähillä rahoin Kalasnikoviin verrattavaa suurta taistelupotentiaalia, jolla pienikin kapinallisjoukko pystyy kaatamaan hallituksia. Ja tulokset näkyvät eri puolilla maailmaa pahimmillaan
Afrikassa. Siellä missä runsaat sata vuotta sitten pieni valkoinen
vähemmistö piti mustaa valtaväestöä kurissa viime kädessä konekiväärin voimin, terrorisoivat nyt väestöä ja kaatavat hallituksia
erilaiset kapinaliikkeet, joiden voiman perusteena on AK-47 Kalasnikov.
Julkaistu 2017 Suomen sotilas-lehdessä
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Ampumatoimintaa
MPK:n ratavuorot Santahaminassa

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen

Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan luvanhaltijan tulee osoittaa harrastuksensa jatkuminen.
Kyseisen pykälän perusteella luonnollisen henkilön, jolla on metsästyslainsäädännön
mukaan sallittua eläinten ampumista, ampumaurheilua ja -harrastusta taikka näytöstä,
kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä varten 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitetun
pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden
välein toimitettava lupaviranomaiselle:

Vuoroille ilmoittautuminen: www.mpk.fi
Reserviläisasekilpailu			Helsinki
Perusammunta (kivääri)			Helsinki
Perusammunta (kivääri) 300m		
Helsinki
Reserviläisen ampumataitotesti SotVa aamupäivä Helsinki
Reserviläisen ampumataitotesti SotVa iltapäivä Helsinki
Perusammunta (pistooli)			Helsinki
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		
Helsinki
Perusammunta (kivääri)			Helsinki
Perusammunta (kivääri) 300m		
Helsinki
Asekäsittelyammunta - aloittelijat		
Helsinki
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		
Helsinki
Perusammunta (kivääri)			Helsinki
Perusammunta (pistooli)			Helsinki
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		
Helsinki
Perusammunta (kivääri)			Helsinki
Perusammunta (kivääri) 300m		
Helsinki
Perusammunta (kivääri)			Helsinki
Perusammunta (kivääri) 300m		
Helsinki
Perusammunta (pistooli)			Helsinki
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		
Helsinki
Perusammunta (kivääri)			Helsinki
Reserviläisammunta (kivääri) SotVa		
Helsinki
Perusammunta (kivääri)			Helsinki
Perusammunta (kivääri) 300m		
Helsinki

3.10.2020
10.10.2020
10.10.2020
17.10.2020
17.10.2020
7.11.2020
7.11.2020
7.11.2020
7.11.2020
14.11.2020
14.11.2020
14.11.2020
21.11.2020
21.11.2020
21.11.2020
21.11.2020
28.11.2020
28.11.2020
5.12.2020
5.12.2020
5.12.2020
12.12.2020
12.12.2020
12.12.2020

1) ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta
harrastamisesta;
2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka
3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen.
Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.
Ampuma-aselain 13.6.2011 voimaantuloon liittyvissä siirtymäsäännöksissä todetaan, että
lain voimaan tullessa voimassa olevat ampuma-aseisiin, aseen osiin sekä patruunoihin ja
erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvät luvat, ennakkosuostumukset, ase-elinkeinoluvat
sekä asekeräilijälle annetut hyväksynnät jäävät ehtoineen voimaan. Lisäksi 53 a §:ssä
tarkoitettu velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.
Määräaikaisiin hallussapitolupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen esitetään todistuksella uusittaessa lupaa. Jos hallussapitolupaa ei uusita, lupa lakkaa olemasta voimassa.
Toistaiseksi voimassaolevan hallussapitoluvan osalta harrastuneisuutta ei osoiteta, jos
lupa on myönnetty tai sitä koskeva hakemus on pantu vireille ennen lain voimaantuloa.
Jos toistaiseksi voimassaoleva lupa on annettu lain muuttumisen jälkeen, on harrastuksen
jatkuminen osoitettava.

Onnittelemme

Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Harrastamisen osoittaminen koskee aiemmin todetun mukaisesti
vain luonnollisia henkilöitä, ei yhteisöjä. Jos luvanhaltijalla on erityisiä perusteita, miksi ei
ole voinut harrastaa edellä mainittua määrää, esimerkiksi sairauden taikka ulkomaankomennuksen johdosta, ei lupaa tule peruuttaa.

Lokakuu
5.10.
5.10.
11.10.

Alikersantti Simon Finnilä
Kersantti Harri Toivanen
Vääpeli Ahti Hurmalainen

50 v
60 v
60 v

Marraskuu
1.11.
4.11.
15.11.
17.11.

Maajohtaja, merikapteeni, ylikersantti Vesa Penttilä (perhepiirissä)
Johtaja, luutnantti Sakari Vanjoki (matkoilla)
Hortonomi, vänrikki Aimo Nummi
Pursimies Jaakko Maavuori

60 v
90 v
90 v
75 v

Joulukuu
2.12.
17.12.
20.12.

Mainosgraafikko, vääpeli Christer Mikkonen (perhepiirissä)
Emeritys rikosylikonstaapeli, ylipursimies Kari Marttila
(Las Palmasissa kotona perhepiirissä)
Yleisesikuntaeverstiluutnantti Keijo Pennanen (perhepiirissä)

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ammunta@hrup.fi

80 v
60 v
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).

Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen
toimittamisesta viranomaiselle. Jos luvanhaltija hakee uutta hankkimislupaa tai uusii määräaikaisen hallussapitolupansa, hakemisen yhteydessä osoitettu harrastuksen jatkuminen
otetaan huomioon myös aikaisemman luvan kohdalla. Näin päästään tilanteeseen, jossa
selvitys toimitetaan kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee luonnollisesti
vain pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla tapahtuvan harrastuksen osoittamista. Siten esimerkiksi kiväärin hankkimislupaa varten toimitettu todistus
aktiivisesta harrastamisesta ei ole riittävä.
Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista
tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.

Reserviläisten ampumaturva
Vakuutuksen saa tilattua mm. netistä: www.reservilaisliitto.fi/jasenille/ampumaturva/
Ampumaturva maksaa 25 euroa. Vakuutus vaaditaan Töölön radalla.

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.
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Liikuntatoimintaa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > liikunta@hrup.fi

Sotilasliikunnan infotilaisuus 12.11.2020

Kenttäkelpoisuusmarssi Spjutsundiin 10.10.

Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää infotilaisuuden Töölössä 12.11.2020. Tavoitteena on
esitellä erilaisia liikuntalajeja ja –tapahtumia. Mukana kertomassa ovat itse aiemmin mukana olleet. Käsitellään
mm. tapahtuman sisältö, varusteet, ilmoittautuminen, tukitoimet.

Itä-Helsingin Reserviupseerit järjestää kenttäkelpoisuusmarssin
Spjutsundin piirimajalle la 10.10.2020.

Aika: 			
Paikka: 		
Ilmoittautuminen:
Kenelle tarkoitettu:

To 12.11. klo 18-20
Töölön auditorio, Töölöntorinkatu 2
10.11. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi
yhdistysten liikuntavastaavat ja kaikki aiheista kiinnostuneet

Aiheita esimerkinomaisesti:
•
Kaukopartiohiihto ja kaukopartiomarssi
•
RESUL:n talvi- ja syysjotokset
•
Koti- ja ulkomaiset sotilastaitokilpailut
•
Hiihtotapahtumat
•
Läskipyöräily
•
MPK:n monipuolinen tarjonta
•
PV:n uusi kenttäkelpoisuusnormi ja kh-päivät
•
Maanantaimarssit ja sählyvuorot
•
Keskustelu ja palaute

•
		
•
•
•
•
•
		
•
•

Lähtö Puotilasta (Puotilantie 2) klo 9.00 ja saapuminen klo 19.00
mennessä
Matka noin 35 km
Matkalla vesitankkauspiste
Perillä sauna lämmin
Paluukuljetus majalta klo 20.00
Hinta 20 e sis. paluukuljetuksen. Maksuohjeet toimitetaan
ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen viimeistään 4.10. ihrury@gmail.com
Huom! Ei vakuutusta järjestäjän puolesta

Tervetuloa!

Sotilasliikuntaan liittyviä nettisivuja ja palveluita

Maanantaimarssit alkaneet, sählyvuorot tauolla

Reserviläisurheiluliitto ry				www.resul.fi

Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 7-8 km
lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys
ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Lisätiedot
Juha Matikainen, juha21matikainen@gmail.com.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK (mm. kuntotestit)

www.mpk.fi

MarsMars-palvelu				www.marsmars.fi
Lisää liikettä -hanke				mpk.fi/lisaaliiketta/
Suomen Sotilasurheiluliitto				www.sotilasurheilu.fi

Pohjois-Haagan yhteiskoulun sählyvuorot ovat toistaiseksi keskeytyneet,
kun hallitila tarvitaan muuhun käyttöön.

Koulutustoimintaa

HRUP koulutustoimikunta > koulutus@hrup.fi

Kalliosuojakoulutus on alkanut - mukaan ehtii vielä

Poimintoja MPK:n kursseista

MPK sitoutuu toimimaan pelastuslain (379/2011) 51 §:n mukaisesti Helsingin pelastuslaitoksen apuna koulutustehtävissä, järjestämällä kalliosuojien erityishenkilöstön koulutusta Helsingin kaupungin alueella sijaitseviin kalliosuojiin sijoitettavalle ja varattavalle henkilöstölle. Koulutuksen
tavoitteena on tuottaa kalliosuojiin erityishenkilöstöä, joka hallitsee suojan eri osa-alueiden toimintaan liittyvät perusteet ja kykenee toimimaan
tarvittaessa suojan eri tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi tekniset, muonitus-, ensiapu-, henkisen tuen ja järjestyksenvalvontatehtävät.
Koulutetusta henkilöstöstä muodostetaan varattu väestönsuojeluorganisaation reservi, jota voidaan tilanteen vaatiessa käyttää suojaamistehtävissä Helsingin eri kalliosuojissa.

