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Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficers-
distrikt on toiminut menestyksellisesti 60 vuoden ajan. 

Se perustettiin monien muiden Suomen Reserviupseeriliiton 
piirien ohella vuonna 1952.  Sotienjälkeisen lamaannuksen 
jälkeen vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli alkanut tuolloin 
voimakkaasti elpyä. Suomen Reserviupseeriliitto päätti 
tehostaa toimintaansa perustamalla piirit kaikkialle maahan. 
Uudenmaan piirin toimialueena on ollut vanha Uudenmaan 
lääni poisluettuna pääkaupunkiseutu.

Piirin toiminta on ollut vuosikymmenien saatossa vuodesta 
toiseen hyvin samanlaista, samanlaiset kilpailut, tapahtumat 
ja kokoukset ovat toistuneet. Toiminnan painotusten 
muutokset ovat tapahtuneet hyvin hitaasti, mutta ovat olleet 
melko suuria. 

Uudenmaan Reserviupseeripiirin alkuvuodet olivat vaivalloisia, 
talous oli tiukalla ja toimintaa säädeltiin lukuisilla rajoittavilla 
määräyksillä. Toiminta laajeni kilpaurheilusta ja esitelmistä 
turvallisuuspolitiikkaan ja johtamistaidon koulutukseen, 
jotka kehitettiin varsinaisen maanpuolustuskoulutuksen 
rajoitusten vuoksi.  Vähitellen toiminta laajeni alun 
peitellystä puolisotilaallisesta pelastuspalvelukoulutuksesta 
avoimeen sotilaalliseen koulutukseen. Tämä koulutus 
oli vuosikymmenen ajan piirin huomattavalla vastuulla. 
Vähitellen myös piirin talous kohentui. Uusi vuosituhat toi 
uudet tuulet maanpuolustuskoulutukseen ja koulutusvastuu 
poistui. Sotiemme veteraanien perinnön vaaliminen on tullut 
viime vuosina tärkeäksi toimintamuodoksi.

Useat Uudenmaan piirin vastuuhenkilöinä toimineet ovat 
olleet myös Suomen Reserviupseeriliiton merkittävissä 
tehtävissä. Tämän teoksen tarkoituksena on kertoa miten 
Uudenmaan Reserviupseeripiiri on vuosikymmenien aikana 
toiminut, kehittynyt ja vaikuttanut jäsenistönsä kautta 
ympäröivään yhteiskuntaan. Reserviupseerit ovat olleet aina 
aktiivisia isänmaallisuuden ja maanpuolustustahdon vaalijoita.
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Lukijalle
Uudenmaan Reserviupseeripiiri perustettiin 24.10.1952. Reserviupsee-
riliiton piiriorganisaation perustaminen oli ollut esillä jo 1930-luvulla ja 
uudelleen heti sotien jälkeen. Piiriorganisaatio toimi kokeiluluontoisesti 
eräillä alueilla jo aivan 1950-luvun alussa. Sodanjälkeisen lamaannuksen 
jälkeen vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli tuolloin alkanut voimak-
kaasti elpyä, ja siksi Reserviupseeriliitto päätti tehostaa toimintaansa 
virallistamalla piiriorganisaation perustamalla piirit kaikkialle maahan. 
Yksi näistä tuolloin perustetuista piireistä oli Uudenmaan Reserviupsee-
ripiiri. Sen toimialueena on ollut entinen Uudenmaan lääni, poisluettuna 
aluksi vain Helsinki, mutta myöhemmin myös Espoo, Vantaa ja Kauni-
ainen.

Syksyllä 2008 Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallitus valitsi alle-
kirjoittaneen kirjoittamaan piirin historian sen kuuden vuosikymmenen 
taipaleelta. Jo aikaisemmin oli pyritty julkaisemaan piirin historiikit sekä 
40- että 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Näitä hankkeita ei kuitenkaan eri 
syistä saatettu loppuun. Aikaisemmat kolme kirjoittajaa ovat joka tapauk-
sessa keränneet arvokasta tietoa piirin ja sen jäsenkerhojen toiminnasta. 
Piirin arkisto on muuten melko täydellinen, mutta ensimmäiset kolme-
toista vuotta puuttuvat kokonaan. Jäljellä olevasta arkistomateriaalista 
puuttuu myös useita tärkeitä asiakirjoja. Onneksi piirin jäsenkerhojen ja 
Reserviupseeriliiton arkistoista on löytynyt riittävästi lähdemateriaalia, 
jonka perusteella piirin toiminnan alkuvuodet on voitu rekonstruoida 
melko tarkasti ja myöhempien vuosien puutteet paikata. 

Kirjoittajan työtä ohjaamaan ja valvomaan piirin hallituksen työ-
valiokunta asetti historiatoimikunnan, johon kuuluivat piirin puheen-
johtaja Markku Kyytsönen ja toiminnanjohtaja Pekka Pulkkinen. Työn 
seurantaryhmäksi nimettiin piirin muut työvaliokunnan jäsenet Juhani 
Orhala, Pekka Kunnas ja Jouko Lippo sekä tiedotusupseeri Timo Hautala 
ja Oltermannin päätoimittaja Jukka Sippola.

Kirjassa esiintyvien nimien yhteydessä on käytetty ajankohdan so-
tilasarvoa, jos se on asiakirjoista voitu selvittää. Piirin toiminnan parina 
alkuvuosikymmenenä käytettiin nimien yhteydessä sotilasarvoja lähes 
poikkeuksetta kaikissa asiakirjoissa, mutta myöhemmin niiden käyttö vä-
heni. Samoin henkilöistä käytettiin aluksi vuosia sukunimen lisäksi vain 
etunimen etukirjainta. Näiden etunimien selvittäminen on ollut varsin 

haastavaa, eikä valitettavasti ole aivan kaikkien kohdalla onnistunut.  
Tässä teoksessa kerronta on kronologisesti etenevää. Piirin toiminta 

on ollut vuosikymmenien saatossa vuodesta toiseen hyvin samanlaista, sa-
manlaiset kilpailut, tapahtumat ja kokoukset ovat toistuneet. Toiminnan 
painotusten muutokset ovat tapahtuneet hyvin hitaasti. Luettelomaisuu-
den vähentämiseksi ja mahdollisimman monipuolisen kokonaiskuvan 
luomiseksi on pyritty poimimaan toimintavuosien tärkeimmät, tyypilliset 
tai erikoisimmat tapahtumat. Kirjoitustyössä on ollut tavoitteena tukeu-
tua piirin toiminnan kuvauksessa mahdollisimman paljon alkuperäis-
lähteisiin, eikä ole turvauduttu juuri lainkaan aikaisempien kirjoittajien 
aikaansaannoksiin. Yhdistys on aina sama kuin siinä toimivat henkilöt, 
siksi on pyritty tuomaan esille vuosittain tärkeimpien toimijoiden nimet 
ja tehtävät mahdollisimman tarkasti. Historiatoimikunnan toivomuksen 
mukaisesti teksti on varustettu alaviitteillä.

Tämän teoksen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten Uudenmaan 
Reserviupseeripiiri on vuosikymmenien varrella kehittynyt, toiminut ja 
pyrkinyt vaikuttamaan jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenistön kautta ym-
päröivään yhteiskuntaan.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni Uudenmaan Reserviupseeri-
piirin historiatoimikunnalle ja seurantaryhmälle asiantuntevasta avusta 
ja erinomaisesta yhteistyöstä. Lisäksi haluan kiittää Hyvinkään Reser-
viupseerien Heikki Luotoa ja Lohjan Reserviupseerikerhon Seppo Iivosta 
avusta arkistomateriaalin etsimisessä. Ilman heidän apuaan olisivat useat 
arkistojen ”helmet” jääneet löytymättä. Haluan myös kiittää Jukka Sippo-
laa hyvistä parannusehdotuksista ja tekstin tarkastamisesta sekä Pekka 
Pulkkista ja Veikko Karhumäkeä kuvituksen etsimisessä ja henkilöiden 
tunnistamisessa.

Tuusulassa syksyllä 2012
Juhani Vakkuri 

Teoksen tukijat
Suomen Reserviupseerien Tukisäätiö
Jalkaväen säätiö
Keravan kaupunki
Lohjan kaupunki
Loviisan kaupunki

Vihdin kunta
Myrskylän kunta
Hangon kaupunki
Suomen Lehtiyhtymä Oy
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  Johdanto
Reserviupseerit ja reservi-
upseerien järjestötoiminnan alku
Suuriruhtinaskunnan reserviupseerit
Reserviupseereita alettiin kouluttaa Venäjän keisarikuntaan kuuluneessa 
Suomen Suuriruhtinaskunnassa vuonna 1855 Krimin sodan aikana, joka 
meillä tunnetaan ehkä paremmin Oolannin sodan nimellä. Koulutustar-
peen aiheutti vuonna 1812 uudelleen perustetun ruotujakoisen armeijan 
pataljoonien päällystövajaus. Kenraalikuvernööri F. W. Bergin aloitteesta 
määrättiin Helsingin yliopisto antamaan sotilaskoulutusta sodan aikana 
asepalvelukseen suostuville ylioppilaille. Rauhan tultua koulutus kuiten-
kin lopetettiin, vain 14 opiskelijaa ylennettiin upseereiksi. Monien vaihei-
den jälkeen vahvistettiin Suomeen 27.12.1878 asevelvollisuuslaki, jonka 
mukaan jokainen Suomen miespuolinen kansalainen oli asevelvollinen. 
Asepalvelukseen hyväksyttyjen keskuudessa suoritettiin arvannosto, jon-
ka perusteella suurin osa asevelvollisista siirrettiin heti reserviin.1

Suomen kansallinen sotaväki luotiin vuonna 1881 voimaan astuneen 
asevelvollisuuslain mukaan. Tämän lain mukaan ylioppilaat saattoivat 
suorittaa vuodesta 1884 alkaen asevelvollisuuden yhdessä vuodessa ja 
samalla saavuttaa upseerin arvon. Haminan kadettikoulussa järjestettiin 
vuosien 1884 ja 1902 välisenä aikana 16 kurssia vapaaehtoisille reser-
viupseerikokelaille. Kuitenkin kaikkiaan vain 61 asevelvollista valmistui 
näiltä kursseilta reserviupseereiksi.2  Vapaaehtoisilla oli toinenkin tie re-
serviupseereiksi. Heidän piti aluksi suorittaa aliupseerin tutkinto jossain 
joukko-osastossa ja sitten anoa pääsyä Suomen Kadettikoulun erityiselle 
kurssille. Yhteensä 118 reserviupseeria valmistui näiltä kursseilta vuo-
teen 1902 mennessä. Reserviupseerit olivat kenraalikuvernöörin valvon-
nassa, koska heitä oli ollut tarkoitus käyttää sotaväen täydentämiseen 
sodan aikana.3

1      Numminen, Antti: Suomen Reserviupseeriliiton historia 1931–1981. Suomen Reserviupseeri- 
     liitto, Helsinki 1981. s. 18–19.
2   Ikonen, Kimmo & Ali Pylkkänen: Haasteena sodan ja rauhan johtajuus. Suomen Reserviup- 
     seeriliitto: Helsinki 2006. s. 10.
3   Numminen 1981: s. 20–21.

Jääkärit
Maailmansodan sytyttyä vuonna 1914 suomalaisia miehiä ilmoittautui 
vapaaehtoisina Venäjän sotakouluihin ja joukkoihin. Heidän määränsä 
jäi kuitenkin melko pieneksi. Innostus hiipui nopeasti, koska yleiseen tie-
touteen tuli kenraalikuvernööri Frans Seynin kaavailema ja Venäjän hal-
linnon tavoitteena ollut venäläistämisohjelma, joka olisi merkinnyt Suo-
men autonomian lopullista tuhoa. Ajatus valmistautumiseen aseelliseen 
kapinaan Venäjää vastaan ja Suomen irrottamiseksi itsenäiseksi valtioksi 
kehittyi vähitellen erityisesti Ruotsissa toimivien suomalaisten aktivistien 
mielissä. Saksan Ruotsin lähetystöön toimitettiin pyyntö suomalaisten 
ylioppilaiden kouluttamiseksi lähinnä räjäytys- ja tuhotoimiin Suomessa. 
Pyyntö sopi hyvin Saksan omiin tavoitteisiin, ja niin helmikuussa 1915 
ensimmäiset 189 miestä matkusti koulutettavaksi ns. ”partiolaiskurssil-
la” (Pfadfinder). Pian päätettiin pidentää koulutusta ja laajentaa kurssin 
vahvuutta.  Keväällä 1916 muodostettiin koulutettavina olleista miehistä 
sotilasyksikkö, ”Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27”. Huoli-
matta ahkerasta värväyksestä tavoitteena pidettyä 2 000 miehen vahvuut-
ta ei aivan saavutettu. Suurimmillaan koulutettavien määrä kohosi 1 886 
mieheen, joista valtaosaosa sai vain jääkärin eli sotamiehen koulutuksen.4

Jääkärit suunnattiin toukokuussa 1916 saamaan sotakokemusta 
rintamalle Kuurinmaan Misse-joelle, missä pataljoona sai tulikasteensa. 
Jääkärien taistelu jatkui Riianlahden rannalla, ennen kuin heidät siirret-
tiin rintaman taakse Libaun, nykyiseen Liepajan, kaupunkiin Latviassa, 
missä alkoi jääkärien pitkä odotus. Jääkärien perusjoukko ”Pfadfinderit” 
oli saanut jo jääkärikautensa alussa hyvin myöhempää suomalaista reser-
viupseerikoulutusta vastaavan opetuksen. Libaussa järjestettiin jääkäreil-
le vielä kaksi täydentävää kurssia. Korkeampi A-kurssi joukkueenjohtajan 
ja ryhmänjohtajan arvon saavuttaneille ja B-kurssi, jolle komennettiin 
upseeriainekseen katsottuja ryhmänjohtajia ja rivimiehiä. Kurssit järjes-
tettiin aivan vuoden 1918 alussa, joten koulutusaika jäi hyvin lyhyek-
si, ja vain pahimpia aikaisemman koulutuksen aukkoja voitiin paikata. 
A-kurssille osallistui 47 miestä ja B-kurssille 44. Tämä oli vähäinen osa 
pataljoonan upseeriaineksesta. 5 

Jääkärit olivat Saksan armeijaan kuuluessaan olleet kaikki rivimie-
hen asemassa, mutta helmikuussa 1918, juuri ennen pääjoukon kotiin-

4   Klinge, Matti: Keisarin Suomi. Schildts Förlags Ab: Espoo 1997. s. 494–498.
5   Lauerma, Matti: Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27. WSOY: Porvoo 1966. 
     s. 132–142,  594–596.
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paluuta, ylennettiin yhteensä 403 miestä upseeriarvoihin, vänrikistä ai-
na majuriin asti. Heillä kaikilla oli takanaan korkeintaan reserviupseerin 
koulutus, tosin hyvällä sotakokemuksella lisättynä. Useimmat jääkäriup-
seerit jäivät Suomen armeijan palvelukseen ja hankkivat myöhemmin eri 
kursseilla ja sotakouluissa lisäpätevyyttä. 6

Itsenäisen Suomen  
ensimmäiset reserviupseerit
Vuoden 1917 kuluessa pohdittiin upseerikoulutusta kahdessa eri komiteas-
sa, joihin kumpaankin kuului eversti Nikolai Mexmontan, joka Sotilaskomi-
tean edustajana Ruotsissa laati ruotsalaisten upseerien avustamana arvion 
ja suunnitelman perustettavan Suomen armeijan upseeritarpeesta. Sen las-
kettiin olevan 1 065 miestä. Laskelman mukaan käytettävissä oli autonomi-
sen Suomen upseereita ja jääkäriupseereita yhteensä 730 miestä. Tarvittiin 
siis lisää 335 upseeria. Mexmontan ehdotti elokuussa 1917, että Suomessa 
alettaisiin kouluttaa ”upseerisijaisia” eli reserviupseereita. Tässä oli taustalla 
erityisesti suojeluskuntien kouluttaja- ja johtajapulan ratkaiseminen. 7

Vimpelin kurssi
Kesällä 1917 elpyvän ja heräävän suojeluskuntatoiminnan haittana oli 
ohjaajien ja kouluttajien vähälukuisuus ja koulutuksen epäyhtenäisyys. 
Vaasalaisen osakunnan kesäjuhlilla esitettiin ilmeisesti ensimmäisen ker-
ran ohjaajakurssin järjestämistä suojeluskuntien koulutuksen tehostami-
seksi ja yhtenäistämiseksi. Asia oli esillä usein kesän ja syksyn 1917 ajan. 
Aluksi kaavailtiin kurssin paikaksi Lapuaa, mutta pian päätettiin perustaa 
kurssi syrjemmälle Vimpeliin. Välittömästi joulun jälkeen vuonna 1917 
alkaneen kurssin johtajana toimi kenraalimajuri Paul von Gerich. Kurs-
sille ilmoittautui kaksi kertaa suunniteltua enemmän miehiä, yhteensä 
200. Kouluttajina toimivat Suomeen jo saapuneet jääkärit, komppani-
anpäälliköt Aarne Sihvo ja Juho Heiskanen sekä muun muassa jääkärit 
Paavo Talvela, Kaarlo Viljanen, Bertel Petrelius ja Juho Komonen. Aselaiva 
”Equity” oli tuonut lokakuussa 1917 Pohjanmaalle aseita, joita saatiin 
kurssin käyttöön. Saamiensa oppien mukaan jääkärit pitivät harjoituksia 
aukeilla, järven jäällä, teillä ja pelloilla. Ampumakoulutus supistui muu-
tamiin harjoituslaukauksiin. Kurssin tavoitteena oli kouluttaa ryhmän- 

6   Lauerma 1966: s. 803–807.
7   Numminen 1981: s. 25.

ja joukkueenjohtajia sekä komppanianpäälliköitä. Lyhyt kurssi päättyi 
13. tammikuuta 1918. Kurssilaiset palasivat kotipaikkakunnilleen kou-
luttamaan suojeluskuntalaisia. Vimpelin kurssi täytti hyvin tehtävänsä, 
koska sen käyneiden vastuulle jäi laillisen hallituksen joukkojen koulut-
taminen ennen jääkärien pääjoukon kotiinpaluuta. Kurssin oppilaista 
voidaan mainita mm. Eljas Erkko ja Kustaa Tapola. Ainakin 80 Vimpelin 
kurssilaista toimi vapaussodassa upseerintehtävissä, heistä 30 komppani-
anpäällikkönä ja kolme jopa pataljoonankomentajana. Tällä perusteella 
voidaan Vimpelin kurssia hyvin pitää reserviupseerikurssina.8

Vöyrin kurssi
Vimpelin kurssista saadut kokemukset rohkaisivat jatkamaan koulutusta. 
Uuden kurssin paikaksi valittiin Vöyrin pitäjä Pohjanmaalla. Tarkoituksena 
oli alun perin järjestää suurempi kurssi, mutta nyt ensisijaisena tavoitteen 
oli kouluttaa ryhmänjohtajia. Ensimmäinen kurssi alkoi 26.1.1918, ja sille 
osallistui kaikkiaan 1 261 miestä. Tavoitteena oli antaa oppilaille kuuden 
viikon koulutus. Vapaussota alkoi kuitenkin lähes välittömästi ja ”Vöyrin 
joukko” joutui aluksi myös sotatoimiin mukaan, mutta palasi vielä koulu-
tukseen takaisin. Sotakoulun johtajana toimi aluksi jääkäri Bertel Petre-
lius ja myöhemmin jääkäri Juho Heiskanen. Säännönmukainen koulutus 
päättyi Vöyrissä maaliskuun 10. päivänä. Oppilaista muodostettiin Vöyrin 
pataljoona, joka taisteli menestyksellisesti mm. Tampereen valtauksessa. 
Koulutuksen päätyttyä ylipäällikkö ylensi oppilaat aliupseereiksi. Monet 
heistä toimivat upseeritehtävissä rintamalla. Myöhemmin tunnetuimpia 
koulun oppilaita olivat mm. Heikki Reenpää ja Jorma Gallen-Kallela.9

Saksanniemen Järjestyslipusto
Suomalaisen ratsuväen ja myös osittain reserviupseeriston alkuna voi-
daan pitää myös Porvoon maaliskunnan Saksanniemen kartanossa syys-
kuussa 1917 perustettua Järjestyslipustoa.  Sen vahvuus oli n. 200 miestä, 
ja tarkoituksena oli nimensä mukaisesti olla toiminta-alueensa järjestyk-
sen valvojana ja sisäisen rauhan turvaajana. Ratsumestari Gaston Ahren-
berg toimi joukon kouluttajana ja johtajana. Toiminta Saksanniemessä 
jäi hyvin lyhytaikaiseksi, koska punakaartilaisten hyökkäys marraskuussa 

8   Mikola K. J.: Reserviupseerikoulutus Suomessa. RUK 1920–1960. Reserviupseerikoulun op-
     pilaskunnan kannatusyhdistys ry: Helsinki 1960. s. 13–20.
9   Mikola: 1960: s. 20–21.  Numminen 1981: s. 28.
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1917 hajotti lipuston. Se kuitenkin kokoontui uudelleen Pohjanmaalla 
Lappajärvellä. Vapaussodan alettua sen nimi muuttui helmikuussa 1918 
Uudenmaan Rakuunarykmentiksi. Monet saksanniemeläiset osallistuivat 
päällystökoulutukseen sekä Vimpelissä että Vöyrissä. Useat heistä toimi-
vat myöhemmin upseeritehtävissä vapaussodassa.10

Päämajan reserviupseerikoulu
Vapaussodan alettua selvisi ylipäällikkö Mannerheimille jo helmikuun 
alussa 1918, että pelkästään suojeluskuntien ja värvättyjen varaan ei 
voida perustaa laillisen hallituksen armeijaa. Siksi Suomen senaatti sää-
ti yleisen asevelvollisuuden voimaan 18. helmikuuta 1918. Tämä mer-
kitsi joukkojen vahvuuden huomattavaa kasvua ja samalla päällystön 
lisätarvetta. Päällystön koulutuksen ja sen suunnittelun johtoon mää-
rättiin kenraalimajuri Paul von Gerich, joka oli toiminut jo Vimpelin 
kurssin johtajana. Hänen aloitteestaan annettiin ylipäällikön päiväkäs-
ky, jossa määrättiin reserviupseerikurssin toimeenpanemisesta. Seinä-
joen yhteiskoululla alkoi 20. maaliskuuta 1918 päämajan yhteydessä 
ensimmäinen kurssi. Se muutti päämajan mukana ensin Vilppulaan ja 
myöhemmin Mikkeliin. Kurssi sai nimekseen ”Päämajan Reserviup-
seerikoulu”, koska opettamaan varauduttiin saamaan pätevät opettajat 
päämajan upseereista. Ylipäällikön päiväkäskyn mukaan tavoitteena 
oli kouluttaa plutoonan- eli joukkueenjohtajia. Kurssin oppilaiden lu-
kumäärä oli 118. Heistä mainittakoon myöhemmin kuuluisaksi tullut 
Aaro Pajari. Kurssin ohjelma ja palvelus oli tiukkaa. Opettajina toimivat 
kenraalimajuri Paul von Gerich, eversti Vilho P. Nenonen ja ruotsalai-
nen vapaaehtoinen kapteeni Wilhelm A. Douglas.11 

Päämajan Reserviupseerikoulu eli Sotavänrikkikoulu oli selvästi 
ensimmäinen varsinainen reserviupseerikoulu. Sen oppilailla oli etu-
käteen määritellyt sivistykselliset vaatimukset, ja koulutus tähtäsi jouk-
kueenjohtajaksi. Koulun johto esitti kurssin päätyttyä 26. huhtikuuta 
1918, että hyväksyttävästi koulun suorittaneet oppilaat ylennettäisiin 
reservivänrikeiksi, mutta ylipäällikkö ylensikin heidät päiväkäskyssään 
vänrikeiksi. Seuraava kurssi määrättiin alkavaksi toukokuun 10. päivä-
nä. Tämän kurssin opetustavoitteeksi määrättiin myös plutoonanpääl-
likön eli joukkueenjohtajan koulutus. Kurssille hyväksyttiin suuresta 

10   Kauranne, Antti: Senaatin ratsupoliiseista Marsalkan rakuunoiksi. Porvoon Reserviupseeri- 
      kerho – Borgå Reservofficersklubb ry.  Porvoo 2010.
11   Mikola 1982: s. 23–26.

hakijamäärästä vain 150 oppilasta, joukossa mukana myös myöhemmin 
pääministerinä toiminut Edwin Linkomies. Tämän toisen kurssin oppi-
lailta vaadittiin sitoutumista jäämään vakinaiseen palvelukseen vuoden 
ajaksi. Sodan päätyttyä, muiden kiireiden vuoksi, sotavänrikkikurssi jäi 
johdolta huomioimatta. Edellisen kurssin vänrikit pitivät harjoituksia 
kurssilla oman mielensä mukaan ja paraatimarssia harjoiteltiin ahke-
rasti. Kurssi päättyi ennen juhannusta 1918, ja vaikka vaatimus pal-
velukseen jäämisestä kumottiin, moni noin sadasta valmistuneesta jäi 
armeijan palvelukseen. 12 

Vapaussodan päätyttyä Suomen armeijassa voimistui saksalaissuun-
taus, joka aiheutti osaltaan myös kenraali Mannerheimin eron tehtäväs-
tään. Kesällä 1918 valmistui yhteistoiminnassa saksalaisten upseerien 
kanssa Lappeenrannan tykistökoulun suunnitelma upseerikokelaiden 
kouluttamiseksi. Tykistökoulun johtajaksi tuli ruotsalaisen everstiluut-
nantti Adolf Hamiltonin jälkeen saksalainen majuri Hans Butz ja hänen 
apulaisekseen jääkärieverstiluutnantti Lauri Malmberg. Lappeenrannan 
kurssilla aloitti 15.7.1918 134 oppilasta ja Perkjärven samanaikaisella 
kurssilla 30. Lokakuussa alkoi tykistökoulussa toinen kurssi, johon osal-
listui 48 oppilasta.13

12   Numminen 1981: s. 31–32, Mikola 1960 s. 25–26.
13   Numminen 1981: s. 32.

Päämajan Reserviupseerikoulun ensimmäisen kurssin vänrikit, jotka määrättiin toisen 
kurssin kouluttajiksi kesäkuussa 1918. (Sotamuseo) 
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Markovillan kurssi
Elokuun lopussa 1918 annettiin käsky Viipurissa järjestettävän upseeri-
kokelaskurssin järjestämisestä. Tarkoituksena oli yhtenäisen ja pystyvän 
upseeritäydennyksen kouluttaminen. Tälle 6.10.1918 alkaneelle, myö-
hemmin Markovillan kurssin nimellä tunnetuksi tulleelle kurssille hyväk-
syttiin 224 oppilasta. Lähes kaikilla oppilailla oli sotakokemusta, mutta 
alkukoulutustaso oli hyvin epäyhtenäinen. Siksi heidät jaettiin kahteen 
ryhmään. Kehittyneimmät 45 muodostivat A-kurssin ja loput B-kurssin, 
jonka koulutusaika oli pitempi. Markovillan kurssien johtajaksi tuli sak-
salainen kapteeni Schweinfurt ja suomalaiseksi johtajaksi jääkärikapteeni 
Gunnar Heinrichs. Koulutus sisälsi ensisijaisesti taistelukoulutusta, sul-
keisjärjestystä, ase- ja ampumakoulutusta sekä kartanlukua. Kurssin ai-
kana riehunut espanjantauti harvensi rivejä merkittävästi. Tammikuussa 
1919 päättyneen lyhyemmän kurssin priimukseksi selviytyi Matti Alftan 
ja huhtikuussa päättyneen pitemmän kurssin priimukseksi tuli Valo Nih-
tilä. Kursseilta valmistui yhteensä 180 oppilasta. Kurssin opetustavoite oli 
vastannut reserviupseerin koulutusta ja vakinaiseen palvelukseen jääneet 
suorittivat myöhemmin aktiiviupseerin tutkinnon. Sekä Lappeenrannan 
tykistökoulun että Viipurin Markovillan kurssit olivat hyvin merkityk-
sellisiä, koska niiden opetusohjelmat ja menetelmät olivat pohjana lähes 
sellaisenaan Haminassa seuraavana vuonna järjestetylle ensimmäiselle 
reserviupseerikurssille14.

