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Suomen Reserviupseeriliiton tervehdys    
 
Eurooppalainen turvallisuusympäristö muuttui 
dramaattisesti, kun Venäjä aloitti 
häikäilemättömän hyökkäyksensä Ukrainaan 
helmikuussa 2022. Sopimuksiin, vuoropuheluun ja 
keskinäiseen luottamukseen perustuvalta 
eurooppalaiselta turvallisuus-järjestelmältä katosi 
pohja. Ukrainalaisten sinnikäs taistelu hyökkääjää 
vastaan on konkretisoinut sen meidän 
suomalaisten hyvin tietämän asian, että itsenäisen 
valtion keskeinen tehtävä on huolehtia oman 
maan puolustamisesta. Sitä vastuuta ei voi 
ulkoistaa kenellekään muulle.  
Suomessa maanpuolustustahto on jo ennen 
Ukrainankin tapahtumia ollut poikkeuksellisen 
korkea. Keskeisiä syitä tähän ovat viime sotiemme 
kokemukset, kunnioitus sotiemme 
veteraanisukupolvea kohtaan, yleinen 
asevelvollisuus sekä laaja vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö. Reserviupseereilla on ollut 
keskeisen tärkeä rooli sekä Suomen 
puolustamisessa että maanpuolustustietoisuuden 
ja -tahdon ylläpitämisessä. Tämä rooli meillä säilyy 
tulevaisuudessakin. 
Itsenäisen Suomen reserviupseerikoulutus alkoi 
heti itsenäistymisen jälkeen, kun 28. joulukuuta 
1917 Vimpelissä alkoi kurssi reservin päällystölle. 
Reserviupseerikoulutus vakinaistui, kun koulutus 
siirtyi Haminaan vuonna 1920. 
Järjestäytynyt reserviupseeritoiminta alkoi 
Suomessa virallisesti 3. joulukuuta 1925, jolloin 
Helsingissä perustettiin valtakunnallinen 
Reserviupseerikerho. Toiminnan laajennuttua 
koko maahan tuli liiton perustaminen 
ajankohtaiseksi. Suomen Reserviupseeriliiton 
perustava kokous pidettiin Katajanokan Kasinolla 
17. toukokuuta 1931. 
Reserviupseerikoulutuksen aloittamiselle yli sata 
vuotta sitten oli yksi hyvin selkeä syy. Isänmaa 
tarvitsi johtajia. Tämä tarve ei ole poistunut, sillä 
yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin 
perustuvassa puolustusratkaisussamme 
reserviupseereilla on edelleen ratkaiseva merkitys.  
Reserviupseeritoiminnan taso ja 
toimintamahdollisuudet ovat vaihdelleet 
merkittävästi eri vuosikymmenillä. Alusta alkaen 
liiton tehtäviin on kuitenkin kuulunut yhteydenpito 
jäsenten kesken, koulutus, liikunta ja 
ampumatoiminta sekä yhteydenpito 
puolustusvoimien ja ammattisotilaiden kanssa. 
Koulutus ja jatkuva itsensä kehittäminen kuuluvat 
olennaisesti reserviupseeriuteen. Reservin 

sotilaallista osaamista ja toimintakykyä pidetään 
yllä 1) Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
kertausharjoituksilla ja vapaaehtoisilla 
harjoituksilla, 2) Maanpuolustuskoulutus MPK:n 
laadukkailla kursseilla ja harjoituksilla sekä 3) 
Maanpuolustusjärjestöjen ja reserviläisten 
organisoimalla omaehtoisella harjoittelulla. Me 
reserviupseerit osallistumme vahvasti kaikkien 
kolmen alueen suunnitteluun ja toteutukseen. 
Omaehtoinen toiminta on ratkaisevassa roolissa 
ampumataidon ja fyysisen kunnon ylläpitämisessä, 
mutta sillä on suuri merkitys myös 
maapuolustustahtoon. Riippumatta iästä, 
aselajista ja sodan ajan sijoituksesta tai sen 
puuttumisesta meidän reserviupseereiden 
odotetaan pitävän huolta omasta toiminta-
kyvystämme. Tätä tukevat hyvin yhdistysten, 
piirien ja liiton tarjoamat monipuoliset 
liikuntatapahtumat. Erityisesti nyt meiltä odotetaan 
voimakasta panosta oman toimintakyvyn yllä-
pitämisen lisäksi myös moniin vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen vastuullisiin kouluttajatehtäviin. 
RUL:n 90-vuotisjuhlavuoden tunnuslause vuonna 
2021 oli ”Johtajuutta kaikissa oloissa”. Se kuvaa 
hyvin sitä, mitä edelleen odotetaan niin 
yksittäiseltä reserviupseerilta kuin koko 
reserviupseerikunnaltakin.   
Länsi-Vantaan Reserviupseerit on kautta 
historiansa ollut aktiivinen ja omassa 
toimintaympäristössään näkyvä toimija. 
Yhdistyksenne on kunnostautunut monipuolisessa 
perustoiminnassa: ammuntaa, koulutusta ja 
liikuntaa on säännöllisesti tarjolla jäsenillenne. 
Hienon lisän toimintaanne tuo hyväkuntoinen 
Variston toimintakeskuksenne.  
Länsi-Vantaan Reserviupseerit on vuosien 
saatossa ollut näkyvä toimija omalla 
kotiseudullaan, mutta yhdistys on sen lisäksi 
antanut aktiivisten jäsentensä kautta merkittävän 
panoksen niin Helsingin Reserviupseeripiirin, 
Suomen Reserviupseeriliiton kuin 
Reserviläisurheiluliitonkin toimintaan.  
Suomen Reserviupseeriliiton puolesta haluan 
lämpimästi onnitella 50-vuotiasta Länsi-Vantaan 
Reserviupseerit ry:tä ja kiittää kaikkia 
yhdistyksenne jäseniä ja tukijoita pitkäaikaisesta 
työstänne itsenäisen, turvallisen Suomen hyväksi. 
 