Kursseille ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Koulutusrakenne
Peruskurssi järjestetään kaikille avoimena Kalliosuojakoulutuksen perusteet – verkkokurssina. Kurssin työtila on avoinna jatkuvasti. Peruskurssille
hyväksytyille lähetetään verkkokurssiin linkki. Peruskurssin hyväksytysti suorittaneita oppilaita kutsutaan jatkokurssille.
Jatkokurssi toteutetaan Helsingin pelastuslaitoksen osoittamissa tiloissa yhden viikonlopun mittaisina lähiopintoina syksyllä 2020. Jatkokurssiin
voi sisältyä myös ennakkoon tehtäviä verkko-opintoja, jotka ovat peruskurssin laajennettuja taustamateriaaleja. Kurssiviikonlopun käytännön
harjoitteet toteutetaan Helsingin pelastuslaitoksen osoittamassa kalliosuojassa. Jatkokurssin hyväksytysti suorittaneista oppilaista muodostaan
väestösuojelumuodostelma, jolle Helsingin pelastuslaitos osoittaa poikkeusolojen kalliosuojan. Väestönsuojelumuodostelman on kyettävä toimimaan dynaamisesti myös muissa kalliosuojissa.
Koulutettavaksi voidaan hyväksyä Suomessa asuva henkilö, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68
vuotta. Koulutukseen ei tule valita henkilöitä, joilla on Puolustusvoimissa sodanajan sijoitus tai henkilöitä, joilla siviilitehtävänsä vuoksi on poikkeusoloissa sijoitus ja varaus muuhun tehtävään.
Fyysisten ominaisuuksien osalta koulutettavaksi voidaan valita henkilöitä, jotka kykenevät suoriutumaan kalliosuojahenkilöltä vaadittavista tehtävistä ja liikkumaan esteellisissä ympäristöissä. MPK suorittaa koulutettavien valinnat. Pelastuslaitos sijoittaa ja varaa koulutetut henkilöt tarpeiden
mukaisesti Helsingin kaupungissa sijaitseviin kallioväestönsuojiin väestönsuojelun erityishenkilöstöksi.

Kiinnostuitko? Mukaan pääsee seuraavasti:
- ilmoittaudu tänne https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102453
- mene PVMoodleen https://www.pvmoodle.fi/course/view.php?id=9518 -kurssille
- kun olet suorittanut PVMoodle-verkkokurssin hyväksytysti niin voit hakeutua jatkokurssille.
Jatkokurssi koostuu webinaarista ja koulutuksesta Kangasalantien kalliosuojassa. Tämän vuoden jatkokurssit (4 kpl, 2 päivää kukin) järjestetään
a) 17.9.2020 ja 19.9.2020 b) 22.10.2020 ja 24.10.2020 c) 12.11.2020 ja 14.11.2020 sekä d) 10.12.2020 - 12.12.2020.
Mukaan ehtii siis hyvin myös jatkokurssille kunhan ensin tekee peruskurssin PVMoodlessa!
Lisätietoa antaa koulutuspäällikkö Tuomas Hauvala, tuomas.hauvala@mpk.fi, 050 374 0000.

Lihaskunto- ja kestävyystestitilaisuus
Kerava		
4.10.2020
Johto- ja tukikurssi			
Helsinki		
9.10.2020 - 11.10.2020
Perustamiskurssi			Helsinki		9.10.2020 - 11.10.2020
Sotilas HF ja radioasema –kurssi		
Helsinki		
9.10.2020 - 11.10.2020
Taistelupelastaja, peruskurssi, 2/2		
Helsinki		
9.10.2020 - 11.10.2020
Tarkka-ampuja jatkokurssi 2/3		
Helsinki		
9.10.2020 - 11.10.2020
Aluesuojauksen jatkokurssi, karttaharjoitus Helsinki		
10.10.2020 - 11.10.2020
Kriisitilannekurssi 2020		
Tuusula		
10.10.2020 - 11.10.2020
Joukkueenjohtaja- ja tulenjohtajakurssi 2/3 Tuusula		
16.10.2020 - 18.10.2020
Lähitaistelu, kylmät aseet 1		
Tuusula		
17.10.2020 - 18.10.2020
Arjen viestivälineet poikkeustilanteissa
Helsinki		
17.10.2020 - 18.10.2020
Reserviläisen ampumataitotesti SotVa ap
Helsinki		
17.10.2020
Reserviläisen ampumataitotesti SotVa ip
Helsinki		
17.10.2020
Perusyksikön vääpelikurssi ½		
Tuusula		
23.10.2020 - 25.10.2020
Jääkärikenraalin Marssi 2020		
Loviisa		
24.10.2020
JÄÄK: Ryhmänjohtajakurssi 2/2		
Tuusula		
30.10.2020 - 1.11.2020
SPOL voimankäyttö 2/2		
Tuusula		
30.10.2020 - 1.11.2020
Kouluttajakoulutus 1, 2/2		
Helsinki		
31.10.2020 - 1.11.2020
Endurokurssi					1.11.2020
Komppanian päällikköja tulenjohtopäällikkökurssi 4/4		
Tuusula		
6.11.2020 - 8.11.2020
Reserviläisjohtaja 2, 2/2		
Tuusula		
7.11.2020 - 8.11.2020
Viranomaisyhteistyö - opit koronaviruksesta
alueellisena poikkeustilanteena		Tuusula		7.11.2020
Maatilojen varautumisen peruskurssi
Tuusula		
11.11.2020
Johto- ja tukikurssi			
Helsinki		
13.11.2020 - 15.11.2020
Perustamiskurssi			Helsinki		13.11.2020 - 15.11.2020
SÄTEILYMITTAUSJOUKKUE Peruskurssi II/II			
13.11.2020 - 15.11.2020
Taistelijan viestivälineet 				
13.11.2020 - 15.11.2020
Valtakunnallinen johtamisen teemaseminaari Tuusula		
14.11.2020
Tarkka-ampuja jatkokurssi 3/3		
Helsinki		
14.11.2020 - 16.11.2020
Perusyksikön vääpelikurssi 2/2 		
Tuusula		
27.11.2020 - 29.11.2020
SPOL henkilösuojaus 2/2		
Tuusula		
4.12.2020 - 6.12.2020
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
Hyvät Senioriupseeriveljet!
Syyssateiden ropistessa kattopelteihin käynnistelemme koronaviruksen lamauttamaa toimintaamme
seuraavasti:
22.10.2020 Syysseminaari ”Suomen vaikea vuosi 1940” Katajanokan Kasinolla klo 13:00 – 19:30.
Seminaarin ohjelma on toisaalla
lehden sivuilla. Aiemmin julkaistussa ohjelmassa mainittu Kannaksen
sotamuseon johtaja Bair Irincheevin esitelmä ”Talvisota venäläisin
silmin” on koronaviruksen aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi jouduttu korvaamaan toisella,
mutta varmasti mielenkiintoisella,
venäläistä näkökulmaa valottavalla
esitelmällä. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.
Kasinon osin ahtaiden tilojen ja
toisaalta seminaarin useiden tuntien keston vuoksi on Kasinon sisätiloissa käytettävä koko tapahtuman
ajan käytettävä nenän, suun ja leuan
alueen peittävää maskia/hengityssuojainta!
Koska seminaariin voidaan turvavälien varmistamiseksi ottaa viime vuosiin verrattuna merkittävästi
lukumäärältään alhaisempi kuulijakunta, on ilmoittautuminen välttämätön osoitteeseen skulmala48@
gmail.com tai puhelimitse 040 586
9252. Tällöin varmistutaan myös
mahdollisten viranomaisrajoitusten
aiheuttaman peruutuksen perille
saapumisesta. Tervetuloa!
19.11.2020 Syyskokous Töölöntorin auditoriossa klo 18:00, jonka
jälkeen kokousesitelmä klo.19:00.
Hyvää syksyn alkua! Hallitus

Kanta-helsinki
Yhdistystoiminta:
KHRU:n syyskokous: Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
ti 17.11. klo 18:00 etäkokouksena
MS Teams:lla. Pyydämme lähettämään ilmoittautumiset kokoukseen sihteerille sähköpostitse jani.
vo.piippo@gmail.com. Ilmoittautuneille lähetetään linkki ja ohjeet kokoukseen osallistumiseksi.
Yhdistyksen 95-vuotisjuhla:
KHRU:n hallitus on päättänyt, että
vallitsevassa pandemiatilanteessa
yhdistys ei järjestä 95-vuotisjuhlia.
Hallitus tulee esittämään juhlavuotena RUL:in ja Resulin mitaleita aktiivisille ja ansioituneille jäsenilleen.
Ampumatoiminta:
Töölön pistoolivuorot: klo 16:3019:00 (23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.,
2.12., 16.12.). Edelleen jatkuvan koronaepidemian vuoksi radalla tulee

noudattaa turvallisuusohjetta, jossa
vuorolle on mm. rajoitettu osallistujamäärää ja radalla tulee käyttää
kasvomaskia ja suojakäsineitä. Laina-aseiden käyttö on taas mahdollista. Lisätietoa ja ilmoittautumiset
vuorolle etukäteen: ampumaupseerit@khru.net
Padasjoen ampumaleiri: Kiitos
kaikille Padasjoen ampumaleirillä
mukana olleille jäsenille ja virolaisille aseveljille. Leirillä oli mahdollisuus tutustua toiminnalliseen ammuntaan sekä kokeilla erilaisia aseita. Monipuoliset ampumaohjelmat
soveltuivat sekä vasta-alkajille että
ammuntaa ennenkin harrastaneille.
Perinne tulee jatkumaan myös elokuussa 2021.
Koulutustoiminta:
VSS-kalliosuojakoulutus, syksy
2020: Koulutuksen tavoitteena on
tuottaa kalliosuojiin erityishenkilöstöä, joka hallitsee suojan eri osaalueiden toimintaan liittyvät perusteet ja kykenee toimimaan tarvittaessa suojan eri tehtävissä. Näitä
tehtäviä ovat esimerkiksi tekniset,
muonitus-, ensiapu-, henkisen tuen,
järjestyksenvalvontatehtävät. Koulutetusta henkilöstöstä muodostetaan varattu väestönsuojeluorganisaation reservi, jota voidaan
tilanteen vaatiessa käyttää dynaamisesti suojaamistehtävissä Helsingin
eri kalliosuojissa. Koulutettavaksi
voidaan hyväksyä Suomessa asuva
henkilö, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa ja joka
on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta.
Koulutukseen ei tule valita henkilöitä, joilla on Puolustusvoimissa
sodanajan sijoitus tai henkilöitä,
joilla siviilitehtävänsä vuoksi on
poikkeusoloissa sijoitus ja varaus
muuhun tehtävään.
Fyysisten ominaisuuksien osalta koulutettavaksi voidaan valita
henkilöitä, jotka kykenevät suoriutumaan kalliosuojahenkilöltä vaadittavista tehtävistä ja liikkumaan
esteellisissä ympäristöissä. MPK
suorittaa koulutettavien valinnat.
Pelastuslaitos sijoittaa ja varaa koulutetut henkilöt tarpeiden mukaisesti Helsingin kaupungissa sijaitseviin kallioväestönsuojiin väestönsuojelun erityishenkilöstöksi.
Ilmoittautumiset: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/
Tutustu-tarkemmin/id/102453
KHRU:n yhteystiedot: Puheenjohtaja Jussi Kangaspunta (puheenjohtaja@khru.net, 0503756772), ampumaupseerit (ampumaupseerit@
khru.net). yhdistyksen verkkosivut:
www.khru.net.