Suojeluskuntaupseerien koulutus aloitettiin Hämeenlinnassa Suo-
jeluskuntain päällystökoululla. Lokakuussa 1919 alkaneen ensimmäisen 
kurssin johtajana toimi jääkärikapteeni Erkki Raappana. Kurssilta val-
mistuneista oppilaista tuli suojeluskuntaupseereita, mutta monet heistä 
ylennettiin reservin vänrikeiksi suoritettuaan kadettikoulussa järjestetyil-
lä täydennyskursseilla myös reserviupseeritutkinnon.15

Reserviupseerikoulu Haminassa
Maailmansodan päätyttyä saksalaiset sotilaat poistuivat Suomesta, joten 
suomalaisille itselleen jäi yksin vastuu armeijansa järjestelyistä. Ennen va-
paussotaa, sen aikana ja välittömästi sen jälkeen järjestetyt reserviupseeri-
kurssit olivat kaikki olleet luonteeltaan tilapäisiä. Sotaministeriö määräsi 
helmikuun 1. päivänä 1920 aloitettavaksi kolmen kuukauden reserviup-

14   Mikola 1960: s. 28–29, Numminen 1981: s. 32–33.
15   Numminen 1981: s. 35.

seerikurssin Haminassa. Tuolloin vielä riehuneen espanjantautiepidemian 
vuoksi kurssin alkua lykättiin, ja niin ensimmäinen kurssi alkoi Haminassa 
vasta 1. huhtikuuta 1920. Ensimmäiselle kurssille saapui joukko-osastois-
taan 143 oppilasta, jotka majoitettiin entisen Kadettikoulun rakennukseen. 
Koulun ensimmäisenä johtajana toimi jääkärikapteeni Karl Sundberg, joka 
oli ollut opettajana jo Markovillan kurssilla. Kurssin tavoitteena oli antaa 
upseereille tarpeelliseksi katsotut perustiedot ja joukkueenjohtajan kou-
lutus. Aluksi annettiin kaikille yleistä upseerikoulutusta aselajista ja puo-
lustushaarasta riippumatta. Tätä kurssia voidaan pitää nykyisen Reserviup-
seerikoulun alkuna.16 

Seuraavan kurssin alkaminen siirtyi kevääseen 1921. Sen johtajaksi 
määrättiin jääkärimajuri Taavetti Laatikainen. Tämän toisen kurssin pituus 
oli neljä kuukautta, joka osoittautui liian lyhyeksi, joten kolmannen kurssin 
pituus lisääntyi viiteen kuukauteen. Reserviupseerikoulu (RUK) vakinais-
tettiin vuoden 1923 alusta lähtien. Asetuksen mukaan koulussa tuli järjes-
tää kaksi kuuden kuukauden kurssia vuodessa. Linjajako toteutettiin vasta 
vuonna 1927, jonka jälkeen koulussa oli yleinen linja, patteri, pioneeri- ja 
viestiosasto. Merivoimien ensimmäinen reserviupseerikurssi alkoi Meriso-
takoulussa vuonna 1930 ja ilmavoimien reserviupseerikurssi kesällä 1931 
Kauhavalla. Varhaisten kurssien oppilasmäärät olivat keskimäärin 150 mies-
tä, mutta jo 1920-luvun lopulla ne olivat noin 500 oppilasta. Tällöin pelättiin 
jopa reserviupseerien auktoriteetin laskua määrän lisääntyessä.17

Vuoden 1932 asevelvollisuuslaki määräsi reserviupseereiksi koulutet-
tavien palvelusajaksi 440 vuorokautta. Reserviupseerikoulussa aloitettiin 
sen mukaisesti kolme viiden ja puolen kuukauden kurssia vuodessa. Kou-
lutuksessa oli noin 750 oppilasta vuosittain. Vuonna 1935 tuli määräys, 
että vain aliupseerikurssin käyneitä voitiin ottaa Reserviupseerikouluun. 
Kurssin pituus lyheni samalla neljään kuukauteen ja näin voitiin kouluttaa 
1930-luvun lopulla vuosittain 1 350 uutta reserviupseeria.18

Reserviupseerien järjestötoiminnan alku
Reserviupseerikoulutuksen vakinaistaminen ja sen mukana reserviupsee-
rien määrän merkittävä kasvu olivat syynä reserviupseerien järjestäytymi-
selle. Samanlaisen sotilaskoulutuksen saaneita yhdistivät samantapaiset 
intressit. Itsenäisen Suomen alkuvuosina maanpuolustustahto oli korke-

16   Numminen 1981: s. 34–35, Mikola 1960: s 33–38. 
17   Mikola1960: s 39–50. Numminen: 1981: s. 34–35.
18   Ikonen 2006: s. 14, Mikola 1960: s. 94–103.
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alla. Suomessa toimi 1920-luvulla useita maanpuolustusjärjestöjä, näis-
tä merkittävimmät olivat Suojeluskuntajärjestö ja Lotta Svärd-järjestö. 
Suojeluskunnat saivat hyvin voimakkaan aseman, koska ne määrättiin 
asetuksella kuulumaan osana sotavoimiin. Aluksi todennäköisesti uskot-
tiin, että kaikki reserviupseerit liittyisivät suojeluskuntiin, mutta tämä ei 
toteutunut.19

Helsingissä asuneet ja opiskelleet Reserviupseerikoulun 4. kurs-
sin oppilaat suunnittelivat jo vuonna 1923 reserviupseerien yhdistystä. 
Suunnitelmaa ajoivat joukkueenjohtajana Haminassa toiminut luutnant-
ti Matti Alftan ja hänen joukkueensa upseerioppilaat.  Samanaikaisesti 
toimi Helsingin Suojeluskunnan yhteydessä Ylioppilassuojeluskunta, 
jonka toimintaan myös reserviupseereita osallistui. Tämä ylioppilaiden 
suojeluskunta lopetti kuitenkin monien vaikeuksien vuoksi toimintansa 
syksyllä 1925.20 

Ylioppilassuojeluskunnan toiminnan loputtua yleisesikuntaan siir-
retty kapteeni Matti Alftan otti yhteyttä Haminassa joukkueessaan palvel-
leeseen maisteri L. Arvi P. Poijärveen ja ilmoitti, että reserviupseereita ko-
koontuu perustamaan ”reserviupseerien kerhoa”. Mukaan valmisteluun 
tuli kymmenkunta RUK:n 4. ja 5. kurssin oppilasta, joista monet olivat 
olleet aktiivisia Ylioppilassuojeluskunnan jäseniä. Matti Alftan ja Jussi 
Turtola laativat tulevalle kerholle sääntöehdotuksen. 21 

Lehdessä julkaistun kutsun perusteella 26 reserviupseeria saapui 
3.12.1925 Katajanokan upseerikerholle. Useimmat saapuneista olivat 
opiskelijoita, joten alkuvuosien reserviupseeritoiminta oli selvästi nuor-
ten miesten käsissä.  Säännöt hyväksyttiin pienin muutoksin, ja ensim-
mäiseksi väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin 25-vuotias vänrikki L. 
Arvi P. Poijärvi. Alftanin ehdotuksesta kerhon toimialueeksi vahvistettiin 
koko Suomi, ja niin Valtakunnallinen Reserviupseerikerho oli syntynyt.22

Reserviupseerikerhon jäsenmäärä nousi ahkeran jäsenhankinnan 
ansiosta kahdessa vuodessa yli 200 jäsenen. Nämä olivat pääasiassa Hel-
singissä olevia opiskelijoita, joista monet kuuluivat myös kotipaikkakun-
tiensa suojeluskuntiin. Reserviupseerien kerhoja syntyi myös muualle 
maahan. Ensimmäisiä olivat Salo, Pori, Lappeenranta, Turku ja Uudelta-
maalta Hyvinkää, jotka kaikki perustettiin vuosien 1927–29 aikana. Val-
takunnallisen kerhon ja näiden paikalliskerhojen välinen suhde muodos-
tui kuitenkin epäselväksi. Käytännössä paikalliskerhoilla ja pääkerholla 
19   Ikonen 2006: s. 14–15.
20   Numminen 1981: s. 36–37.
21   Ikonen 2006: s. 16.
22   Numminen 1981: s. 39–41.

ei ollut juuri mitään yhteyksiä keskenään, ja siksi Turun ja Porin kerhot 
ehdottivat ”Reserviupseerien liiton” perustamista jo vuoden 1928 lopulla, 
mutta asia ei vielä tuolloin edennyt. 23 

Reserviupseeriliitto perustetaan
Kaikki perustetut reserviupseerikerhot eivät halunneet liittyä jäseniksi 
Valtakunnalliseen Reserviupseerikerhoon, jota ne pitivät liian helsinki-
läisenä. Vain Oulun, Mikkelin, Hyvinkään ja Tampereen reserviupseeri-
kerhot olivat Helsingin kerhon ”paikallisosastoja”. Vaikka Valtakunnalli-
sen Reserviupseerikerhon sääntöjä muutettiin paremmin keskuselimeksi 
sopivaksi, ei paikalliskerhoihin ollut pidetty juuri mitään yhteyttä. Maa-
liskuussa 1931 nimitti Reserviupseerikerhon johtokunta toimikunnan 
valmistelemaan liittohanketta ja valmistelemaan sääntöjä. Toimikuntaan 
kuuluivat vänrikit Nils Arthur Hilden (myöhemmin Osara) ja Ilmo Olli-
nen sekä luutnantti Osmo Porkka.24 

Nuoret reserviupseerit olivat ymmärtäneet tulevan tehtävänsä tär-
keyden, koska tiesivät, että aktiiviupseereita tulisi mahdollisessa sodan 
tilanteessa riittämään vain tärkeimpiin johtotehtäviin. Suojeluskuntajär-
jestö antoi laajaa täydennyskoulutusta joukoille, mutta reserviupseerien 
jatkokoulutuksesta ei pidetty huolta, joten he kaipasivat lisäoppia. Re-
serviupseeriliitto syntyi tavallaan suojeluskuntajärjestön kylkeen paik-
kaamaan koulutuksellisia puutteita, joita tuolloin vielä oli sekä puolus-
tusvoimissa että suojeluskunnissa.

Reserviupseeriliiton (RUL) perustava kokous pidettiin 17. touko-
kuuta 1931 Katajanokan upseerikerholla. Paikalle oli saapunut 52 re-
serviupseeria kahdeksasta eri kerhosta eri puolilta maata. Yksi heistä oli 
Also Engman (Eräneva) Hyvinkäältä. Kokous päätti yksimielisesti perus-
taa yhdistyksen nimeltä Suomen Reserviupseeriliitto r.y. Perustetun yh-
distyksen tarkoituksena oli sääntöjen mukaan pitää yhteyttä jäsentensä 
kesken ja antaa heille tilaisuus pysyä armeijan kehityksen ja toiminnan 
tasalla sekä toimia yhdyssiteenä reserviupseerien ja vakinaisen väen vä-
lillä. Ajankohdan ihanteiden mukaisesti asetettiin lisäksi toiminnan ta-
voitteeksi yhdistää jäsenistö isänmaallisten aatteiden elähdyttämäksi ja 
lujaksi reserviupseerikunnaksi.25 

Liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 27-vuotias vänrikki 

23   Ibid: s. 42–45.
24   Ibid: s. 52–53.
25   Ikonen 2006: s. 16–20. Numminen 1981: s. 52–57.
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ja metsänhoitaja N. A. Hilden (Osara) ja varapuheenjohtajaksi vänrikki 
Ilmo Ollinen. Reserviupseeriliiton jäseneksi oli oikeutettu pääsemään jo-
kainen reserviupseeri, suojeluskuntaupseeri ja suojeluskuntajärjestössä 
palveleva upseeri. Näiden edellytettiin organisoituvan suojeluskuntapii-
reittäin kerhoiksi ja liittyvän keskusjärjestöön.  Kerhoille jätettiin oikeus 
toimia liiton alaisena itsenäisenä rekisteröitynä yhdistyksenä. Kerhojen 
edustus liiton vuosikokouksiin määräytyi niiden jäsenmäärän mukaan. 
On erikoista, että kaikki perustavassa kokouksessa mukana olleet kerhot 
eivät heti liittyneet mukaan liittoon. Vuoden 1931 lopussa jäsenkerhojen 
määrä oli vain kuusi. Seuraavana vuonna liittyi mukaan viisi reserviup-
seerikerhoa. Neljä kerhoa toimi edelleen liiton ulkopuolella.26 

Reserviupseeriliiton ensimmäisiä tehtäviä oli edistää uusien reser-
viupseerikerhojen perustamista. Vähitellen liiton jäsenkerhojen määrä 
kasvoi. Vuoden 1935 lopussa niitä oli jo 37. Tässä vaiheessa ehdotettiin 
ensimmäisen kerran piirijakoa sotilaspiirien mukaisesti, jotta voitaisiin 
pitää paremmin yhteyttä sotilasviranomaisten kanssa. Piirijakoa ei eh-
ditty kuitenkaan toteuttaa ennen sotia. Samalla alueella toimivien re-
serviupseerikerhojen yhteistoiminta tiivistyi joka tapauksessa varsinkin 
yhteisten kilpailujen ansiosta.27 

Vireydestään huolimatta Suomen Reserviupseeriliito ja sen jäsen-
kerhot jäivät vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa 1930-luvulla selvästi 
voimakkaan Suojeluskuntajärjestön varjoon. Suojeluskuntapäällystö suh-
tautui epäluuloisesti reserviupseerikerhoihin ja katsoi niiden tavoittei-
den olevan ristiriidassa suojeluskuntien toiminnan kanssa. Tämä saattaa 
johtua siitä, että suojeluskunnan johtavissa tehtävissä oli henkilöitä, joil-
la ei ollut suojeluskuntaupseerin arvoa eikä näin mahdollisuutta päästä 
reserviupseerikerhon jäseniksi. On mielenkiintoista, että maan kaikista 
reserviupseereista kuului suojeluskuntiin vain noin puolet, mutta Reser-
viupseeriliitoon jäsenkerhojen jäsenistä sitä vastoin kuului suojeluskun-
tiin 85 prosenttia. Vuonna 1937 suojelukuntien ja reserviupseerikerhojen 
välinen työnjako selkiintyi. Varsinainen sotilaskoulutus jäi suojeluskunti-
en vastuulle ja reserviupseerikerhojen tärkeimmäksi tehtäväksi katsottiin 
1930-luvun lopulla maanpuolustustyön ulkopuolelle jääneiden aktivoi-
minen sekä urheilu. 1930-luvun lopulla maassa oli reserviupseerikerhoja 
jo 49 ja niissä jäseniä yhteensä 2 300.28

26   Ikonen 2006: s. 18–20. Numminen 1982: s. 54–64.
27   Numminen 1981: s. 61–62. Ikonen 2006: s. 18–20.
28   Numminen 1981: s. 61–62, 82. Ikonen 2006: s. 23.

  Alkuvuodet
Reserviupseerien kerho-
toiminnan alku Uudellamaalla
Hyvinkään Reserviupseerikerho 
perustetaan
Ensimmäinen Helsingin ulkopuolelle Uudellemaalle perustettu reserviup-
seerikerho on Hyvinkään Reserviupseerikerho ry, myöhemmin Hyvinkään 
Reserviupseerit ry. On hieman epäselvää milloin kerho tarkasti perustettiin, 
mutta ilmeisesti jo syyskuussa 1928 järjestettiin perustamista suunnittele-
va kokous, jossa valmistelua ja sääntöehdo-
tusta laatimaan valittiin vänrikit Rauhamaa 
ja Heinonen. Perustava kokous järjestettiin 
28.12.1928. Kokouksessa päätettiin perus-
taa valtakunnallisen reserviupseerikerhon 
alainen kerho Hyvinkäälle. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi vänrikki Rauhamaa. 
Toiminta lähti heti innostuneesti käyn-
tiin. Uuden kerhon rekisteröimiseksi jou-
duttiin kuitenkin 23.11.1929 järjestämään 
uusi perustava kokous. Tämän kokouksen 
puheenjohtajana toimi vänrikki Also Eng-
man (Eräneva) ja sihteerinä vänrikki Kosti 
Niementaus. Kerhon rekisteröimiseksi lä-
hetettiin ilmoitus yhdistysrekisteriin vasta 
15.12.1929. Ilmoituksen oli allekirjoitta-
nut Also Engman. Kerho merkittiin yh-
distysrekisteriin 8.12.1930 nimellä Reser-
viupseerikerhon Hyvinkään paikallisosasto 
r.y., koska se oli tuossa vaiheessa vielä osa 
Helsingin valtakunnallista Reserviupseeri-
kerhoa.29

29   Hyvinkään Reserviupseerit ry:n arkisto:  Ilmoitus yhdistysrekisteriin 15.12.1929. Lehtileike  
     Hyvinkään Sanomat 1.1.1929. Toimituskunta: Hyvinkään Reserviupseerit 50 v. Hyvinkää 
      1979 s. 12.

Lehtileike Hyvinkään Sanomista, 
joka kertoo Uudenmaan ensim-
mäisen kerhon perustamisesta 
Helsingin ulkopuolelle. 
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Hyvinkään Reserviupseerikerho oli ensimmäinen Uudellamaalla rekisteröity 
reserviupseerikerho. 

Hyvinkään reserviupseerikerho oli yksi ensimmäisestä kymmenestä 
1920-luvulla perustetusta reserviupseerikerhosta ja myös Helsingin lisäk-
si ainoa Uudellamaalla ennen Reserviupseeriliiton perustamista.  

Hyvinkään kerhon alkuvuodet olivat melko vaivalloisia, kuten esimer-
kiksi vuosikertomuksesta vuodelta 1935 saatetaan lukea. Siinä todetaan, 
että oikeastaan kerholla ei ollut enää jäseniä, koska useaan vuoteen ei ku-
kaan ollut maksanut jäsenmaksuaan. Vänrikki Emil Hildén oli usean vuo-
den ajan pitänyt yksin kerhoa elossa. Toimintaa yritettiin kuitenkin järjestää. 
Vuosikokoukseen saapui joka tapauksessa sen verran miehiä, että toimihen-
kilöt voitiin valita. Vuoden 1935 lopussa vain 14 reserviupseeria oli maksa-
nut jäsenmaksunsa. Reserviupseeriliitto myönsi vastaperustetun kultaisen 
ansiomerkkinsä Emil Hildénille yhtenä ensimmäisistä merkinsaajista.30 

30   Hyvinkään Reserviupseerit ry:n arkisto: Vuosikertomus vuodelta 1935.

Keravan kerho perustetaan
Keravan Reserviupseerikerho on toinen Uudellemaalle perustettu kerho. 
Perustetun kerhon toiminta-alueeksi määrättiin ”Kerava lähiympäristöi-
neen”. Tämä merkitsi, että tähän alueeseen kuului Keravan lisäksi koko 
Tuusula, johon silloin vielä kuului myös Järvenpää sekä lisäksi Mäntsälän 
ja Nurmijärven kunnat. Kerhon perustava kokous pidettiin 19. huhtikuu-
ta 1933. Mukaan liittyi heti 16 reserviupseeria. Uuden kerhon tavoit-
teeksi asetettiin reservin upseerien yhteenkuuluvaisuuden lujittaminen, 
toverisiteiden, tietojen ja taitojen kehittäminen, koska suojeluskuntajär-
jestön ei katsottu pystyvän huolehtimaan reservin upseerien erikoiskou-
lutuksesta. Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin nimismies, 
luutnantti Väinö Vienola. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa kerhos-
sa oli 24 jäsentä. Kerhon perustavassa kokouksessa päätettiin heti liittyä 
Reserviupseeriliiton jäseneksi. Toiminta alkoi vilkkaana. Kerran kuus-
sa järjestettiin ohjelmallinen kerhoilta ja ampumakilpailut alkoivat heti 
Hyrylän ampumaradalla. Maisteri, vänrikki Olli Veijola innosti kerhon 
jäseniä erityisesti suunnistuksen pariin.31 Kerhon nimenä käytettiin usein 
myös muotoa: Keravan seudun Reserviupseerikerho.

Kerho Hankoon
Kolmas Uudellemaalle perustettu reserviupseerikerho on Hangon Reser-
viupseerikerho – Hangö Reservofficersklubb ry. Everstiluutnantti Wal-
demar Appelgren kutsui helmikuun 10 päivänä 1935 koolle kokouksen 
keskustelemaan reserviupseerikerhon perustamisesta. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimineen vänrikki Henrik Pietikäisen johdolla päätettiin 
perustaa uusi kerho. Waldemar Appelgren valittiin 18.2.1935 pidetyssä 
kerhon ensimmäisessä varsinaisessa vuosikokouksessa ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi. Reserviupseeriliitto hyväksyi kerhon jäsenekseen 14. 
marraskuuta 1935. Oman sisäisen toimintansa lisäksi kerho osallistui 
suojeluskunnan järjestämään koulutukseen. On kuitenkin huomattava, 
että kolmannes kerhon jäsenistä ei kuulunut suojeluskuntaan. Talvisota 
ja sen seurauksena Hangon luovutus Neuvostoliiton tukikohdaksi kat-
kaisivat kerhon toiminnan niin, että se pystyttiin perustamaan uudelleen 
vasta 13. tammikuuta 1953.32

31   Sampola, Olli: Keravan Reserviupseerikerho r.y. 1933–1983. Tuusula 1983. s. 5–7.
32  Möller, Åke: Hangon Reserviupseerikerho – Hangö Reservofficersklubb ry. 1935–1985. 
       Hangon Reserviupseerikerho: Hanko 1985. s.1–4. 
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Porvoon kerhon perustaminen
Porvoon Reserviupseerikerhon perustavan kokouksen kutsui koolle 20. 
toukokuuta 1935 silloinen luutnantti Tuomo Heikura. Puhetta johti tässä 
kokouksessa kuitenkin suojeluskunnan paikallispäällikkö Heikki Valan-
ne. Läsnä kokouksessa oli yhdeksän reserviupseeria, jotka valitsivat ker-
hon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Tuomo Heikuran. Kerho keskittyi 
aluksi sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ampumaurheiluun jättäen varsi-
naisen sotilaallisen koulutuksen suojeluskunnan vastuulle. Jäsenmäärä 
jäi toiminnan alkuvuosina varsin vaatimattomaksi, alle kahdenkymme-
nen. Vilkkaan ampumaharrastuksen myötä kerhon joukkue menestyi 
hyvin liiton ampumamestaruuskilpailuissa.33

Lohjan Reserviupseerikerho
Vuonna 1936 perustetun Lohjan Reserviupseerikerhon perustamista 
sävytti aluksi suojeluskuntapiirin päättäväinen vastustus. Yhteisym-
märrykseen päästiin Lohjalla suojeluskuntapiirin paikallispäällikkönä 
toimineen Max van Gilse van der Palsin sovittelulla. Uuden kerhon pe-
rustamiskokous voitiin pitää 13. toukokuuta 1936, jossa jäseniksi liittyi 
kahdeksantoista reserviupseeria. Vänrikki Gunnar Boucht johti puhetta 
perustavassa kokouksessa ja selosti viisi vuotta aikaisemmin perustetun 
Reserviupseeriliiton periaatteita ja toimintaa. Kerhon ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin eläinlääkintämajuri Georg von Dickhoff. Uu-
si kerho keskittyi kerhoiltojen järjestämiseen jättäen myös koulutuksen 
suojeluskuntajärjestön huoleksi.34

Reserviupseerikerho Loviisaan
Viimeinen 1930-luvulla nykyisen Uudenmaan Reserviupseeripiirin alu-
eelle perustettu kerho on Loviisan Reserviupseerikerho. Kerhon tarkasta 
perustamisajasta ei ole varmaa tietoa. Todennäköisesti se perustettiin vii-
meistään 29. huhtikuuta 1939, mistä on olemassa Östra Nyland-lehden 
artikkeli. Siinä kerrotaan, että kokous kutsuttiin koolle reserviluutnantti 
Sven Harlingin aloitteesta. Hänen mukaansa kerhon tarkoitus oli paran-

33   Huotari, Heimo: Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå Reservofficersklubb ry. 1935–1985. 
      Porvoon Reserviupseerikerho: Porvoo 1985. s.16.
34    Lintuniemi, Raimo (toim.): Lohjan Reserviupseerikerho 1936–1986. Lohjan Reserviupseeri- 
      kerho ry: 1986. s. 5–7.

taa reserviupseerien yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja turvata mahdolli-
suus jatkokoulutukseen. Uusi kerho ei saanut kauan toimia rauhanomai-
sissa oloissa.35

Loviisan lähelle Pernajan kunnan alueelle Valkoon oltiin myös pe-
rustamassa reserviupseerikerhoa jo keväällä 1939. Loviisan kerhon toi-
minnan käynnistyttyä perustamistoimet jäivät kesken ja paikalliset re-
serviupseerit lähtivät mukaan Loviisan kerhon toimintaan. Myöhemmin 
sodan jälkeen perustettiin Valkoon oma kerho.36

Reserviupseerien kerhotoiminta oli 1930-luvulla vielä melko vaati-
matonta. Suojeluskuntajärjestö dominoi tuolloin voimakkaasti aatteellis-
ta, sotilaallista ja koulutuksellista maanpuolustusta ja pyrki myös jonkin 
verran vaikeuttamaan uusien reserviupseerikerhojen perustamista. Ker-
hojen jäsenmäärät pysyivät koko vuosikymmenen ajan varsin pieninä, 
vaikka reserviupseerien kokonaismäärä koko ajan kasvoi melko voimak-
kaasti. Kerhojen toiminta riippui jäsenmäärästä ja jäsenistön aktiivisuu-
desta. Toiminnan edellytykset vaihtelivat paikkakunnittain, siksi ne saivat 
toisistaan eroavia painotuksia ja piirteitä. 