Janne Kosonen 
majuri reservissä, toiminnanjohtaja 
Suomen Reserviupseeriliitto ry
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Helsingin  Reserviupseeripiirin tervehdys 50-vuotiaalle   
 
Helsingin Reserviupseeripiirin puolesta esitän 
kunnioittavat ja parhaimmat onnittelut 
yhdistyksenne merkkipäivän johdosta. On 
ihailtavaa, että toimintanne on jatkunut jo viisi 
vuosikymmentä, ja jatkuu edelleen vireänä ja 
monipuolisena. Näin pitkä taival on pitkä aika mille 
tahansa yhdistykselle, ja erityisesti vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen saralla se on huippusaavutus. 
Kerhonne pitkä ikä kertoo mielenkiintoisesta 
toiminnasta, vahvasta kerhoidentiteetistä ja 
kyvystä uusiutua vuosikymmenestä toiseen.  
 
Maailma on tätä kirjoitettaessa erilaisessa 
asennossa kuin vuosikymmeniin. Venäjän 
aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on herättänyt 
useimmat eurooppalaiset huomaamaan, että se 
poikkeuksellisen pitkä rauhanjakso, josta saimme 
nauttia 2. maailmansodan jälkeen, on ollut vain 
tilastollinen poikkeus maailmanhistorian 
jatkumossa. Niin kauan kun maailmassa riittää 
itsevaltaisia johtajia ja autoritäärisiä poliittisia 
liikkeitä, niin kauan myös politiikan jatkaminen 
sotatoimilla säilyy keinovalikoimassa. Suomen 
varautumista maan ja väestön aseelliseen 
puolustamiseen pidettiin tiettyjen poliittisten 
puolueiden taholta pitkään vanhanaikaisena ja 
jopa tarpeettomana. Nyt on toinen ääni kellossa. 
Suomi on koko maailmalle esimerkki siitä, miten 
puolustuskyvystä, huoltovarmuudesta ja 
väestönsuojelusta on huolehdittu kaikkina sodan 
jälkeisinä vuosikymmeninä. Suomalaisten 
kollektiivinen muisti kantaa pitkälle, ja olemme 
aina tienneet, mistä suunnasta vihollinen uhkaa. 
Roomalaisten viisaus – Si vis pacem, para bellum 
– on meillä jo äidinmaidossa. 
 
LVRU:n monipuolinen toiminta tarjoaa hyvässä 
tasapainossa perinnetyötä, sitoutumista 
kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeään 
vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan  
(VAPEPA) ja reservin upseerien koulutukseen. 
Olen erityisen ilahtunut siitä, että yhdistyksenne 
on jatkanut panostuksia reservin upseereille 
tärkeiden sotilaallisten taitojen kouluttamiseen ja 
kaikille taistelijoille kuuluvan ampumataidon 

harjoitteluun. On hyvä muistaa, että Suomen 
sodan ajan joukoista vain alle 5% on 
kantahenkilökuntaa, joten reservin upseerien 
osaaminen on keskeinen tekijä Suomen 
sotilaallisen suorituskyvyn luojana. Osaaminen ei 
säily ja kehity ilman jatkuvaa harjoittelua, ja siihen 
kerhonne tarjoaa hyvät mahdollisuudet. 
Puolustusvoimat on viime aikoina yhä paremmin 
huomioinut reservissä piilevän voimavaran, ja 
aktiivisille ja osaamisensa osoittaneille reservin 
upseereille on jatkossa tarjolla mahdollisuuksia 
edetä vaativampiin tehtäviin sodan ajan 
organisaatioissa.            
 
Kerhonne toimintakeskus Vantaalla on 
harvinainen resurssi vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen yhdistyksissä. Oma toimitila 
ankkuroi toiminnan yhteen paikkaan ja on 
erinomainen voimanlähde yhdistyksen toiminnalle. 
Se on myös osoitus talouden 
suunnitelmallisuudesta ja omavaraisuudesta, joita 
läheskään kaikilla yhdistyksillä ei ole. 
       
Yhdistyksen oman toiminnan lisäksi LVRU:n 
luottamushenkilöt ovat osallistuneet useisiin 
Helsingin Reserviupseeripiirin tehtäviin mm. 
piirihallituksessa, piirivaltuustossa, nuorten 
toimikunnassa, liikuntatoimikunnassa, 
ampumatoimikunnassa, viestintätoimikunnassa, 
järjestötoimikunnassa, majatoimikunnassa, 
palkitsemistoimikunnassa, veteraaniyhteistyössä 
ja Senioriupseereissa. Piirin kunniajäsen Arne 
Lindholm oli myös LVRU:n kunniajäsen. 
Osallistuminen piirin toimintaan ja vastuunotto 
yhteisistä asioista on tärkeää, koska piiri ei voi 
toimia ilman yhdistysten aktiivisten jäsenten 
panosta ja ideointia uuden luomiseksi. LVRU on 
ollut aktiivisesti mukana kehittämässä mm. 
HRUP:n uudentyyppisiä koulutuspäiviä, joissa 
yhdistysten aktiivikouluttajat vastaavat yhdestä 
koulutusaiheesta, ja voivat saada antaa näyttöjä 
MPK:n kouluttajatasoja varten. Siltä pohjalta on 
hyvä jatkaa.     
Venäjän hyökkäys on näyttänyt, etteivät 
sodankäynnin muodot ole muuttuneet paljoakaan 
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toisen maailmansodan jälkeen. Perusasiat 
ratkaisevat edelleen. Alueiden valloittaminen 
edellyttää kaluston ja sotamateriaalin lisäksi 
joukkojen riittävää koulutustasoa, hyvää 
tiedustelua, painopisteen luomista, toimivaa 
logistiikkaa, suojaa, ja joukkojen fyysistä 
läsnäoloa toiminta-alueella. Ennen kaikkea se 
kuitenkin edellyttää joukon motivaatiota ja uskoa 
oman asian oikeutukseen. Venäjältä on puuttunut 
suuri osa näistä tekijöistä. Ukraina sitä vastoin on 
pystynyt jälleen kerran osoittamaan, että pienikin 
maa pystyy puolustamaan maataan suurempaa 
vihollista vastaan, jos sen sotilaiden koulutustaso, 
puolustustahto ja luovuus ovat korkealla tasolla.  
 
