
Loimaan Reserviupseerit ry 
 
 
Toimintakertomus vuodelta 2019 
 
 
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 85. toimintavuosi. Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa 120 jäsentä. Yhdistys 
on jäsenmäärältään piirin kolmanneksi suurin. 
 
Hallinto 

Loimaan Reserviupseerit ry:n hallitus koostui vuonna 2019 seuraavista henkilöistä: 
 
Olli-Pekka Rastas puheenjohtaja 
Outi Leppäjoki  varapuheenjohtaja 
Jouko Rinne  sihteeri 
Risto Jaakkola  rahastonhoitaja 
Jarmo Heikkinen 
Henry Holm 
Esa Hyvönen   
Jouko Kylä-Utsuri 
Samuli Rautu 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii Pentti Eskola, varatoiminnantarkastajana toimii Tuomo 
Mäkelä. 
 
Hallitus kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa. Lisäksi hallituksen jäseniä osallistui 
useampaan kertaan kisojen tiimoilta järjestettyihin palavereihin, joista ei laadittu yhdistykselle  
pöytäkirjaa, vaan järjestelytoimikunnalle muistiot. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Olli-
Pekka Rastas. 

 
Vuosikokoukset 

Kevätkokousesitelmän piti Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin tuore aluepäällikkö eversti Petri 
Kosonen. Hän kertoi maanpuolustuskoulutuksen tehtäväjaosta puolustusvoimien ja Mpk:n kesken. 
Tehtäväjako selkiytyy ja mm. juuri vahvistettu aselaki mahdollistanee käyttää pv:n aseita kurssien 
ammuntatilaisuuksiin. Kososelle luovutettiin muistoksi käynnistä yhdistyksemme historiikkikirja. 
 
Syyskokouksen esitelmänpitäjäksi oli saapunut Karjalan Lennostossa Hornet-hävittäjälentäjänä 
palveleva luutnantti Heikki Rantanen. Esityksessään Pöytyältä kotoisin oleva Rantanen käsitteli 
lentäjältä edellytettäviä fyysisiä ja psyykkisiä vaatimuksia. Normaali hyvä kunto riittää. Hän valotti 
runsaalle yleisölle ilmavoimien tehtäviä, joista päätehtävät ovat rauhanajan alueellisen 
koskemattomuuden ympärivuorokautinen valvontatehtävä ja tunnistuslennot. Lentäjien eläkeikä on 
45 vuotta, mutta omien urasuunnitelmiensa hän kertoi tähtäävän pidemmälle. 
 
Lopuksi Rantanen esitteli HX-hanketta, jolla tarkoitetaan nyt lentoteknisesti vanhenevan Hornet-
hävittäjien korvaamista uudella kalustolla. Hankkeen kustannusarvio on 10 miljardia euroa ja 
tarjolla on viiden eri valmistajan koneita, joiden kesken käydään tarjouskilpailu. Rantasen mukaan 
jokaisella tarjokkaalla on hyvät puolensa ja sillä mennään, mitä hankitaan. Omaa kantaansa hän ei 
esittänyt. Siitä huolimatta hänellekin luovutettiin historiikkikirjamme. 
 

Edustukset 
Yhdistyksen edustajana VS Reserviupseeripiirin piirihallituksessa toimi Olli-Pekka Rastas. Tom 
Säilä oli piirin perinnetoimikunnassa jäsenenä. Piirin vuosikokouksiin osallistui Esa Hyvönen. Hän 
osallistui yhdistyksen edustajana myös marraskuussa Turussa järjestettyyn liittokokoukseen. 
Jouko Rinne osallistui alkukesästä JR35:n II pataljoonan sotareittejä seuraavalle matkalle Itä-
Karjalaan ja Poventsaan, oppaina prikaatikenraali Olli Nepponen ja yhdistyksemme jäsen eversti 
Ari Rautala. Etelä-Hämeen Reserviläispiirin järjestämällä sotahistoriallisella matkalla 12.-14.4.2019 
Karjalankannaksella olivat mukana Yrjö Riikonen, Jarmo Harjunmaa ja Olli-Pekka Rastas. 
Kohteina mm. Marjapellonmäki, Summan lohko ja Summan kenttähautausmaa, Äyräpää, Tali-
Ihantala. Asiantuntijoina Aarne Reiman ja Mauno Uoti. 
 