munkkivuori
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan syksyn toiminta painottuu pe-

rinteisesti ammuntaan.
Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona 16.11.2019
kello 18 alkaen Cafe Torpanrannassa, Munkkiniemenranta 2. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat sekä kevätkokouksessa käsittelemättömät asiat. Koronavaraus, tämän johdosta kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan joko
sähköpostilla mauri.routio@sci.fi tai
tekstiviestillä 040 7322751.
Seppälän ampumapäivät: Koko
päivän vuoroja 3.10, 24.10 ja 14.11.
Voi ampua pistoolilla, kiväärillä sekä
haulikolla. Eväät ja makkarat mukaan ja nähdään radalla.
Urheilutalon .22 ammunnat alkavat perjantaina 2.10. Ammutaan
parillisten viikkojen perjantaisin klo
18 – 19.30. Ammunnat vetää Yrjö
Alastalo, puh. 0400 306787. Jos et
ole sähköpostilistalla, ilmoita sähköpostiosoitteesi: mauri.routio@sci.fi

Tikkurila
Lokakuun reserviupseeri-ilta
esitelmineen pidetään 29.10.2020
klo19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie
6:ssa C-porras vanhassa talossa.
Esitelmän pitää ev evp Ahti Lappi
ja aihe on ”Ohjusten ja lennokkien
rooli sotatoimissa” Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.
Syyskokous 26.11.2020 klo19.00
alkaen ja sen jälkeen reserviupseeriilta ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras
vanhassa talossa. Esitelmä on kokouksen jälkeen. Syyskokouksessa
käsitellään sääntöjen 11. pykälän
mukaiset asiat eli mm. vahvistetaan
vuoden 2021 toimintasuunnitelma,
jäsenmaksun suuruus ja talousarvio
sekä valitaan yhdistyksen hallitus
vuodelle 2021. Kahvitarjoilu! Kokouksen jälkeen reserviupseeri-ilta
jossa luennon pitää Mikko Maunuksela ja aihe on ”poliisikoiratoiminta Hallitus kokoontuu klo 17.30
alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.fi
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla.
29.9.2020 on tarkkuussarja 20 ls
kilpailu alkaen klo 19.00
3.11.2020 on pienoiskiväärikilpailu 20 ls makuu klo 19.00
Lisätietoja antaa ampumaupseeri Mikko Maunuksela puh.
0505004888.

Töölö
Töölön Reserviupseerit ry:n
syyskokous pidetään Suojeluskuntatalon auditoriossa (Töölöntorinkatu 2B 2, 00260, Helsinki)
keskiviikkona 11.11.2010 klo 17.00
alkaen. Kerhon syyskokouksessa
valitaan Kerhon ensi vuoden hallitus ja toimihenkilöt, jos sinulla on
mielenkiintoa liittyä mukaan jatkamaan, uudistamaan tai kehittämään
kerhon toimintaa puheenjohtajisto vastaa mielellään kysymyksiin!
Muiden sääntömääräisten asioiden

lisäksi käsitellään kerhon strategiaasiakirja joka ulottuu vuoteen 2025.
Ratavuorot pyörivät, vaikkakin
poikkeusjärjestelyin, joka toinen
tiistai klo 19.00 alkaen parillisina viikkoina. Ensikertalaisilta toivotaan ennakkoilmoittautumista
kerhon sähköpostiin paria päivää
ennen. Tarkista ajankohtaiset poikkeusjärjestelysäädöt sähköpostistasi. Mikäli et saa meiltä ollenkaan
sähköposteja, ole yhteydessä!
Kerhomme yhteystiedot: toolonreserviupseerit@gmail.com
Facebook: Töölön Reserviupseerit
Oikein miellyttävää syksyn jatkoa ja tavataan kerhon toiminnassa!
Pysytään terveinä!

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Tule mukaan syksyn parhaaseen
maanpuolustusjuhlaan!
20-vuotisjuhliaan viettävä ItäHelsingin Reserviupseerit ry kutsuu
pääkaupunkiseudun reserviupseerit
juhlaillalliselle lauantaina 17. lokakuuta 2020 klo 17 Ravintola Ostrobotnialle (Töölönkatu 3, Helsinki).
Ohjelmaan kuuluu Bottan klassikkoillallinen, palkitsemisia ja muita
juhlallisuuksia. Illan musiikkitarjonnasta vastaa Kaaderilaulajien
tuplakvartetti.
Alkoholillisen illalliskortin hinta on 80 euroa per henkilö ja alkoholittoman 60 euroa per henkilö.
Summa tulee olla maksettuna ItäHelsingin Reserviupseerit ry:n tilille
FI12 1469 3000 2142 50 viimeistään
2.10. Kirjoitathan maksun viestikenttään oman nimesi.
Pukukoodi: Paraatipuku tai
tumma puku, suuret kunniamerkit.
Lisätietoja: Puheenjohtaja Toni Selin, toni.selin@ihru.fi
KOKOUSKUTSU: Itä-Helsingin
Reserviupseerit ry:n ylimääräinen
kokous: lauantaina 17.10.2020 Ravintola Ostrobothnian Jääkärihuoneessa klo 15.
KOKOUSKUTSU: Itä-Helsingin Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään
4.11.2020 Tukikohdassa, Puotilantie
1 D klo 18. Ennen kokousta esitelmä, jonka pitää MPK:n pks valmiuspäällikkö Markus Häyhtiö. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Padasjoen ampumaleiri 23.25.10.2020. Perinteikäs Padasjoen
ampumaleiri tulee taas, kolmatta
kertaa vuonna 2020! Padasjoella
pääset tutustumaan muihin kerhon
jäseniin, hiomaan omaa ampumataitoa, kokeilemaan uusia aseita ja
ennen kaikkea pitämään hauskaa!
Talo tarjoaa majoituksen, kuulosuojaimet, suojalasit ja taulut. ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOTIEDUSTELUT SÄHKÖPOSTITSE: ihrury@gmail.com
AMMUNNAT Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla (Puotilantie 1 D) klo 17.00
parillisten viikkojen torstaisin.
Pistooliammunnat HRUP:n radalla jatkuvat parittomien viikkojen
torstaisin klo 19.00, ja kerhon SRAammuntavuoro parillisten viikkojen torstaisin klo 20-22. Tervetuloa
mukaan! HUOM! Radalla poikkeusjärjestelyt koronatilanteen vuoksi.
Lisätietoja ja saapumisohjeet radalle
sähköpostitse: ihrury@gmail.com

LÄNSI-VANTAA
Hallituksen jäsen ja aikaisempi
puheenjohtaja maj res Veikko Tauro
on poistunut keskuudestamme vakavan sairauden myötä. Veikko oli
taistelija, eikä hän antanut sairauden haitata loppuaikaansa. Hän palveli varusmiehenä 1971 laskuvarjojääkärikomppaniassa, jonka jälkeen
hän on toiminut LJK:n voimakkaana kannattajana.
Veikolle maanpuolustustyö oli
kunnia-asia, hän teki sitä ilman
turhaa byrokratiaa, Veikko palkittiin ansioidensa mukaisesti RUL:n
ham:lla, viestiristillä ja sinisellä ristillä. Veikko oli myös innokas urheilumies ja syystäkin. Hän pelasi
nuorena koripalloa ja oli mukana
perustamassa Vantaalle tälläkin hetkellä toimivaa Pussihukat-koripalloseuraa.
Henkilönä Veikko oli huumorintajuinen ja ulospäin suuntautunut. Hän rakasti runoutta ja kirjallisuutta. Tämän takia hänellä olikin
työn alla kirjan kirjoittaminen, jossa
otti kantaa maan ja maailman tapahtumiin. Veikko oli innokas piirtäjä, ja näitä teoksia löytyy kyseisestä kirjastakin. Ystävien kesken hän
oli nostamassa maanpuolustushenkeä, jossa hän onnistui innostamaan
nuorempia upseeriveljiään tässä
painottaen: kotimaan itsenäisyys on
aina puolustamisen arvoinen, jonka
aikoinaan myös mainitsi kenraali A.
Ehrnrooth. Lepää rauhassa Veikko
Mauri Tauro.
Hallitus tiedottaa: Juha Seppänen on väistynyt puheenjohtajan
tehtävistä työkiireiden vuoksi, mutta hän jatkaa hallituksessa mukana.
1. varapuheenjohtaja Miika Koistinen toimii vt. puheenjohtajana kerhon hallituksessa vuoden loppuun
saakka.
26.9. - 27.9.2020 Padasjoen ampumaleiri. Pikaiset ilmoittautumiset
Miika Koistiselle. miika.koistinen@
hotmail.com. 21.10.2020 syystalkoot klo 17 - toimintakeskuksella.
Rystypolku 4. 28.10.2020 syyskokous. Samassa yhteydessä käsitellään
koronan takia pitämättä jääneen
kevätkokouksen asiat. 6.12.2020 itsenäisyyspäivän juhla on peruttu,
pikkujouluja ei järjestetä tänä vuonna tämän koronan takia. Muissa ilmoituksista kerho tiedottaa jäsenistöä sähköpostitse ja kerhon sivujen
kautta.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Bästa officerare,
Klubbens medlemmar sammankallas till föreningsmöte måndagen den
16.11.2020 kl. 18:30 i auditoriet på
Döbelnsgatan 2 (ingång från Tölötorggatans sida). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden för både
vår- och höstmötet, eftersom det
förstnämnda blev uppskjutet pga.
koronaepidemin.
Medlemmar kan följa med
mötet på distans (preliminärt via
Zoom), men tyvärr kan vi inte erbjuda möjligheten att delta i beslut
eller omröstningar via elektroniska
medel. Vi ber distansdeltagare an-
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mäla sig per epost till christian@
hsrk.fi senast 15.11 kl. 12:00. Deltagarinformation skickas separat till
anmälda. Medlemmar som deltar
fysiskt behöver ej anmäla sig.
Normala skytteturen har åter
startat fr.o.m. augusti, och kravet på
eget vapen i ”Luolan” har upphävts.
Övriga extra säkerhetsföreskrifter
gäller dock fortfarande, till exempel att varje skytt måste ha egna
handskar, hörselskydd och andningsskydd. Ifall du vill delta eller
har frågor gällande säkerhetsreglerna, kontakta då skytteofficer Axi
Holmström (axi@hsrk.fi).
Klubbens skyttemästerskap ordnas 19.11. i samband med vanliga
skytteturen. Förhandsanmälning
till axi@hsrk.fi senast 5.11. Vid behov ordnas flera grupper, så att vi är
högst 6 skyttar + skytteledare på banan åt gången.
Under hösten 2020 ordnas utbildning (primärt på finska) gällande Helsingfors bergskyddsrum. Tilläggsinformation samt anmälning
via MPK:s sidor, länk hittas även på
hsrk.fi under Aktuellt.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Padasjoen ampumaleiri
Padasjoen perinteinen ampumaleiri
pidetään Padasjoella 16.-17.10.2020.
Lähtö autoilla Malmin Teboilia vastapäätä olevalta kylmäasemalta klo
16.00. Myös kimppakyytimahdollisuus. Yhdistys tuo paikalle aseet
ja patruunat sekä ruoat ja juomat,
kuten aamu- ja iltapalan, makkarat,
saunaoluet ja virvokkeet. Henkilökohtainen varustus. Tarkempia
tietoja sihteeri Eero Kujalalta gsm:
040-8641417.
Ammunta
Ammunnat jatkuvat Töölön luolassa
parittomina viikkoina, joka toinen
perjantai klo 16.00-19.00. Et tarvitse
omaa pistoolia. Yhdistykseltä löytyvät aseet ja omakustannushintaan
patruunoita. Ennen ammuntaa sinulla tulee olla reserviläisen ampuma- tai senioriturvavakuutus hankittuna. Sen saat Reserviläisliitosta
puh: 09-40562040. Ensimmäisellä
ampumakerralla et vielä tarvitse vakuutusta. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Henrik Kiiskinen: henrik.kiiskinen@gmail.com.
Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous
20.10.2020 klo 18.30 ex. AEL Taitotalon tiloissa, Malminkartanossa
sekä seuraava kokous ennen syyskokousta 19.11.2020 klo 17.30.
Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidetään ex. AEL Taitatalon tiloissa Malminkartanossa 19.11.2020 klo 18.30.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
(12 §) mukaisesti mm. ensi vuoden
toimintasuunnitelma, vahvistetaan
jäsenmaksun suuruus ja talousarvio
sekä valitaan ensi vuoden hallitus,
puheenjohtaja ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa.
Yhdistyksen kotisivut
Yhdistyksen tiedotteet löytyvät
myös yhdistyksen kotisivuilta http://
www.rul.fi/pohjois-helsinki sekä yhdistyksen facebook-sivuilta.
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 (0400200566 / ivalorak@gmail.com)