 

 
 
Hämeenkylän seurakunnan tervehdys 
 
Vakaus ja rauha ei ole itsestään selvyys 
 
Matinpäivänä helmikuussa Venäjän aloittama 
hyökkäys Ukrainaan muutti hetkessä paljon. Pitkä 
rauhan ja vakauden aika loppui kuin seinään ja 
usko siihen, että ihminen voisi oppia historian 
kauhuista joutui romukoppaan. Vaikka sota on 
jatkoa jo vuonna 2014 alkaneelle konfliktille, sen 
laajuus ja röyhkeys oli yllätys. Virallisesti sodan 
tarkoituksena on Ukrainan ”demilitarisointi” ja 
venäläisvähemmistön suojeleminen Ukrainassa. 
Ulospäin sodan motiivia ja perusteluita on 
mahdotonta nähdä. Tähän mennessä sodassa on 
kuollut jo tuhansia siviilejä ja pakolaisina Ukrainan 
rajan on ylittänyt liki 12 miljoonaa pakolaista. 
Meillä Suomessa alkanut sota sai aikaan nopean 
valmiustason noston ja prosessin, jonka 
seurauksena olemme yhdessä Ruotsin kanssa 
jättäneet jäsenhakemuksen Natoon. Venäjän sota 
tiputti naamiot kasvoilta ja yhdessä yössä kansa 
kääntyi Naton kannalle. Nyt kamppailemme 
kiihtyvän inflaation ja korkean sähkön hinnan 
kanssa ja jännitämme, miten tulevasta talvesta 
selvitään.  
Tämän me suomalaiset muistamme jo talvisodan 
ajoilta. Vaikka tuleva NATO-jäsenyys antaa meille 
uusia tärkeitä suorituskykyjä sotilastiedustelun, 
ilma- ja meripuolustuksen ja kaluston 
huoltovarmuuden osalta, Suomi vastaa edelleen 
oman maa-alueensa puolustamisesta. Reservin 
upseerien osaaminen ja maanpuolustustahto 
nostavat myös maahamme hyökkäyksen 

kynnystä. Siksi meidän pitää kouluttautua 
vastakin. 
 
Toivotan teille aktiivisuutta ja energiaa myös 
seuraaville viidelle vuosikymmenelle! 
 
Matti Riikonen       
majuri reservissä 
Helsingin reserviupseeripiirin puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhan Katekismuksen opetus isänmaasta ja 
valtiosta on tässä hetkessä tuoreempi kuin 
aikoihin. Sen mukaan Jumala on antanut 
kansallemme kodin ja isänmaan. Vapauteen 
perustuva yhteiskuntajärjestys on 
korvaamattoman kallis perintö, jonka ytimessä on 
kunnioitus järjestystä, oikeutta ja jokaisen ihmisen 
koskemattomuutta kohtaan. Opetuksen mukaan 
tehtävämme on kaikin tavoin tehdä työtä oman 
asuinalueemme ja maamme hyväksi vastustaen 
sekasortoa ja väkivaltaa. Käsityksemme 
vapaudesta ja oikeudesta on ilmaistu laissa. 
Vanha maakuntalaki ilmaisee tämän tiiviisti: “Maa 
on rakennettava lailla eikä väkivallan teoilla. 
Silloin maan käy hyvin, kun lakia noudatetaan.” 
Myös kristitty voi joutua tilanteeseen, jossa valtio 
velvoittaa meitä puolustamaan isänmaatamme. 
Kristityt ovat perustelleet tähän suostumista 
Raamatun sanalla. Esivalta ei turhaan kanna 
miekkaa. Se on Jumalan palvelija. (Room. 13:4). 
Silti kirkon opetuksen mukaan sota on kirous ja 
synnin seurausta, jota pyritään välttämään 
viimeiseen saakka.   
Länsi-Vantaan reserviupseerit on ollut osaltaan 
tekemässä työtä turvallisuutemme hyväksi. 
Haluan onnitella 50 vuotta kestäneestä 
taipaleesta ja kiittää isänmaan ja alueen ihmisten 
hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. 
 
 
Matti Hyry 
Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherra    
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Vantaan kaupungin tervehdys 
 
Hyvät Länsi-Vantaan Reserviupseerit!  
 
Olette toimineet vuodesta 1972 tarjoten 
reserviupseereille monenlaista toimintaa 
maanpuolustuksen, maanpuolustuskoulutuksen, 
reserviläisliikunnan ja vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun merkeissä ja juhlitte nyt 50-
vuotista taivaltanne.  
 