Liiton kilpailuja
Reserviupseeriliiton säännöissä ei alun perin mainittu muuta urheilu-
muotoa kuin ammunta. Liitto pyrki kehittämään ammunnan massaur-
heiluksi, mutta harrastajien määrä lisääntyi hitaasti. Ensimmäisiin ker-
hojen välisiin kotiratakilpailuihin vuonna 1935 osallistui ampujia vain 
viidestä kerhosta. Ampumakilpailuissa ammuttiin aluksi lähes pelkästään 
sotilaskiväärillä, mutta pian myös pistoolilla. Porvoon Reserviupseeriker-
ho menestyi hyvin liiton ensimmäisissä ampumamestaruuskilpailuissa. 
Toukokuussa 1939 järjestetyissä mestaruuskilpailuissa sen joukkue saa-
vutti sekä kivääri- että yleismestaruuden.37

Reserviupseeriliitto järjesti vuodesta 1936 lähtien maastomesta-
ruuskilpailuja. Tässä kilpailussa lajeina olivat suunnistus, kartanluku, 
etäisyyden ja välimatkan arvioiminen, matkan mittaaminen askelparilla 
ja maastoammunta.  Jo seuraavana vuonna lajeina olivat vain suunnis-
tus, kartanluku ja maastoammunta. Mallia oli otettu Ruotsin reserviup-

35  Böhls, Helmer: Loviisan Reserviupseerikerho – Lovisa Reservofficersklubb ry 50 vuotta/ 
       år 1939-1989. Loviisan Reserviupseerikerho: Loviisa 1989. s. 11–12.
36   Yrjölä, Vesa: Uudenmaan Reserviupseeripiiri – Nylands Reservofficersdistrikt r.y.50 vuotta. 
       Julkaisematon käsikirjoitus 2002. s. 13.
37     Majuri, Pekka: Kunnon liikuttajasta liikuntavaikuttajaksi, Reserviläisurheiluliitto 1970–2010.  
       Reserviläisurheiluliitto: Saarijärvi 2010. s. 17–18. Huotari 1985: s. 16.
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seerijärjestön vastaavista kilpailuista.  Keravalainen vänrikki Olli Veijola 
voitti vuosien 1937 ja 1938 liiton maastokilpailun yleisen sarjan. Keravan 
kerhon joukkue voitti vuoden 1938 maastokilpailun liiton mestaruuden. 
Vuoden 1939 lokakuun alussa Kuopiossa järjestetyistä maastokilpailuista 
jäi moni mukaan ilmoittautunut kilpailija pois samanaikaisesti alkaneen 
Suomen armeijan liikekannallepanon vuoksi. Lisäksi jotkut kilpailijat 
joutuivat lähtemään suoraan kilpailusta yksiköidensä perustamispai-
koille. Kilpailut onnistuttiin kuitenkin viemään läpi lähes suunnitellusti. 
Joukkuekisan parhaaksi selviytyi jälleen ylivoimaisesti Keravan Reser-
viupseerikerho.38 

Sotien aika
Monet reserviupseerikerhojen jäsenet olivat olleet kesällä 1939 muka-
na linnoittamassa itärajalla. Maailmanpoliittinen tilanne oli huolestut-
tavasti huonontunut. Elokuussa 1939 järjestettiin Karjalan kannaksella 
suuret kertausharjoitukset, jotka osoittivat selvästi maamme puolustus-
valmiuden puutteet. Reserviupseereita oli koulutettu jo kaksikymmentä 
vuotta, mutta 1920-luvulla koulutusmäärät olivat olleet melko pieniä. 
Koulutusmäärät nousivat hieman1930-luvulla kun siirryttiin kolmeen 
reserviupseerikurssiin vuodessa.  Suomi varautui nyt pahimman varalta 
ja koko kenttäarmeija asetettiin liikekannalle lokakuussa 1939 ylimää-
räisen harjoituksen nimellä. Silloin havaittiin konkreettisesti, ettei re-
serviupseereita ollut koulutettu lainkaan riittävästi. Kaikkiaan kutsuttiin 
liikekannallepanon yhteydessä palvelukseen 19 ikäluokkaa.

 Katkeraan Moskovan rauhaan maaliskuussa 1940 päättyneen talvi-
sodan jälkeen reserviupseeritoiminta oli hetken lähes lamassa, mutta el-
pyi pian. Uuden rajan linnoittaminen alkoi ja pidentämällä asevelvollisten 
palveluaikaa nostettiin aseissa olevan armeijan kokoa. Suurempi armeija 
tarvitsi paljon lisää upseereita, siksi otettiin runsaasti reserviupseereita 
ns. ylimääräisesti palkattuina upseereina puolustusvoimien palvelukseen. 
Vielä talvisodan aikana voimassa ollut ero aktiivi- ja reserviupseereiden 
välillä poistettiin yhtenäistämällä nimitykset ja arvomerkit. Reserviup-
seerien hopeoidut heraldiset ruusukkeet poistettiin. Niiden tilalle tulivat 
samanlaiset messinginväriset ruusukkeet, kuin aktiiviupseereilla oli ollut 
jo aikaisemmin. On myös esitetty teoria, että aktiiviupseerit olisivat eh-
dottaneet arvomerkkien yhtenäistämistä samaistuakseen reserviupseeri-

38   Numminen 1981: s. 73–74. Ikonen 2006: s. 113. Sampola 1983: s. 8–9.

en talvisodassa saamaan maineeseen39

Välittömästi talvisodan jälkeen marsalkka C. G. E. Mannerheim ilmai-
si kiitoksensa reserviupseereille, jotka hänen mielestään olivat täyttäneet 
loistavasti heille suunnitellun paikan kenttäarmeijassa. Heidän osuutensa 
oli ollut 81,5 % koko Suomen armeijan upseerimäärästä. Komppanianpääl-
liköistä oli 70 % reserviupseereita ja joukkueenjohtajista yli 90 %.40 

Jo talvisodan aikana Reserviupseerikoulu siirtyi Haminasta Niinisa-
loon, missä se toimi aina vuoden 1944 loppuun asti. Talvisodan aikana 
kurssien kestoa lyhennettiin puoleen aikaisemmasta, koska rintamalle 
tarvittiin nopeasti uusia upseereita. Suurimmillaan Niinisalossa oli sa-
manaikaisesti eri kursseilla yli 2 500 upseerioppilasta. Välirauhan aikana 
palattiin kurssien rauhanaikaiseen pituuteen. Koko jatkosodan ajan re-
serviupseerikoulutus jatkui tehostettuna.  Kesäkuun lopussa 1941 Re-
serviupseerikoulun nimi muuttui Upseerikouluksi. Kurssien vahvuus oli 
jatkuvasti yli 1 000 oppilasta.  Sotien aikana koulutettiin Niinisalossa yli 
16 300 uutta reserviupseeria. 41

39  Numminen 1981: s. 85–86. Palokangas, Marko: Itsenäisen Suomen sotilasarvot ja -ar- 
       vomerkit. Apali Oy: Hämeenlinna 2000. s.  55.
40   Hakala, Ilmari: Uudenmaan Reserviupseeripiirin historia. Julkaisematon käsikirjoitus 1992.
41   Sinerma, Martti (toim.) Ympyröiltä johtajuuteen. RUK 1920–2000. Reserviupseerikoulun 
       Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry. Jyväskylä 2000. s. 68–73.

Karjaalla syntynyt luutnantti Tor Lindblad saa Mannerheim-ritariristinsä marsalkka C. 
G. E. Mannerheimilta Mikkelissä Päämajan pihalla järjestetyssä tilaisuudessa syksyllä 
1942. Lindblad oli sotien jälkeen Västnylandin kerhon jäsen. (SA-kuva) 
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Reserviupseerien yhteisesiintyminen oli näyttävää talvisodan jäl-
keen. Noin 1 100 reserviupseeria osallistui liiton vuosikokoukseen syys-
kuussa 1940 ja lokakuussa järjestettyyn kaatuneitten reserviupseerien 
muistojuhlaan yli 3 700.42 

Talvisodan jälkeen välirauhan aikana Reserviupseeriliito pyrki käyn-
nistämään kilpailutoiminnan uudelleen. Syyskuussa 1940 järjestettiin 
Keravalla liiton viidennet maastomestaruuskilpailut. Kapteeni Olli Vei-
jola Keravalta voitti jälleen yleisen sarjan mestaruuden. Samoin Keravan 
reserviupseerikerhon joukkue voitti jo kolmannen kerran maastokilpai-
lun liiton mestaruuden. Liiton kilpailujen lisäksi järjestivät monet kerhot 
omia maasto-, ampuma-, suunnistus- ja hiihtokilpailutapahtumiaan.43

Vaikka monen kerhon toiminta jouduttiin lopettamaan niiden ko-
tipaikkakuntien jäätyä Moskovan rauhan rajan taakse ja useiden reser-
viupseerien ollessa edelleen asepalveluksessa, koettiin yhteistoiminnan 
lisääminen tarpeelliseksi ns. välirauhan aikana. Reserviupseeriliitto ke-
hotti perustamaan kerhoja uusille paikkakunnille.44 Välirauhan aikana 
ennen jatkosodan alkua perustettiin maahan kaikkiaan 30 uutta kerhoa, 
joista kaksi kerhoa Uudellemaalle. Nämä olivat Karkkilan ja Nurmijärven 
Reserviupseerikerhot.

Karkkilan ja Nurmijärven  
kerhot perustetaan 
Karkkilan Reserviupseerikerho perustettiin 2. joulukuuta 1940. Kerhon 
ensimmäinen puheenjohtaja oli Arvi Meurman. Myöhemmin kerhoon 
liittyi mukaan myös Pusulan ja Vihdin reserviupseereita. Perustamiseen 
liittyneessä sopimuskirjassa päätettiin toimia reserviupseerien ammatil-
lisena yhdyssiteenä ja edistää jäsenistön pysymistä puolustuslaitoksen 
kehityksen tasalla. Lisäksi päätettiin tukea taloudellisesti jäseniä sekä 
kaatuneiden reserviupseerien omaisia. Sota-aika vaikeutti voimakkaasti 
kerhon alkuvuosien toimintaa, kun esimerkiksi kerhon sihteeri Armas 
Haanpää kaatui Krivillä vuonna 1942.  Kokousten ja koulutuksen jär-
jestäminen oli lähes mahdotonta. Vuosina 1943–44 kerhon johtokunta 
joutui toimimaan kolmijäsenisenä.45 

Nurmijärven Reserviupseerikerho perustettiin hieman Karkkilaa myö-

42   Ikonen 2006: s. 30.
43   Nieminen 1982: s. 107. Ikonen 2006: s. 113. 
44    Ikonen 2006: s. 29–33.
45   Kantola, Lauri: Moniste: Karkkilan reserviupseerikerho 50 vuotta. 1990. Pajuoja, Reino:  
       Moniste: Karkkilan Reserviupseerikerhon 60 vuotta. 2000.

hemmin 29.4.1941. Eräät kunnan alueella asuneet reserviupseerit olivat jo 
aikaisemmin kuuluneet Keravan Reserviupseerikerhoon. Kerhon ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi valittiin luutnantti Matti Mattila, joka oli ollut 
myös kerhon perustamishankkeen alullepanija. Lähes välittömästi perusta-
misen jälkeen alkanut jatkosota hidasti kerhon toiminnan käynnistämistä. 
Vasta vuoden 1947 tammikuussa voitiin pitää ensimmäinen sodanjälkei-
nen vuosikokous, ja sen myötä varsinainen toiminta lähti käyntiin.46

Jatkosodan aika hiljensi jälleen reserviupseerikerhojen toiminnan. 
Kokouksia ei pidetty, koska lähes kaikki kerhojen avainhenkilöt olivat rin-
tamalla. Aivan kuin aavistaen tulevaa Reserviupseeriliitto oli muuttanut 
sääntöjään keväällä 1944 sodan vielä jatkuessa. Se oli ottanut järjestön 
tavoitteeksi toimia jäsentensä ja heidän omaistensa henkisen ja aineelli-
sen huollon hyväksi. 47

Vuosien 1941–1945 aikana kaikkiaan 57 reserviupseeria nimitettiin 
Mannerheim-ristin ritareiksi. Ritarinimitysten kokonaismäärästä 191 oli 
reserviupseereita hieman yli neljännes. Eräät heistä suorittivat reserviup-
seeritutkintonsa tosin vasta nimityksen jälkeen. Nimityshetkellään heistä 
38 oli jo reserviupseerikoulun käyneitä. Yhteensä kaksitoista Manner-
heim-ristin saanutta reserviupseeria kaatui taisteluissa sodan aikana.48 
Jatkosodan upseeritappioista oli reserviupseerien osuus n. 87 %. Suurim-
mat tappiot kärsivät nuoret vänrikit ja luutnantit.49 Mannerheim-ristin 
ritareista n:o 28 luutnantti (majuri) Torsten Korkkinen oli Hyvinkään 
Reserviupseerikerhon jäsen, ritari n:o 55, luutnantti Rolf Winqvist, joka 
kaatui 23.6.1944, oli Keravan Reserviupseerikerhon jäsen ja ritari n:o 93, 
luutnantti (majuri) Tor Lindblad oli myöhemmin sodan jälkeen Västny-
landin jäsen. Ritari n:o 124, korpraali Sakari Sandroos, joka kävi reser-
viupseerikurssin vuonna 1944 ja ylennettiin vänrikiksi vuonna 1948, oli 
1960-luvulla Vihdin Reserviupseerikerhon jäsen. 50

Vaaran vuodet
Rauhan tultua liittoutuneiden valvontakomissio, joka koostui lähes ko-
konaan venäläisistä, seurasi tarkkaan rauhanehtojen noudattamista ja 

46   Tuominen, Kalle: Moniste: Nurmijärven Reserviupseerikerho ry 1941–1981.
47   Ikonen 2006: s. 42.
48   Ikonen 2006: s. 36–37.
49   Numminen 1981: s. 93.
50   Karhumäki, Veikko: Uudenmaan Reserviupseeripiiri – Nylands Reservofficersdistrikt ry 1952– 
       2002. Julkaisematon käsikirjoitus 2003 (kirjoittajan hallussa). Yrjö Lindströmin haastattelu  
      14.12.2009. Porvali, Seppo: Marskin ritarit. Oy Valitut Palat Ab, Helsinki 2001.s.255.
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uhkasi usein maan miehityksellä, ellei niitä tarkalleen täytettäisi. Oman 
äärivasemmistomme yllyttämänä valvontakomission venäläiset jäsenet 
pyrkivät lamaannuttamaan suomalaisten maanpuolustusjärjestöt. Monia 
järjestöjä, mm. Suojeluskuntajärjestö ja Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin 
heti marraskuussa 1944 sekä Suomen Aseveljien Liitto ja Vapaussodan 
Rintamamiesten liitto puoli vuotta myöhemmin.51

Syyskuussa 1944 aloitettiin uusi Upseerikoulun kurssi Maasotakou-
lun eli Kadettikoulun tiloissa Santahaminassa. Tämä johtui siitä, että Nii-
nisalo oli edelleen täynnä siellä edelleen käynnissä olevan kurssin vuoksi. 
Tälle Santahaminan kurssille osallistui vajaat 500 miestä. Seuraava kurssi 
aloitettiin 2. tammikuuta 1945, mutta nyt Liittoutuneiden Valvontako-
missio kielsi reserviupseerikoulutuksen kokonaan. Kurssin aloittaneet 
varusmiehet lomautettiin vajaan kolmen viikon opetuksen jälkeen. Sa-
moin lomautettiin kaikki Niinisalossa olleet upseerioppilaat kokelaina, 
joiden ylentäminen vänrikeiksi siirtyi aina vuoteen 1948 asti. Uusien 
reserviupseerien koulutus keskeytyi samalla yli kolmeksi vuodeksi. Val-

51   Meinander, Henrik: Tasavallan tiellä. Schildts Kustannus Oy: Espoo 1999. s. 244–249.

vontakomission venäläiset jäsenet selvästi kunnioittivat suomalaisten re-
serviupseerien osaamista ja kykyä reserviläisarmeijamme johtamisessa. 
Venäläiset pyrkivät omien tavoitteidensa mukaisesti kaikin tavoin hei-
kentämään maanpuolustuksemme tasoa.52

Reserviupseerijärjestö oli koko 1930-luvun pysynyt tiukasti erossa 
äärioikeistolaisista liikkeistä, joten sitä ei voinut pitää ”fasistisena ja hitle-
riläisenä” järjestönä. Näin sillä uskottiin olevan kaikki edellytykset toimia 
edelleen.53 

Äärivasemmistoa edustanut sisäministeri Yrjö Leino yritti hallituk-
sessa toukokuussa vuonna 1946 saada reserviupseeriliiton lakkautetuksi, 
mutta ei saanut kannatusta muilta kuin omiltaan. Hän perusteli vaati-
mustaan sillä, että liiton johtohenkilöt olivat kuuluneet lakkautettuihin 
järjestöihin ja että kerhojen kerhoilloissa oli: ”ylläpidetty ja kasvatettu 
hallituksen ja Neuvostoliiton vastaista mielialaa”. 54

Valvontakomissio teki useita tarkastuksia Reserviupseeriliitossa, 
ja lakkautus uhkasi sitä jatkuvasti. Vaikka valvontakomissio ei löytänyt 
mitään raskauttavaa ja lopulta luopui vaatimasta liiton lakkauttamista, 
maamme äärivasemmisto yritti vielä vuonna 1948 eduskunnassa, ehkä 
vaalitappiostaan kiukustuneena, saada Reserviupseeriliiton ja sen jäsen-
kerhot lakkautetuiksi, tässä kuitenkaan onnistumatta.55

Myös monet reserviupseerikerhot joutuivat äärivasemmistomme 
käsiin joutuneen valtiollisen poliisin (Valpo) toimien kohteeksi. Jäse-
nistöön solutettiin jopa Valpon asiamiehiä. Esimerkiksi Lohjan kerhon 
kokouksessa vuonna 1946 lääkintäkapteeni Sigurd Hartman piti voimak-
kaan puheen, jossa vaati tällaista kerhoon tullutta urkkijaa ja ilmianta-
jaa erotettaviksi jäsenyydestä. Tämä oli yrittänyt kerätä aineistoa kerhon 
jäsentä kapteeni, vuorineuvos Petter Forsströmiä vastaan. Kokous päätti 
yksimielisesti erottaa urkkijan halveksittuna jäsenistöstä.  Myös Lohjan 
kerhon puheenjohtaja Max van der Pals joutui Valpon pitkäaikaisen mie-
lenkiinnon kohteeksi.56

Näiltä ajoilta on lähes hilpeyttä herättävä tarina. Pelko Lohjan ker-
hon toiminnan lopettamisesta johti päätökseen, jonka mukaan ker-
hon rahat realisoitaisiin valtion tuotteeseen, joka aina on hintansa 
väärti. Lähes kolmekymmentä pullollista uskottiin nuhteettoman 

52   Sinerma 2000: s. 73. Mikola 1960: s. 137–139.
53   Ikonen 2006: s. 44.
54   Valkama E. V: Aattein ja asein. Suomen Reserviupseeriliiton 25-vuotistaipaleelta. Suomen 
      Reserviupseeriliitto: Helsinki 1956. s. 60–61.
55   Numminen 1981: s. 127–133. Valkama 1956: s. 68–69.
56   Lintuniemi 1976: s 11.

Mannerheim Ristin ritari Rolf Winqvist pommikoneensa äärellä. Hän kaatui kesällä 
1944 koneen syöksyttyä maahan tehtävälennolla Manssilassa Salmin pitäjässä. Hän 
oli Keravan Reserviupseerikerhon jäsen. (kuva Lars Winqvist) .
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luutnantti V. Valleniuksen hallintaan. Vastoin tarkoitusta tästä 
varastosta tuli vähitellen eräänlainen ”lainajyvästö”. Kokemus oli 
osoittanut, että pöydän vajavuus huomataan yleensä yön tuntei-
na. Luutnantti Valleniuksen kotirauha ja huumorintaju joutuivat 
koetukselle, semminkin kun naapurit alkoivat herätä myöhäisten 
muonittajien koputuksiin ja tilauksiin. Kelpo varastonhoitaja pääsi 
pinteestä kun nektarit päätettiin hävittää laulun kera. (Lintuniemi, 
Raimo: Lohjan Reserviupseerikerho 1936–1976.)

Sodanjälkeisinä vaaran vuosina Reserviupseeriliitto joutui tarkasti valvo-
maan jäsenkerhojensa toimintaa, etteivät nämä toiminnallaan ja lausun-
noillaan vaarantaisi koko järjestön olemassaoloa. Reserviupseerikerho-
jen toiminta ja aktiivisuus oli suunnattava avustustehtäviin, urheiluun ja 
retkeilyyn, koska ampumatoiminta, kaikki sotilaalliset harjoitukset sekä 
luento- ja koulutustoiminta olivat kiellettyjä. Samanaikaisesti liitto pyrki 
lisäämään jäsenmääräänsä ja kehittämään maakunnallista yhteistoimin-
taa. Vaikeuksista huolimatta liiton ja sen kerhojen jäsenmäärä kasvoi ja 
yhteydet pohjoismaisiin veljesjärjestöihin solmittiin uudelleen. Presiden-
tit C. G.  E. Mannerheim ja varsinkin J. K. Paasikivi puolustivat tehokkaas-
ti Reserviupseeriliittoa näinä vaikeina aikoina.57 

Syksyllä 1947 solmittiin Pariisin rauha, jonka seurauksena Liittou-
tuneiden valvontakomissio poistui maasta. Oikeudelliset ja poliittiset 
poikkeusmääräykset lopetettiin ja vapaammat tuulet alkoivat vähitellen 
puhaltaa. Reserviupseerien urheilu- ja kilpailutoiminta lähtivät vireästi 
käyntiin. Uusien reserviupseerien koulutus alkoi myös sodanjälkeisen 
tauon jälkeen uudelleen kesäkuun alussa vuonna 1948 Haminassa, ja 
vuosittain uusia upseereita valmistui tuolloin hieman yli tuhat. Reser-
viupseeriliitto alkoi myös palkita Reserviupseerikoulun priimukset up-
seerimiekalla tavoitteena reserviupseeritoiminnan tunnetuksi tekeminen 
uusien reserviupseerien keskuudessa.58

Vaikeuksista huolimatta järjestettiin jo vuonna 1945 kerhojen vä-
linen massahiihtokilpailu, mihin osallistuttiin runsaasti. Ensimmäiset 
sodanjälkeiset talvimestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 1947 Tampe-
reella. Ammuntaa ei tähän kilpailuun sisältynyt.  Samana vuonna järjes-
tettiin vielä liiton maastojuoksu- ja suunnistusmestaruuskilpailut. Urhei-
lusta ja kilpailuista oli tullut liiton tärkein toimintamuoto.59

57   Numminen 1981: s. 142–148.
58   Mikola 1960: s. 141–145. Valkama 1956: s. 71.
59   Majuri 2010: s. 18–19.

Uusia kerhoja Uudellemaalle
Valkon kerho, Västnylands Reserv-
officersförening	ja	Mäntsälän	kerho
Vaikeasta ajasta huolimatta uusia reserviupseerikerhoja perustettiin jat-
kuvasti. Ennen vuosikymmenen vaihdetta Uudellemaalle perustettiin 
kolme kerhoa. Ensimmäisenä Pernajan kunnassa sijaitsevalle Valkon sa-
tamapaikkakunnalle perustettiin kerho, joka oli toiminnassa ainakin jo 
syyskuussa 1948. Milloin tämä kerho tarkasti perustettiin, on epäselvää. 
Perustamista oli puuhattu jo ennen sotia vuonna 1939. 

Seuraava oli Mäntsälän Reserviupseerikerho, joka perustet-
tiin 16.1.1949 ja heti sen jälkeen Västnylands Reserofficersförening 
23.1.1949. Mäntsälän kerho oli itse asiassa myös osittain vanha kerho, 
koska monet sen jäsenistä olivat aikaisemmin toimineet Keravan Reser-
viupseerikerhossa. Perustamaan kokoontuneet miehet halusivat osoit-
taa kotiseutunsa väelle, että reserviupseeritoiminnassa ei ollut mitään 
”hämäräperäistä”, eivätkä he halunneet tehdä mitään ”myyräntyötä”, 
niin kuin eräiltä tahoilta väitettiin.  Kerhon ensimmäiseksi puheenjoh-
tajaksi valittiin luutnantti Matti Ranta ja varapuheenjohtajaksi luut-
nantti Jaakko Huikkola. Toiminta lähti heti vilkkaasti käyntiin. Kerhon 
johtokunta kokoontui ensimmäisen toimintavuoden aikana kahdeksan 
kertaa.60

Västnylands Reserofficersföreningenin perustamisen takana oli 
Helsingin Reserviupseerikerhon ruotsinkielinen jaosto, jonka Tammi-
saareen suuntautuneen matkan yhteydessä uuden yhdistyksen perusta-
minen laitettiin alulle. Perustamista valmistelevan kokouksen 23.1.1949 
puheenjohtajana toimi jääkärikapteeni Frederik Helsingius. Helmikuun 
27. päivänä järjestetyssä varsinaisessa perustavassa kokouksessa uuden 
kerhon puheenjohtajaksi valittiin majuri Kaarlo Palmroth. Johtokuntaan 
tuli edustajia kaikista Tammisaarta ympäröivistä kunnista. Myös täällä 
toiminta lähti heti hyvin käyntiin. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa 
kerhoon kuului 22 jäsentä. Ensimmäiseen johtokuntaan rahastonhoi-
tajaksi valittu majuri Gösta Blumenthal toimi kerhon puheenjohtajana 
seuraavat viisi vuotta.61

60   Mäkelä, Jukka: Mäntsälän Reserviupseerikerhon historiikki 1949–2000. Mäntsälä 2002. s. 1–2. 
61   Blumenthal, Gösta: Västnylands Reserofficersförenings 40 årsjubileum. Ekenäs 1989. s. 2–3. 
      ja 28.
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Kerho Järvenpäähän
Viimeinen, ennen piiriorganisaation perustamista, Uudellemaalle pe-
rustettu kerho on Järvenpään Reserviupseerikerho, joka perustettiin 
6.11.1950. Sekin oli osittain vanha kerho, koska se tavallaan irtosi Ke-
ravan Reserviupseerikerhosta, jossa monet uuden kerhon jäsenet olivat 
toimineet. Todennäköisesti kerhon perustamisen aiheutti paikkakunnan 
reserviupseerien tietoisuus Järvenpään itsenäistymisestä kauppalaksi 
Tuusulan kunnasta 1.1.1951. Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin majuri Helmer Nieminen. Hän oli ollut Oulussa asuessaan vuo-
sina 1934–42 liiton hallituksen jäsenenä ja sen jälkeen pari vuotta perus-
tetun liiton valtuuskunnan jäsenenä.62

RUL:n piirien perustaminen
Valmistelu
Reserviupseeriliiton johdossa oli jo 1930-luvun lopulla suunniteltu piirior-
ganisaatiota. Eri kerhojen välillä oli jo ollut jonkin verran yhteistoimintaa 
varsinkin urheilun saralla. Sota-aika katkaisi piiriorganisaation luomisen. 
Liiton hallitus keskusteli kyllä asiasta ns. välirauhan aikana, mutta totesi 
organisaation olevan tuolloin vielä käymistilassa. Jäsenyhdistysten luku-
määrän kasvun vuoksi otettiin suunnitelma uudelleen käsiteltäväksi so-
dan jälkeen. Vuoden 1945 lopulla liiton hallitus kehotti maaseudulla olevia 
jäsenkerhojaan järjestämään maakunnallisia neuvottelukokouksia, joihin 
tuli kutsua korkeintaan kaksi jäsentä kustakin alueen kerhosta. Aluksi siis 
kaavailtiin maakuntien rajoja myös tulevien reserviupseeripiirien rajoiksi.63 

Syksyllä 1948 liitossa alettiin pohtia perusteellisemmin toiminnan 
kehittämistä piirijaon perusteella. Kerhojen lukumäärä ja niiden jäsen-
määrä oli kasvanut merkittävästi, joten toiminnan tehokas johtaminen 
oli hankalaa suoraan liitosta kerhoihin. Liiton hallituksen työvaliokunta 
antoi pääsihteeri Uolevi Räsäselle tehtäväksi joulukuun alussa 1948 laa-
tia ehdotus piirijaosta sotilasläänien jaon perusteella. Saatuaan Räsäsen 
ehdotuksen työvaliokunta päätti ehdottaa liiton hallitukselle perustetta-
vaksi kokeiluluontoisesti 12 piiriä.64

62   Karhumäki, Veikko: sähköpostiviesti kirjoittajalle 9.2.2010. Numminen 1981: s. 275, 279.
63   Numminen 1981: s. 125. Valkama: 1956. s. 42.
64   KA Pk 2113 Hae 1. Reserviupseeriliiton työvaliokunnan pöytäkirja 1.12. ja 9.12.1948.