Aselajikerhot

Tapiolan
reserviupseerit

AUTOkerho

www.tapiolanreserviupseerit.fi
TARUN SYYSKOKOUS TO 22.10.
Tapiolan Reserviupseerit ry:n
sääntömääräinen vuosikokous on
Lahnuksen ampumaradalla (Lahnuksentie 37, 02970 Espoo) torstaina 22.10.2020 klo 18.00. Kaikki TaRun jäsenet ovat tervetulleita! Terveisin, hallitus
LAHNUKSEN AMPUMARATA
Huomaa PAKOLLINEN ilmoittautuminen viimeistään edellisenä
päivänä! Laita tekstiviesti valvojalle:
nimi, kerho, vakuutus, tarve lainaaseelle, patruunatarve, saapumisaika. Max 14 osallistujaa valvojan
lisäksi. Valvojat löytyvät web-sivujen
tapahtumakalenterista. Ulkoilmassa
koronariski on huomattavasti pienempi kuin sisätiloissa. Parin metrin
välinpito on helppoa. Sairaana ei tietenkään tulla vuorolle.
Vuorot ovat avoimia kaikille, eli
ei vain Espoon ampumaratayhdistyksen (AMRY) jäsenille. Ratamaksu on TaRun jäsenille 0 €, AMRY:n
muiden jäsenyhdistysten jäsenille
5 €, ulkopuolisille 10 €. Maksut tapahtuvat käteisellä paikan päällä. Valvoja saattaa hyväksyä myös
MobilePay:n / vastaavat.
Ampumaradalla ampuvilla pitää olla
ampumavakuutus: SAL-lisenssi, Reserviläisen ampumaturva (RAT) tai
metsästäjäkortti – todistus on oltava
mukana. Sallittu patruuna on max
.22LR.
Ratakäynti perustuu omatoimisuuteen: siivoathan hylsysi ammunnan jälkeen sekä palautat ampumamatot tai ampumahiihtotaulujen narut paikoilleen. Tarkista uusimmat
tiedot aina ennen radalle menoa
ampumaratayhdistyksen nettisivuilta (www.espoonampumarata.fi).
TÖÖLÖN PISTOOLIVUOROT
SUNNUNTAISIN KLO 17–20
Töölön luolan rata on käytössä
rajoituksin. Ajantasaiset tiedot näet
web-sivujemme tapahtumakalenterista.
MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETOSI
Tee nyt Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja muutokset
omatoimisesti liiton web-sivujen
kautta. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja
matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu
myös samasta paikasta sähköisesti.
Osoite https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/ tai https://
www.reservilaisliitto.fi/jasenille/ampumaturva/.
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa.
Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
YHTEYSTIETOMME
• Puheenjohtaja kapt res Panu
Korpela (panu.korpela (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747)
• Varapj. ltn res Hannu Valkonen
(hannu.valkonen (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 555 5388)

Autokerhon
s y y skokou s
30.9.2020. klo 12.00 alkaen ravintola Kaartissa.
Autokerhon kevätkokous pidetään syyskokouksen yhteydessä ennakkotiedoista poiketen 30.9.2020
klo 12.00 alkaen ravintola Kaartissa, Pohjoinen Hesperiankatu 33
A. Käsitellään säännöissä mainitut
asiat. Välittömästi kokousten jälkeen nautimme keväältä siirtyneen
Autokerhon vuosipäivälounaan
(avec). Kerho maksaa lounaan. Lounaalle ilmoittautuminen numeroon
0405643295 (Timo Koukkari) viimeistään 26.9.2020. -Tervetuloa –
Autokerhon luolavuorot jatkuvat syksyllä kesälomien jälkeen.
Nälän karkotukseen suosittelemme Ravintola Kaartia (myös
myöhäinen lounas 16.00 – 19.00
taas saatavilla).
Kerho toivottaa kaikille mukavaa ja turvallista syksyä. t. Autokerhon Hallitus

Ilmailukerho
Helsingin Reservinupseerien Ilmailukerho ry:n sääntömääräinen
syyskokous. Aika: ma 12.10.2020 klo
17. Paikka: Helsingin Suomalainen
Klubi, Kansakoulukuja 3 A, 5.krs.
Esityslistalla toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
vuodelle 2021, hallituksen kokoonpanon valinta ja muut sääntömääräiset asiat. Kokousasiakirjat lähetetään sähköpostitse ja sähköpostittomille jäsenille postitse ja ne ovat
saatavilla kokouksessa. Hallitus
SYKSYN 2020 KERHOILLAT
ma 12.10. klo 18 hankepäällikkö
Lauri Puranen, PLM; HX-hankkeen
tilannepäivitys
ti 10.11. klo 18 Yhdysvaltain sotilasasiamies Keith N. Felter; The
USAF "Century Series" concept for
future flight development
ti 8.12. klo 12 perinteinen joululounas (monipuolinen joulumenu ja
-kahvit) ja esitelmä
Kevätkaudelle siirtyvät mm. Euroopan lentoturvallisuusvirasto
EASA;n, Hekopataljoonan ja Dassault Rafale -esitelmät.
Kerhoillat ja esitelmät pidetään
Helsingin Suomalaisella Klubilla Helsingin Kampissa osoitteessa
Kansakoulunkuja 3A. Noudatamme
Klubin pukukoodia, joka on miehille solmio ja pikkutakki. Esitelmien
osalta voimassa on Chatham House
-sääntö ja puhujan mahdollinen lisäohjeistus.
AMMUNTAVUORO
Pistooliammuntavuoro parittomina
viikkoina Helsingin Reserviupseeripiirin sisäradalla Töölössä. Viikonpäivä varmistuu tammikuussa, seuraa sähköpostitiedotusta.
JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla mm.
kuukausiesitelmien aiheet ja puhujat sekä tiedot mahdollisista muutoksista: https://www.rul.fi/ilmailukerho

Tiedotamme tapahtumista ja
mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla
ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsenvastaava/sihteeri Juha-Matti Lauriolle jmlaurio(at)gmail.com
Oletko muuttanut? Ilmoitathan
uuden osoitteen RUL:n jäsenrekisteriin tai kerhon sihteerille.
Toivotamme jäsenet tervetulleeksi jälleen kerhoiltoihin. Kerhoilloissa ja syyskokouksessa noudatetaan sähköpostilla jaettavaa
Suomalaisen Klubin koronaturvaohjeistusta. Hallitus

Jääkärikerho
Jääkärikerhon varsinainen
SYYSKOKOUS pidetään tiistaina
3.11.2020 klo 17.00 alkaen Santahaminan Kiltasaunalla, n. 900 m
Leipuriniementietä itään. Kokouksen toteutukseen voi vaikuttaa
koronapan-demian tilanne ja siihen liittyvät ohjeet. Mahdollisista
muutoksista ilmoitetaan jäsenille
sähköpostilla ja kerhon kotisivuilla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten ensi vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä valitaan hallitus. Lisäksi kokouksessa käsitellään kerhon 70-vuotispäivän viettoa 13.04.2021 tienoilla.
Jääkärikerhon AMPUMAVUOROJA pistoolilla pyritään jatkamaan
Töölön radalla koronaohjeet huomioiden klo 16.30-18.30 tiistaisin
13.10., 10.11. ja 8.12. Tulemalla mukaan pääset tutustumaan am-pumiseen, vaikka et omista omaa asetta.
Vakituisilla harrastajilla tulee olla
ampumaturvavakuutus, josta on
ohjeet RUL:n sivuilla. Ilmoittaudu
viimeistään päivää ennen tilaisuutta
jorma.nisula(at) kolumbus.fi, puh.
0400 453709.
Kerhon KERHO-/SAUNAILTOJA Santahaminan Kiltasaunalla
pyritään jatkamaan koronaohjeet
huomioiden klo 16-18.30 tiistaisin
6.10., 3.11. ja 1.12. Saareen sisäänpääsyä varten Santahaminan varuskunnan portilla on jäsenluettelo. Henkilöllisyyden todistamalla
pääset sisään. Epäselvyyksissä ota
yhteyttä puheenjohtajaan. Tarjolla
on vapaamuotoista yhdessäoloa ja
puukiukaan makoisat löylyt. Mukaan kannattaa ottaa omat eväät,
saunajuomat sekä pyyhe.
Kerhon NUORET JÄSENET:
Käykää myös osoitteessa ”HRUP.
fi”. Sieltä alakohdasta ”Nuorten
toimin-ta” löytyy lisää toimintaa ja
nuoria jäseniä palvelevia linkkejä.
Jääkärikerhon kotisivut: https://
www.rul.fi/jaakarikerho/