 
Urheilu- ja jotostoiminta 

Loimaan Seudun Reserviläiset ry:n kanssa yhteistyössä järjestimme Wihtorin Syrjähyppy –
pienoisjotoksen reserviläisten kantaessa päävastuun. Vastasimme yhden rastin järjestämisestä. 
Jäseniämme oli mukana myös useilla muilla rasteilla. Maaliskuun alussa järjestettiin piirin 
ampumahiihto- ja sprinttiviestikilpailut Heikinpirtillä. Wihtorin Syrjähyppy-pienoisjotoksen lisäksi 



maaliskuussa osallistuttiin reserviläisten perheliikuntapäivään kahdella rastilla. Toimikauden suurin 
ponnistus oli valtakunnallisen ResUl:n ampumasuunnistus- ja ampumasuunnistusparisprinttikisan 
järjestäminen Oripään Kangastuvan maastossa. Osallistujia oli hlö-kohtaisissa sarjoissa 75 
kilpailijaa ja parisprintissä 31 joukkuetta. Toimitsijoita yhdistyksistämme yhteensä saman verran, 
vetovastuun kantoivat Jarmo Heikkinen ja Jouko Kylä-Utsuri. 
Yhdistyksen jäsenet Jarmo Heikkinen ja Jouko Kylä-Utsuri ovat piiri- ja valtakunnantasolla 
edelleen edustaneet yhdistystä menestyksekkäästi ampumahiihto- ja -juoksukilpailuissa.  
 
Nuoret upseerimme Teemu Järvinen ja Alvari Einola osallistuivat Hollannin Nijmegenissä 
järjestettyyn neljän päivän ja 160 kilometrin pituiseen marssiin. Nuorisotyötä jatkettiin järjestämällä 
Laukojien radalla syksyllä ohjattu "Gun Day"-ammuntatilaisuus, jossa oli 19 ammunnan 
harrastajaa.  
 
Ekoaseet olivat toimintavuoden aikana useammassa tilaisuudessa esittelyssä ja käytettävinä.  
 

Palkitsemiset, ylennykset 
Yhdistyksen jäsenistä palkittiin RUL:n hopeisella ansiomerkillä Jarmo Heikkinen, Esa Hyvönen, 
Risto Jaakkola, Olli-Pekka Rastas ja Tom Säilä. Piirin kultaisella ansiomerkillä soljen kera palkittiin 
Markku Laurinen, hopeisella ansiomerkillä palkittiin Jarmo Harjunmaa ja Yrjö Riikonen.  
 
Yhdistyksemme vanhin jäsen kapteeni Risto Nikkilä saavutti kunnioitettavan 97 vuoden iän, josta 
häntä onniteltiin. 

 
Muita huomioita 

Piirin toimintakilpailussa Loimaan Reserviupseerit ry sijoittui toiseksi kaikkiaan 22 yhdistyksen 
joukosta. 

 
Perinteisiin kunniavartioihin osallistuttiin itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona. Vartioihin oli jopa 
tunkua. Yhteistyö Loimaan Seudun Reserviläiset ry:n, Loimaan sotaveteraanien ja sotainvalidien 
sekä MPK ry:n kanssa on jatkunut. Osallistuttiin sotaveteraanien valtakunnalliseen 
lipaskeräykseen. Avustettiin varusmiehiä varusmieskeräyksen suorittamisessa.  
 
Jäsenistöä oli kouluttajina MPK:n koulutuksessa kehitysvammaisille Intti tutuksi sekä osanottajina 
puolustusvoimien sotaharjoituksen valmisteluissa ja itse harjoituksessa. Järjestyksenvalvonta- ja 
liikenteenohjaustoimintaa on harjoitettu vääpelikillan apuna mm. Okra-maatalousnäyttelyssä, 
kilpakynnön SM-kisoissa ja Savihölkässä. 
 
Yhdistys päivittää internet-sivujaan RUL:n järjestösivuston kautta. Jäsenten sähköposti-
osoitteistoa on aktiivisesti päivitetty RUL:n jäsenrekisteriin, jotta tiedonvälitystä saataisiin 
paranemaan. Noin sadan jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa ja ajan tasalla.  