Reserviupseeriliiton hallitus päätti kokouksessaan 12.2.1949 lisätä 
piirien määrää vielä yhdellä. Näiden piirien toiminta ei ilmeisesti lähtenyt 
kunnolla käyntiin, koska liiton hallitus sai käsiteltäväkseen toukokuussa 
1950 Tampereen Reserviupseerikerhon kirjelmän, jossa kehotettiin käyn-
nistämään piiritoiminta. Liiton hallitus päätti nyt kehottaa kiertokirjeellä 
kerhoja ryhtymään toimiin piirien perustamiseksi ja piiritoimikuntien 
valitsemiseksi yhteisten asioiden hoitamiseksi, tosin vielä epävirallisella 
valtuutuksella.65

Yhteistoimintaa
Kerhojen välistä yhteistoimintaa pyrittiin saamaan aikaan myös Uudel-
lamaalla. Tuusulassa asuneet Keravan kerhon jäsenet tekivät aloitteen 
alueellisesta yhteistoiminnasta marraskuussa 1951. Tuusulalaisten re-
serviupseerien koolle kutsumaan kokoukseen osallistuivat Keravan, 
Mäntsälän, Nurmijärven ja vasta perustetun Järvenpään reserviupseeri-
kerhojen edustajat. Tuloksena tästä kokouksesta järjestettiin joulukuussa 
1951 Taistelukoululla yhteinen esitelmätilaisuus, jossa esitelmöitsijänä 
oli silloinen koulun johtaja eversti Adolf Ehrnrooth.  Myös muualla Uu-
dellamaalla oli yhteistoimintaa eri kerhojen välillä. Porvoolaisilla oli ollut 
kilpailutoimintaa Loviisan ja Valkon reserviupseerien kanssa sekä myös 
Helsingin Reserviupseerikerhon ruotsinkielisen jaoston, Järvenpään, 
Mäntsälän ja Västnylandin Reserviupseerikerhojen kanssa.66 

Piirien rajat olivat aluksi epäselvät ja maakunnissa useat kerhot ha-
lusivat kuulua eri piiriin kuin liitossa oli suunniteltu. Siksi liiton halli-
tus päätti muuttaa ehdotettuja piirien rajoja ja lisätä piirien määrää vielä 
viidellä maaliskuun 1952 kokouksessaan. Lisäksi hallitus päätti kutsua 
suunniteltujen piirien puheenjohtajat liiton hallitukseen asiantuntijajä-
seniksi.67

Liiton piirijako ja piirien perustamistoimet saatiin toteutettua vuo-
den 1952 loppuun mennessä. Maa jaettiin 18 reserviupseeripiiriin, joille 
valittiin piiritoimikunnat ja tarvittavat toimihenkilöt. Liiton vuoden 1952 
toimintakertomuksessa todettiin ilahtuneena lyhyenkin kokemuksen pe-
rusteella piirijaon olleen oikeaan osunut toimenpide.68 

65   KA Pk 2113 Hac 1. Reserviupseeriliiton hallituksen pöytäkirjat 12.2.1949, 18.5.1950.  
       Kiertokirje 26.4.1952.
66   Karhumäki: 2003.
67   KA Pk 2113, Hac 1, RUL:in hallitus 26.5.1951 ja 29.3.1952
68   KA Pk 2113, RUL:n toimintakertomus vuodelta 1952.
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Nieminen, Nurmijärveltä kapteeni Matti Mattila, Mäntsälästä kapteeni 
Eero Rautapää ja Västnylandsin edustajana luutnantti Gösta Blumenthal. 
Itseoikeutettuina piiritoimikuntaan valittiin liiton hallituksen jäsen kap-
teeni Niilo Ahonen sekä liiton valtuuskunnan jäsenet luutnantti Jaakko 
Huikkola Mäntsälästä ja vänrikki Erkki Haarla Lohjalta. Uudenmaan Re-

1952 1952

Uudenmaan reserviupseeripiiri 
perustetaan
Reserviupseeriliiton kehotettua kiertokirjeellään ryhtymään toimiin pii-
rien perustamiseksi keravalainen liiton hallituksen jäsen, kapteeni Niilo 
Ahonen lähetti 14.10.1952 kirjeen kaikille perustettavaan Uudenmaan 
piiriin kuuluviksi suunnitelluille kerhoille. Kirjeen sai 11 reserviupseeri-
kerhoa. Kirjeessään Ahonen kehotti: 

”kerhonne johtokuntaa valitsemaan muodostettavaan piiritoimi-
kuntaan jäsenen ja hänelle varamiehen, joista toisen tai mieluiten 
molempien tulisi osallistua piirin perustamista käsittelevään koko-
ukseen. Kokous pidetään Helsingissä Katajanokan upseerikerhossa 
perjantaina 24.10.1952 klo 14.00. Samalla käsitellään myös kan-
natusyhdistyksen toimintaa.”69

Perustamiskokous
Yhdeksän reserviupseerikerhon edustajat saapuivat perustamiskoko-
ukseen, poissa olivat vain Västnyland ja Järvenpää. Kokouksen avasi 
kokoonkutsuja kapteeni Niilo Ahonen, joka valittiin myös kokouksen 
puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin paikalle saapunut liiton pääsih-
teeri, kapteeni Uolevi Räsänen, joka selosti kokouksen aluksi liiton pii-
riorganisaatiota ja piiritoimikunnan tehtäviä piirin kerhojen yhdyseli-
menä. Räsäsen lisäksi paikalla oli Reserviupseeriliiton kannatusyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja, eversti Bertel Ikonen. Kerhojen valitsemina 
edustajina olivat saapuneet paikalle seuraavat reserviupseerit: Keravalta 
Ahosen lisäksi kapteeni Erkki Petänen, Porvoosta luutnantti Bertil Ny-
ström ja kapteeni Tor Linderos, Nurmijärveltä luutnantti Toivo Martti-
nen, Loviisasta Veli E. E. Tamminen, Lohjalta luutnantti Adalbert van 
der Pals, Mäntsälästä luutnantti Jaakko Huikkola, Valkosta luutnantit 
Veikko Larmia ja Esko Kokko, Hyvinkäältä kapteeni Kai A. Vakkuri ja 
Karkkilasta kapteeni Toivo Nissinen. Yhteensä 14 miestä oli paikalla 
perustamassa Uudenmaan Reserviupseeripiiriä.70

Lähes kaikki kokoukseen osallistuneet valittiin piiritoimikuntaan: 
Tamminen, Linderos, van der Pals, Vakkuri, Nissinen, Petänen ja Kokko. 
Heidän lisäkseen valittiin Järvenpäästä piiritoimikuntaan majuri Helmer 

69    Soramies, Yrjö: Muistelus piirin toiminnasta 1950 ja 1960-luvuilla. (kirjoittajan hallussa). 
70   KA Pk 2113 , Hau 1. Uudenmaan Reserviupseeripiirin perustamiskokouksen pöytäkirja. 
       Reserviupseerilehti 11–12-/1952. A. van der Palsin haastattelu 29.10.2009. 

Tällä Niilo Ahosen lähettämällä kirjeellä käynnistyi Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin perustaminen. 
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serviupseeripiirin piiritoimikunnan, eli hallituksen, ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Niilo Ahonen Keravalta ja varapuheenjohtajaksi 
Kai A. Vakkuri Hyvinkäältä. Piiritoimikunnan tulevan sihteerin, eli piiri-
sihteerin valinta jätettiin piiritoimikunnan työjaoston tehtäväksi. Samoin 
jätettiin piirin rahoituksen järjestäminen seuraavan piiritoimikunnan rat-
kaistavaksi.71 On ilmeistä, että piiritoimikunta ei lopulta kokoontunut 
juuri tässä kokoonpanossa kertaakaan.

Piiritoimikunnan työjaoston jäseniksi valittiin kapteenit Ahonen ja 
Vakkuri ja luutnantit Toivo Marttinen ja Hannes Heikkilä. Erikoista tässä 
on, että sekä Marttinen että Heikkilä oli valittu piiritoimikuntaan varajä-
seninä. Haluttiin ehkä mahdollisimman paljon upseereita mukaan piirin 
toimintaan. 

Urheilu oli piirin perustamisen aikaan reserviupseerikerhojen tär-
kein ja lähes ainoa toimintamuoto, ja siksi urheilutoimikunnasta tuli laa-
ja. Sen puheenjohtajaksi valittiin kapteeni Kai A. Vakkuri Hyvinkäältä ja 
hänen lisäkseen jäseniksi kapteeni Arvo Suutarinen Lohjalta, vänrikki 
Jorma Järvi Mäntsälästä, luutnantti Reino Helin Hyvinkäältä, kapteeni 
Erkki Petänen Keravalta, vänrikki Eero Tuomi Karkkilasta, vänrikki Olavi 
Lahtela Nurmijärveltä, luutnantti Harry Blåfield Porvoosta, luutnantti 
Holger Salmén Loviisasta ja luutnantti Esko Kokko Valkosta. Tämän lisäk-
si toivottiin kokouksesta poissaolleiden kerhojen nimeävän myös edusta-
jansa urheilutoimikuntaan.72 Aluksi valittiin siis piiritoimikunnan lisäksi 
vain työjaosto ja urheilutoimikunta. Piiritoimikunta oli alkuvaiheessaan 
kerhojen rekisteröimätön luottamuselin, jonka tehtävänä oli suunnitella 
ja ohjata piirin ja siihen kuuluvien kerhojen toimintaa.

Henkilövalintojen jälkeen kokoukseen paikalle saapunut eversti Ber-
tel Ikonen selosti Reserviupseeriliiton kannatusyhdistyksen toimintaa ja 
kerhoille sen suhteen tulevia tehtäviä. Pääsihteeri Uolevi Räsänen alusti 
keskustelun nuorten upseerien saamiseksi mukaan kerhojen toimintaan. 
Keskustelun päätteeksi päätettiin pyytää sotilaspiireistä luettelot piirin 
alueella asuvista reserviupseereista.73 Ongelmat eivät ole vuosikymme-
ninä muuttuneet.

71    Ibid.
72   Ibid.
73   Ibid.

19521952

Uudenmaan Reserviupseeripiirin perustavan kokouksen pöytäkirjan ensimmäinen sivu. 
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Niilo Ahonen, puheenjohtaja 
24.10.1952–1953. 

Puheenjohtaja  
Niilo Ahonen  Ensimmäinen vuosi-

		kymmen	1952–1962
Reserviupseeritoiminnan nousu
Alkutaival	1952–1953

1952 1952

Mistään arkistosta ei ole valitettavasti löytynyt pöytäkirjoja eikä mitään 
muitakaan lähteitä, mistä voitaisiin selvittää perustetun piirin toimintaa 
vuoden 1952 lopulla ja vuoden 1953 aikana. Mitään ilmoituksia tai pöy-
täkirjoja ei ilmeisesti lähetetty liittoon, vaikka piirien perustamiseen liit-
tyvissä ohjeissa oli näin käsketty toimia. Todennäköisesti piirin toimintaa 
ei saatu kunnolla käynnistettyä, eikä mitään piirin varsinaisia tapahtumia 
järjestetty. 

Tämä ei ollut mitenkään poikkeuksellista, tilanne oli samankaltai-
nen myös useassa muussakin piirissä. Esimerkiksi samoihin aikoihin Uu-
denmaan piirin kanssa perustetun Pohjois-Savon piirin piiritoimikunta 
ei kokoontunut kertaakaan vuoden 1953 aikana, eikä sen toiminta läh-
tenyt millään lailla käyntiin. Toisaalta ne piirit, jotka oli perustettu ko-
keiluluontoisesti jo pari vuotta aikaisemmin kuten esimerkiksi Pohjois-
Hämeen Reserviupseeripiiri, olivat saaneet toimintansa hyvin käyntiin.74

Hangon	kerho	perustetaan	uudelleen
Yksitoista reserviupseerikerhoa perusti Uudenmaan piirin ja kahdestois-
ta liittyi mukaan heti vuoden 1953 alussa. Hangon kerho perustettiin 
uudelleen 13. tammikuuta. Kerho oli toiminut jo ennen sotia, mutta oli 
joutunut keskeyttämään toimintansa talvisodan jälkeen Hangon luovu-
tuksen vuoksi. Se perustettiin nyt uudestaan lähinnä uusien hankolaisten 
reserviupseerien toimesta. Perustamiskokouksessa vain luutnantti Harry 
Nyman oli vanha hankolainen. Ensimmäiseksi ja aluksi väliaikaisen halli-
tuksen puheenjohtajaksi valittiin luutnantti Einar Touri. Jo ensimmäisenä 
toimintavuotenaan kerho järjesti itsenäisyyspäivän juhlan, jonka järjes-

74   Huttunen, Veikko: Pohjois-Savon reserviupseeripiiri ry 50 vuotta. Kuopio: 2002, s. 8. Ruu- 
         sukallio, Pekka: Kestävä ketju. Pirkanmaan Reserviupseeripiiri 50 vuotta. Pirkanmaan Reser- 
       viupseeripiiri ry. Tampere 2001, s. 13–14.

tämiseen muut tahot kaupungissa eivät olleet pystyneet. Yleisömenestys 
oli hyvä, ja juhlan järjestämistä jatkettiin seuraavina vuosina.75

75    Möller: 1985 s. 3–4.

24.10.1952 perustetun 
Uudenmaan Reserviupsee-
ripiirin piiritoimikunnan 
ensimmäinen puheenjoh-
taja oli keravalainen pan-
kinjohtaja, talousneuvos ja 
kapteeni Niilo Ahonen (k. 
1982). Hän oli pitkän lin-
jan maanpuolustusmies. 
Keravan Reserviupseeriker-
hon puheenjohtajana hän 
oli vuosina 1937–1945 ja 
uudelleen 1949–1957. Li-
säksi hän toimi Reserviup-
seeriliiton hallituksen jäse-
nenä vuosina 1940–1946 
ja uudelleen 1949–1953. 
Liitossa hän hoiti useita 
hallituksen määräämiä 
erityistehtäviä ja kuului 
useita vuosia hallituksen työvaliokuntaan. Ahonen oli ollut mukana 
mm. toimikunnassa, mikä valmisteli reserviupseerien tukijärjestön Re-
serviupseeriliiton Kannatusyhdistyksen perustamista. Keravalla hänet 
muistetaan idearikkaana ja tarmokkaana puheenjohtajana. Vuonna 
1958 Ahonen kutsuttiin Keravan Reserviupseerikerhon ensimmäiseksi 
kunniajäseneksi. Merkittävänä kunniatehtävänään hän sai kuulua Re-
serviupseeriliiton asettamaan kunniavartioon marsalkka Mannerheimin 
siunaustilaisuudessa. Hänelle on myönnetty mm. seuraavat kunnia- ja 
ansiomerkit: VR 3 mk, VR 4 mk, VS mm, SK ar, SU am krk ja RUL am.
  (Sampola: 1983. s. 10, 11, 26.)
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Piiriorganisaatio
RUL:n piiriorganisaation luominen aiheutti maanpuolustukseen kiel-
teisesti suhtautuvassa äärivasemmiston sanomalehdistössä kirjoituksia 
reserviupseereita vastaan. Näissä lehdissä epäiltiin lakkautetun suojelus-
kuntajärjestön haamun kurkkivan Reserviupseerijärjestön takana. Liittoa 
kutsuttiin suorastaan uudeksi suojeluskunnaksi. Kerhojen omistamia vä-
hiä aseita nimitettiin asevarastoiksi. Eräs kirjoittaja arvosteli kärkevästi 
jopa reserviupseerien toimintaa isänmaallisen hengen kohottamiseksi. 
Kirjoittelulla ei kuitenkaan onnistuttu horjuttamaan reserviupseerien 
toimintaa vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa, vaikutus oli päinvastoin 
henkeä nostava. Kerhojen jäsenmäärä kasvoi.76 

Piiriorganisaation perustamisen avulla avautui Reserviupseeriliitolle 
mahdollisuus tehokkaammin ohjata piiritoimikuntien kautta kerhojen 
toimintaa. Erityisen tärkeänä tehtävänä oli uusien kerhojen perustami-
nen piirien toimialueille. Jäsenkunnan laajentaminen ja nuorten upsee-
rien saaminen mukaan toimintaan koettiin myös tärkeäksi. Piirien avul-
la oli mahdollista tehostaa ja yhtenäistää liiton toimintaa koko maassa. 
RUL:n vuoden 1953 toimintasuunnitelman mukaan kerhojen ja piirien 
toiminnassa keskeinen sija tuli olla esitelmä- ja keskustelutilaisuuksilla 
sekä elokuvaesitysten järjestämisessä. Lisäksi toiminnassa tuli olla ur-
heilua, kilpailutoimintaa, valistustyötä ja hengellistä toimintaa. Itsenäi-
syyspäivänä tuli pyrkiä järjestämään yleisötilaisuuksia ja hankkia niihin 
korkeatasoisia esitelmöitsijöitä. Varsinainen sotilaallinen koulutus ja am-
pumaurheilu olivat edelleen kiellettyjä.77

Perustetulla Uudenmaan piirillä oli heti vahva edustus Reserviup-
seeriliiton johdossa. Piirin puheenjohtaja kapteeni Niilo Ahonen toimi 
liiton hallituksessa vuoden 1953 loppuun asti. Hänen lisäkseen kap-
teeni Mauno Nuutilainen Järvenpäästä oli liittohallituksessa vuodet 
1953–1955. Kapteeni Sven Harling Loviisasta valittiin liittohallitukseen 
vuosiksi 1954–1956. Liiton valtuuskunnan jäseninä olivat luutnantti 
Jaakko Huikkola Mäntsälästä ja luutnantti Erkki Haarla Lohjalta. Kap-
teeni Kai A. Vakkuri oli liiton hallituksen asiantuntijajäsenenä vuodet 
1954–1955.78 

76   Valkama 1956: s. 83–86.
77   Ikonen 2006, s. 60–62. Numminen 1981, s. 185.
78   Numminen 1981, s. 274–279.

1953 1954

Uusia sotilasarvoja
Vuoden 1952 lopulla otettiin käyttöön kaksi uutta sotilasarvoa: yliluut-
nantti ja ylivääpeli sekä näille uudet arvomerkit. Uusien sotilasarvojen 
käyttö ja merkinnät määriteltiin pääesikunnan käskylehdellä 12.12.1952. 
Yliluutnantin arvoasteen käyttö ja sen sopivuus järjestelmään herätti kes-
kustelua ja tehtyä päätöstä arvosteltiin. Tuli jopa pilkkanimiä, kuten esim. 
”punttiluutnantti”.  Sodissa jo luutnanteiksi kohonneet reserviupseerit 
olivat myös pettyneitä saatuaan tämän jälkeen ylennyksen yliluutnan-
teiksi odotetun kapteeniylennyksen sijasta.79

Toiminta käyntiin
Puheenjohtajaksi Kai A. Vakkuri 
Piirin toiminta alkoi varsinaisesti vasta myöhäissyksyllä 1954. Toiminta-
kertomuksen mukaan piirin puheenjohtajana toimi vuonna 1954 tuolloin 
40-vuotias hyvinkääläinen kapteeni, toimitusjohtaja Kai A. Vakkuri. Näin 
ollen ensimmäisen puheenjohtajan kapteeni Niilo Ahosen toimikausi jäi 
vain hieman yli vuoden mittaiseksi. Miten ja milloin Vakkuri valittiin 
tehtäväänsä puheenjohtajaksi, ei selviä jäljelle jääneistä lähteistä.80

Piirin ensimmäiseksi piirisihteeriksi valittiin hyvinkääläinen vänrik-
ki Jaakko Heinilä todennäköisesti vasta vuoden 1954 syksyllä. Piirin toi-
minnan ollessa alussa ja sen asemakin suhteessa kerhoihin selkiintymätön 
piirisihteeri toimi harrastuspohjalla ja vain hänen piiristä johtuneet ku-
lunsa korvattiin. Piirin toiminnan käyntiinlähtöä haittasi ilmeisesti myös 
se, että kerhot toimivat tuolloin hyvin itsenäisesti ja aktiivisesti eivätkä 
vielä mieltäneet piirin roolia tärkeäksi reserviupseerien järjestökentäs-
sä.81 Luutnantti Arvo Seppänen Hyvinkäältä toimi piirin ensimmäisenä 
urheilu-upseerina ja myös urheilujaoston puheenjohtajana vuoden 1954 
lopun ajan.82

79   Palokangas 2000: s. 66.
80  KA Pk 2113 Ec 4. Saapuneet asiakirjat, selosteet ja ilmoitukset. Uudenmaan piirin toi- 
        mintakertomus vuodelta 1954.  Aikaisemmissa tutkimuksissa on mainittu Ahosen jatkaneen 
     puheenjohtajana vuoden 1955 loppuun tai jopa vielä vuoden 1956, mutta jo vuoden 1954 
      keväällä valittiin Vakkuri liiton hallituksen työvaliokuntaan, joten hänen on täytynyt olla jo  
       piirin puheenjohtaja, jonka asian myös piirin toimintakertomus vuodelta 1954 selvästi vah- 
      vistaa.
81  KA Pk 2113 Ec 4 Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1954 ja A. van der Palsin 
      haastattelu 29.10.2009.
82  Hyvinkään Reserviupseerien arkisto. Kerhon toimintakertomus vuodelta 1954. Piirin toi- 
      mintasuunnitelma loppuvuodeksi 1954 ja vuodeksi 1955. Päivätty 20.10.1954.
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1954

Kai A. Vakkuri, puheenjohtaja 1954–1965. 
Kunniapuheenjohtaja 1965–1978.

Puheenjohtaja  
Kai A. Vakkuri

1954

Piiritoimikuntaan kuuluivat vuonna 1954 piirin kaikkien kerhojen 
edustajat. Sen työvaliokunnassa olivat puheenjohtajan ja piirisihteerin 
lisäksi: varapuheenjohtajana luutnantti Reino Nurmi Lohjalta, kaptee-
ni Niilo Ahonen Keravalta, luutnantti Toivo Marttinen Nurmijärveltä ja 
luutnantti Hannes Heikkilä Porvoosta. Työvaliokunta kokoontui vuoden 

Piirin historian 
ensimmäinen 
kiertokirje, 
joka lähetettiin 
kerhoille vasta 
marraskuun 
alussa 1954. 
Tiedotettavaa 
oli kuitenkin 
jo runsaasti.

Piirin toinen puheenjoh-
taja, kapteeni (majuri), 
kauppaneuvos Kai A. 
Vakkuri (1914–1978) 
yleni talvi- ja jatkoso-
dassa vänrikistä kaptee-
niksi. Hän oli välirauhan 
ajan puolustusvoimien 
palveluksessa ylimääräi-
sesti palkattuna upsee-
rina. Vakkuri liittyi Hy-
vinkään Reserviupseeri-
kerhon jäseneksi vuonna 
1945. Hän toimi kerhon 
puheenjohtajana vuon-
na 1953, jonka jälkeen 
varapuheenjohtajana 
kaksi vuotta. Piirin varapuheenjohtajana Vakkuri toimi hieman yli 
vuoden, jonka jälkeen puheenjohtajana vuodet 1954–1964. Hän oli 
monien kerhojen mm. Hyvinkään ja Tuusulan sekä Uudenmaan Re-
serviupseeripiirin huomattava taloudellinen tukija. Vakkuri oli liiton 
hallituksen työvaliokunnan asiantuntijajäsen 1954–1955 ja jäsen 
vuosina 1956–1965 sekä RUL:n valtuuskunnan, myöhemmin liit-
toneuvoston jäsen 1966–1978. Hänet ylennettiin majuriksi vuonna 
1963 ja valittiin piirin ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi vuon-
na 1965. Vakkurille oli myönnetty mm. seuraavat kunnia- ja ansio-
merkit: SL K, VR 3 tlk, VR 3 mk, VR 4 tlk, VR 4 mk, SVR R. RUL am, 
SU hop ar, Saks Rr 2 
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1954

dollistaisivat urheiluammunnan ja täyttäisivät muotoseikat myös luvan 
saamiseksi tähän urheilumuotoon.86

86   Numminen 1981. s. 191. Valkama 1956: s. 90. Hyvinkään Reserviupseerien arkisto. Liiton 
      kiertokirje n:o 6, 18.5.1954.