Ilmatorjuntakerho
Arvoisa It-kerhon jäsen! Sääntömääräinen syyskokous 14.10. klo
17.00 Suojeluskuntatalon auditoriossa Töölöntorinkatu 2. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n
mukaiset asiat, kuten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
hallituksen valinta, toimintasuunnitelmasta päättäminen. Tule mukaan
päättämään tulevasta toiminnasta.
Tuota ennen on Reserviupseeripäi-

vä 3.10 klo 09.30 alkaen Katajanokan kasinolla.
Kerhon perinteinen Varvasammunta 11.11. klo 16.00-18.00 Töölön
radalla. Ilmatorjunnan vuosipäivän
vastaanotto 28.11.2020 klo 14.45 Ilmatorjuntamuseolla. Ilmoittautumiset Ilmatorjuntasäätiön asiamiehelle Jussi Ylimartiolle jussi.ylimartimo@mil.fi viimeistään 13.11.2020.
Tarjoilun mitoittamiseksi ilmoittautumiset ovat sitovia. Paraatipuku/
tumma puku ja kunniamerkit.
Kerhon perinteinen joululounas
12.12 klo 12.12 Ravintola Perhossa. Joululounaan tila on varattu 20
hengelle, joten tule ajoissa varaamaan istuinpaikkasi.
Kerhon pistooliammunnat parillisina keskiviikkoina klo 16-18.00
Töölön radalla. Varmista vuoro
kerhon ampumaupseerilta timo.
niiranen@gmail.com. Ilmatorjuntamuseon ajankohtaiset tapahtumat:
www.ilmatorjuntamuseo.fi.

RESERVIMERIUPSEERIT
Yhdistyksemme aktiivitoiminta on jälleen käynnistynyt poikkeuksellisen kevään ja kesän jälkeen.
Harjoittelualuksemme m/s Lavansaaren tiistaiset viikkoharjoitukset
jatkuvat, ja 22.9. alkavat pimeäajoharjoittelut, jotka kestävät 27.10.
saakka. 6.–8.11. järjestetään pidempi ajoharjoittelu reitillä Helsinki
– Russarö – Upinniemi. Aluksen
satamapaikka on Santahaminan Radioniemessä. Joukossamme on erinomaiset mahdollisuudet kehittää
merenkulullisia taitoja mm. optisen
ja tutkanavigoinnin parissa sekä
harjoitella erilaisia hätä- ja erityistilanteita varten. Kyselyt: puheenjohtaja Marko Vuorinen, marko_vuorinen (at) hotmail.com.
Syksyllä järjestämme myös
keväältä peruuntuneen nuorten
upseerien tutustumisillan Töölön
ampumaradalla tiistaina 20.10. klo
17–19, jonka jälkeen siirrymme lähistölle lasilliselle. Tutustumisilta
tarjoaa mainion tilaisuuden tutustua toisiin yhdistyksen jäseniin ja
kuulla lisää monipuolisesta maanpuolustusharrastuksesta sekä tulevista tapahtumista. Tarkemmat
ilmoittautumisohjeet toimitetaan
sähköpostilla ja Facebookissa. Lisätiedot: nuorisoupseeri Lasse Mäki,
lasse.maki (at) outlook.com.
Ammuntojen vakiovuorot jatkuvat Töölössä parittomien viikkojen lauantaina klo 12.00–14.30.
Muista olla yhteydessä ampumaupseereihin (Ville Haapalinna tai Aku
Kaikkonen, yhteystiedot verkkosivuillamme) vähintään kahta päivää
ennen vuoroa saadaksesi tarkemmat ohjeet ja pysyäksesi perillä
mahdollisista muutoksista. Yhdistys
tarjoaa aseen, varusteet ja patruunat.
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään torstaina 19.11.
klo 18 Apteekkien Eläkekassan tiloissa (Kalevankatu 13, 5. kerros).
Kokouksen asialistalla on normaalien syyskokouksessa päätettävien
asioiden lisäksi myös huhtikuulta
peruuntuneen kevätkokouksen asiat, kuten vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
Muutamina nostoina tämän
syksyn menneestä toiminnasta
mainittakoon Maanpuolustuskou-
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lutusyhdistyksen ja Suomen Rauhanturvaajaliiton 12.–13.9. järjestämä KRIHA20-koulutusviikonloppu
Tuusulassa, jonka yhtenä sisältönä
oli asevalvonnan yhteysupseerikurssi. Runsaasti positiivista palautetta keränneen kurssin kahdestakymmenestä osallistujasta viisi oli
HRMU:n jäseniä ja Sinisen Reservin yhteysupseeriviirikön aktiiveja.
Helsingin Reservimeriupseerien edustus menestyi lisäksi erinomaisesti 12.9. pidetyissä Sinisen
Reservin meritaitokilpailuissa,
jossa voittajana palkittiin linnakevene Lavansaaren käyttäjäyhteisön
joukkue. Joukkueen johtajana toimi HRMU:n puheenjohtaja Marko Vuorinen, joka palkittiin myös
kilpailun parhaana ampujana. Kisaan osallistui kolme joukkuetta
yhteensä viidestä eri yhdistyksestä.
Kilpailu pidettiin haastavissa 14–17
m/s tuuliolosuhteissa ja oli samalla erittäin hyvä oppimistapahtuma
tarjoten hyvät edellytykset tulevien
harjoitusten suunnittelulle.
Tulevia syyskauden tapahtumia:
20.10. klo 17 Nuorten upseerien
tutustumisilta (Döbelninkatu 2)
6.11. klo 18 Sinisen Reservin
purjehduskauden päätössauna (Merisotakoulu)
19.11. klo 18 HRMU:n syyskokous (Kalevankatu 13)
6.12. Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla (Helsingin yliopisto) ja
Iloinen ilta (Katajanokan Kasino)
Verkkosivujemme hrmu.fi sisältöjä on kesän mittaan päivitetty.
Tiedotamme toiminnastamme aktiivisesti myös Facebookissa, josta
meidät löytää nimellä @Reservimeriupseerit. Käy tykkäämässä sivusta
ja ota seurantaan! Hallitus toivottaa
jäsenilleen myötätuulta purjehduskauden loppuun!

Pioneeriosasto
Kokouskutsu Pioneeriosaston syyskokoukseen to 29.10.2020 klo 18
Rambollin tiloissa, Itsehallintokuja
3, Espoo. Kokouksessa yhdistyksen
puheenjohtajiston ja hallituksen valinta vuodelle 2021 sekä budjetti ja
toimintasuunnitelma 2021. Kokouksen jälkeen esitelmä. Tervetuloa,
hallitus kokoontuu jo klo 17. Syyskokoukseen ja esitelmään voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteyslinkin saa puheenjohtajalta (timo.
lukkarinenxx(at)luukku.com).
Ampumavuorot jatkuvat Töölön
luolassa poikkeusjärjestelyin keskiviikkoisin 19-21:30, päivämäärät:
30.9., 28.10., 25.11. ja 23.12. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal
ja 10 kpl/kerta/9mm, max. viideltä
kerralta vuodessa. Paikalla on myös
aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet ja suojalasit mukaan,
jos löytyy. Ilmoittaudu keskiviikkovuoroille ma-iltaan mennessä:
matti.mahonen (at) pp.inet.fi, tommi.laakkonen (at) porvoo.fi. tai
sampo.j.remes (at) gmail.com.
Pioneeriosaston perhepäivä ti
29.9. vietetään HRUP:n majalla Spjutsundissa. Paikalla pelejä, kisoja
ja pientä pihatyötä aikuisille ja perheen pienimmille. Sauna kuumana.
Juomia, makkaraa, pikkupurtavaa.
Hieman talkootoimintaa. Ilmoittaudu viimeistään ma 28.9.: timo.
lukkarinenxx(at)luukku.com

Arvomerkkitilaus: Pioneeriosaston jäsenillä on mahdollisuus tilata
PV:n virallisia upseerin M05-arvomerkkejä hintaan 4€/kpl. Kyseessä
samat arvomerkit joita PV:n henkilökunta käyttää, ja näitä ei muualta
saa. Lisätiedot ja tilaukset Jukka Rusila (jukka.rusila(at)ramboll.fi).
Padasjoen ampumaharjoitus
ampumaharjoitus jälleen syksyllä,
varaa kalenteriisi jo 2.-4.10. Lisätietoa Jukka Rusilalta.
Tiedotus:
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnastaan myös sähköpostilla. Jos et ole
saanut tiedotteita sähköpostiisi, ole
yhteydessä sihteeriin niin tarkistetaan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.
Pioneeriosaston yleinen Facebook-ryhmä löytyy hakusanalla
”Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto”. Huom! Jos olet jo Facebook-ryhmän jäsen, mutta et saa
ilmoituksia julkaisuista ja tapahtumista, muista klikata ryhmän Ilmoitukset päälle. Ohjeet saat tarvittaessa sihteeriltä.
JÄSENEKSI voit liittyä netissä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin.
Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja maj Timo Lukkarinen, 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 Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen
(at) pp.inet.fi http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-kerho
JOhtorengas
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄT- JA SYYSKOKOUS 11.11.2020
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevät- ja syyskokoukset pidetään
keskiviikkona 11.11.2020 klo 18:00
alkaen Helsingissä Café Tin Tin
Tangossa. Osoite: Töölöntorinkatu
7. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen klo 19:00 on Johtorenkaan ampumavuoro Töölön ampumaradalla, jonne olet tervetullut
vaikka vain kokeilemaan rata-ammuntaa kerhon omalla asekalustolla. Ilmoittautumiset kokoukseen ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen
johtorengas@gmail.com.
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN
AMPUMARADALLA 2020
Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen! Kerholla on joka kuukausi oma vuoronsa Töölön ampumaradalla ja olet myös tervetullut,
mikäli esim. haluat vain kokeilla
uutta harrastusta, mutta olet vielä
epävarma jatkon suhteen. Kysy siis
rohkeasti lisätietoja asiasta puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.aalto@iki.
fi tai 040 311 3348. Ajankohdat ovat
perinteiseen tapaan keskiviikkoisin
klo 19-21:30, Vuoden 2020 ratavuorot: 14.10, 11.11. ja 9.12.
KERHON VIESTINTÄ JA JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT
Kerhon virallisena viestikanavana toimii jatkossakin Helsingin
Reservin Sanomien tapahtumakalenteri. On hyvä huomioida, että osa
lehden numeroista ilmestyy nykyään printtiversion sijaan digilehtenä.

