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Reserviupseeritoimintaa rannikolla ja merten aalloilla
Teksti: Lasse Mäki
Kuvat: Helsingin Reservimeriupseerit ry

Helsingin Reserviupseeripiirissä
toimii toistakymmentä aselajiyhdistystä, joista muutamat
ovat samalla puolustushaarayhdistyksiä. Ensi vuonna
75 vuotta täyttävä Helsingin
Reservimeriupseerit ry tuo
yhteen pääkaupunkiseudun
merihenkiset reserviupseerit.
Meriosaston
perinteitä vaalien
Helsingin Reservimeriupseerien
historia juontaa juurensa silloisen
Helsingin Reserviupseerikerhon Meriosastoon, joka perustettiin Katajanokan Kasinolla 10.1.1947 laivastoupseerien, purjehtijoiden ja merenkulun alalla toimivien yhdyssiteeksi.
Alkuvuosien toimintaan sisältyi
esitelmiä jäsenistöä kiinnostavilta
aloilta, retkiä ja tutustumiskäyntejä
merellisiin organisaatioihin, kulttuuritilaisuuksia sekä jäsenten illanviettoja. Sittemmin osaston toiminta laajeni myös erilaisiin merenkulkuun ja
johtamiseen liittyviin kursseihin, ja
pistooliammunta vakiintui urheilun
saralla yhteisön toimintamuodoksi.
Reservin meriupseerien side varusmiehiin on pysynyt tiiviinä: Merisotakoulun upseerioppilaille on
järjestetty alkuvuosista lähtien tiedotus- ja tutustumistilaisuuksia, ja palkitsemistoiminta niin reserviupseerikurssien päättäjäisissä kuin upseerikokelaiden ylentämistilaisuuksissa
jatkuu tänäkin päivänä.

ta hankkia alan ammattipätevyyksiä.
Helsingin Reservimeriupseerit on ollut vuodesta 2016 lähtien
mukana linnakevene Lavansaaren
käyttäjäyhteisössä yhdessä Merireserviläiset ry:n ja Pelikaanikilta ry:n
kanssa. Käyttäjäyhteisön aktiiveihin
lukeutuu sotilasmerenkulusta reservissä innostunut yhdistyksen hallituksen jäsen Petri Paasivuo:
- Alkujaan maavoimien puolelta
tulleelle, vaikkakin pitkään rannikon
joukoissa harjoitelleelle reserviläiselle sotilasmerenkulku tuntuu todella mielekkäältä ja toiminnalliselta
maanpuolustusharrastukselta. M/s
Lavansaarella asiat opetetaan kokeneiden vetäjien toimesta huolellisesti ja runsaasti harjoittelua tarjoten.
Viikkoharjoituksissa, pidemmissä
ajoharjoituksissa ja muiden joukkojen tukiosastona toimiessa on ollut
myös hieno tilaisuus tutustua lähialueiden saaristoon Hangon ja Kotkan välillä. Kurssilaiset voivat lähteä
mukaan ilman pohjatietoja, kuten
minä tein, tai mukaan voi tulla kokeneena merenkävijänä.
Aktiivisen yhteistyön halki vapaaehtoisen meripuolustuskentän
mahdollistaa Sininen Reservi ry,
jossa Helsingin Reservimeriupsee-

Sotilasmerenkulkua harjoitellaan keväästä syksyyn joka säällä saariston vaativissa olosuhteissa. Syysmyrskyn vastapainoksi ohjailija pääsee toisinaan nauttimaan upeista maisemista ulapalla.

rit on mukana yhtenä 37 jäsenyhdistyksestä. Sinisen Reservin kautta
yhdistyksen jäsenille on tarjoutunut
mahdollisuus osallistua muun muassa kansainvälisten laivastovierailujen

Kolme neljännesvuosisataa
merellistä toimintaa

Merenkulku ja
yhteistoiminta keskiössä
Erilaisten merisotilaan taitojen
harjoittelu on kuulunut yhdistyksen
koulutustoimintaan kautta vuosikymmenien. Nykyään merenkulkukoulutus on muun maanpuolustuskoulutuksen tavoin muuttunut yhä
tavoitteellisemmaksi: MPK:n Meripuolustuspiirin alaisilla aluksilla annetaan koulutusta Puolustusvoimien
virallisia määräyksiä noudattaen, ja
saadulla koulutuksella on mahdollis-

yhteysupseeritehtäviin ja meritaitokilpailuihin. Järjestö tukee myös
jäsenrekrytoinnissa ja toimii yhteydenpitokanavana Merivoimiin ja
merivartiostoihin.

Merivoimien yhteysupseeritehtävät tarjoavat reserviläisille ainutlaatuisia
kokemuksia kansainvälisestä sotilasyhteistyöstä. Kuvassa yhdistyksen
jäseniä yhteysupseereina Euroopan maiden merivoimien komentajien CHENSkonferenssissa toukokuussa 2018.