1954

Ampumaurheilun vapautuminen harrastuskiellosta vuonna 1954 pakotti kerhot muut-
tamaan sääntöjään,  anomaan lupaa  ampumatoimintaan  ja rekisteröimään sääntö-
jensä muutokset.

aikana vain kerran.83 Piiritoimikunta kokoontui myös ilmeisesti vain ker-
ran. Kokouksessa 20. lokakuuta todettiin, että nyt toimii piirin puheen-
johtajana kapteeni Kai A. Vakkuri. Samalla hyväksyttiin piirin toimin-
tasuunnitelma syyskaudeksi 1954 ja vuodeksi 1955. Tämän perusteella 
voidaan päätellä, että vuodelle 1953 ja alkuvuodeksi 1954 ei ollut laa-
dittu toimintasuunnitelmia lainkaan. Kokouksessa keskusteltiin myös 
piirilehden perustamisesta, kerhojen naisosastoista, hengellisen päivän 
järjestämisestä ja maanpuolustusjuhlasta. Piirisihteerille määrättiin ku-
lukorvaus 10.000 markkaa kuukaudessa. Piiritoimikunnan jäsenille ei 
päätetty maksaa mitään korvauksia.84

Piirin toiminnan käynnistyminen ajoittui selvästi vasta loppuvuo-
teen 1954. Piirisihteeri Jaakko Heinilä lähetti kerhoille vuoden aikana 
kolme kiertokirjettä, joista ensimmäisen vasta 6. marraskuuta. Kier-
tokirjeissään hän tiedotti kilpailuista, kertoi kilpailutuloksista, kehot-
ti perustamaan naisjaostoja, tiedotti tulevista hengellisistä päivistä ja 
muistutti itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksien järjestämisestä. Vuoden 
viimeisen kiertokirjeen Heinilä lähetti 20. joulukuuta, jossa hän muis-
tutti lähettämään kerhojen toimihenkilöiden tiedot, kehotti järjestä-
mään kunniavartiot sankarihaudoille jouluna ja kertoi hengellisten 
päivien kulusta.85  

Ampumaurheilu vapautuu
Reserviupseerien toiminnan painopiste suunnattiin voimakkaasti mas-
saurheiluun, jonka päämääränä oli reserviupseerikunnan sotilaskunnon 
kohottaminen. Ampumaurheilu muodostui heti hyvin suosituksi sen 
vapautuessa vihdoin vuoden 1954 keväällä sisäministeriön päätöksellä 
pitkäaikaisesta harrastuskiellosta. Liitto päätti heti liittyä Suomen Am-
pujainliiton jäseneksi ja ottaa toimintasuunnitelmassaan ampumaur-
heilu koko järjestöä koskevaksi massakilpailuksi. Vaikeudet ampumaur-
heilun aloittamiseksi olivat suuret. Oli pula ampumaradoista, aseista 
ja patruunoista. Lisäksi jokainen kerho joutui erikseen anomaan lupaa 
sisäministeriöltä ja myös tekemään tarvittavat muutokset sääntöihinsä 
ampumaurheilun mahdollistamiseksi. Reserviupseeriliitto ohjeisti tar-
kasti kiertokirjeellään kerhoja muuttamaan sääntöjään, niin että ne mah-

83   KA Pk 2113 Ec 4. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1954.
84  Lohjan Reserviupseerikerhon arkisto: Piiritoimikunnan kokouksen esityslista 20.10.1954.  
    Piirin toimintasuunnitelma syksyksi 1954 ja vuodeksi 1955. Lohjan kokousedustajan  
       muistiinpanot.
85   Lohjan Reserviupseerikerhon arkisto: Piirin kiertokirjeet 1–3/1954.
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1954

Ensimmäinen piirinmestaruuskilpailu, 
hengellinen	toiminta	käynnistyy
Piirin syysmestaruuskilpailu järjestettiin Hyvinkäällä Usmin maastossa 
marraskuun lopussa 1954. Näihin todennäköisesti ensimmäisiin viralli-
siin piirinmestaruuskilpailuihin osallistui 30 upseeria eri kerhoista. Lumi-
pyry haittasi kilpailusuorituksia huomattavasti. Kilpailuihin oli järjestetty 
myös muonitus, jonka upseerien rouvat hoitivat menestyksellisesti.87  Pie-
noiskivääriammunnan voitti kapteeni Ahti Utti Nurmijärveltä, pistooli-
kouluammunnan vänrikki Arto Lättila Järvenpäästä. Pistoolikuvion voitti 
luutnantti Reino Helin, suunnistuksen luutnantti Kauko Ukkola ja kar-
tanluvun kapteeni Waldemar 
Paavilainen kaikki Hyvinkääl-
tä. He olivat siis ensimmäiset 
Uudenmaan Reserviupseeri-
piirin piirinmestarit. 88 

Marraskuussa järjestet-
tiin myös piirin hengelliset 
päivät Hyvinkäällä ja tämän-
kin tilaisuuden järjestelys-
tä vastasi Hyvinkään kerho. 
Osallistujia oli vain kolmesta 
piirin kerhosta yhteensä 30 
upseeria, vaikka ohjelma oli 
korkeatasoinen. Piirin ter-
vehdyksen tilaisuudessa esit-
ti kapteeni Kai A. Vakkuri. 
Eversti Wiktor Vähätupa piti 
voimakashenkisen puheen, 
kapteeni Aarne Vuorela ava-
si keskustelun ja Hyvinkään 
Mieslaulajat esiintyivät. Tä-
mäkin toimintamuoto oli saa-
tu alkuun.89

Piirisihteeri Jaakko Heinilä 

87   Kuvaa hyvin aikaa, että toimintakertomuksessa on muonittajien kohdalla ensin kirjoitettu:  
      entiset lotat, mutta tämä on yliviivattu ja korvattu ilmaisulla: upseerien rouvat. 
88   KA Pk 2113 Ec 4. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1954. Lohjan Reserviup- 
       seerikerhon arkisto: Piirin kiertokirje 2/54.
89   KA Pk 2113 Ec 4. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1954.

Jo ensimmäinen täyden vuoden kattava piirin 
toimintasuunnitelma oli varsin haastava.

Vaikka ensimmäinen varsinainen toimintavuosi 1954  jäi hyvin lyhyeksi, 
oli toimintaa kuitenkin paljon.
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päätti vuoden 1954 toimintakertomuksen optimistiseen toteamukseen, että 
kerhot ovat vähitellen alkaneet ymmärtää piiritoiminnan tärkeyden ja yhteis-
toiminta piirin ja kerhojen välillä on jatkuvasti parantunut. Hän toivoi myös, 
että tuleva vuosi tiivistäisi kerhojen ja piirin yhteistoiminnan täydelliseksi.90 

90   Ibid

Piirin ensimmäiset talvimestaruuskilpailut järjestettiin helmikuussa 
1955 Rajamäellä.

1955
Vuoden 1955 alkaessa Reserviupseeriliitto lähetti kaikkiin kerhoihin oh-
jeen piiritoimikunnista ja niiden tehtävistä. Helmikuussa saapuneessa 
kirjelmässä todettiin, että piirit olivat rekisteröimättömiä liiton alueellisia 
elimiä. Piirin nimenä kehotettiin käyttämään muotoa: Suomen Reserviup-
seeriliitto r.y:n Uudenmaan piiri.  Kirjelmässä selostettiin piiritoimikun-
nan tehtävät ja organisoituminen. Ohjeen mukaan vain yli 300 jäsenen 
kerhoilla oli mahdollisuus saada kaksi edustajaa piiritoimikuntaan. Piirien 
tehtävänä oli toimia yhdyselimenä liiton ja piirin alueella toimivien reser-
viupseerikerhojen välillä. Tämän lisäksi piirin tehtävänä oli ohjata kerhojen 
toimintaa liiton antamien yleisten ohjeiden mukaisesti ja pyrkiä saamaan 
kaikki reserviupseerit liiton jäsenpiiriin. Samoin piti piirin avustaa kerho-
jen perustamisessa ja huolehtia vanhojen kerhojen elinvoimaisuudesta. 
Piirit velvoitettiin lähettämään toimintasuunnitelmansa tarkastettavaksi 
ja toimintakertomuksensa liittoon toimintavuoden päätyttyä.91

91   Lohjan Reserviupseerikerhon arkisto: RUL:n ohje piiritoimikunnista ja niiden tehtävistä 
       15.2.1955.

1954 1955

Loviisan Reserviupseerikerhon hallitus onnittelemassa puheenjohtajaansa, majuri 
Sven Harlingia tämän täyttäessä 50 vuotta 22.12.1955. Onnittelijoina vasemmalta ma-
juri Edi Reinivuo, kapteeni Åke Palmén, luutnantti Åke Österman, kapteeni Emil Hildén, 
luutnantti Veli E. E. Tamminen ja insinöörikapteeni Antti Pitko.  Sotilaspukujen käyttö oli 
juhlatilaisuuksissa tuolloin yleistä. Sodissa olleilla reserviupseereilla oli omat valtiolta 
lunastetut asepuvut.
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Tiedottaminen tehostuu
Uusi toimintavuosi toi piirin toimintaan yhä järjestäytyneempiä muoto-
ja. Piirisihteeri laati vuoden alussa kiertokirjeen kaikille jäsenkerhoille, 
missä kerrottiin seikkaperäisesti piirin luottamusmiesten valinnoista ja 
kilpailujen tuloksista sekä muistutuksia kerhoille toimintakertomusten 
ja vuosikokouspöytäkirjojen kopioiden lähettämisestä piirisihteerille. Pii-
ritoimikunta alkoi käyttää itsestään nimeä piirihallitus 92

Piirin talvimestaruuskilpailujen yhteydessä Rajamäellä helmikuussa 
pidetyssä vuosikokouksessa valittiin piirin puheenjohtajaksi yksimielises-
ti edelleen hyvinkääläinen kapteeni Kai A. Vakkuri ja varapuheenjohta-
jaksi luutnantti Reino Nurmi Lohjalta. Piirin urheilu-upseeriksi valittiin 
kapteeni Waldemar Paavilainen ja hengellisen toiminnan yhdysupseerik-
si pastori, luutnantti Lasse Rontu.  Molemmat olivat Hyvinkäältä. Työ-
valiokunta jatkoi muuten edellisen vuoden kokoonpanossaan.93 Hyvin-
kääläisten panos piirin johdossa oli silmiinpistävän suuri, kun edellisten 
lisäksi myös piirisihteeri oli Hyvinkäältä.

Piirilehti perustetaan
Piirilehti syntyi vuoden 1955 aikana. Se oli nimeltään Uudenmaan Reser-
viupseeri ja ilmoitti komeasti olevansa Uudenmaan piirin äänenkannat-
taja. Piirisihteeri pyysi vuoden ensimmäisessä kiertokirjeessään kerhoja 
lähettämään maaliskuun lopussa ilmestyvään lehteen haluamansa tie-
dot. Lehteen haluttiin tarkat tiedot sekä menneestä että tulevasta toi-
minnasta.  Piirilehti ilmestyi vuoden aikana kahdesti ja kannatti itsensä 
eli ei aiheuttanut piirille kuluja. Toimintakertomuksessa lehti todettiin 
tarkoituksenmukaiseksi yhdyssiteeksi piirin ja jäsenkerhojen välillä. Sen 
rahoitus ei ilmeisesti kuitenkaan ollut ongelmatonta, koska piirihallitus 
päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan jakaa piiri neljään alueeseen, 
joille kullekin annettiin velvoite kerätä ilmoituksia 10.000 markan ver-
ran lehden kulujen peittämiseksi. On huomattava, että tässä vaiheessa 
piirilehti oli yksinomaan reserviupseerien lehti, koska aliupseeripiiriä ei 
ollut vielä perustettu.94

Urheilutoiminta voimistui ja monipuolistui edelleen. Nurmijärven 

92   KA Pk 2113 Hau 1. Uudenmaan piirin kiertokirje 1/55.
93   Ibid.
94   KA Pk 2113  Ec 5. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1955. Hau 1 Piiritoimi- 
       kunnan kokous 12.12.1955. Uudenmaan Reserviupseeri lehti 1.vuosikerta nro 3–4.

19551955

Ensimmäinen piirin lehti oli pieni vaatimaton julkaisu, joka kuitenkin ilmoitti 
komeasti olevansa Uudenmaan Reserviupseeripiirin äänenkannattaja.



6160

kerhon järjestämien talvimestaruuskil-
pailujen lisäksi Hyvinkään kerho järjesti 
toukokuussa piirin kevätajot autoparti-
oille.  Kevätampumamestaruuskilpailut 
järjestettiin Taistelukoululla Tuusulassa 
Järvenpään kerhon vastuulla. Lohjan 
kerho puolestaan järjesti piirin syysmes-
taruuskilpailut.95

Kevätammunnat järjestettiin ensi 
kerran kotiradoilla liiton prosenttikil-
pailuna. Kilpailulajeina olivat pienois-
kivääri- ja sotilaspistooliammunta. 
Vaikka edelleen oli pulaa sekä aseista 
että ammuksista, innostuneita ampu-
jia osallistui kilpailuun runsaasti.96 Itäi-
sellä Uudellamaalla oli lisäksi kerhojen 
välistä kilpailutoimintaa. Loviisassa 
järjestettiin syksyllä maastokilpailut, 
joihin osallistui loviisalaisten lisäksi 
Porvoon ja Valkon kerhojen jäseniä sekä kilpailijoita myös sotilaspiiristä.97

Karkkilan Reserviupseerikerhon 15-vuotisjuhla yhdistettiin itse-
näisyyspäivän juhlaan 6.12.1955 Vihdissä. Tätä ennen laskivat Kark-
kilan kerhon edustajat seppeleen Karkkilan sankarihaudalle.  Juhlassa 
juhlapuhujana oli jääkärikenraaliluutnantti evp Karl Lennart Oesch, 
joka lausui puheessaan mm: 

”Voimakas puolustustahto, joka ei ole kysynyt uhrien määrää, on 
aina pelastanut maamme vapauden. Ehdottoman antautumisen si-
jasta olemme aina voittaneet vapauden ja itsemääräämisoikeuden. 
Itsenäinen kansa, jolla ei ole puolustusvoimia eikä tahtoa, on kuin 
talonomistaja, joka ei ole ottanut palovakuutusta. Puolustusvoimat 
on kuin vakuutus, jonka maksujen suhteen ei kannata eikä voi kit-
sastella nykypäivänäkään.” 

Piiriä edustivat juhlassa puheenjohtaja, kapteeni Kai A. Vakkuri ja pii-
risihteeri, vänrikki Jaakko Heinilä, jotka ojensivat juhlivalle kerholle 
lahjana pokaalin kiertopalkinnoksi kilpailtavaksi kerhon johtokunnan 
määräämin tavoin ja säännöin. Juhlaa seuranneissa juhlaillallisilla Kark-

95   Ibid.
96   Valkama 1956: s.90.
97   Böhls 1989: s. 17.

1955

Hyvinkääläinen luutnantti Jaakko 
Heinilä oli piirin ensimmäinen ja pit-
käaikainen sihteeri vuodesta 1954 
vuoteen 1965.

kilassa ojennettiin liiton kultainen ansiomitali insinöörikapteeni Ernst 
B. Alanderille.98 

Piirisihteeri Jaakko Heinilän mukaan vuosi oli ehdottomasti paras 
piirin tähänastisena toiminta-aikana. Taloudellinen tilanne piirissä oli 
kuitenkin hyvin heikko. Vaikeuksista selvittiin, kuten toimintakerto-
muksessa kerrotaan: ”puheenjohtajan, kapteeni Vakkurin suosiollisella 
avustuksella”.99 Hän joutui lähes jatkuvasti avustamaan piiriä avokätei-
sesti, jonka lisäksi hän lahjoitti useita palkintoja piirin ja eri kerhojen 
kilpailuihin. Piirin huono taloudellinen tilanne ei ollut poikkeuksellista, 
se oli tuolloin hyvin samankaltainen myös useassa muussa piirissä.100

Naisjaostoja kerhoihin
Reserviupseerikerhoihin oli syntynyt naisosastoja jo aivan 1950-luvun 
alussa. Tuohon aikaan niiden pääasiallisin toiminta oli huoltotyötä, kaa-
tuneitten omaisten auttamista, muonitustehtäviä ja juhlien järjestelyjä. 
Lisäksi naisjaostot hankkivat vuosien varrella monille kerhoille oman 
lipun. Uudellamaalla ensimmäiset naisjaostot toimivat Järvenpäässä, 
Hyvinkäällä ja Karkkilassa jo vuoden 1955 lopulla. Piirihallituksen ko-
kouksessa joulukuussa päätettiin kehottaa kerhoja muodostamaan nais-
jaostoja, joista olisi toiminnalle erinomaista apua.101

Vuosi 1955 oli ollut eräänlainen käännekohta Suomen sodanjäl-
keisessä historiassa. Maamme liittyi Pohjoismaiden neuvostoon ja Yh-
distyneisiin kansakuntiin, avautuminen länteen alkoi. Lisäksi tuli tieto 
Porkkalan alueen palauttamisesta. Kylmän sodan ilmapiirissä oli selvää 
lauhtumista. Tämä kaikki siivitti myös reserviupseerien kerhotoiminnan 
entistä runsaammaksi ja monipuolisemmaksi. Reserviupseerikerhojen 
määrä nousi myös voimakkaasti.102

Reserviupseeriliiton 18 perustettua piiriä toimivat edelleen rekis-
teröimättöminä yhteisöinä tavallaan epävirallisella pohjalla. Eräät piirit, 
kuten Satakunta ja Lahti, halusivat rekisteröitymistä, mutta useimmat 
muut eivät pitäneet rekisteröitymistä kiireellisenä asiana. Näin RUL:n 
hallituksen kokouksessa keväällä 1956 esille otettu asia jäi ennalleen, 

98    URPark: Uudenmaan Reserviupseeri, numero 3-4.
99    KA Pk 2113 Ec 5. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1955.
100  RUL:n historian (1981) kirjoittaja Antti Numminen on keskustelussa kirjoittajan kanssa 
      kertonut 1950-luvulla piirien kassan olleen useimmiten sama kuin puheenjohtajan oma 
        lompakko, josta monet menot maksettiin.
101  Numminen 1981, s. 181–182.  KA Pk 2113 Hau 1, Piiritoimikunnan kokous 12.12.1955. 
102   Ikonen 2006, s. 64.

1955
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mutta liiton hallitus päätti ryhtyä valmistelemaan asiaa.103

Vuonna 1956 Uudenmaan piirin toiminta vilkastui entisestään. Kil-
pailuissa osanottajamäärät olivat paisuneet jo niin suureksi, että piirin 
hallinnossa harkittiin osallistuvien joukkoa jollain lailla rajoitettavaksi. 
Keravan kerhon järjestämiin talvimestaruuskilpailuihin Tuusulassa osal-
listui tosin vain 35 kilpailijaa, mutta Loviisassa järjestettyihin syysmesta-
ruuskilpailuihin jo yli sata kilpailijaa. Myös Sotilasläänin ja Uudenmaan 
sotilaspiirin edustajat olivat seuraamassa kilpailuja Loviisassa. Lajeina 
tässä kilpailussa olivat suunnistus, kartanluku, pienoiskiväärin 20 lauka-
usta makuulta, pistoolin kouluammunta 20 laukausta ja pistoolikuvio-
ammunta. Suuresta osanottajajoukosta huolimatta kilpailut onnistuttiin 
viemään läpi viidessä tunnissa. Ammunnan joukkuekilpailun kerhojen-
välisessä kilpailussa Hyvinkää sai toisen kiinnityksen piirin puheenjoh-
tajan lahjoittamaan kiertopalkintoon.104

Piirin joukkueet RUL:n kilpailuihin
Ilmeisesti ensimmäistä kertaa Uudenmaan piiristä täysi joukkue osallis-
tui RUL:n talvimestaruuskilpailuihin, mitkä järjestettiin Rovaniemellä. 
Samoin piiristä lähti täysi joukkue Kokkolassa pidettyihin liiton ampu-
mamestaruuskilpailuihin. Menestystä kuvattiin kohtuulliseksi eli palkin-
tosijoille ei ylletty. Talvimestaruuskilpailuissa piirin joukkue oli seitse-
mäs. Hyvinkäällä järjestettiin lisäksi RUL:n kevätajo-autokilpailu, joihin 
osallistui viitisenkymmentä paria. Joukkuekilpailussa Uudenmaan piiri 
oli toinen. Kevätkaudella onnistuttiin saamaan täydet joukkueet RUL:n 
kilpailuihin, mutta syysmestaruuskilpailuihin Tampereelle ei saatu täyttä 
joukkuetta kokoon.105

Vuoden aikana sekä Lohjan että Hangon kerhot juhlivat 20-vuotista 
toimintaansa. Lohjalla järjestettiin arvokas maanpuolustusjuhla, jossa 
Reserviupseeriliittoa edusti sen puheenjohtaja majuri Ilmo Ollinen ja Uu-
denmaan piiriä puheenjohtaja kapteeni Kai A. Vakkuri. Juhlassa vihittiin 
Lohjan kerhon naisjaoston lahjoittama lippu. Hangon kerhon juhlakoko-
uksessa piiriä edusti varapuheenjohtaja luutnantti Reino Nurmi.106 

Keväällä järjestettiin Karkkilassa hengelliset päivät ja syksyllä Por-
voossa. Arvokkaasta ja hyvästä ohjelmasta huolimatta osanottajamäärä 

103   Valkama 1956: s.77. Numminen 1981: s. 155.
104  KA Pk 2113 Ec 4. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1956. Keski-Uusimaa 
        76/56 16.10.1956.
105   KA Pk 2113 Ec 4. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1956.
106   Ibid. Hangon kerhon juhla oli vuoden myöhässä, koska se oli perustettu jo vuonna 1935.

1956
oli odotettua pienempi, Porvoossa kuitenkin runsaampi kuin Karkkilassa. 
Useimmissa piirin kerhoissa oli myös aloitettu yhteistoiminta paikallisten 
aliupseerikerhojen kanssa. Oli järjestetty yhteisiä esitelmätilaisuuksia, 
kilpailuja ja kunniavartioita sankarihaudoilla. Piirilehti ilmestyi suunni-
telman mukaisesti vuoden aikana neljä kertaa.107

Valkon kerhon toiminta päättyy
Valkossa toimineen reserviupseerikerhon toiminta päättyi ilmeisesti 
vuoden 1957 alkaessa.  Pernajan kuntaan kuulunut Valkon alue liitettiin 
tuolloin Loviisan kaupunkiin, ja Valkon reserviupseerit liittyivät Loviisan 
kerhoon. Vielä vuoden 1956 aikana kerhon upseerit kilpailivat Valkon 
kerhon nimen alla piirin kilpailuissa, joissa kapteeni Arne Saunamäki 
Valkon kerhosta voitti suunnistuksen ikämiessarjan.108 Tämän jälkeen 
piirissä oli yksitoista kerhoa.

Piiri koki melkoisen menetyksen marraskuussa, kun juuri perustettu 
Helsingin maalaiskunnan Tikkurilan Reserviupseerikerho päätti liittyä 
äänestyksen jälkeen Helsingin piiriin Uudenmaan piirin sijasta, johon se 
olisi RUL:n piirijaon mukaisesti kuulunut.109

1957
Kilpailuja
Kilpailut olivat edelleen piirin tärkein toimintamuoto. Niiden suosio 
osoitti yhä kasvamisen merkkejä. Järvenpään kerho sai järjestettäväkseen 
talvimestaruuskilpailut Taistelukoulun maastossa Tuusulassa. Piirin yh-
destätoista kerhosta kahdeksan oli mukana tässä kilpailussa. Autopartioi-
den maantieajot olivat myös suosittuja. Nurmijärven kerhon järjestämän 
kerhojenvälisen autopartiokilpailun voitti Lohja, mikä enteili tämän lajin 
liiton mestaruutta. RUL:n maantieajoihin Haminassa osallistui piiristä 
täysi joukkue. Liiton mestaruuden voitti pari Erkki Haarla – Timo Urhola 
Lohjalta. Hangon kerho järjesti kesällä piirin ampumamestaruuskilpailun 
Russarön linnakkeella. Osanottajia oli tässä kilpailussa yli seitsemänkym-
mentä kuudesta eri kerhosta.110

Keravalla järjestettiin syyskuun alussa piirin kolmiottelu, joka oli 

107   Lohjan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirilehti 4/56.
108   KA Pk 2113. Ec 4. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1956. Erkki Tuormaan 
        sähköpostiviesti 8.4.2010. Keski-Uusimaa 75/56.
109   KA Pk 2113 Ec 5. RUL:n saapuneet asiakirjat, selosteet ja ilmoitukset.
110   KA Pk 2113 Ec 5. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1957.

1957
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uusi kilpailumuoto. 
Tässä olivat lajeina 
50 m uinti, pistoo-
liammunta ja maasto-
juoksu. Ensimmäisen 
joukkuemestaruuden 
tässä uudessa lajis-
sa voitti Hyvinkään 
Reserviupseerikerho. 
Lokakuussa pidettiin 
Hyvinkäällä piirin 
maastomestaruuskil-
pailut, joissa oli järjestelyissä mukana avustamassa myös paikallinen ali-
upseerikerho. Kerhojenvälisen kilpailun voitti Hyvinkää.111 

Marraskuussa Lohjan kerho järjesti piirin hengelliset päivät, missä 
vieraili puhujana kenttäpiispa Toivo Laitinen. Päivän hengellisen ohjel-
man lisäksi osanottajilla oli mahdollisuus tutustua Rajavartiokouluun, 
missä nautittiin myös kenttäateria.112

Nuorten upseerien toiminta käyntiin
Nuorten upseerien toimikunta perustettiin piiriin huhtikuussa. Tämän 
uuden toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin piirisihteeri, luutnant-
ti Jaakko Heinilä ja sihteeriksi vänrikki Kari Niemi myös Hyvinkäältä. 
Nuoret kaipasivat oikeaa maanpuolustustoimintaa, pelkät juhlapuheet 
ja ”sotajuttujen kuunteleminen” eivät heille riittäneet. Liiton nuorten 
upseerien toimikunta järjesti Helsingissä huhtikuussa ensimmäiset neu-
vottelupäivät piirien nuorten upseerien edustajille. Kokouksessa todettiin 
reserviläisten tärkeimmän maanpuolustustyön olevan oman kuntonsa 
hoitaminen ja mahdollisimman suuren maastokelpoisuuden hankkimi-
nen. Uudenmaan piirin edustaja vänrikki Raimo Nordström Loviisasta 
valittiin liiton nuorten upseerien toimikuntaan.113

Piirin hallinnossa ei tapahtunut vuoden aikana muutoksia. Piirin 
puheenjohtaja, kapteeni Kai A. Vakkuri kuului edelleen liiton hallituk-
seen. Jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström ja kapteeni Sven Har-
ling Loviisasta, kapteeni Matti Mattila Nurmijärveltä sekä luutnantti 

111   Ibid.
112   Ibid.
113    Ikonen 2006. s. 63. KA Pk 2113 Ec 5. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1958.

1958
Erkki Haarla Lohjalta kuuluivat liiton valtuuskuntaan. Piirilehti ilmestyi 
vuoden aikana ilmeisesti neljä kertaa. Piirisihteeri lähetti vuoden aikana 
viisi kiertokirjettä, joten tiedotus toimi. Piirin taloudellinen tilanne oli 
edelleen hyvin heikko, mutta jälleen puheenjohtajan avustuksella oli vai-
keuksista toimintakertomuksen mukaan kuitenkin selvitty.114

1958
Piirilehti lopetetaan
Vuonna 1955 perustettu piirilehti eli vain kolme vuotta.  Se ei enää ilmes-
tynyt vuonna 1958. Lakkautuspäätöksen syynä katsottiin toimintakerto-
muksessa olevan maassa vallitsevan heikon taloudellisen tilanteen, joka 
ei ilmeisesti mahdollistanut riittävän mainosmäärän saamista lehteen. 
Lehden puuttuessa pidettiin yhteyttä kerhoihin kiertokirjeiden avulla115.