Viime vuonna oli kattojärjestönne, 
valtakunnallisen Suomen Reserviupseeriliiton 90-
vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden tunnuslause oli 
”Johtajuutta kaikissa oloissa.” Mukaan sisältyi 
ajatus reserviupseereista vastuunkantajina niin 
siviili- kuin sotilastehtävissä. Toimintakyky ja 
itsensä jatkuva kehittäminen ovat Suomen 
Reserviupseeriliiton mukaan ehdottomia 
edellytyksiä, jotta reserviupseerit selviävät 
vaativista tehtävistään. Tämä ajatus ohjannee 
vahvasti myös teidän toimintaanne.  
 
Suomen Reserviupseeriliiton mukaan jo 
reserviupseerikoulutuksessa puolustusvoimien 
johtajakoulutuksen ytimenä on ihmisten 
johtaminen ja johtajana kehittyminen. Tavoitteena 
on olla johtaja, joka rakentaa luottamusta, 
innostaa ihmisiä tehtäviinsä, saa aikaan oppimista 
ja arvostaa toisia tasavertaisina ihmisinä.  
 
Vahva, reilu, harkitseva, rauhallinen ja 
oikeudenmukainen johtajuus on erityisen tärkeää 
haastavissa tilanteissa. Vaikka Suomella ja 

suomalaisilla on ollut onni ja etuoikeus nauttia 
rauhasta jo pitkään, on Ukrainan sota nostanut 
sodan uhkan ja sen myötä myös rauhan 
ylläpitämisen tärkeyden mieliimme myös meillä 
täällä Suomessa. Miljoonat ukrainalaiset ovat 
paenneet kodeistaan, ja miehet ovat jääneet 
taistelemaan maansa itsenäisyyden puolesta. 
Sodasta kuulemamme uutiset ovat olleet raakoja.  
 
Voimme varmasti kaikki jakaa ajatuksen, että 
jokainen sota on julma. Sodat ovat täynnä 
menetyksiä ja raskaita kokemuksia, eikä niissä 
koskaan ole todellisia voittajia. Onkin tärkeää, 
ettei sotien kaltaisia vaikeita asioita sivuuteta. Kun 
seuraamme tilannetta rauhanomaisesti ja 
kuitenkin vääryydet rohkeasti tuomiten, valmiina 
tarvittaessa auttamaan ja toimimaan, 
ymmärrämme myös arvostaa yhteistyötä ja 
rakentavia ratkaisuja tilanteiden selvittämiseksi.  
 
Suomen Reserviupseeriliittokin määrittelee 
keskeiseksi tehtäväkseen työn kehittää 
reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia 
yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja 
varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Kiitos, kun 
osaltanne toteutatte tätä. Onnea juhlavuoteenne! 
 
Antti Lindtman 
Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Puheenjohtajakauteni alkoi vauhdikkaissa ja 
haastavissa merkeissä ja koko ajan on ollut tunne, 
että kaikkea välttämätöntäkään ei ehdi tehdä, kun 
COVID-19 vaikuttaa ja rajoittaa yhdistyksen 
toimintaa, mutta tästä huolimatta on pidettävä 
katse tulevaisuudessa. LVRU:n normaalin 
toiminnan ja puheenjohtajan velvollisuuksien 
opettelun lisäksi tälle vuodelle osuu kaksi suuresti 
työllistävää tapahtumaa. Ne ovat samalla olleet 
erinomainen koulu yhdistyksen taustoihin ja 
haasteisiin. 
  
Kerhomme täyttäessä 50 vuotta, on siihen 
liittyvien tapahtumien valmistelu vienyt aikaa, 
mutta samalla tarjonnut erinomaisen tilaisuuden 
tutustua kerhon historiaan. Kerhon perustamis-
ajankohta vuosi 1972 edusti kylmän sodan aikoja. 
Silloin monella taholla Suomessa ei maanpuolus-
tusta  arvostettu. Vuonna 2022 Venäjä hyökkäsi 
Ukrainaan. Ihmisten huomatessa miten voi käydä, 
kun Venäjä on rajanaapuri, kiinnostus maan-
puolustusta kohtaan alkoi nousta. Ihmiset ovat 
aktivoituneet maanpuolustuksen saralla ja sen 
arvostus on taas noussut. 
  
Kerhomme perustajajäsenet osoittivat 
kaukonäköisyyttä ja viisautta kehittämällä 
maanpuolustusta Länsi-Vantaalla oman 
reserviupseerikerhon muodossa. Se on jatkoa 
sille työlle, jota aikaisemmat sukupolvet ovat 
tehneet itsenäisen Suomen puolesta. 
  
Kerhon toiminnan pitää tietenkin tukea sen 
tavoitteita. Reserviläistaitojen ylläpitämistä 
edistämme ampuma- ja muulla koulutuksella. 
Tässä suhteessa keskeiset yhteistyö-
kumppanimme löytyvät Puolustusvoimista, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä (MPK) sekä 
Helsingin Reserviupseeripiiristä. 
  
Kerho osallistuu maanpuolustustahdon 
ylläpitämiseen vaalimalla veteraaniperintöä 
VETRESin kanssa, osallistumalla 
maanpuolustushenkisen itsenäisyysjuhlan 
järjestämiseen, asettamalla kunniavartioita 
sankarihaudoille sekä monilla muilla tavoin, esim. 
maanpuolustus aiheisilla luentotilaisuuksilla. 
  