Tänä päivänä noin 130 jäsenen
Helsingin Reservimeriupseerit toimii Merisotakoulun käyneiden ja
muiden merihenkisten reserviupseerien aselajiyhdistyksenä. Vaikka
enemmistö yhdistyksen jäsenistä
on laivastotaustaisia, mukaan mahtuu myös monia rannikkojoukoissa
koulutettuja sekä muiden aselajien
reserviupseereita. Yksi rannikkojoukkotaustaisista on aiemmin yhdistyksen puheenjohtajana toiminut,
nykyinen varapuheenjohtaja Henri
Havulinna:
- Etsiessäni itselleni sopivaa reserviupseerikerhoa noin 15 vuotta
sitten halusin yhdistykseen, joka
liittyi mereen ja rannikkoon ja toimi aktiivisesti merellä. Helsingin
Reservimeriupseerit täytti toiveeni
loistavasti, eikä rannikkotykistötaustanikaan ollut este eikä edes hidaste,
vaan siniset veljet ottivat tulokkaan

mukaan ilomielin. Valinta on ollut
loistava, ja yhteinen matka jatkuu
huippuporukan kanssa.
Omalle reserviläisuralleen paljon
hienoja kokemuksia on saanut myös
laivastotaustainen yhdistyksen puheenjohtaja Marko Vuorinen:
- Viisivuotisen puheenjohtajakauteni aikana olen saanut kokea
laajalla rintamalla kaikkea upeista
kokelaiden ylennystilaisuuksista Turun linnassa vaativiin merenkulullisiin harjoituksiin pimeällä syksyisellä
merellä. Mieleenpainuvin kokemus
on kuitenkin vuonna 2018 järjestetty
Sinisen Reservin meritaitokilpailu,
jossa pääsimme suorittamaan pimeä- ja sumuajo-osuuden Merisotakoulun komentosiltasimulaattorilla.
Tuleva vuosi 2022 antaa paljon
aihetta juhlaan, sillä Meriosaston
perustamisesta tulee kuluneeksi 75
vuotta. Toimintaympäristön lukuisista muutoksista huolimatta Helsingin Reservimeriupseerien perustehtävä – merihenkisten reserviupseerien yhdyssiteenä toimiminen
ja merellisen reserviläistoiminnan
kehittäminen – jatkuu vahvana myös
tulevaisuudessa.

Merireserviläiset ry:n ampumatoiminta
dalle tuli toinen ruoka jälkiruokineen
ja jopa vähän juhlajuomia. Tällaista
toiminta on poikkeusaikoina, yleensä
tulosten julkaisu juhlallisuuksineen
on ollut jossain hotellissa. Ohjelmassa on myös ollut perjantai-iltana
mahdollisuus tutustua aseisiin ihan
rauhassa.
Järjestelyt toimivat, taululaitteissa ja aseissa esiintyi pientä häikkää.
Niiden kanssa tultiin toimeen ja kaikille tuli saman päivän aikana tulos
ratalajeista. Joukkueemme palkittiin
toisena kansainvälisen sarjan joukkueista. Tällä kertaa kaikki kansainvälisen sarjan joukkueet olivat suomalaisia.
Kannatti lähteä mukaan. Tuli
kokemusta uusista aseista ja hyvin
toteutetusta monipuolisesta kisasta.
Saatiinhan me myös mitalit ja kunniakirjat. Virosta kisaan osallistui
todella kovatasoisia ampujia. Yksilölajien mitaleista vain yksi pronssi tuli
suomalaisjoukkueen jäsenelle.

Teksti: Jukka Soini
Kuvat: Mika Kuutti

Pääkaupunkiseudulla toimiva
Merireserviläiset ry on aktiivinen
yhdistys meritoiminnan ohella
myös ampumatoiminnassa.
Yhdistyksen jäsenistöön kuuluvat aktiiviset ampujat hyödyntävät ampumaratavuorojamme Töölön sisäradalla ja Rannikkoprikaatin ulkoradoilla
Upinniemessä. Sisäradalla merireserviläisillä on vuoroja kaksi kertaa kuukaudessa syyskuun alusta toukokuun
loppuun ja Upinniemessä ulkoradalla
vuoroja on ympäri vuoden.
Yhdistyksemme vastuulla on vuosittain myös neljän Sininen Reservi
ry:n Ampumapäivän järjestelyt Upinniemessä, kaksi kilpailua keväällä
ja kaksi syksyllä. Näissä kilpailuissa
ammutaan erilaisilla aseilla, pienoispistooleilla, sotilaspistooleilla, soti-

laskivääreillä ja reserviläiskivääreillä.
Pistoolilajeina on koulu-, kuvio- ja pikaammuntaa, kivääreillä makuu-, kenttäja kolmiasentokilpailuja. Näin osallistujille voidaan tarjota mahdollisimman
monipuolisia ammuntoja. Merireserviläiset ry:n jäsenillä on mahdollisuus
saada ase käyttöönsä ampumaradalle,
kilpailusuorituksen ajaksi. Lisätietoja
johtokunnalta sähköpostitse.
Sininen Reservi ry selvittää mahdollisuutta saada sovellettua reserviläisammuntaa eli SRA-lajeja mukaan
kilpailutoimintaansa. Merireserviläiset
ry:n jäsenistöstä löytyy myös kokenut
SRA-kouluttaja. Aiheesta kiinnostuneet jäsenemme voivat ottaa yhteyttä
johtokuntaan.
Jäsenemme voivat harrastaa ammuntaa myös ilman omia aseita. Merireserviläiset ry:llä on melko hyvä
valikoima erilaisia aseita jäsenistömme
käyttöön. Radoilla on mukana aina ampumavuoron vetäjä, joka tarvittaessa
opastaa aloittelevia ampujia turvalli-

seen aseiden käsittelyyn ja hyvään ampumasuoritukseen. Kannustammekin
kaikkia jäseniämme, niin vanhoja kuin
uusiakin turvallisen ampumaurheilun
pariin! Ammunta on mukavaa ja kiinnostavaa puuhaa, jossa on mahdolli-

suus kehittää itseään. Hyvä ampumataito on jokaisen reserviläisen perustaito! Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja saat johtokunnan sähköpostiosoitteen kautta:
merireservilaiset@helresp.fi.