Kilpailut lisääntyvät
Kilpailutoiminta oli edelleen kaikki kaikessa piirin reserviupseerien kes-
kuudessa. Muihin piirin järjestämiin tilaisuuksiin oli osanotto niukanlais-
ta.  Helmikuussa järjestettyyn neuvottelutilaisuuteen kerhojen urheilu- ja 
ampumaupseereille, jossa oli tarkoitus sopia kilpailusäännöistä ja muista 
yksityiskohdista, saapui kuitenkin vain viiden kerhon edustajat. Nuorten 
upseerien kokouksesta ei tullut mitään, koska paikalle tuli vain kahden 
kerhon edustajat. Kilpailuihin sitä vastoin osallistuttiin edelleen niin 
runsaslukuisesti, että jälleen harkittiin osanottajamäärän rajoittamista 
järjestelyvaikeuksien vuoksi.116

Piirin kilpailut pyrittiin järjestämään kaksi tai kolme viikkoa ennen 
RUL:n vastaavia kilpailuja edustusjoukkueiden valitsemiseksi. Piirin tal-
vimestaruuskilpailut järjestettiin Tuusulassa Keravan kerhon toimesta. 
Näitä kilpailuja seuranneessa RUL:n talvimestaruuskilpailuissa Jyväsky-
lässä Loviisan kerhon kapteeni Arne Saunamäki saavutti liiton mestaruu-
den ikämiesten, yli 45-vuotiaitten sarjassa. Toukokuussa järjestetyt piirin 
autopartioiden kevätajot jouduttiin peruuttamaan osanottajien vähyyden 
vuoksi. Piirin sotilaskolmiottelu käytiin Nurmijärven kerhon järjestämä-
nä Rajamäellä elokuussa. Näitä ennen heinäkuussa Västnylands Reser-

114   KA Pk 2113 Ec 5. Uudenmaan piirin toimintakertomus 1958. Piirilehden ilmestymiskertoja 
       ei ole voitu lähteistä varmistaa.
115   KA Pk 2113 Ec 5, Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1958.
116   Ibid

1957

Reserviupseerikerhon toiminnan järjestäminen ei ollut ko-
vin helppoa eikä yksinkertaista 1950-luvulla.
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vofficersklubb oli järjestänyt piirin 
ampumamestaruuskilpailut Tam-
misaaressa. Kesän kilpailuja seura-
sivat piirin maastomestaruuskilpai-
lut Karkkilassa. Kilpailuja ja niissä 
osallistujia oli paljon.  Hengelliset 
päivät järjestettiin kahdesti, kevääl-
lä Järvenpäässä ja syksyllä Loviisassa 
paikallisen kerhon 20-vuotisjuhlien 
yhteydessä. Piirin puheenjohtaja ja 
piirisihteeri olivat läsnä kaikissa pii-
rin tilaisuuksissa.117

Karkkilan kerhon 
vetoomus
Karkkilan Reserviupseerikerho 
esitti syksyllä 1958 liitolle vetoo-
muksen vielä mahdollisesti Neu-
vostoliitossa olevien suomalaisten 
sotavankien palauttamiseksi. RUL 
vei asian eteenpäin ulkoministeri-
öön, joka otti yhteyden silloiseen Neuvostoliiton ulkoministeriin. Neu-
vostoliitto ilmoitti, että heidän mielestään kaikki sotavangit on palau-
tettu, mutta jos yksittäistapauksia vielä paljastuisi, olisivat neuvostovi-
ranomaiset valmiit palautuksiin. Tämä oli ainoa koko Suomea koskenut 
ulkopoliittinen järjestötoimi, joka oli peräisin Uudenmaan Reserviup-
seeripiiristä.118

Uusi kerho Tuusulaan
Vuoden 1958 alussa oli piirissä yksitoista kerhoa. Kerhojen lukumäärä li-
sääntyi yhdellä kun syyskuussa perustettiin Tuusulan Reserviupseeriker-
ho. Se oli myös osittain vanha kerho, koska monet sen perustajajäsenistä 
olivat aikaisemmin kuuluneet naapurikerhojen Keravan ja Järvenpään jä-
senistöön. Kapteeni Jouko Rekola valittiin uuden kerhon ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi. Hän oli aikaisemmin toiminut aktiivisesti Keravan ker-

117   Ibid
118   Numminen 1981: s. 159. Karhumäki: 2003.

hossa. Perustamiskokoukseen paikalle saapunut piirin puheenjohtaja Kai 
A. Vakkuri toi julki tyytyväisyytensä uusien reserviupseerien saamisesta 
mukaan toimintaan. Erääksi syyksi uuden kerhon perustamiseen, ehkä 
leikkimielellä, mainittiin haluttomuus hankkia piirin ja liiton kilpailuissa 
palkintoja muiden paikkakuntien kerhojen palkintokaappeihin. Kerhon 
jäseniksi saatiin heti alussa lähes puolet Tuusulassa tuolloin asuneista 
reserviupseereista.119 

Kerhot juhlivat
Vuoden aikana 20-vuotiaan Loviisan kerhon lisäksi Keravan kerho täytti 
25 vuotta ja Hyvinkään kerho 30 vuotta. Kerhot järjestivät juhlapäivinään 
arvokkaat maanpuolustusjuhlat. Keravalla juhlapuhujana oli eversti Valo 
Nihtilä, joka käsitteli puheessaan maailmanpoliittista tilannetta ja suur-
valtojen välisiä kiistakysymyksiä. Hyvinkäällä juhlapuhujana oli profes-
sori L. A. Puntila. Piirin johto osallistui molempiin juhliin.120 

Omalla lipulla koettiin olevan kokoava ja yhdistävä merkitys. Loh-
jan kerho oli saanut oman lippunsa jo vuonna 1956. Perustetut kerhojen 
naisjaostot toimivat ahkerasti lippujen hankkimiseksi. Lohjaa seurasi pi-
an Hyvinkää Reserviupseerikerho. Sen 30-vuotisjuhlassa vihittiin hyvin-
kääläisen taiteilijan Olavi Lakasen suunnittelema ja kerhon naisjaoston 
lahjoittama lippu.121 Monet muut kerhot seurasivat pian perässä. Vain 
piirin lippu jäi vielä puuttumaan.

Piiriorganisaation luominen ei kuitenkaan sujunut aina aivan sopui-
sasti. Laatimassaan ja majuri Helmer Niemisen allekirjoittamassa kirjel-
mässä maaliskuussa Järvenpään kerho arvosteli suoraan liittoa ja syytti 
sitä piirien luomisesta puskuriportaaksi kerhojen ja liiton välille. Tämä 
liittyi Järvenpään kerhon tammikuussa tekemään aloitteeseen kunto- ja 
harrastemerkkien käyttöönotosta, jota asiaa ei ollut edes otettu käsitte-
lyyn liiton vuosikokouksessa, vaikka asia oli käsitelty piirin vuosikokouk-
sessa ja päätetty esittää eteenpäin. Järvenpääläiset toivoivat liiton selvit-
tävän asian, etteivät mahdolliset väärinkäsitykset jäisi yhteistoiminnan 
jarruiksi.122 Liiton työvaliokunta tutustui kirjeeseen kokouksessaan 24.3 
1958 ja totesi asian olevan edelleen keskeneräisen ja valmistelussa, joka 

119   Vakkuri, Juhani: Tuusulan reserviupseerikerhon ensimmäiset 50 vuotta. 1958–2008. Tuu- 
        sula 2008.
120   KA Pk 2113 Ec 5. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1958. Sampola: 1983 s. 32.
121   Julkaisutoimikunta: Hyvinkään Reserviupseerit 50 vuotta. Hyvinkää 1979: s. 18.
122  KA PK 2113 Ec 6, RUL saapuneet kirjeet ja selosteet. Järvenpään Reserviupseerikerhon  
        kirje Reserviupseeriliitolle 10.3.1958.

1958 1958

Piirin ensimmäinen pistoolikuvioammun-
nan vuoden 1954 piirinmestari Reino He-
lin ampumassa Hyvinkää ampumaradan 
vihkiäiskilpailuissa, jotka olivat samalla 
piirinmestaruuskilpailut.
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tieto ei ollut ilmeisesti tullut Järvenpäähän asti.123

Piirin hallituksen työvaliokuntaan kuului puheenjohtajan ja piirisih-
teerin lisäksi kapteeni Ilmari Mattila Keravalta, yliluutnantti Hannes Heik-
kilä Porvoosta, majuri Holger Sahramaa Karkkilasta ja kapteeni Bror-Erik 
Sahlstedt Västnylandin kerhon edustajana. Varajäseninä työvaliokunnassa 
olivat luutnantti Reino Kaukoranta Hangosta ja majuri Helmer Nieminen 
Järvenpäästä. Tämän lisäksi piirin urheilu-upseeri luutnantti Reino Helin 
kuului työvaliokuntaan. Piirin edustus RUL:ssa säilyi lähes samana. Piirin 
puheenjohtaja, kapteeni Kai A. Vakkuri Hyvinkäältä kuului edelleen liiton 
hallitukseen ja hänen lisäkseen kapteeni Bror-Erik Sahlstedt Tammisaa-
resta vuoden alusta lähtien. Piirin edustajat RUL:n valtuuskunnassa olivat 
edelleen jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström Loviisasta, luutnantti 
Erkki Haarla Lohjalta ja kapteeni Matti Mattila Nurmijärveltä.124

Piirin ja sen myötä myös kerhojen talous oli hyvin riippuvainen Reser-
viupseeriliiton ja sen kannatusyhdistyksen tuesta, joka piirissä kattoi usein 
kolme neljännestä kokonaismenoista. Reserviupseeriliiton kannatusyhdis-
tyksen nimi muutettiin vuonna 1958 Maanpuolustuksen Tuki Ry:ksi.125

123   KA Pk 2113 Hae 2, RUL:n hallituksen työvaliokunnan pöytäkirjat.
124   KA Pk 2113 Ec 6, Uudenmaan piirin toimintakertomus 1958.
125   Numminen 1981: s. 164.

1959

Kerhojen naisjaostot toimivat ahkerasti. Kuvassa Hyvinkään kerhon naisjaosto on luo-
vuttamassa hankkimaansa lippua Hyvinkään Reserviupseereille. Lippua kannattelee 
jaoston puheenjohtaja Sirkka Istanmäki vierellään rouva Hilkka Vakkuri. Takana on 
jaoston jäseniä ja reserviupseereita. Lippu vihittiin kerhon 30-vuotisjuhlan yhteydessä.

1959
Piirin kilpailuihin ja muihin tilaisuuksiin osallistuvien reserviupseeri-
en määrä jatkoi yhä kasvuaan. Kerhojen toiminta oli myös vilkasta, jota 
kuvaa hyvin vuoden tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä koko 
piirissä. Kokouksia, esitelmiä ja luentoja oli vuoden aikana yhteensä 252, 
joissa oli osanottajia 3 144 henkeä, erilaisia juhlia oli 24, joissa osallistujia 
1 017, kilpailuja, retkeilyjä ja talkoita oli 255, joissa kävi 2 819 henkeä.126

Tuusulan vastaperustettu kerho sai järjestettäväkseen piirin talvi-
mestaruuskilpailut Hyrylässä helmikuussa. Tässä kilpailussa lajeina oli-
vat kartanluku, hiihto ja pistooliammunta. Osallistujia oli kilpailuissa 62 
upseeria, ja paikallinen varuskunta antoi järjestelyissä huomattavaa tu-
kea. Kerhojenvälisessä joukkuekilpailussa Tuusula saavutti kaksoisvoiton. 
Nuori kerho olikin keskittynyt lähes yksinomaan urheilu- ja ampumatoi-
mintaan, ja iskukykyisten joukkueiden aikaansaamiseksi kilpailuihin oli 
harjoiteltu lähes viikoittain. Myös piirin ampumamestaruuskilpailuissa 
tuusulalaiset menestyivät hyvin, joten kerhon perustajien toive toteutui, 
enää ei voitettu palkintoja muiden palkintokaappeihin.127

Liiton vuosittain jatkuvaan prosenttiammuntaan osallistuttiin ah-
kerasti niin kuin aikaisempinakin vuosina. Piirin kerhoista oli jälleen 
ylivoimaisesti paras Hangon kerho, jonka suoritusprosentti oli lähes 90. 
Hangon kerho järjesti myös piirin sotilaskolmiottelun, jossa yleisessä sar-
jassa menestyi Porvoon vänrikki Matti Lahtela, joka voitti myös RUL:n 
vastaavassa kilpailussa Riihimäellä maastojuoksun mestaruuden. Piirin 
urheilu- ja ampumaupseerina aloitti vuoden alussa kapteeni Selim Vainio 
Porvoosta.128 

Hyvinkääläiset reserviupseerit olivat yhdessä paikallisen metsästys- 
ja ampumaseuran sekä aliupseerien kanssa rakentaneet uuden ampuma-
radan Hyvinkään koillispuolelle Erkylän kartanon luovuttamalle alueelle. 
Ratahanke oli laitettu alulle jo 1950-luvun puolessavälissä. Elokuun alus-
sa 1959 voitiin vihdoin käyttää talkoilla ja huomattavillakin lahjoituksilla 
aikaansaatua rataa piirin ampumamestaruuskilpailuihin vihkiäiskilpai-
luina.  Osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan. Kukin piirin kerhois-
ta sai lähettää kilpailuihin jäsenmäärästä riippuen joko viisi tai kuusi 
edustajaa kuhunkin lajiin. Kilpailuja seurasi runsas kutsuvierasjoukko. 
Suuresta 75 kilpailijan joukosta Tuusulan kerhon vänrikki Arto Lättilä 

126   KA Pk 2113 Ec 7, Uudenmaan piirin toimintakertomus 1959.
127   Vakkuri 2008, s. 28–29.
128   KA Pk 2113  Ec 7. Uudenmaan piirin toimintakertomus 1959.
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saavutti yleismestaruuden. Piirin puheenjohtajan panoslahjoituksen 
turvin järjestettiin radalla hieman myöhemmin katsastuskilpailut piirin 
joukkueen valitsemiseksi RUL:n ampumamestaruuskilpailuun, joissa pii-
rin edustajat eivät kuitenkaan yltäneet palkintosijoille. Sitä vastoin RUL:n 
maastomestaruuskilpailuissa tuusulalainen, jo piirin kilpailuissa hyvin 
menestynyt, vänrikki Arto Lättilä voitti maastoammunnan mestaruuden. 
Kokonaiskilpailussa piirin joukkue ei menestynyt. Menestystä ei myös-
kään tullut liiton silloin vielä harvinaisessa partiokilpailussa Hämeen-
linnassa.129

Vuoden aikana järjestettiin kahdet hengelliset päivät: huhtikuussa 
Keravalla ja lokakuussa Hyvinkäällä. Osanottajajoukko oli molemmissa 
tilaisuuksissa toimintakertomuksen mukaan valitettavan vähäinen. 130

RUL:n toimikunta kehittämään  
piirien toimintaa
Reserviupseeriliiton hallitus asetti vuonna 1959 toimikunnan, jonka 
tehtävänä oli tutkia, miten voitaisiin tehostaa edelleen reserviupseeri-
piirien toimintaa. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Uudenmaan 
piirin puheenjohtaja kapteeni Kai A. Vakkuri ja sihteeriksi vuoden alus-
sa Reserviupseeriliiton pääsihteerinä aloittanut majuri Aimo Raassina. 
Työnsä tuloksena toimikunta esitti, että jokaiseen piiriin tulisi palkata 
toimihenkilö, jonka palkkauksesta huolehtisivat sekä Reserviupseeriliit-
to että silloinen Reservin Aliupseerien Liitto (RAuL) yhdessä. Tällainen 
molempien piirien yhteinen toiminnanjohtaja ehdotettiin aluksi palkat-
tavaksi kokeiluluontoisesti kahteen piiriin. Sivutoimisia piirisihteereitä 
oli jo toiminut useimmissa piireissä, kuten Jaakko Heinilä Uudellamaalla. 
Vakkurin toimikunnan mukaan liiton tuli tukea piirejä myös taloudelli-
sesti piirilehden, valistus- urheilu- ja kurssitoiminnan vuoksi. Tässä oli 
taustalla toimikunnan jäsenten tietoisuus piirien hyvin vähäisistä talou-
dellisista resursseista. Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen siirtyi 
seuraavan vuosikymmenen puolelle.131 

129    Julkaisutoimikunta: Hyvinkään Reserviupseerit 50 vuotta. Hyvinkää 1979. KA Pk 2113 Hc7  
       Uudenmaan piirin toimintakertomus 1959. Lohjan Reserviupseerikerhon arkisto: Kilpai- 
        lukutsu 30.6.1959.
130   KA Pk 2113 Hc 7. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1959.
131   Numminen 1981, s. 183–184. Ikonen 2006, s. 64.

1959 1960

Vihtiin reserviupseerikerho
Vuoden ja vuosikymmenen päättyessä piirissä oli jäsenenä kolmetoista 
kerhoa, kun Vihtiin perustettiin kerho 13.12.1959. Kerhon perustamista 
oli suunniteltu jo vuonna 1953, mutta tuolloin oli päätetty toistaiseksi 
toimia Karkkilan kerhon yhteydessä. Kapteeni Mauno Kuusela kutsui vih-
tiläisiä reserviupseereita kokoon marraskuun lopulla 1959, ja tällöin pää-
tettiin perustaa Vihtiin oma kerho. Piirisihteeri Jaakko Heinilä oli paikalla 
selostamassa kerhon perustamiseen liittyviä toimenpiteitä. Varsinainen 
perustava kokous järjestettiin 13.12.1959, ja kerhon ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin kapteeni Mauno Kuusela. Piiriä edusti perusta-
vassa kokouksessa varapuheenjohtaja, yliluutnantti Reino Nurmi. 132 

Vuosikymmenen päättyessä oli piirin kerhojen yhteinen jäsenmäärä 
1 164 upseeria. Uudenmaan Reserviupseeripiiri oli maan yhdeksästätois-
ta piiristä tuolloin jäsenluvultaan seitsemänneksi suurin.133

Reserviupseerien järjestötoiminalle avautui 1950-luvulla huomatta-
vasti enemmän toimintamahdollisuuksia kuin sodanjälkeisinä vaikeina 
vaaran vuosina. Reserviupseerikerhojen määrä maassa lähes kaksinkertais-
tui, ja vuosikymmen merkitsi toiminnassa selvää nousukautta. Piiriorgani-
saation myötä tavoitteet tarkentuivat, ja toiminta kiinteytyi. Kaiken toimin-
nan piti kuitenkin tapahtua edelleen kansainvälisten sopimusten ahtaissa 
rajoissa. Maanpuolustuksen kehityksen seuraaminen koettiin tärkeäksi, ja 
reserviupseerien kerhotoiminta pyrittiin saamaan mahdollisimman vaihte-
levaksi maanpuolustusharrastuksen mielenkiintoisuuden säilyttämiseksi.

1960 
Uusi vuosikymmen, kasvua ja kehitystä
Uudenmaan piirin vuosikokous pidettiin 5. helmikuuta 1960 Katajano-
kan Upseerikasinolla. Tästä paikasta oli tullut kokousten vakituinen pito-
paikka. Kokouksessa tehtiin piirin henkilövalinnat ja vahvistettiin toimin-
tasuunnitelma. Kilpailuohjelma oli jälleen runsas. Vuoden aikana pää-
tettiin järjestää talvimestaruuskilpailut Nurmijärvellä, sotilaskolmiottelu 
Keravan kerhon järjestämänä heinäkuussa, ampumamestaruuskilpailut 
Tuusulassa, maastomestaruuskilpailut lokakuussa Järvenpäässä, syysajot 

132   KA Pk 2113 Ec 7.Uudenmaan piirin toimintakertomus. Kurunmäki, Pentti: Vihdin reser- 
            viläiset isänmaan asialla. Vihdin Reserviupseerikerho ry, Vihdin Reservialiupseerit ry. Vihti:  
       2009. s. 22–24. Sorvari, Juha: Vihdin Reservijärjestöjen 40-vuotishistoriikki. Juhlatoimi- 
        kunta: Vihti 1999. 
133   KA Pk 2113 Ec 7, Uudenmaan piirin toimintakertomus. Numminen 1981 s. 183.
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Lohjan kerhon järjestämänä ja prosenttikilpailut kerhojen välisinä. Piirin 
työvaliokunta esitti kokoukselle, ettei piirin omia hengellisiä päiviä jär-
jestettäisi, vaan hengellinen toiminta tapahtuisi pelkästään kerhoissa.134

Piiri ja sen kerhot keskittyivät yhä voimakkaammin urheiluun. Tar-
ve toiminnan monipuolistamiseen tiedostettiin, mutta kovin paljon sen 
eteen ei tehty. Kerhoja ja myös piiriä johtivat innokkaat urheilun kannat-
tajat ja harrastajat. Asiaan puuttui myös liiton vuosikokouksessa silloinen 
RUL:n puheenjohtaja Lauri K. J. Tukiainen, jonka mielestä urheilu ei saisi 
muodostua kerhoille ja piireille liian rasittavaksi: 

”Me emme ole mikään urheilujärjestö, eivätkä kerhot ole ampuma- 
tai urheiluseuroja. Liitto on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, 
jolle nämä toimintamuodot ovat vain välikappale sen tarkoituspe-
rien saavuttamiseksi.”135

Uuden vuosikymmenen alkaessa ei piirin johdossa tapahtunut mitään 
muutoksia, samat miehet jatkoivat edelleen tehtävissään: puheenjohta-
jana kapteeni Kai A. Vakkuri Hyvinkäältä, varapuheenjohtajana yliluut-
nantti Reino Nurmi Lohjalta, piirisihteerinä luutnantti Jaakko Heinilä 
Hyvinkäältä ja urheilu-upseerina kapteeni Selim Vainio Porvoosta. Piirin 
työvaliokuntaan kuuluivat edellisten lisäksi vuonna 1960 kapteeni Ilma-
ri Mattila Keravalta, kapteeni Lauri Kangas Järvenpäästä, yliluutnantti 
Hannes Heikkilä Porvoosta, luutnantti Ahti Suomalainen Nurmijärvel-
tä, luutnantti Nils Granholm Lohjalta sekä luutnantti Reino Kaukoranta 
Hangosta.136 Koko piirin alue oli hyvin edustettuna.

Maanpuolustusjuhlat tulivat myös piirin kerhojen ohjelmaan. Ne 
ehdotettiin järjestettäväksi tasavuosia täyttävien kerhojen juhlien yh-
teydessä. Vuoden aikana Porvoon ja Hangon kerhot täyttivät 25 vuotta 
sekä Karkkilan kerho 20 vuotta. Kaikki järjestivät näyttävät ja juhlalliset 
maanpuolustusjuhlat.  Porvoon kerhon 25-vuotisjuhlassa vihittiin ker-
hon lippu. Lipun vihkimisen toimitti pastori, kapteeni Henrik Paetau.  
Jalkaväenkenraali evp Erik Heinrichs piti juhlapuheen. Puheessaan hän 
sanoi: 

”Reservin upseeristolla on oleva ratkaiseva merkitys kansalaisarmei-
jan johtajina, ilman heitä ei voidakaan ajatella maanpuolustusta.” 

Hangon kerhon juhlassa kenttäpiispa Johannes Björklund vihki Hangon 
kerhon naisjaoston lahjoittaman lipun. Juhlassa piiriä edustivat puheen-

134    Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Uudenmaan piirin toimintasuunnitelma vuodelle 
        1960. Jouko Rekolan muistiinpanot vuosikokouksesta.
135   Ikonen 2006. s. 126. Reservin Upseeri 3/1960.
136   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin kiertokirje 2/60.

19601960

Loviisalaisia reserviupseereita kertausharjoituksessa vuonna 1960. Kuvassa mm. Veli E. 
E. Tamminen, H. Jartti, B. Rödgård, H. Salmén, Sven Harling, Arne Saunamäki, ja B. Broas.

Kilpailuinnostus oli suurta 1960-luvun alussa. Kuvassa Tuusulan kerhon joukkue kirja-
vissa edustusasuissaan Nurmijärveä vastaan käydyssä maastokilpailussa.
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johtaja kapteeni Kai A. Vakkuri ja varapuheenjohtaja yliluutnantti Reino 
Nurmi.137

Talous tiukkaa
Piirin toiminnan rahoittamiseksi päätettiin periä ns. piiriveroa kerhoilta 
jäsentä kohden 30 markkaa vuodessa. Näin laskettiin kertyvän tästä tuloa 
piirille yhteensä tosin vain 35.000 markkaa. Tärkein tulolähde piirille oli 
liitolta saatava 120.000 ja Maanpuolustuksen Tuelta odotettu 300.000 
markkaa ja lahjoituksiakin laskettiin saatavan lisäksi 45.000 markkaa. 
Piiritoiminnan ja piiriin omien kilpailujen järjestämisen laskettiin vievän 
varoja kumpikin erikseen 120.000 markkaa ja osallistumien RUL:n kil-
pailuihin 160.000 markkaa. Nuorten toimintaan ja muuhun maanpuo-
lustustoimintaan arvioitiin kuluvan 100.000 markkaa. Yhteensä piirin 
budjetti oli 500.000 markan suuruinen, mikä ei sisältänyt vielä piirisih-
teerin edes osapäiväistä palkkausta.138 Kerhojen maksut piirille tuottivat 
jatkuvasti päänvaivaa piirisihteerille. Hän joutui jatkuvasti muistutta-
maan kiertokirjeissä kerhoja piirin jäsenmaksun maksamisesta.139 

Yhteistoiminta aliupseerien kanssa alkaa
Yhteistoiminta aliupseereiden kanssa puhutti vuosikokouksen osanot-
tajia. RAuL:n Uudenmaan piiri oli perustettu joulukuussa 1959 ja sen 
keskuspaikkana oli Hyvinkää.  Kokouksessa katsottiin yhteistoiminnan 
aliupseereiden kanssa olevan tulevaisuudessa erikoisen tärkeää ja hyödyl-
listä. Tätä yhteistoimintaa tuli kehittää erityisesti kilpailu- ja koulutustoi-
minnassa.  Nurmijärven kerhon järjestämät piirin talvimestaruuskilpailut 
pidettiin jo yhdessä RAuL:n Uudenmaan piirin kanssa. Samoin kehotettiin 
kerhoja ottamaan ohjelmaansa uuden väestönsuojelulain tultua hyväksy-
tyksi myös väestönsuojelukoulutus liiton antamien ohjeiden mukaisesti. 
Piirilehteä kaivattiin edelleen ja sen mahdollisista julkaisemista päätettiin 
tutkia yhdessä aliupseereiden kanssa. Kerhoja kehotettiin kokouksessa 
kiinnittämään erityistä huomiota liiton arpajaisten menestykselliseen 
toteuttamiseen. Jokaisella kerholla oli myytävä kiintiö.140

137   Huotari 1985: s. 23. Möller1985: s. 8-9.
138    Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Uudenmaan piirin toimintasuunnitelma ja tulo- ja 
         menoarvio vuodelle 1960.
139   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin kiertokirje 2/60.
140      Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto, Piirin toimintasuunnitelma ja vuosikokokos. Jouko  
         Rekolan muistiinpanot kokouksesta.