Yksi kerhon tärkeä toimintamuoto on yhteydenpito 
alueemme yhteistoimintajärjestöihin. Länsi-
Vantaan Reservin Aliupseerit, Vantaan 
Maanpuolustusnaiset, Tikkurilan Reservi-
upseerikerho, Itä-Helsingin Reserviupseerit ja 
Vantaan Reserviläiset ovat maanpuolustuksen 
osalta keskeisiä kumppaneitamme. Vantaan 
kaupunki, seurakunnat, pelastuslaitos ja poliisi 
ovat myös keskeisiä kumppaneitamme. Tästä 

yhteistyöstä kertovat itsenäisyysjuhla, toiminta 
vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa sekä 
osallistumisemme MPK:n ryhmänjohtajakurssin 
suunnitteluun ja tämän kehittämiseen. 
  
Toinen suuri työllistävä projekti uudelle 
puheenjohtajalle oli toimintakeskuksemme 
peruskorjaus. Vuonna 1989 valmistunutta 
toimintakeskustamme on ylläpidetty säännöllisellä 
huollolla ja korjauksella. Rakennuksen keittiön ja 
käyttövesiputkien käyttöikä oli kuitenkin tullut 
tiensä päähän ja ne oli vaihdettava. Mikä 
toteutettiin 2022. Samassa yhteydessä olemme 
uudistaneet valaistusta saunan, suihkun sekä 
pukuhuoneen osalta. 
  
Rahoitukseen olemme saaneet tukea Urlus-
säätiöltä, Reserviupseeriliitolta, Helsingin 
reserviupseeripiiriltä. Putkiurakoitsijan ja 
kerhomme vapaaehtoisten panos on ollut 
merkittävä. Kaikille lämmin kiitos yhteistyöstä. Työ 
jatkuu tulevinakin vuosina. 
  
Oma toimintakeskus tekee LVRU:sta 
poikkeuksellisen maanpuolustusjärjestöjen 
joukossa. Se mahdollistaa monia toimintoja. 
Vuokraamalla tilaa yrityksille, yhdistyksille ja 
yksityishenkilöille kokous- ja juhlakäyttöön, 
voimme hankkia rahat kiinteistön kunnossapitoon 
ja samalla se on yksi tapa rakentaa paikallista 
yhteistyötä. 
  
Maanpuolustus on ollut viime aikoina vilkkaan 
keskustelun kohteena. Suomen liittyminen 
NATOon on avaamassa uusia sijoitusmahdol-
lisuuksia reserviläisille tilanteissa, jolloin 
kantahenkilökuntaa ei voida sijoittaa niille 
tarkoitettuihin tehtäviin. Parhaillaan kuuma 
keskustelun aihe reserviläisjärjestöissä on suhde 
muuhun kuin sotilaallisten kriisien hallintaan. 
Miten meitä sodanajan johtamistehtäviin 
koulutettuja reserviläisiä voitaisiin hyödyntää 
erilaisissa kriisitilanteissa? Tässä suhteessa 
yhteistyö kaupungin, puolustusvoimien, 
pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa on keskeistä. 
 
Monilla jäsenillä työ ja perhe eivät jätä paljoa 
aikaa aktiiviseen toimintaan reserviläisjärjestöissä. 
Toisaalta me itse teemme LVRU:n. Tehkäämme 
se sellaiseksi, että se motivoi meitä. Kerhollamme 
on aikaisempien toimijoiden kaukonäköisyyden 
vuoksi erinomaiset mahdollisuudet tähän. 
  
Toivotan LVRU:lle ja sen jäsenille 
menestyksekästä kuudetta vuosikymmentä. 
 
Miika Koistinen
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Muisteluita vuosien varrelta 
 
RUK:n kurssi 138 ”Lumikko” oli päättynyt ja sain 
Kaivokselan kansakoulusta väliaikaisen 
tarkkailuluokan opettajan viran. Pian koulun 
alettua selvisi, että koulussa oli myös muutama 
RUK:n käynyt vanhempi opettaja, jotka kyselivät 
kuulunko johonkin reserviupseerikerhoon. Aika 
nopeasti Tikkurilan reserviupseerikerhosta Jaakko 
Vesanen ja Lars Grönholm ja ehdottivat uuden 
kerhon perustamisesta Länsi-Vantaalle. 
Perustamiskirja allekirjoitettiin 19.11.1972. Olin 
yksi niistä asiakirjan allekirjoittajista. Kerhon 
ensimmäinen puheenjohtaja oli Erkki Kankainen, 
kolleega Kaivokselan koulusta. Oman lipun 
saimme 1982. 
Siitä alkoi nyt jo yhtäjaksoisesti toimintani Länsi-
Vantaan Reserviupseereissa. Monia hyviä 
muistoja on jäänyt mieleeni näiltä vuosilta. Hallitus 
kokoontui pitkään Puolimatka oy:n tiloissa 
Louhelassa. Oli myös tilanteita, jolloin emme 
sinne päässet, mutta onneksi Hannu 
Jääskeläisellä oli sopiva auto Saab 96! Ahdasta 
oli, mutta kokous saatiin pidettyä. Saimme 
kokoustiloja myös käyttöömme Vantaankosken 
Seurakunnan Martinlaakson toimipisteestä. Olen 
myös toiminut kerhon rahastohoitajana ja onneksi 
silloin oli viivan alla vain muutama 100 markkaa! 
Ampumaupseerina toimin myös ja saimme käydä 
Laajavuoren kansakoulun kellarissa ampumassa 
ilmapistoolilla. Ensimmäinen itsenäisyyspäivän 
juhla järjestettiin  Martinlaakson koulun tiloissa 