Aika ajoin kerhon hallitus tiedottaa
jäsenistöään tapahtumista ja vastaavista myös sähköpostilla.
Varmistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla, niin vastaanotat
mm. ilmoitukset Helsingin Reservin
Sanomien julkaistuista digilehdistä, Helsingin Reserviupseeripiirin
muut tiedotteet kuin Johtorenkaan
sähköpostitkin! Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa RUL:n toimistoon (toimisto@rul.fi).

Reservin lääkintäupseerit

Reservin lääkintäupseerit kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen Helsinkiin 24.10, Bulevardi 5, 3. kerros. Kokous alkaa klo 12 ja
jatkuu kokouksen jälkeen vapaamuotoisella ohjelmalla (ruokailu ravintolassa). Yhteydenotot kokouksen suhteen numeroon +358503585689.
Suosittu jokavuotinen Reservin lääkintäupseerien koulutuspäivä on jouduttu perumaan koronatilanteen takia. Koulutuspäivä siirretään keväälle.
Uusi aika ja paikka ilmoitetaan jäsenille myöhemmin.

Viestiosasto
VIESTIKOULUTUS JA
KURSSIT
MPK:n koulutustoiminta on palannut normaaliksi 1.8. alkaen. Koska tilanne voi muuttua, kannattaa
seurata aktiivisesti MPK:n sivuja:
https://mpk.fi/
VIESTIOSASTON
SYYSKOKOUS
Viestiosaston syyskokous on
alustavasti keskiviikkona 25.11.2020
SK-talon auditoriossa. Osallistuminen on mahdollista myös etänä
Teamsin kautta.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ml. toimintasuunnitelma
vuodelle 2021 ja valitaan hallitus
vuodelle 2021 (säännöt ovat nettisivuillamme kohdassa Viestiosasto
ry). Laittakaa päivämäärä ylös! Tarkemmat tiedot myöhemmin.
VIESTIOSASTON
AMPUMAVUOROT 2020
Harjoitusammunnat Töölön radalla
jatkuvat. Ilmoittautumiset ja viimeisimmät tiedot https://www.rul.fi/
viestiosasto/ammunta/
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 2020 OHJELMA
Yhdistyksen yhdistetty kevät/
syyskokous maanantai 26.10.2020
klo 16.30 Döbelninkatu 2, Helsinki,
auditorio. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen mukaiset kevätkokoukselle ja syyskokoukselle
kuuluvat asiat. Kokouksen jälkeen
majuri Janne Kananen pitää alustuksen aiheesta puolustusvoimien
koulutus 2020.
SYYSKAUDEN AMPUMAVUOROT 2020
Yhdistyksellä on ampumavuorot perjantaisin HRUP:n ampumaradalla Töölössä kello 16.00 - 19.00
seuraavina päivinä: 18.9. (vk 38),
16.10. (vk 42), 13.11. (vk 46), 11.12.
(vk 50)
Ilmoittaudu ampumaupseeri
Petri Kehälle (p. 050 5344 181) viimeistään ampumapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00. Ampumisesta
kiinnostuneet uudet harrastajat voivat sopia ampumaupseerin kanssa
ampumisen kokeilusta.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Helsingin Reserviläiset ry:n syyskokous järjestetään tiistaina 20.10.2020
klo 18.00: Döbelninkatu 2, Helsinki. Tervetuloa. Lisätietoja saat puheenjohtajalta tai sihteeriltä osoitteesta helsinki(at)helresp.fi
Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 19.00 -21.30 ovat 19.10.,
16.11., 14.12. HUOM! toistaiseksi vuorolle otetaan max.5 ampujaa. Lainaaseita on käytettävissä max. kahdelle ampujalle. Mukaan myös oma hengityssuojain, hanskat sekä kuulosuojaimet ja suojalasit. Jos on nuhaa tms.
oireilua niin ei saa osallistua. Mukana oltava voimassa oleva vakuutuskortti
(esim. Reserviläisen ampumaturva) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti. Lisätietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti p.050 385 1313. Ilmoittautumiset: tomi.
sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti alkaen sunnuntaista klo 14.00
ratavuoropäivään klo 14.00 mennessä.
Ruutisavun ratavuorot maanantaisin klo 17.00-19.00
Yhdistys järjestää jäsenilleen johdettuja ammuntoja Ruutisavu Oy:n tiloissa Vantaan Koivuhaassa. Vuoroja on varattuna seuraavasti: 12.10., 16.11.,
14.12. Varmista vuoron toteutuminen ilmoittautumisen yhteydessä: esko.
koskinen(at)gmail.com Käyntimaksu 10€ hintaan sisältyy ratamaksu ja taulu. Käyntimaksu 20€ ja hintaan sisältyy ratamaksu, yhdistyksen laina-ase ja
50kpl 9x19mm patruunoita sekä taulu. Patruunoiden ostoon käy vain käteinen, varaathan siis tasarahan verran käteistä mukaan.
Ruutisavulla ampuvan muistilista: Radalla voi ampua 9 mm, .45ACP ja
vastaavilla pistoolikaliiperisilla aseilla vaippaluoteja. Myös pistoolikarbiinit
ovat sallittuja. Lyijyluotien ampuminen on kielletty (kielto ei koske kaliiperia 22LR). Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodistuksen sekä
omat silmä- ja kuulosuojaimet. Jos tarvitset laina-aseen, yhdistys lainaa
aseen kyseiselle vuorolle. HUOM! Laina-aseita on rajoitettu määrä. Lainaaseenkäyttäjillä hansikaspakko. 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.
Ilmoittautumiset aikaisintaan viikkoa aikaisemmin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset ratavuorolle: esko.koskinen(at)gmail.com
Yleisohje yhdistyksen ratavuoroille ja ampumatapahtumiin tuleville:
Kasvomaskia ja suojakäsineitä saa käyttää, vähääkään flunssa- tai hengitystieinfektio-oireisena ei radalle saa tulla. Huolehditaan käsihygieniasta ja pidetään etäisyyttä muihin henkilöihin. Lainaseiden käyttäjillä hansikaspakko.
Yhdistys etsii Facebook-sivuilleen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. Lisätietoja uimonenjouko(at)gmail.com.
Yhteystiedot ajan tasalle:
Jos on sähköpostiosoite, johon haluaisit saada tietoa ”nopeista lähdöistä”,
mutta et tähän mennessä ole saanut, ilmoita se yhdistyksen sihteerille: sihteeri.helres(at)gmail.com tai helsinki(at)helresp.fi

hforsnejdens svenska reservunderofficerare
Skytte i Luolan udda veckors torsdagar kl. 17-19.
Föreningens årsmöte är tisdagen 29.9.2020 kl. 18.00 i MPK´s Auditorium Tölötorgsgatan 2. Välkommen. Markus Liesalho, Ordförande, 0400
421002, svenska@helresp.fi, www.reservilaisliitto.fi/hsru
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MERIRESERVILÄISET
Merireserviläiset ry, Sjöreservister rf. Hyvää alkavaa syksyä, Merireserviläiset ry:n, Sjöreservister rf, toiminnan tärkeimmät osa-alueet ovat meri- ja
ampumatoiminta. Poikkeustilanteen rajoituksilla on vaikutuksia toimintaamme. Palaamme erikseen jäsenkirjeessä syksyllä verkossa järjestettäviin esitelmätilaisuuksiin. Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaan liittyvät tilaisuudet siirtyvät
myöhempään ajankohtaan. Onnittelemme Sinisen Reservin Meritaitokilpailussa voittajaksi suoriutunutta yhteisjoukkuetta Marko Vuorinen (Helsingin
Reservimeriupseerit), Tommi Jalo (Merireserviläiset) ja Visa Jokelainen (Pelikaanikilta). Hieno suoritus Lavansaaren käyttäjäyhteisön yhdistyksiltä! Linnakevene Lavansaaren toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Matias Kaivokseen, MATIAS.KAIVOS@CO.INET.FI.
Merireserviläiset ry:n ruutiase- ja ilma-aseradan vuorot ovat alkaneet
syksyn osalta. Sisäradan tilojen käyttö on kävijän omalla vastuulla, ja lähikontakteja tulee välttää. Radalla tulee noudattaa annettua ohjeistusta Radalla
noudatetaan korostettua käsihygieniaa, ja ampujilla tulee olla omat suojakäsineet. Kaikkea kalustoa ja rakenteita käsitellään ainoastaan käsineet kädessä.
Kaikilla tilassa oleskelevilla tulee olla oma hengityssuojain. Hengityssuojain
tulee pukea heti radalle saavuttaessa. Vähintään kankainen kasvosuojain tai
kirurginen maski. Hyvin suojaavat FFP2 tai FFP3 suojaluokan maski tai puolinaamari suodattimella.
Toistaiseksi Rannikkoprikaatin liikkumisrajoituksien vuoksi ei ole jäsentemme ole mahdollista käyttää Upinniemen ulkorataa. Pauli Nerg, pauli.
nerg65@gmail.com vastaa tiedusteluihin. Päivitetyt tiedot koronavirustilanteeseen liittyvistä virallisista rajoituksista: Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta Puolustusvoimat: https://puolustusvoimat.
fi/covid-19 Sähköposti johtokunnalle merireservilaiset@helresp.fi . Pidetään
yhteyttä! Johtokunta toivottaa hyvää syksyä kaikille. Pysytään terveinä!