Kiintiöt jaettiin kerhoille myös Suomen marsalkka C. G. E. Manner-
heimin ratsastajapatsaan paljastusjuhlaan 4.6.1960 Helsingissä. Piiri 
oli saanut 50 hengen kiintiön, jonka hallituksen työvaliokunta jakoi 
3-6 edustajalle kerhoa kohden riippuen jäsenmäärästä. Tämän lisäksi 
piiri varasi itselleen kolme paikkaa. Juhlan ohimarssiin osallistui puo-
lustusvoimien paraatijoukon lisäksi yli tuhannen sotilaspukuisen re-
serviupseerin joukko. Tämä oli ensimmäinen kerta sodan jälkeen, kun 
reserviupseerit olivat yhtenäisenä ryhmänä näin runsaslukuisesti mu-
kana valtakunnallisessa tilaisuudessa. Sotilaspukujen käyttöön oli saatu 
erikoislupa.141

Karjaalle kerho
Piirin kerhojen lukumäärä nousi neljääntoista, kun Lohjan kerhon aloit-
teesta Karjaalle perustettiin 7. maaliskuuta 1960 oma reserviupseeriker-
ho. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 30 reserviupseeria. Kerhon yhte-
yshenkilönä toimi aluksi toistaiseksi opettaja A. Kuukkanen Billnäsistä.142

1961
Piirin johdossa ei tapahtunut muutoksia uuden toimintavuoden alkaessa. 
Piirin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, piirisihteeri ja urheilu-ampu-

141   Ibid, ja piirin kiertokirje 3/60. Ikonen 2006 s. 66. 
142   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin kiertokirje 3/60.

1960

Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaan paljastustilaisuuteen 4.6.1960 oli saatu 
erikoislupa asepukujen käyttöön. Kuvassa Tuusulan kerhon kiintiöosallistujat vasem-
malta Arto Lättilä, Teuvo Tyllilä, Lauri Mustonen, Hannes Rautanen ja Tapio Mikkola.
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maupseeri jatkoivat tehtävissään. Piirin hallituksen työvaliokuntaan kuu-
luivat edellisten lisäksi kapteeni Jouko Rekola, kapteeni Ilmari Mattila, 
luutnantti Ahti Suomalainen, yliluutnantti Reino Kaukoranta, yliluut-
nantti Hannes Heikkilä ja luutnantti Nils Granholm.  Tämä työvaliokunta 
kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 143

Piirin edustajina Reserviupseeriliiton hallituksessa vuonna 1961 
olivat puheenjohtaja, kapteeni Kai A. Vakkuri ja piirihallituksen jäsen 
yliluutnantti Reino Kaukoranta Hangosta.144 

Urheilu hallitsee
Urheilu ja kilpailut olivat edelleen keskeisin toimintamuoto. Kaikki kil-
pailut järjestettiin yhteisinä aliupseerien kanssa. Niissä oli niin paljon 
osanottajia, että useilla järjestävillä kerhoilla oli vaikeuksia viedä kilpailut 
läpi suunnitelluissa aikatauluissa. Piirin ampumahiihtokilpailut pidettiin 
aivan tammikuun lopussa Tuusulassa Nurmijärven kerhojen järjestämi-
nä. Sitä vastoin Porvoon järjestämisvastuulla olleet talvimestaruuskilpai-
lut jouduttiin peruuttamaan huonojen talviolosuhteiden vuoksi, mutta 
kesän ja syksyn kilpailut 
toteutettiin suunnitel-
lusti. Heinäkuussa jär-
jestettiin sotilaskolmiot-
telu Tuusulassa ja ampu-
mamestaruuskilpailut 
Lohjalla. Piirin syysmes-
taruuskilpailut järjestet-
tiin yhdessä aliupsee-
reiden kanssa Vihdissä 
paikallisten kerhojen 
toimesta. Nämä onnis-
tuivat hyvin lähes sadan 
kilpailijan suurkilpailun 
järjestämisessä. RUL:n 
syysmestaruuskilpailut 
järjestettiin Hyvinkään 
lähellä Märkiönjärven 
maastossa Hyvinkään 

143   KA Pk 2113, Ec 9. Uudenmaan Reserviupseeripiirin toimintakertomus 1961.
144   Ibid. ja Numminen 1981 s. 276.

1961

kerhon vastatessa järjestelyistä. Uudenmaan piiristä oli mukana täysi 
joukkue, mutta huolimatta ”kotikenttäedusta” ei menestystä tullut koko-
naiskilpailussa. Parhaiten menestyi yli-ikämiessarjan henkilökohtaisessa 
kilpailussa kapteeni Jouko Rekola Tuusulasta sijoittuen yhdenneksitois-
ta.145  Autopartiokilpailut olivat jääneet pois liiton ohjelmasta, koska edel-
lisvuoden RUL:n mestaruuskilpailut olivat käyneet liitolle taloudellisesti 
raskaiksi ja siksi niistä oli päätetty luopua. Piirin autopartiokilpailuja jär-
jestettiin kuitenkin edelleen.146

Vuoden aikana järjestettiin piirissä ja kerhoissa yhteensä 203 erilaista 
kilpailua, joihin osallistui 2 616 kilpailijaa.  Seuraavana oli luento- ja esi-
telmätilaisuudet, joita oli 66 kappaletta. Näihin osallistui 1 290 henkilöä, 
eli yli puolet vähemmän kuin kilpailuihin. Juhlia järjestettiin 23, joissa 

145   KA Pk 2113, Ec 9. Uudenmaan Reserviupseeripiirin toimintakertomus 1961.
146   Ikonen 2006. s. 126.

1961

Piirin johto pyrki ohjaamaan ja muistuttamaan kerhoja monista asi-
oista ja usein.

Ampumaurheilu oli suosiossa 1960-luvun alussa.
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kävi 1 244 osallistujaa. Kokoukset keräsivät yhteensä 1 043 osallistujaa, 
mutta retkeilyt, talkoot ja hengelliset tilaisuudet yhteensä vain 683 osal-
listujaa.147

Talousvaikeuksia
Piirin talous oli edelleen varsin kireä. Valtaosa tuloista, 330 000 mark-
kaa saatiin liitolta ja Maanpuolustuksen Tuki ry:ltä. Kerhojen maksama 
piirivero, eli jäsenmaksu, kattoi vain pienen osan kuluista. Noin 385 000 
markan suuruiset menot koostuivat pääasiallisesti kilpailukuluista. Ta-
seen saamiseksi tasapainoon piirin puheenjohtaja Kai A. Vakkuri lahjoitti 
piirille 20 000 markkaa.148 

Toiminta oli laajentunut, uusia kerhoja oli perustettu ja yhteistoiminta 
aliupseerien kanssa oli alkanut. Tämä kaikki osoitti toimintakertomuksen 
mukaan päätoimisen piirisihteerin tai toiminnanjohtajan tarpeellisuuden, 
jotta kaikki asiat saataisiin asianmukaisesti ajallaan hoidettua. Toistaiseksi 
liitto osallistui ainoastaan piirisihteerin matkakulujen osittaiseen korvaa-
miseen. Vuoden päättyessä piirin kerhojen yhteinen jäsenmäärä oli 1 260 
upseeria.149 

1962
Uusi toimintavuosi ei tuonut edelleenkään mitään muutoksia piirin joh-
toon. Uudenmaan piirin vuoden 1962 vuosikokous pidettiin Katajanokan 
Upseerikasinolla 12. helmikuuta. Piirin puheenjohtajaksi valittiin koko-
uksessa yksimielisesti edelleen kapteeni Kai A. Vakkuri Hyvinkäältä ja 
varapuheenjohtajaksi myös edelleen yliluutnantti Reino Nurmi Lohjalta. 
Piirisihteerinä jatkoi hyvinkääläinen luutnantti Jaakko Heinilä. Urhei-
lu-upseerina toimi kapteeni Selim Vainio Porvoosta. Piirin hallituksen 
työvaliokunta sitä vastoin uudistui melkoisesti. Tuusulalaisen kapteeni 
Jouko Rekolan tilalle tuli yliluutnantti Hannes Rautanen Tuusulasta, luut-
nantti Ahti Suomalaisen tilalle kapteeni Erkki Kostia Nurmijärveltä, yli-
luutnantti Reino Kaukorannan tilalle yliluutnantti Åke Möller Hangosta 
ja luutnantti Nils Granholmin tilalle yliluutnantti Gunnar Kuosmanen 
Lohjalta. Näiden lisäksi kapteeni Ilmari Mattila Keravalta ja yliluutnantti 

147   KA Pk 2113, Ec 9. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1961, liite: toimintati- 
         lasto.
148   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Uudenmaan piirin tilinpäätös vuodelta 1961.
149   KA Pk 2113, Ec 9. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1961.

Piirin talous oli tiukalla. Piirisihteeri Jaakko Heinilä joutui jatkuvasti 
kiertokirjeillä muistuttamaan kerhoja maksujen suorittamisesta.

19621961

Hannes Heikkilä Porvoosta jatkoivat työvaliokunnassa. Vihdin uusi kerho 
sai myös edustajansa työvaliokuntaan, kun myös kapteeni Mauno Kuu-
sela valittiin. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, mikä 
oli aikaisempaa enemmän.150

150   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Uudenmaan piirin kiertokirje 1/62 
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Haastava toimintasuunnitelma
Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös varsin mittava toimintasuunnitel-
ma. Piirin talvimestaruuskilpailut päätettiin pitää Porvoossa edellisen 
vuoden peruuntuneiden kilpailujen pitopaikalla. Piirin ampumahiihto-
kilpailut päätettiin järjestää vuosittain Hyvinkäällä Hyvinkään Tahkon 
talvikisojen yhteydessä alkaen vuodesta 1963. Ampumamestaruuskil-
pailut päätettiin pitää Hyvinkäällä kesäkuun alussa ja sotilaskolmiottelu 
elokuun alussa Loviisassa. Partiokilpailut päätettiin järjestää syyskuussa 
yhdessä Hämeen piirin kanssa. Yhteistoiminta reserviupseeripiirien vä-
lillä oli myös alkanut. Syysmestaruuskilpailut annettiin Keravan kerhon 
järjestettäväksi. Harrastuskilpailut esitettiin järjestettäväksi kuten aikai-
sempinakin vuosina RUL:n sääntöjen mukaisesti: hiihto kevättalvella, 
ampuminen kesällä ja marssi syksyllä. Työvaliokunta esitti, että piirin 
urheilutoimikunta kokoontuisi vastaisuudessa vuosittain heti, kun RUL:n 
kilpailuohjelma on valmistunut ja tekisi työvaliokunnalle esityksen piirin 
kilpailutoiminnasta ja ohjelmasta.151

Yhteistoiminta muiden piirien kanssa lisääntyi. Maaliskuussa pää-
tettiin järjestää kerhojen yhteinen neuvottelutilaisuus yhdessä Lahden 
piirin kanssa. Tässä neuvottelussa oli tarkoituksena käsitellä toiminta-
ongelmia eri kerhoissa.152

Maanpuolustuspäivä  
Lohjalla
Lohjan reserviupseerikerho järjesti näyttävän maanpuolustuspäivän 
syyskuussa 1962. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti, Uudenmaan Jää-
käripataljoona ja Rajakoulu toivat kalustoaan näyttelyyn. Suihkuhä-
vittäjien tukemaa taistelunäytöstä ja sitä seurannutta paraatia seurasi 
viisituhantinen yleisö. Paraatin vastaanotti 2. Divisioonan komentaja, 
kenraaliluutnantti Adolf Ehnrooth. Päivään kuului myös juhlajumalan-
palvelus ja kenttähartaus.153 Lohjan maanpuolustuspäivä oli varhainen 
ja hyvä malli myöhemmin järjestetyille maakunnallisille maanpuolus-
tuspäiville.

Piirisihteerillä oli vaikeuksia, koska kerhot eivät toimittaneet hä-
nelle ajoissa määräaikaisilmoituksia ja luetteloita valituista kerhojen 

151   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Uudenmaan piirin toimintasuunnitelma vuodelle 1962.
152  Ibid.
153  Lintuniemi 1976: s. 14.

toimihenkilöistä. Samoin joutui Heinilä patistamaan kerhoja hoita-
maan arpajaisvelvoitteensa ja myymään kiintiönsä, joita hän ei pitänyt 
lainkaan liian suurena. Liiton ja Maanpuolustuksen Tuki ry:n tuki pii-
reille oli hyvin paljon riippuvainen vuosittain järjestettävien arpajaisten 
tuotosta.154 

Vuonna 1962 piirin puheenjohtaja, kapteeni Kai A. Vakkuri toimi 
edelleen liiton hallituksen jäsenenä. Hänen lisäkseen valittiin vuoden 
alusta lähtien yliluutnantti Åke Möller Hangosta myös liiton hallitukseen. 
Liiton valtuuskunnassa jatkoivat edelleen jääkärieverstiluutnantti Ragnar 
Nordström Loviisasta, kapteeni Matti Mattila Nurmijärveltä ja luutnantti 
Erkki Haarla Lohjalta.155

154  Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin kiertokirje 1/62.
155   Numminen 1981 s. 276–280.

1962 1962

Kerhot kutsuttiin piirin vuosikokoukseen toiminnan alkuaikoina postikortilla.
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1963
olivat edelleen majuri Kai A. Vakkuri ja yliluutnantti Åke Möller. Heidän 
lisäkseen valittiin liiton hallitukseen vuoden alusta lähtien myös yliluut-
nantti Adalbert van der Pals Lohjalta. RUL:n valtuuskuntaan kuuluivat 
piiristä edelleen jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström, majuri Matti 
Mattila ja luutnantti Erkki Haarla.159

Piirin toiseksi vanhin kerho, Keravan Reserviupseerikerho juhli huh-
tikuussa 30-vuotista taivaltaan. Kenttäpiispa Toivo Laitinen vihki kerhon 
naisjaoston lahjoittaman lipun juhlaan liittyneen jumalanpalveluksen 
jälkeen. Seppeleet laskettiin sekä Keravan että Tuusulan sankarihaudoil-
le. Keravalla laskijoina olivat kapteeni Ilmari Mattila, yliluutnantti Yrjö 
Soramies ja vänrikki Kai Ropponen. Päiväjuhlassa esiintyi Helsingin Va-
ruskuntasoittokunta ja juhlapuheen esitti entinen Keravan yhteiskoulun 
rehtori, dosentti Matti Lauerma. Hän käsitteli puheessaan suomalaisen 
upseerihengen kehitystä.160

Urheilu hallitsee toimintaa 
Toiminta oli piirissä edelleen hyvin urheilupainotteista. Vuoden kilpailu-
toiminta aloitettiin Karkkilassa talvimestaruuskilpailuilla. Poiketen edel-
lisen vuoden päätöksestä järjesti Tuusulan kerho piirin ampumahiihto-
kilpailut maaliskuun. Lohjalla järjestettiin kaksipäiväisinä pistoolilajien 
ampumamestaruuskilpailut, joissa oli yli sata kilpailijaa. Kiväärilajien 
mestaruuskilpailut järjestettiin Tuusulan kerhojen johdolla Hyrylän va-
ruskunnan ampumaradalla. Tässä kilpailussa Tuusulan Reserviupseeri-
kerho voitti kaikki joukkuemestaruudet. Piirin sotilaskolmiottelun jär-
jestelyistä elokuun alussa vastasi Tammisaaressa Västnylands Reservoffi-
cersförening. Syyskuun alussa Mäntsälän kerhot järjestivät piirin maasto-
mestaruuskilpailut, joissa Tuusula saavutti jälleen joukkuemestaruuden. 
RUL:n kilpailuissa ei piiri saavuttanut kuitenkaan menestystä.161

Keskittyminen toiminnassa pelkästään urheiluun ja ammuntaan oli 
tiedostettu piirissä osittaisena ongelmana.  Siksi haluttiin järjestää myös 
sellaista ohjelmaa, joka kiinnostaisi urheilusta vähemmän innostuneita. 
Vuoden aikana järjestettiin kaksi piirin retkeilyä. Ensimmäinen suuntau-
tui seuraamaan sotaharjoituksia Säkylässä ja toinen tutustumaan Utin 
laskuvarjojääkärikouluun. Ensimmäiseen osallistui 25 upseeria ja aliup-
seeria eri kerhoista ja jälkimmäiseen yli kaksisataa henkeä. Kaikkiaan jär-

159   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1963.
160   Sampola 1963: s. 44–45.
161   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1963..

1963

  Toinen vuosikymmen  
		1963–1972

Järjestötoiminnan kiinteytyminen
1963
Piirin toiminta noudatti vuonna 1963 edellisten vuosien suuntaviivoja. 
Painopiste oli edelleen voimakkaasti urheilussa. Jo edellisen vuoden aika-
na oli moniin muihin piireihin palkattu päätoiminen piirisihteeri, joiden 
kuukausittaiset raportit liittoon osoittivat toiminnan selvää monipuolis-
tumista ja selkiintymistä. Uudenmaan piiri ei kuitenkaan vielä kuulunut 
tähän joukkoon.156  Vuoden 1962 lopulla oli RUL:n hallitus päättänyt pal-
kattujen piirisihteerien nimitykseksi toiminnanjohtaja.157

Rajamäelle kerho
Piirin kerhojen lukumäärä lisääntyi jälleen yhdellä, kun 8.1.1963 Nurmi-
järven kerhosta erosi sen pohjoisen taajaman Rajamäen reserviupseerit 
omaksi kerhokseen. Kerhoa oli perustamassa 15 reserviupseeria. Syynä 
uuden kerhon perustamiseen pidettiin koko pitäjän suuruisen kerhon 
raskasta vetämistä ja runsasta toiminnan halua erityisesti nuorten reser-
viupseerien keskuudessa.158

Piirin hallinto jatkui edelleen pääasiassa samojen miesten vetämänä. 
Työvaliokunta sen sijaan uudistui jälleen melkoisesti. Uusina tulivat mu-
kaan yliluutnantti Yrjö Soramies, yliluutnantti Esa Pakarinen ja luutnantti 
Sakari Porthan. Kapteeni Jouko Rekola tuli takaisin työvaliokuntaan edes-
menneen Hannes Rautasen tilalle. Työvaliokunnassa jatkoivat edelleen 
myös Vakkuri, Nurmi, Heikkilä, Kuosmanen ja Heinilä. Tärkeään urhei-
lutoimikuntaan kuuluivat kapteeni Jouko Rekola puheenjohtajana ja jä-
seninä yliluutnantti Timo Urhola, yliluutnantti Jussi Vainio, kapteeni R. 
Hakulinen ja luutnantti Pekka Pelin. Piirin edustajina liiton hallituksessa 

156   KA Pk 2113, Ec 10, Usean piirin toiminnanjohtajien raportit liittoon alkavat vuonna 1962,  
        mutta ei Uudenmaan piirin.
157   KA Pk 2113 Hac 2. RUL:n hallituksen kokous 23.11.1962.
158   Karhumäki 2003.
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jestettiin piirissä ja sen kerhoissa vuoden aikana yhteensä 634 tilaisuutta, 
joissa oli osallistujia 11 495. Suosituimpia olivat kilpailut, 215 kpl 2 458 
osallistujaa, sekä juhlat.162 

Piirin taloudellinen tilanne oli edelleen hyvin heikko. Tämä johtui 
RUL:n pienentyneestä piiriavustuksesta ja pienestä piiriveron tuotosta, 
joka oli vain 1 markka jäsentä kohden. Vuoden toiminta jäi 1.085 mark-
kaa alijäämäiseksi.163

1964
Uudenmaan piirin vuosikokous pidettiin helmikuun 14. päivänä 1964 
jälleen Katajanokan Upseerikerholla. Päätettäessä piirihallituksen vas-
tuuvapaudesta edellisen vuoden huonon tuloksen jälkeen piirin puheen-
johtaja Kai A. Vakkuri ilmoitti ottavansa alijäämän vastatakseen.  Puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja valittiin edelleen, mutta urheilutoimikun-
nan puheenjohtajaksi valittiin uutena yliluutnantti Timo Urhola Lohjalta. 
Työvaliokunnasta jäivät pois kapteeni Jouko Rekola, yliluutnantti Esa Pa-
karinen ja luutnantti Sakari Porthan. Heidän tilalleen valittiin kapteeni 
Veikko Halme Karkkilasta ja yliluutnantti Ilmari Haarni Rajamäeltä sekä 
urheilu-upseeriksi valittu yliluutnantti Timo Urhola. Kokouksessa valit-
tiin RUL:n hallitukseen piirin edustajaehdokkaiksi edelleen majuri Kai A. 
Vakkuri, yliluutnantti Adalbert van der Pals ja yliluutnantti Åke Möller.164 

Åke Möller ei lopulta tullut enää valituksi liiton hallitukseen, mut-
ta hänen tilalleen valittiin Uudeltamaalta aikaisemmin vuodesta 1956 
lähtien liiton valtuuskunnassa toiminut nurmijärveläinen majuri Matti 
Mattila. Valituksi tultuaan Mattila jäi pois valtuuskunnan jäsenyydestä.165

Vuoden 1964 toiminta noudatti piirissä edellisten vuosien suunta-
viivoja.  Ohjelmassa olivat talvimestaruuskilpailut helmikuussa Nurmi-
järvellä sikäläisten kerhojen järjestämänä, ampumahiihtokilpailut hel-
mikuun lopussa Tuusulassa, ampumamestaruuskilpailut Hyvinkäällä 
kesäkuun alussa ja pienoiskiväärikilpailut Loviisassa myös kesäkuussa. 
Partiokilpailut järjestettiin kesäkuussa Vihdissä ja sotilaskolmiottelu Ke-
ravalla elokuun alussa. Syysmestaruuskilpailut annettiin Rajamäen ker-
hojen järjestettäväksi ja autopartiokilpailut Porvoon vastuulle.166

162   Ibid.
163   Ibid.
164  Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Uudenmaan Reserviupseeripiirin vuosikokous 
        1964, Jouko Rekolan muistiinpanot kokouksesta.
165   Numminen 1981 s. 277.
166   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Uudenmaan Reserviupseerikerhon toimintasuun- 
        nitelma vuodelle 1964, Jouko Rekolan muistiinpanot.

1964

Urheilutoimikunta aktiivisena
Ensimmäistä kertaa piirin urheilutoimikunta laati oman toimintaker-
tomuksensa. Tässä se totesi urheilutoiminnan painopisteen olevan siir-
tymässä kuntourheilun pariin urheilu- ja ampumakilpailujen siirtyessä 
sekä kerhoissa että piiritasolla entiseen tapaan vakiintuneen aktiivikil-
pailijajoukon harrastukseksi. Samalla toimikunta kuitenkin totesi piirin 
urheilun polkevan paikallaan niin piirin sisäisten kilpailujen kuin saa-
vutustenkin suhteen liiton kilpailuissa. Lohjalaisen yliluutnantti Timo 
Urholan lisäksi toimikunnassa olivat kapteeni Jouko Rekola Tuusulasta, 
luutnantit Rurik Aarttila Porvoosta ja Paavo Jokinen Rajamäestä sekä vän-
rikki Kaj Lindblad Tammisaaresta. Toimintakertomuksessaan urheilu-
toimikunta valitti piirin heikkoa menestystä liiton kilpailuissa, joissa sen 
joukkueet olivat jatkuvasti viimeisillä sijoilla. Ainoana keinona tilanteen 
korjaamiseksi toimikunta ehdotti nuorten vetämistä aktiivisesti mukaan 
kilpailutoimintaan ja näin nuorentaa piirin edustusjoukkuetta. Valittaen 
toimikunta totesi piirimme olevan myös kuntourheilun saralla viimeisten 
joukossa, mutta uskoi tähän saatavan helposti parannusta aktivoimalla 
muutamat passiiviset kerhot.167

Urheilu- ja ampumatoimikunta otti voimakkaasti kantaa RUL:n kir-
jelmään, joka koski ampuma- ja urheilutoiminnan saamista entistä tar-
koituksenmukaisemmaksi. Vastauskirjeessään liitolle toimikunta katsoi 
tulevaisuudessa kuntourheilun olevan reserviupseerien tärkein toimin-
tamuoto. Toimikunta ehdotti talvikilpailut ja syysmaastokilpailut säily-
tettäväksi ohjelmassa entisellään. Ampumamestaruuskilpailuihin ehdo-
tettiin sitä vastoin huomattavia supistuksia, kuten isopistooliammunnan 
poistaminen ohjelmasta ja kenttäammunnan mahdollistaminen myös 
pienoiskiväärillä. Toimikunta kannatti ampumahiihdon säilyttämistä 
ohjelmassa, mikäli Ampumahiihtoliitto niin haluaa. Sotilaskolmiottelu 
sitä vastoin saisi mennä, ja autopartiokilpailu pitäisi jättää autojärjestöjen 
hoitoon. Toimikunta myönsi ajatustensa olevan radikaaleja, mutta totesi 
samalla, että jos näistä yksikin käyttökelpoinen ajatus löytyisi liittopäi-
ville, niin jotain olisi saavutettu.168

Piiri järjesti Katajanokan upseerikerholla 12.3.1964 kerhojen toi-
mihenkilöille yhteisen neuvottelutilaisuuden, jossa keskusteltiin kerho-
toiminnan ongelmista ja ratkaisumahdollisuuksista. Mukaan kutsuttiin 

167   KA PK 2113, Ec 12. Uudenmaan piirin urheilutoimikunnan toimintakertomus.
168   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Kopio piirin urheilu- ja ampumatoimikunnan kir- 
        jeestä 14.6.1964 liitolle.

1964
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1965
järjestettiin reserviupseeripiirin ja aliupseeripiirin yhteinen matka Obb-
näsin eli Upinniemen varuskuntaan Porkkalassa seuraamaan taistelu-
näytöstä. Matkalle osallistui lähes 300 henkeä. Karkkilassa järjestettiin 
kaksipäiväinen maanpuolustusjuhla syyskuun alussa.169

Arvioidessaan vuoden 1964 toimintaa piirisihteeri totesi sen olleen 
toiminnallisesti vilkkain vuosi piirin tähänastisessa historiassa. Yhteistyö 
aliupseeripiirin ja varuskuntien kanssa oli sujunut kitkattomasti. Vaik-
ka toiminta oli vilkasta, piirisihteeri Jaakko Heinilä uskoi toimintaker-
tomuksessa, että kun piiri vihdoin saa päätoimisen toiminnanjohtajan 
tulee toiminnan tuloksellisuus edelleen paranemaan.170 Heinilä ei ollut 
ennustuksessaan lainkaan väärässä.