vuonna 1974 yhteistyössä Louhelan 
Marttayhdistyksen  kanssa. Juhlapuhujana oli 
kaupunginjohtaja  Lauri Lairala. Siitä lähtien, paitsi 
kahtena koronavuonna, on kerhomme ollut 
vastuullisena järjestäjänä joka vuosi. 
 Ensimmäinen maanpuolustusjuhla järjestettiin 
Vantaalla vuonna 1985. Oman Toiminta-
keskuksemme tontin saimme vuokrattua 
kaupungilta apulaiskaupunginjohtaja Seppo 
Heinäsen avustuksella vuonna 1986 ja varsinaiset 
rakennustyöt saatiin alulle vuonna 1987. 
Rakennus valmistui vuonna 1989.  Erittäin tarkat 
muistiinpanot rakennustöihin liittyvistä asioista, 
rahoituksesta, rahoittajista, kommelluksista ym, on 
kerhon 20- vuotisjulkaisussa. Tässä lyhyesti omia 
mietteitä ja muisteloita kerhon 
alkutaipaleesta.                                                                         
Minulla on ollut suuri kunnia olla kerhon 
toiminnassa mukana kaikki nämä vuodet ja olen 
erittäin iloinen, että meidän kerhoamme johtavat 
tänä päivänä erittäin innokkaat ja motivoituneet 
nuoret upseerit. Tänä päivänä isot uhkakuvat 
varjostavat myös omaa kerhoamme. Luotan 
täysin siihen tunteeseen, jonka sain omalta 
isältäni, isänmaallisuuteen. Tämä sama tunne on 
varmasti kerhomme nykyisellä puheenjohtajalla ja 
hänen johdollaan hallituksemme muilla jäsenillä.  
 
Heikki Linna, kunniapuheenjohtaja, kerhon 
perustajajäsen

 
 
Olli Pusa, puheenjohtaja 2012 - 2015 

 

 Vuonna 2012 kerho täytti 40 vuotta. Tapahtuman 
valmistelu vaikutti paljon vuoden toimintaan. 
Juhlan valmistelujen ohessa todettiin, että kerhon 
toimintakeskus oli monella tapaa kulunut ja 
kaipasi kunnostusta. Siksi päätettiin aluksi uusia 
toimintakeskuksen ulkolaudoitus. Uudistus oli 
suuri kerhon omin voimin toteutettavaksi. 
Hankkeen rahoituksen turvasi avustukset Urlus-
säätiöltä, Reserviupseeriliitolta ja Helsingin 
Reserviupseeripiiriltä. Edelleen tärkeä avaus oli 
Heikki Linnan löytämä uusi yhteistyökumppani 
Työtehoseura, joka toteutti suuren osan 
käytännön töistä koulutusprojektina. 
Kunnostustöitä jatkettiin hankkimalla kerholle 
ilmalämpöpumppu, joka pudotti lämmitys-
kustannuksia merkittävästi ja maksoi itsensä 
takaisin lyhyessä ajassa. 
 
Merkittävä kaudelle osunut tapaus oli Venäjän 
hyökkäys Krimille ja Itä-Ukrainaan 2014. 
Tapahtuma herätti laajasti kiinnostusta 
maanpuolustustoimintaan. Saimme kerhoon 
esitelmöitsijöiksi asiantuntevia puolustusvoimien 

edustajia sekä Venäjän tuntijoita. Kiinnostuneita 
kuulijoita tuli sekä muista reserviupseerikerhoista 
että muista vantaalaisista maanpuolustus-
järjestöistä. Toimintakeskus oli tehokkaassa 
käytössä, mutta kuulijat mahtuivat sinne. 
 
Kaudella pohdittiin kerhon tulevaa strategiaa. 
Toimintakeskuksen aikaansaaminen oli 
poikkeuksellinen saavutus, mutta se oli monessa 
suhteessa imenyt suuren määrän kerhon 
resursseja. Monet toiminnot olivat kuihtuneet. 
Toimintakeskus pitää jatkossa muuttaa 
voimavaraksi kerhon muihin toimintoihin. Kerhon 
aktiiviväki oli ikääntynyttä ja todettiin sukupolven-
vaihdon aktiivisen edistämisen olevan kerhon 
kannalta keskeistä. Vuosi kerrallaan hallitukseen 
on värvätty nuorempia upseereita, joille vastuu 
kerhon toiminnasta asteittain siirtyy. Nyt kerhon 
täyttäessä 50 vuotta sukupolvenvaihdos on saatu 
monelta osin toteutettua ja kerho on valmis 
kohtaamaan uudet ajan haasteet. 
 
Olli Pusa
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Veijo Kurvinen, puheenjohtaja 2016 - 
2017  
 
Alku aina hankalaa, mutta edellisen 
puheenjohtajan tuki auttoi liikkeellelähtöä. Vanhat 
rutiinit, kuten kunniavartiot, itsenäisyysjuhlat, 
veteraanikeräykset, Padasjoen leirit, ym. hoidettiin 
vanhan kaavan mukaisesti. Sääntöuudistus 
saatiin vietyä maaliin, kun Patentti- ja 
Rekisterihallitus  hyväksyi vähäisin muutoksin 
kerhon uudet säännöt. 
 
Toiminnan painopisteiksi määritettiin 
ampumaharrastus sekä jäsenistön aktivointi. 
Tavoitteiden toteutumiseksi päätettiin, että ketkä 
ryhtyvät toimenpiteisiin yhden reserviläiskiväärin 
ja kahden pienoispistoolin hankkimiseksi ja että 
järjestään tapahtumia jäsenten mukaan 
saamiseksi. 
 