ILMAILUOSASTO
Ti 13.10. klo 18 Hankejohtaja, kenr evp Lauri Puranen: HX-projektin tilanne
Ti 10.11. klo 18 Keith N. Felter: The ”USAF” Century Series Concept for
Future Fighter Development
Seuraamme viranomaisten ja yhteistyötahojen tiedotusta koronavirustilanteesta. Tiedotamme erikseen, jos tilaisuuksiin tulee muutoksia tai perutaan.
JÄSENASIAT
Tiedotamme tapahtumista ja mahdollisista muutoksista vuosikalenteriin
myös sähköpostitse. Mikäli haluat tiedotusta sähköpostilla ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedotusvastaava Jari Helanderille helander.jari(at)gmail.com.
Oletko muuttanut? Ilmoitathan uuden osoitteen Reserviläisliiton jäsenrekisteriin tai osaston tiedotusvastaavalle.

Vantaan reserviläiset
Vantaan Reserviläiset ry on ampumatoimintaan erikoistunut reserviläisyhdistys. Yhdistys on perustetty v.1958 ja sillä on pitkät perinteet reserviläistoiminnan sekä aatteellisen maanpuolustuksen parissa. VaResiin on tervetullut kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sukupuoleen, varusmiespalvelukseen tai sotilasarvoon katsomatta.
KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoitteesta: www.vantaanreservilaiset.fi
Sivuilta löydät tietoa yhdistyksen tapahtumista sekä muuta tarpeellista tietoa, kuten vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
SOME
Muista myös Varesin FB-sivu: facebook.com/vantaanreservilaiset joka toimii
aktiviisena tiedotuskanavana! Lisäksi uutena mukana Instagram! Instagram.
com/vantaan_reservilaiset_ry
AMPUMATOIMINTA
Sisäratakausi starttailee ja syksyllä jatketaan taas uusin vuoroin Ruutisavulla sekä vanhojen tuttujen aikataulujen mukaan Tikkurilassa ja Luolassa. Käy
lukemassa kotisivuilta myös uusi ”SRA-Polku” Tikkurilan radan alta! Käy katsomassa syksyn ampumavuorot ja valvojat yhdistyksen kotisivuilta!
KEVÄT- JA SYYSKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestetään 7.10. klo
18 alkaen Ruutisavun kokostiloissa (Ovi2). Johtuen mahdollisista voimassa
olevista AVI/THL:n ohjeistuksista tai rajoituksista, saatetaan joutua rajoittamaan osallistujamäärää. Aiheita kokoukseen tai kysymyksiä hallitukselle voi
lähettää hallitukselle viim. 7 päivää ennen kokousta.
TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? Maanpuolustusrekisterin kautta hoidettu sähköpostitiedotus huomauttaa jatkuvasti epäkelvoista osoitteista ja monelta
osoite puuttuu. Päivitäthän osoitetietosi RES/RUL:n jäsenrekisteriin tai yhdistyksen sihteerille!

Missä tahansa yhdistystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä hallituksen jäseniin. Jäsenasioissa auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sihteeri Toni Tammelin sekä ampumatoimintaan liittyvissä kyselyissä ase- ja ampumaratavastaavat Mikko Lehtinen/Panu Tamminen. Kaikki yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat muotoa etunimi.sukunimi(ät)vantaanreservilaiset.
fi.

Espoon reserviläiset
Espoon Reserviläiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2020 pidetään
Kannelmäessä ke 18.11. alk. klo 18.00, os. Kantelettarentie 15, 00420 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään säännöissä mainitut asiat kuten johtokunnan henkilövalinnat, tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Tämän lisäksi käsitellään yhdistyksen sääntömuutos. Muutettavana ovat 2§
kohdat 3 ja 5-7, 4§, 5§, 8§, 9§ kohta 3, 10§ kohta 3, 13§, 14§, 15§ kohta 5, 16§
kohta 7, 17§, 18§, 20§ ja 21§. Nykyiset säännöt nähtävillä osoitteessa https://
www.esres.fi/esres/saannot/
Osallistujat ilmoittautuvat joko sähköpostilla osoitteeseen info@esres.fi
tai https://espoonreservilaiset.nimenhuuto.com/ -sivumme kautta. Kerro samalla osallistutko kokoukseen paikan päällä vai netin välityksellä.
Yhdistyksemme hakee uusia tiloja ensisijaisesti kaluston säilytykseen ja
huoltamiseen sekä mahdollisesti myös pienimuotoisten kokousten pitämiseen. Tilojen kokoluokka vähintään 20 m2, sijainti mieluiten Espoon alueella
ja vuokrahinnoittelu paikallisen maanpuolustustyön tukemisen mukaisesti
edullinen / vastikkeeton. Tarjoa tai vinkkaa sopivia tiloja: mikko.kerosuo@
esres.fi / markku.kaijola@esres.fi
Töölön radalla on yhdistyksemme vuoro parittomien viikkojen sunnuntaisin klo 17:00 alkaen. Suuresta kävijämäärästä johtuen vuorot on jaettu
kahteen osaan: 1. osa (kello 17 - 19) ja 2. osa (kello 19 - 21). Kullekin vuoron
osalle mahtuu enintään 8 henkilöä: 6 ampujaa ja 2 kouluttajaa.
Vuorot on listattu EsResin toimintakalenteriin ja ne ovat johdettuja. Ilmoittautumiset: https://espoonreservilaiset.nimenhuuto.com/ Uudet ampujat voivat pyytää kutsua sinne sähköpostitse osoitteesta: toolontori@esres.fi
Padasjoen marraspäivät järjestetään 13. – 15.11. Varaa ajankohta kalenteriisi jo nyt.
Tarkasta tapahtumien tarkemmat aikataulut ja mahdolliset muutokset
uutissivuiltamme www.esres.fi/news/

Sissikerho
Sissiosasto
KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
AMPUMATOIMINTAA: Ampumavuorot Töölön radalla käytössä. Ennakkoilmoittautuminen pakollista, radalle otetaan max. 6 ampujaa. Kasvosuojaa ja suojakäsineitä tulee käyttää. Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(at)stadinsissit.fi ota yhteys jarihartman(at)hotmail.com. Ikisissien ampumavuorot piirin turvallisuusohjeiden mukaisesti.
Kuusi ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Ilmoittautuminen christer.
mikkonen(at)elisanet.fi. Ampumaharjoitukset Santahaminassa KAARTJR killan vuoroilla, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla peruutettu toistaiseksi.
SALITOIMINTAA: Töölön harjoitussali auki erityisohjein. Nitrojumpan
alkamisaika sovitetaan virustilanteen mukaan.
SISSIEN VUOSIKOKOUKSET 18.11.2020: Helsingin Sissikerho ry:n ja
Helsingin Sissiosasto ry:n sääntömääräiset kevät- ja syysvuosikokoukset pidetään koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti peräkkäin Suojeluskuntatalon auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2 keskiviikkona 18.11. klo 17 alkaen seuraavasti: Yhdistysten kevätvuosikokoukset klo 17:00-18:00, Yhdistysten
syysvuosikokoukset klo 18:30-19:30. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Epidemiasyistä paikalle mahtuu 20 henkilöä ja mikäli osallistujia kertyy
enemmän, he voivat osallistua kokouksiin Microsoft Teamsin välityksellä.
Tilarajoitusten takia ennakkoilmoittautuminen on välttämätön osoitteeseen
vesa.vepsa@gmail.com. Huomaa että tällä kertaa ei pidetä kokousesitelmää.
PROTO 2020:
Stadin Sissien Proto20 on toiminnantäyteinen harjoitus, jossa ei vahdita tyhjää metsää tai harjoitella kävelemistä. Harjoitus järjestetään alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti 18.-20.9.2020 Mikkelin varuskunnan harjoitusalueella. Harjoitus on MPK:n sotilaallisia valmiuksia ylläpitävä kurssi ja se toteutetaan yhdessä Mikkeli MPK:n kanssa. Osallistumalla harjoitukseen ylläpidät
sotilaallisia taitojasi ja voit kerryttää korvaavia KH-päiviä. Kasaa oma partio
tai ryhmä ja lähde mukaan tämän vuoden parhaaseen maastoharjoitukseen.
Proto20 on Pahkis-perinteitä jatkava tiedustelu- ja sissitoimintaharjoitus.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen MPK:n sivuilta. Lisätietoja myös harjoituksen johdolta: Marko Koistinen, 0400 320 728, mr.koistinen(at)gmail.com,
Lauri Hållfast, 040 567 071, lauri(at)hallfast.fi.
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Tommi Saikkonen 050 5544 736 tommi.saikkonen(at)gmail.com; Sissiosasto pj: Aarne
Björklund 050 382 1636 / baarne(at)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(at)gmail.com
Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? Samassa paikassa voit päivittää
sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan sähköpostiisi.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA

MUUTOS SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN JA ESITELMÄÄN 13.10. 2020 KLO 17.30
Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 13.10.2020 klo 17.30. Aiemmista tiedoista poiketen kokous
pidetään ravintola Kaartissa, Pohjoinen Hesperiankatu 33 A. Kätellään
Killan säännöissä mainitut asiat. Ennen kokousta tervetuloa yhteiselle
omakustanteiselle myöhäiselle lounaalle (päivällinen) klo 16.00 alkaen.
Oma väljä tila varattuna ravintolasta.
Tuttuun edulliseen hintaan. Lounaan
yhteydessä ravintola Kaarti kertoo
kokemuksistaan ja varautumisestaan
Covid-19 pandemiaan. Kokouksen
jälkeen n. klo 18:15 alkaa mielenkiintoinen esitelmä sotilasheraldiikasta
pääaiheena sotilasliput. Kokouksen
jälkeen on myös kahvitus killan kustantamana. Esitelmän pitäjänä on
Hannu Hillo. Kiltatuotteita on ostettavana kokouksen yhteydessä.
RAUTATEIDEN LIIKENTEENOHJAUSKESKUKSEEN tutustuminen joudutaan siirtämään ensi
vuoteen, koska vierailut eivät ole
kohteessa pandemiasta johtuen sallittuja.
SANTAHAMINAN ALUE
Pandemiarajoituksiin ei ole tullut
muutoksia Santahaminan alueeseen
pääsyyn liittyen, joten killan tapahtumien järjestämiseen Santahaminassa
ei ole lähiaikoina mahdollisuuksia.
Seuraa killan kotisivuja, jossa tiedotamme tilanteen kehittymisestä.
Tulemme lähettämään asiasta myös
sähköpostitiedotteen jäsenille tilanteen muuttuessa.
KILTATUOTTEET
Muistathan kiltatuotteemme. Kuvat
ja hinnat tuotteista ovat killan kotisivuilla. Tuotteita voi tilata myös
puhelimitse numerosta: 040 5045133.
Kiitos.
Autojoukkojen Helsingin kilta Nykyajassa vahvasti mukana - Autopataljoonan ja Autolinnan perinteiden vaalija.