Kevään 2016 esitelmät 
Olli Pusan järjestelykyvyn ansiosta saimme 
seurata majallamme useita kiinnostavia esityksiä 
aiheista:  
- Arktisen alueen muutos 
- Kyberrikollisuus 
- Kuinka sinua huijataan 
- Sodankäynnin välineet: Informaatio ja 
disinformaatio 
 
Lisäksi ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja 
Pertti Salolainen saatiin Vantaan 
Maanpuolustusnaisten toimesta kertomaan 
Suomen asemasta ajan poliittisessa tilanteessa. 
Marraskuun jäsenillassa jäi erityisesti mieleen 
Unto Pulkkisen monipuolinen ja konkreettinen 
esitys toiminnan kehittämisestä ja varautumisesta 
turvallisuusympäristön muutoksiin. 
 
Vuoden lopulla saimme suruviestin: ex-
hallituskumppanimme Tapani Martinsuo oli 
yllättäen kutsuttu tuonpuoleiseen. 
 
2017 Suomi 100 -juhlavuosi 
Helmikuussa liikuntapäivänä oli lunta vähän ja niin 
saatiin liukastellen kokea vaarallisia tilanteita. 
Hallitus päätti kokouksessaan majan 
laminaattilattiaprojektin toteutustavasta ja 
aloitusajankohdasta. Päätettiin myös hankkia 
edellisenä vuonna ostamatta jäänyt kakskakkonen 
pistooli, jonka ostolupa oli vanhentumassa. 
Saatiin hyvä Browning Buck Mark. 
 
Maaliskuussa kevätkokouksen jälkeen saimme 
kuulla filosofian tohtori Jorma Hakalan mainion 
esityksen aiheesta "Terrorismin monet kasvot". 
Esitelmässä käsiteltiin terrorismin 
ilmenemismuotojen moninaisuutta ja sen 

torjunnan periaatteiden kehittymistä Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja Australiassa. 
Vaiherikasta ja omiin kokemuksiin perustuvaa 
tarinointia kuulijat seurasivat keskittyneesti, hiiren 
hiljaa, kuin hypnoosissa. 
 
Huhtikuussa Padasjoella ammuttiin kilpaa kerhon 
mestaruudesta. Voiton vei tuleva 
puheenjohtajamme Juha Seppänen. 
 
Kansallisen veteraanipäivän juhlassa 
Martinussalissa VETRESin puheenjohtaja Matti 
Passi ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 
Heikki Linna vastaanottivat Vantaa-mitalit 
pitkäaikaisesta veteraanien hyväksi tehdystä 
työstä. 
 
Piirin kevätkokouksessa oli kohdallani ehkä 
vuoden kohokohta, kun ensin vuoden 2016 ”Nuori 
upseeri” -palkinnon vastaanotti Miika Koistinen ja 
heti perään talousupseerimme Seppo Kulmala sai 
vastaanottaa Helsingin Senioriupseerien kerholle 
myönnetyn  ”Vuoden kerho” - palkinnon. 
 
Toukokuussa majaremontti valmistui: uuden 
pinnan tai käsittelyn saivat lattian lisäksi katto, 
seinät, salin pylväikkö, ovet, listat ja pöydät. Uudet 
verhot antoivat viimeisen silauksen hyvälle työlle 
ja näin saatoimme olla todella tyytyväisiä 
lopputulokseen. Työ tehtiin pääosin 
Työtehoseuran toimesta, mutta suurin kiitos 
toteutuksesta kuuluu kuitenkin 
kunniapuheenjohtajallemme Heikki Linnalle. 
Valmistumisen kunniaksi ja kevätkauden 
päättäjäisiksi pidettiin uusitussa 
toimintakeskuksessa tupaantuliaiset, jonne 
kutsuttiin myös projektia tukeneet tahot. Heistä 
saapuivat paikalle Reserviupseeripiirin ja -liiton 
toiminnanjohtajat. 
 
Kesäkuussa Suomen lipun päivänä 
kunniamerkkien jakotilaisuudessa Ari Koski-Ukko 
vastaanotti puolustusministeri Jussi Niinistön 
myöntämän Suomen Reserviupseeriliiton 
kultaisen ansiomitalin soljen kera. 
 
Syksyn Padasjoen ampumaleirillä oli kiväärirata 
uusittu. Muut radat olivat vielä remontin alla ja 
pistooliammuntakin suoritettiin pitkällä radalla. 
Tosin ampumaetäisyyttä jouduttiin hieman 
säätämään tuloksien aikaansaamiseksi. 
 
Lokakuussa erinomaisesti toteutetusta 
maanpuolustuksellisesta kirkkopyhästä jäi 
erityisesti mieleen komea, mutta herkkä Finlandia-
hymnin sovitus sellolle ja uruille. 
 
Helsingin Reserviupseeripiiri järjesti syksyn 
puheenjohtajapäivät majallamme. Tilaisuuteen oli 
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kutsuttu piirihallitus sekä kerhojen puheenjohtajat 
ja varapuheenjohtajat. Tilaisuudessa puhuivat 
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko 
Halkilahti ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen. 
 
Marraskuun jäsenillassa tutustuttiin 
Reserviupseeriliitosta lainattuun laser-pistooliin. 

Aseen paino ja laukaisutuntuma vastasivat 
"todellisuutta". Rekyyli ja ääni puuttuivat, joten 
kuulosuojaimia ei tarvittu. Ase soveltui kuitenkin 
hyvin ammuntaharjoitteluun ja kilpailuun 
sisätiloissa. 
 
Veijo Kurvinen

 
 
Juha Seppänen, puheenjohtaja 2018 – 
2021 
 
2018 
Vuoden 2018 toiminnan painopisteeksi päätettiin 
ottaa ampumataidon ylläpito ja kehittäminen, 
lisäksi todettiin tärkeäksi erityisesti nuoren 
jäsenistön aktiivisuuden  lisääminen. 
Toimintakeskuksen todettiin vaativan WC-tilojen ja 
keittiön remonttia. WC-tilat kunnostettiinkin 
Työtehoseuran avustamana. Nuorempia 
upseereita aktivoitui mukavasti 2022 aloittavan 
puheenjohtajan johdolla. Mm. osallistuttiin 
HRUPin järjestämään kenttäkelpoisuus -testiin 
Esport-areenalla. Siellä totesin että lihaskunnossa 
50 vuotta täyttänyt pärjää nuoremmilleen ihan 
kohtuullisesti, mutta Cooperin testi palautti 
seniorin ”maan” pinnalle. 
Maaliskuussa kuunneltiin mielenkiintoinen 
esitelmä ”Turvallisuusympäristön muutos ja 
Suomen puolustus” sotilasprofessori, evl. dosentti 
Jyri Raitasalon pitämänä. 
Tapahtumakalenteri täyttyikin vuoden mittaan 
mukavasti, sisältäen perinteisen mm. 
itsenäisyyspäivän juhlan ja Joulunaaton 
kunniavartion. Kesällä järjestettiin 
itsepuolustusiltapäivä Krav Maga-tekniikoita 
soveltaen. 
Puheenjohtajana edustin yhdistystämme 
VARESin 60-vuotisjuhlilla Marraskuussa. 
 
2019 
Toiminta jatkui vilkkaana. Keväällä pidettiin 
hallituksen ylimääräinen strategiakokous vuosille 
2019-2021. Toimintakeskuksen käyttöasteessa ja 
vuokrauksessa saavutettiin ennätys. Hallituksen 
jäsen Jani Tuomainen  esitelmöi kevät-
kokouksessa aiheesta ”Kyberuhat kotona,  
yrityksessä ja taistelukentällä”, mikä muistutti 
tietotekniikan haavoittuvuuksista kaikilla osa-
alueilla, ml. IOT-laitteet. 
 
2020 
Maaliskuussa 2020 käytiin yhdistyksen 
hallituksessa vilkasta keskustelua maan 
hallituksen valmisteleman valmiuslain 
vaikutuksesta toimintakeskuksen vuokraukseen ja 
siten yhdistyksen talouteen. 
 
 

 
 
 
Koronapandemia vaikuttikin dramaattisesti 
yhdistyksen talouteen kuluvana ja seuraavana 
vuonna. 
Kevään 2020 Padasjoen ampumaleiri jouduttiin 
perumaan, koska leirikeskus oli suljettuna 
pandemian vuoksi. Syysleiri saatiin kuitenkin 
järjestettyä erikoisjärjestelyin ja 
ampumamestaruuskisakin pidettyä. Kokoukset 
pidettiin pääosin etäkokouksina rajoitusten vuoksi. 
Heinäkuussa 2020 pitkäaikainen yhdistyksen ja 
hallituksen jäsen res. majuri Veikko Tauro 
kutsuttiin ”viimeiseen laskuvarjohyppyyn”. 
Yleisötilaisuuksien kiellon vuoksi toimintakalenteri 
lähes tyhjeni ns. vakiotapahtumista. Etänä 
kuunneltiin ja katseltiin kuitenkin erittäin 
mielenkiintoinen esitelmä Ukrainassa 
vapaaehtoisena sotilaana toimineen nuoren 
miehen kokemuksista. Syksyllä järjestettiin myös 
itsepuolustusiltapäivä pienelle ryhmälle. 
Yhdistyksen pikkujoulut jouduttiin kuitenkin 
perumaan. 
 
Toimintakeskuksen maanvuokrasopimus 
uudistettiin Vantaan kaupungin kanssa  vuoteen 
2036 saakka. 
 
2021 
Koronapandemia vähensi edelleen radikaalisti 
yleisötilaisuuksia ja toimintakeskuksen 
vuokraustoimintaa. Tammikuussa järjestettiin 
kuitenkin itsepuolustuskoulutusta rajoitetulle 
henkilömäärälle. Myös Padasjoen ampumaleirit 
saatiin pidettyä. 
Elokuussa, päätyön työtaakan kasvettua liian 
suureksi, päätin luovuttaa puheenjohtajan tehtävät 
varapuheenjohtajalle, ja siten myös osaltani 
varmistaa, että vuoden 2022 hallitukseen saadaan 
selkeästi nuorempi puheenjohtaja, mikä sitten 
tapahtuikin. 
 
Juha Seppänen 
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LVRU:n hallitus 2022 
 
Vasemmalta: Ari Koski-Ukko, varapuheenjohtaja Veijo Kurvinen, Hannu Nisula, kunniapuheen-
johtaja Heikki Linna, puheenjohtaja Miika Koistinen, Olli Pusa, Juha Seppänen, Jere Alhoranta ja 
Kari T. Piela.  Kuvasta puuttuvat Jani Tuomainen, Mikael Dahlström, Ville Arekallio ja kuvan ottaja 
Seppo Kulmala. 
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Leireilyä Padasjoella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itsenäisyyspäivän tilaisuuksia Vantaalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerhon retkiä eri kohteisiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotostelua 
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Jotostelua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimintakeskuksen korjausta ja kunnostusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jouluaaton kunniavartiot Pyhän Laurin kirkon sankarihaudoilla 
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Länsi-Vantaan reserviupseerit ry:n perustamiskokouksen pöytäkirja 21.11.1972 
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LVRU:n perustamiskokouksen osanottajat 21.11.1972 
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Rakentavat onnittelut Länsi-Vantaan reserviupseereille. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