Kenttätykistökerho
Uudenmaan
tykistökilta
26.11.2020 kello 18:00 alkaen pidetään Kenttätykistökerho ry:n vuosikokous ja välittömästi tämän jälkeen Uudenmaan Tykistökilta ry:n
vuosikokous maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa osoitteessa Döbelninkatu 2. Kokouksissa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.
Yhdistysten hallitus
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toimihenkilöt
vuonna 2020: Aki Mäkirinta - PJ
(puheenjohtaja@ktkerho.fi), Oskari
Matilainen - VPJ, Maiju Kaski – Sihteeri ja koulutus (sihteeri@ktkerho.
fi), Patrick Hjelt - Rahastonhoitaja,
Jere Porter – Nuoriso, Ase- ja Liikunta sekä Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.
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HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRIN
SENIORIUPSEERIEN KERHO
Syysseminaari torstaina
22.10.2020 klo 13:00 – 19:30
Teema: ”Suomen vaikea vuosi 1940”
OHJELMA

Helsingin Reservin Sanomien
ilmestyminen 2020
N:o

Aineistopäivä		

Ilmestymispäivä

Paperilehti
4.		
7.12.			18.12.

13:00
		

Seminaarin avaus
Kerhon puheenjohtaja

Sähköinen lehti

13:05		
		

Ratkaisujen ja valintojen vuosi 1940. Yleiskatsaus vuoden tapahtumista
Seminaarin puheenjohtajan, professori, ev. evp. Pekka Visurin avausesitelmä

5.		
12.10.			23.10.
6.		
9.11.			20.11.

14:00
		
		
		

Punatähdestä kaksoiskotkaan
Miten talvisota ja jatkosota esiintyvät venäläisissä historiankirjoissa?
Neuvostoliiton romahtamisen vaikutus venäläisiin historian oppikirjoihin.
VTT Kari Kaunismaa

15:00

Kahvitauko, vapaata keskustelua

15:45		
		

Ruotsi ja Suomi 1940 – valtioliittoko?
FT, professori Ohto Manninen

16:45		

Yleisö kysyy: keskustelua seminaarin puheenjohtajan johdolla

17:15		
		
		
		
		
		

Syyskesä ja syksy 1940. Uusi tilanne!
Suomessa käsitys Moskovan pakkorauhasta vain välirauhana vahvistuu.
Neuvostoliitto uhkailee ja painostaa; siltä jäi talvisota kesken. Petsamon
nikkeli kansainvälisen mielenkiinnon kohteena korostuu. Mitä tekee pieni, 		
yksin jätetty Suomi?
Ministeri Paavo Rantanen

18:15		
		
		
		
		

Suomi valitsee ”Pirun ja Perkeleen” (Paasikiven luonnehdinta) tai ”ruton ja 		
koleran” välillä ja lähtee vähitellen, pienin päätöksin mukaan Saksan
”Operaatio Barbarossaan”. Tavoitteenamme hyvityssota ja ”ikuisen rauhan 		
rajat”
KTM, sotahistorian tutkija Göran Lindgren

19:15		
		

Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
Seminaarin puheenjohtaja ohjailee keskustelua

19:30		
		

Seminaarin päättäminen
Kerhon puheenjohtaja

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

Reserviupseeripiirin joulusauna Spjutsundissa 12.12.
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu joulusauna lämpiää taas Spjutsundin piirimajalla 12.12.2020. Majalla saunojia odottaa jälleen makeat
löylyt, maittava ruoka ja mainio seura. Hinta 20 e (sisältää myös em. kuljetukset) veloitetaan osallistujilta bussissa. Ennakkoilmoittautumiset
piirin toimistolle: jarjesto@hrup.fi tai 045 862 4648.
Ilmoittautumisaika päättyy 10.12., minkä jälkeen ilmoitamme varapaikoille päässeille mukaan mahtumisesta. Edellisvuosien suuresta kiinnostuksesta johtuen osallistujien määrä joudutaan jälleen rajaamaan 4 henkilöön/kerho. Linja-autokuljetus majalle lähtee Töölöntorilta la 12.12.
klo 10.00, ja paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen klo 15.00.
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja valmistautumaan jouluun hyvässä seurassa!

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

Spjutsundin piirimajan talkoot 15.10.
Spjutsundin piirimaja tarjoaa oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön. Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset
kutsutaan taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Mukaan toivotaan uusia ja nuoria jäseniä jotka samalla voivat tutustua majaan ja toisiinsa.
Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin sekä majan saattamiseen talvikuntoon. Kokoonnumme majalla torstaina 15.10. kello 16.00 alkaen,
myöhemminkin saa tulla.
Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan, omat pyyhkeet mukaan. Oikeaa muonituksen
ja muun varustautumisen suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset toimistolle
sähköpostitse 14.10. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Jos paikka ei vielä ole tuttu,
pyydä ajo-ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys
kuukausiesitelmät loka-helmikuu 2020-2021
Alla olevat esitelmätilaisuudet pidetään, mikäli koronaepidemiatilanne sen sallii. Mahdollisista muutoksista
ilmoitetaan sähköpostitse. Tiedustelut sihteeriltä: matti.rajasaari@gmail.com, puh. 0408469398
Ti 20.10.2020 klo 17.00Prikaatikenraali evp Lauri Kiianlinna: ”Talvisota-Stalinin yritys sovjetisoida Suomi”.
Ti 17.11.2020 klo 17.00 Yrittäjä Pekka Kääriäinen: ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa 1941-1943"
Ti 15.12.2020 klo 17.00 Ekonomi Pentti Hilke: ”Kaatuneiden evakuointi”
Ti 19.01.2021 klo 17.00 Kirjaston-ja arkistonhoitaja, FT Heikki Rausmaa: ”Suomen tuki Viron itsenäistymiselle 1988-1991 - ei sanoin, vaan teoin”
Ti 16.02.2021 klo 17.00 Professori Martti Häikiö: ”Miksi Tarton rauhansopimuksessa vuonna 1920 Porajärven- ja Rekolan kunnat jäivät NeuvostoVenäjän haltuun ja miksi Neuvosto-Venäjä luovutti Suomelle Petsamon alueen”
Esitelmät pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10, Helsinki.
Tilaisuudet alkavat klo 17.00 ja ovat avoimia, ei ennakkoilmoittautumista.
Salivuokran kolehti 5 e, jäseniltä 3 e
TERVETULOA!
Hallitus
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RESERVILÄISTOIMINTAAN
Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia
kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. 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 kenttäkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa
ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340
paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henkilöjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.
Leikkaa katkoviivaa pitkin.
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Toiminnanjohtaja Jari Gerasimoff
puh. 050 446 6050
jari.gerasimoff@helresp.fi

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

www.hrup.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
syyskokoukset
Kokoukset pidetään maanantaina 9.11.2020 Katajanokan Kasinolla kello 19. Kokouksissa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvion
hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy
yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2019/2020. Kokouksia edeltää esitelmätilaisuus, johon voivat osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyksen henkilöjäsenet
klo 18-19.
Piirihallitukset

www.helresp.fi

Perinteinen
itsenäisyyspäivän
vastaanotto
Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään tänä vuonna
poikkeusjärjestelyin.
Aika: 6.12.2020 kello 15:00-18:00
Paikka: Ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.
Buffét sisältää alkucocktailin sekä
ruokatarjoilun.
Seuraamme ja noudatamme THL:n ohjeistusta asiassa ja varaudumme tilaisuuteen riittävin järjestelyin.

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 6.12.

Huomioithan myös, että paikkoja on tänä vuonna rajoitetusti kutsutuille ja kortin ennakkoon hankkineille. Mahdollisen Avecin
mukaan tulosta on ilmoitettava kortin hankkimisen yhteydessä.

Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen kansalaisjuhla. Juhla
järjestetään Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa 6.12.2020 kello 13.30.
Osoite Fabianinkatu 33, Helsinki.

Kortin hinta á 40 e. Kortin tilaukset: toiminnanjohtaja@helresp.fi viimeistään 13.11.2020 mennessä.

Järjestäjä seuraa vallitsevaa koronatilannetta ja järjestää tapahtuman vain, mikäli se on
turvallisesti mahdollista.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Kaikille avoimet tapahtumat
10.10.2020 Kenttäkelpoisuusmarssi Helsingistä Spjutsundiin. Katso ilmoitus
sivu 13.
15.10.2020 Spjutsundin majatalkoot. Katso ilmoitus sivu 18.
20.10.2020 AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä: Prikaatikenraali evp
Lauri Kiianlinna: ”Talvisota - Stalinin yritys sovjetisoida Suomi”. Katso
ilmoitus sivu 18.
22.10.2020 Senioriupseerien syysseminaari ”Suomen vaikea vuosi 1940”
Katajanokan Kasinolla. Katso ilmoitus sivu 18.
29.10.2020 Esitelmä Ahti Lappi: Ohjusten ja lennokkien rooli sotatoiminnassa.
Tikkurilan Reserviupseerikerho. Katso lisätiedot kerhopalstalta sivu 14.
12.11.2020 Sotilasliikunnan infotilaisuus Töölö, katso ilmoitus sivu 13.
17.11.2020 AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä: Yrittäjä Pekka
Kääriäinen: ”Suomalaiset vapaaehtoiset Saksan sotavoimissa 1941-1943”.
Katso ilmoitus sivu 18.
6.12.2020 Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin Yliopisto
15.12.2020 AKS:n perinneyhdistyksen esitelmä: Ekonomi Pentti Hilke:
”Kaatuneiden evakuointi”. Katso ilmoitus sivu 18.
24.12.2020 Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemi, katso ilmoitus sivu 10.
Seuraa myös piirien nettisivujen tapahtumakalenteria osoitteessa

www.hrup.fi/toiminta/kalenteri/

Joudumme varautumaan myös siihen, että mikäli kokoontumismääräykset muuttuvat, tilaisuus joudutaan perumaan. Tutustuthan aulassa jaettaviin turvallisuusohjeisiin joita tulee noudattaa koko tilaisuuden ajan. Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia. Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