Kirkkonummen kerho perustetaan
Uudenmaan piirin kerhojen lukumäärä nousi seitsemääntoista, kun Kirk-
konummelle perustettiin uusi kerho. Sen nimeksi tuli kunnan kaksikie-
lisyydestä johtuen: Kyrkslätts Reservofficersförening – Kirkkonummen 
Reserviupseeriyhdistys r.y.  Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi va-
littiin Gösta Söderström.171 

Huolimatta uuden kerhon perustamisesta ei piirin kerhojen yhteinen 
jäsenmäärä kasvanut vaan päinvastoin laski. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 
ollut 1 315 ja oli sen lopussa 1 270.172

1965
Adalbert van der Pals puheenjohtajaksi

Vuoden 1965 alkaessa hyvinkääläisen majuri Kai A. Vakkurin pitkä pu-
heenjohtajakausi päättyi. Se venyi peräti yhdentoista vuoden mittaiseksi. 
Piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa yksimielisesti 
silloinen Lohjan kerhon puheenjohtaja, piirin ja liiton hallituksen jäsen, 
yliluutnantti Adalbert van der Pals. Kilpailijoita tähän vaativaan ja työ-
lääseen tehtävään ei ollut. Koko Kai A. Vakkurin puheenjohtajakauden 
ajan piirin varapuheenjohtajana toiminut lohjalainen yliluutnantti Reino 
Nurmi luopui myös samanaikaisesti tehtävästään ja hänen tilalleen vara-

169  KA Pk 2113, Ec 12. Uudenmaan piirin toimintakertomus vuodelta 1964.
170   Ibid.
171   Karhumäki 2002.
172   KA Pk 2113, Ec 12. Uudenmaan piirin toimintatilasto vuodelta 1964.

1964

Piirin vuoden 1964 toimintakertomus oli varsin niukkasanainen, vaikka toimin-
taa oli runsaasti. Urheilutoimikunta teki lisäksi oman toimintakertomuksensa.

kaikkien kerhojen puheenjohtajat, sihteerit ja taloudenhoitajat sekä 
muut mahdolliset toimihenkilöt. Alustajina olivat piirin puheenjohtaja, 
piirisihteeri ja urheilu-upseeri. Läsnä oli myös RUL:n toiminnanjohtaja, 
majuri Aimo Raassina tuoden liiton terveiset. Tämän tilaisuuden lisäksi 
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puheenjohtajaksi valittiin yliluutnantti Yrjö Soramies Keravalta.173 

Jälleen uusi kerho,  
Espoo-Kauniainen Reserviupseerit
Vuoden alussa piirin kerhojen lukumäärä lisääntyi jälleen yhdellä, kun 
24.2.1965 perustettiin Espoo-Kauniainen Reserviupseerit - Esbo-Gran-
kulla Reservofficerare r.y. Mukaan tähän uuteen kerhoon liittyi heti 87 
reserviupseeria.174

Piirisihteeri vaihtuu 
Piirin toiminta tavallaan lamaantui loppukesällä, kun pitkäaikainen piiri-
sihteeri, luutnantti Jaakko Heinilä yllättäen kuoli 21.8.1965. Hänen pois-
menonsa jätti vaikeasti täytettävän paikan piirin toiminnassa, joka tuntui 
yli vuoden ajan. Viimeinen Heinilän kerhoille lähettämä kiertokirje oli 
päivätty 6.8.1965. Piirin hallituksen työvaliokunta valitsi kokouksessaan 
13.9.1965 väliaikaiseksi piirisihteeriksi vänrikki Reijo Virtasen Hyvin-
käältä, joka lähetti ensimmäisen kiertokirjeensä 16.9.1965.175

Heinilän poismeno aiheutti melkoisen taantumisen ja sekaannuksen 
piirin hallinnossa. Aikaisemmin vuosittain säntillisesti liiton toimistoon 
lähetetyt ilmoitukset, toimintakertomukset ja pöytäkirjat puuttuvat lii-
ton arkistosta vuodelta 1965 kokonaan. Ainoa toiminnasta kertova läh-
de on kerhojen toimintailmoitusten yhteenveto. Sen perusteella voidaan 
saada jonkinlainen kuva vuoden toiminnasta.

Päiväämättömän ja allekirjoittamattoman toimintatilaston mukaan 
piirin kerhojen yhteinen jäsenmäärä oli vuoden alussa 1 285 ja lopussa 
1 430 reserviupseeria. Jäsenmäärän noususta vastasi suurimmalta osin 
uusi perustettu Espoo-Kauniainen Reserviupseerit. Sen lisäksi vain Tuu-
sulan kerho kasvatti jäsenmääräänsä merkittävästi muiden kerhojen jä-
senmäärän kasvun ollessa hyvin maltillista tai jopa negatiivista. Erilaisia 
tilaisuuksia järjestettiin piirissä ja sen kerhoissa yhteensä 629. Niissä oli 
osallistujia yhteensä 12 395. Suosituimpia tapahtumia olivat edelleen 
juhlat ja valistustilaisuudet sekä kilpailut, joissa molemmissa oli vuoden 
aikana kummassakin noin 2 500 osallistujaa. Tapahtumien ja osallistuji-
en määrän perusteella voidaan päätellä toiminnan olleen vähintään yhtä 

173   A. van der Palsin haastattelu 15.11.2009.
174   Karhumäki 2003 s.14.
175   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto, Piirin kiertokirjeet 4/65 ja 16.9.1965.

1965

vilkasta kuin parina edellisenäkin vuotena.176 
Porvoon Reserviupseerikerho juhli 30-vuotista olemassaoloaan jär-

jestämällä kaksi huomattavaa tapahtumaa. Näistä ensimmäinen oli tou-
kokuussa vietetty kerhon varsinainen 30-vuotisjuhla ja toinen siihen liit-
tyvä piirin syysmestaruuskilpailut syyskuussa. Juhlassa puhui eversti evp 
Eric Åkerman toisen maailmansodan jälkeisestä aseteknillisestä vallan-

176   KA Pk 2113, Ec 12: Uudenmaan piirin toimintatilasto vuodelta 1965. Tuusulan kerhon 
       ilmoittaman jäsenmäärän perusteella voidaan varmentaa, että toimintatilasto on todella 
         vuodelta 1965.

1965

Puheenjohtaja 
Adalbert  
van der Pals

Adalbert van der Pals, puheenjohtaja 1965–
30.6.1970. Kunniapuheenjohtaja 1982–.

Sotiemme veteraani, 
maanviljelijä, kapteeni 
(majuri) Adalbert van der 
Pals on syntynyt vuon-
na 1918. Hän osallistui 
nuorena suojeluskunta-
toimintaan ja sodissam-
me tykistön ja ylempien 
esikuntien tehtäviin mm. 
IV AK:n komentajan ad-
jutanttina. Van der Pals 
toimi Lohjan reserviup-
seerikerhon puheenjoh-
tajana vuosina 1952–65. 
RUL:n hallituksessa hän 
oli vuodet 1963–69. Hän 
toimi piirineuvoston pu-
heenjohtajana vuodet 1985–1991. Van der Pals on ollut innokas 
kuntourheilija, erityisesti hiihdon harrastaja. Hän on ollut useissa 
kunnallisissa ja maatalousalan luottamustehtävissä. Van der Pals 
kutsuttiin piirin kunniapuheenjohtajaksi 24.10.1982. Hän on saa-
nut useita kunnia- ja ansiomerkkejä mm VR 4 tlk, VR 4 mk , SVR 
R 1. RUL am sk. 



9190

kumouksesta ja Suomen sotilaspoliittisesta asemasta YYA-sopimuksen 
varjossa.  Piirin syysmestaruuskilpailut vietiin läpi onnistuneesti, vaikka 
vaativat kerhon jäseniltä huomattavaa ponnistusta.177

Uudenmaan piirin edustajina liiton hallituksessa olivat majuri, agro-
nomi Matti Mattila Nurmijärveltä, kapteeni, maanviljelijä Adalbert van 
der Pals Lohjalta ja majuri, kauppaneuvos Kai A. Vakkuri Hyvinkäältä, 
joista viimeinen kuului myös hallituksen työvaliokuntaan. Liiton valtuus-
kunnassa jatkoivat edelleen jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström 
Loviisasta ja luutnantti Erkki Haarla Lohjalta. Insinöörimajuri Börje Fors-
ström Lohjalta aloitti liiton valtuuskunnassa vuonna 1965.178 Uudenmaan 
piirillä oli huomattavan vahva edustus RUL:n johtoelimissä.

Turvallisuuspolitiikka esille
Suomen Reserviupseeriliitto alkoi 1960-luvun alkuvuosina kiinnittää 
huomiotaan tiedotus- ja valistustoimintaan. Tämä edellytti myös liiton 
toiminnan aatteellisen pohjan selkeää määrittelyä. Nouseva ”kulttuuri-
radikalismi” nuorison keskuudessa ja äärivasemmiston yritykset saada 
RUL:n toiminta lakkautetuksi herättivät levottomuutta ja ristiriitaisia 
tunteita maanpuolustusväen keskuudessa. Reserviupseerien toiminnasta 
esitettiin julkisuudessa runsaasti virheellistä tietoa. Tämä lisäsi tarvetta 
julkaista liiton periaateohjelma, joka velvoittaisi kaikkia piirejä, kerhoja 
ja jokaista reserviupseeria.179

Liiton vuosikokous hyväksyi 28. helmikuuta 1965 pääasiassa yli-
luutnantti Jouko Siiven käsialaa olleen periaateohjelman, jonka pohjalta 
annettiin liiton julkilausuma sekä suurta yleisöä että omaa jäsenkuntaa 
varten. Julkilausumassa määriteltiin reserviupseerien ja liiton asema hy-
vin selkeästi: 

”Suomen Reserviupseeriliitto on reservin upseerien yhteenliittymä. 
Upseereina liiton jäsenet ovat jo antamansa sotilasvalan velvoituksen 
mukaan maan laillisen hallitusvallan alaisia. – Voidakseen täyttää 
velvollisuutensa, varjella alueemme loukkaamattomuutta ja kansam-
me rauhaa, tarvitsee Suomen puolustusvoimat pätevän upseeriston, 
jonka ratkaisevan enemmistön muodostavat nuoret kenttäpalveluk-
seen tarvittavat reservin upseerit. Suomen reservin upseereilla tulee 
olla samat mahdollisuudet puolustusvoimien johdon alaisena hank-

177   Huotari1985: s. 35–36.
178   KA Pk 2113, Dc 3: RUL:n toimintakertomus vuodelta 1965.
179   Numminen 1981. s. 212.

1966
kia tarvittavat tiedot ja taidot sekä ylläpitää niitä kuin muidenkin 
puolueettomien maiden reservin upseereilla. Liitto ja sen jäsenet 
korostavat erityisesti nuoren upseeriston kouluttamisen tärkeyttä.” 

Käsite ”turvallisuuspolitiikka” yleistyi käsitteiden ”henkinen maanpuo-
lustus” ja ”totaalinen maanpuolustus” tilalle myös reserviupseerijärjestön 
piirissä.180

1966
Piirille ensimmäinen kunniapuheenjohtaja
Piirin vuosikokoukseen helmikuussa Helsingissä osallistui 47 eri kerhojen 
edustajaa. Piirin puheenjohtajaksi valittiin edelleen kapteeni Adalbert van 
der Pals Lohjalta, varapuheenjohtajaksi yliluutnantti Yrjö Soramies Keraval-
ta, urheilu-upseeriksi yliluutnantti Timo Urhola Lohjalta ja piirisihteeriksi 
vänrikki Reijo Virtanen Hyvinkäältä. Työvaliokuntaan valittiin kapteenit 
Adalbert van der Pals, Eero Huotari, Hannes Heikkilä, Raymond Sell sekä 
vänrikki Reijo Virtanen. Piirin edustajiksi liiton hallitukseen valittiin kap-
teenit Adalbert van der Pals ja Eero Huotari Tuusulasta. Kokouksen lopuk-
si päätti piirikokous kutsua piirin edellisen, pitkäaikaisen puheenjohtajan 
majuri Kai A. Vakkurin piirin ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.181 
Huotarin ja van der Palsin lisäksi valittiin liiton hallitukseen Henrik Seger-
sven Tammisaaresta. Majuri Matti Mattila jatkoi liittohallituksessa vielä 
vuoden 1966.  Piirillä oli nyt neljä edustajaa liittohallituksessa.182

Piirille ensimmäinen toiminnanjohtaja
Jo vuonna 1959 Uudenmaan piirin silloisen puheenjohtajan Kai A. Vak-
kurin johdolla toimineen RUL:n toimikunta oli ehdottanut kokopäiväis-
ten toiminnanjohtajien palkkaamista piireihin. Useimmat piirit saivat 
1960-luvun alkupuolella yhteisesti aliupseeripiirien kanssa palkatut 
toiminnanjohtajat. Liitto avusti taloudellisesti palkkauksessa ja näin lii-
tosta tuli toiminnanjohtajien työantaja, jolle nämä joutuivat antamaan 
yksityiskohtaiset raportit toiminnastaan. Huolimatta Uudenmaan piirin 

180   Ikonen 2006 s. 71, Karhumäki 2003.
181  Uudenmaan Reserviupseeripiirin arkisto (URPark), K 1. Vuosikokouksen pöytäkirja 
      18.2.1966. Myöhemmin on A. van der Palsia kutsuttu useassa yhteydessä piirin ensim- 
           mäiseksi kunniapuheenjohtajaksi, mutta hän on selvästi vasta toinen. Tämän vahvistaa vielä  
        piirihallituksen pöytäkirja 2/1974, jonka mukaan piirihallituksen edustajat olivat käyneet  
        onnittelemassa piirin kunniapuheenjohtajaa K. A. Vakkuria tämän täyttäessä 60 vuotta. 
182   Numminen 1981: s. 276–277.

1965
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puheenjohtajan aikanaan vetämän toimikunnan aloitteesta Uudenmaan 
piiri oli viimeisten piirien joukossa valittaessa palkattua toiminnanjoh-
tajaa. Vasta pitkäaikaisen piirisihteerin Jaakko Heinilän kuoltua alettiin 
tarmokkaasti etsiä tehtävään sopivaa henkilöä. Toiminnanjohtajien teh-
tävänä oli aktivoida kerhoja ja tukea niitä mahdollisissa vaikeuksissa sekä 
yhtenäistää toimintaa.183

Toiminnanjohtajan haku käynnistettiin heti alkuvuodesta 1966, ja 
jo maaliskuun alussa oli piirien yhteistyötoimikunnalla esittää kolme eh-
dokasta, joista valittiin majuri evp Pauli Salminen.184

183   Numminen 1981; s. 256–258. KA Pk 2113 Ec 10. Toiminnanjohtajien raportit liittoon. Jo 
       vuonna 1962 oli monessa piireissä toiminnanjohtaja, joka teki kuukausittaiset raporttinsa 
       liittoon. Vuonna 1964 oli toiminnanjohtaja jo lähes kaikissa piireissä, vain neljä oli ilman,  
         joista yksi oli Uusimaa.
184   URPark, K 1, Uudenmaan Reserviupseeri- ja aliupseeripiirien yhteistyötoimikunnan ko- 
         kouspöytäkirja 10.3.1966.

Toiminnanjohtaja  
Pauli E.Salminen

Uudenmaan Reserviupsee-
ripiirin ensimmäinen toi-
minnanjohtaja majuri evp 
Pauli E. Salminen (1915–
1977) aloitti tehtävässään 
1.6.1966. Hän oli tuolloin 
51-vuotias kadettikoulun 
käynyt sekä talvi- että jatko-
sodan kokenut tykistöupsee-
ri. Sodan jälkeen Salminen 
palveli eri tykistön joukko-
osastoissa mm: KarTR, 
MittPsto ja viimeksi PE;n 
Kuvakeskuksen johtajana. 
Hän jäi eläkkeelle puolustus-
voimista vuoden 1966 alussa. 
Salminen toimi piirin toimin-
nanjohtajana yhteensä yli 10 vuotta vuoden 1975 loppuun asti. Hän 
oli saanut mm. seuraavat kunniamerkit: VR3 ra, VR4 tlk, VR4 mk.

  (Kadettikunta ry, Upseeriliitto ry: Kadettiupseerit 1920–1985, Kajaani 1985.)

Toiminta tehostuu
Toiminnanjohtajan tulo mukaan piirin toimintaan antoi sille heti ryhtiä 
ja vauhtia. Jo elokuun alussa 1966 uusi toiminnanjohtaja lähetti kerhoille 
ensimmäisen kiertokirjeensä, joita kertyi puolen vuoden aikana vielä nel-
jä lisää. Perusteellisessa ja hyvin muotoillussa kiertokirjeessään Salminen 
ilmoitti Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliupseerien Liiton kiinnittäneen 
hänet piirien toiminnanjohtajan tehtävään. Hän toivoi saavansa kerhojen 
tulevat syyskokousajat voidakseen käydä tutustumassa ja esittäytymässä 
kaikissa kerhoissa. Lisäksi hän kertoi tässä tiedotuskirjeessään tulevista 
tapahtumista ja kilpailuista sekä ilmoitti perustavansa esitelmäpalvelun 
kerhoja varten.185 

Toiminnanjohtajalla oli vaikeuksia saada piirin hallinto järjestykseen, 
koska hän ei ollut saanut piirisihteeriltä alkuvuoden tietoja ja tilityksiä 
useista huomautuksista ja muistutuksista huolimatta. Piirin työvaliokun-
nan kokouksessa 7.10.1966 toiminnanjohtaja ehdotti valittavaksi mahdol-
lisimman pian uusi henkilö hoitamaan piirin sihteerin ja rahastonhoitajan 
tehtäviä.186  Työvaliokunta toimi nopeasti ja uudeksi piirisihteeriksi valittiin 
27.10.1966 kapteeni Leo Lipasti Lohjalta.187 Nyt alkoi hyvinkääläisten jäl-
keen lohjalaisten osuus piirin johdossa olla merkittävä, koska puheenjoh-
taja, urheilu-upseeri ja piirisihteeri-rahastonhoitaja olivat Lohjalta.

Marraskuussa laatimassaan toimintaselosteessaan liittoon toimin-
nanjohtaja Pauli Salminen valitti kesäkuusta alkaneen piirisihteerin toi-
mettomuuden haitanneen toimintaansa merkittävästi, koska tarvittavia 
tietoja ei ollut saatu. Kierrettyään syksyllä kaikki piirin kerhot Salminen 
totesi toiminnan olevan eniten lamassa Nurmijärvellä ja Järvenpäässä. 
Hän lisäsi olevan välttämätöntä yhteisvoimin keksiä piiriportaassa keinot 
näiden kerhojen ”herättämiseksi”188.

Piirilehti perustetaan uudelleen
Toiminnanjohtaja Pauli Salminen otti heti esille piirilehden tarpeellisuu-
den. Syksyn aikana piirilehden ilmestymisen valmistelu eteni ripeästi, 
mutta se kohtasi odottamattoman esteen maistraatin palautettua lehden 
julkaisemisilmoituksen, koska piiri ei ollut rekisteröitynyt. Tästä syystä 

185   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin toiminnanjohtajan kiertokirje 1/66.
186   URPark, K 1. Hallituksen työvaliokunnan kokous 7.10.1966. Piirisihteeri Reijo Virtasen  
        työpaikka oli tuolloin Tampereella, joka ilmeisesti vaikeutti yhteydenpitoa.
187   URPark K 1, Piirin toimintakertomus vuodelta 1966.
188   KA Pk 2113, Ec 13. Toiminnanjohtajan selostus 1.11.–30.11.1966. 

19661966

Pauli Salminen, toiminnanjohtaja 
1.6.1966–1975.
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jalle yllätyksenä. Uudenmaan Reserviupseeripiiri oli siis toiminut lähes 
viisitoista vuotta sen jäsenkerhojen rekisteröimättömänä yhteiselimenä.

Piirilehtiprojekti onnistui, ja vuoden viimeisessä kiertokirjeessään 
toiminnanjohtaja saattoi ilmoittaa lehden ilmestyvän ennen joulua. Pai-
noksen suuruus oli 3 500 kpl ja koko pienehkö A 5. Lehti lähetettiin 
jäsenistölle Piirilehti-nimisenä etukäteen pyydettyjen postituslistojen 
mukaan.190

Maanpuolustusurheilijan valinta alkaa
Uusi toiminnanjohtajan Pauli Salminen ehdotti piirin hallituksen 
työvaliokunnan kokouksessa lokakuun alussa, että hallitus vuosittain 
nimeäisi ja palkitsisi piirin parhaan maanpuolustusurheilijan. Toimin-
nanjohtajalle ja piirin urheilu-upseerille Timo Urholalle annettiin tehtä-
väksi laatia seuraavaan kokoukseen mennessä ehdotus valintasäännöis-
tä. Seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa päätettiin kuitenkin jättää 
asia odottamaan liiton antamia valintaperusteita, mutta näitä odottaessa 
vuoden 1966 maanpuolustusurheilijan valinta annettiin piirin kerhojen 

190   Ibid. ja Piirin kiertokirje 5/66.

1966

Piirien yhteinen lehti syntyi vuoden 1966 lopulla, jolloin sen nimi 
oli vielä Piirilehti.

Kerhojen välillä käytiin kiivasta kamppailua maanpuolustusurheilussa, mutta 
kaikki eivät olleet yhtä innokkaita.

toiminnanjohtaja ehdotti, että työvaliokunta tekisi nopean päätöksen pii-
rin virallisesta rekisteröinnistä. Tämä kohtasi myös vaikeuksia, koska re-
kisteröintiin tarvittavia pöytäkirjoja ei ollut saatu edelliseltä piirisihteeril-
tä. Piirin työvaliokunta laati uudet pöytäkirjat viranomaisten vaatimusten 
täyttämiseksi. Piirilehden teko kuitenkin eteni, ja kerhoja pyydettiin, tai 
suorastaan velvoitettiin hankkimaan ilmoituksia tulevaan julkaisuun.189 
Piirin rekisteröimättömyys oli ilmeisesti tullut uudelle toiminnanjohta-

189   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin kiertokirje 3/66.
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urheilu-upseereil-
le omassa koko-
uksessaan.191 Näin 
alkoi edelleen jat-
kuva perinne.

Vuoden ai-
kana piirin jäsen-
määrä kasvoi vain 
hieman. Vuoden 
alussa jäseniä oli 
1 408 ja lopussa 
1 460. Toiminta 
jatkui edellisten 
vuosien suunta-
viivojen mukaan. 
Piirin mestaruuskilpailut järjestettiin yhdeksässä eri lajissa yhteensä 13 
kilpailuna. Tämän lisäksi järjestettiin kerhoissa 171 kilpailua. Kaikkiaan 
osallistui näihin lähes 2 300 kilpailijaa. Kaikkiaan järjestettiin piirin ker-
hoissa 562 tapahtumaa, joissa oli 10 292 osallistujaa. Toiminta oli hieman 
hiljentynyt edellisistä vuosista, vaikkakin se oli edelleen hyvin mittavaa.192

191   URPark: K1. Piirin hallituksen työvaliokunnan kokoukset 7.10.1966 ja 8.12.1966. Reino  
         Pajuojan haastattelu 22.11.2011.
192   URPark. K 1. Piirin toimintatilasto vuodelta 1966.

1967 
Helmikuussa pidetyssä vuosikokouksessa piirin puheenjohtaja Adalbert 
van der Pals saattoi ilmoittaa tyytyväisenä edellisvuonna saavutetun huo-
mattavaa edistymistä piirin toiminnassa. Toiminnanjohtaja oli aloittanut 
työnsä, ja piirilehti oli jälleen alkanut ilmestyä. Ilahtuneena hän totesi 
lehden ilmoitushankinnan onnistuneen niin hyvin, että rahaa oli jäänyt 
muuhunkin toimintaan. Kokouksessa jaettiin kuntokilpailun suurmestari- 
ja mestariluokan kuntomerkit. Ensimmäisenä suurmestariin tarvittavan 
pistemäärän oli saavuttanut vuonna 1964 majuri Arne Saunamäki Lovii-
sasta ja vuonna 1966 yliluutnantti Urho Ekström Tuusulasta sekä vänrikki 
Asko Kangasmaa Keravalta. Piirin edellisen vuoden parhaan maanpuo-
lustusurheilijan palkinnon sai luutnantti Reino Pajuoja. Hän oli samalla 
ensimmäinen piirin vuoden maanpuolustusurheilijaksi valittu upseeri. 
Vuosikokouksessa valittiin yksimielisesti edelleen kapteeni Adalbert van 
der Pals jatkamaan puheenjohtajana. Piirin johto säilyi lähes ennallaan. 
Työvaliokuntaan valittiin uusina vain uusi piirisihteeri kapteeni Leo Lipasti 
ja luutnantti Urmas Raila. Piirin edustajiksi liiton hallitukseen nimettiin 
kapteenit Adalbert van der Pals Lohjalta ja Eero Huotari Tuusulasta.193

Suunnitelmissa ollutta piirin hengellistä päivää ja Keski-Uudelle-
maalle kaavailtua maanpuolustusjuhlaa ei järjestetty. Sitä vastoin jär-
jestettiin kaksi hyvän osallistujamenestyksen saanutta piirin retkeilyä: 
huhtikuussa Kadettikoululle Santahaminaan ja syyskuussa Panssarimu-
seolle Parolaan. Molempiin retkeilyihin osallistui yli sata osallistujaa. 
Urheilu kehittyi myönteiseen suuntaan. Kuntourheilun harrastus laa-
jeni ja kilpaurheilijoiden saavutukset olivat liittotasolla paremmat kuin 
edellisvuotena. Piirin parhaan maanpuolustusurheilijan arvon saavutti 
vänrikki Asko Kangasmaa Keravalta. Kerhojen välisen yleiskilvan voitti 
Lohjan kerho.194

Piiri rekisteröidään yhdistykseksi
Piirin rekisteröimisestä päättäneen työvaliokunnan laatimat pöytäkirjat 
eivät kelvanneet rekisteriviranomaisille, siksi piiri jouduttiin tavallaan pe-
rustamaan uudestaan.  Tämän vuoksi pidettiin maaliskuussa 1967 taan-
nehtivasti paperilla uusi piirin perustava kokous, jonka pöytäkirja kiersi 
kirjeenä puheenjohtajalla ja pöytäkirjantarkastajilla. Tämän 27.10.1966 

193   URPark: Oltermanni 1/1966.
194   URPark: K 1. Piirin toimintakertomus vuodelta 1967.

1966 1967

Piirin puheenjohtaja kapteeni Adalbert van der Pals ojentaa 
luutnantti Reino Pajuojalle palkinnon piirin parhaana maan-
puolustusurheilijana 1966. Heidän välissään urheilu-upseeri 
yliluutnantti Timo Urhola ja vasemmalla piirin sihteeri kap-
teeni Leo Lipasti.

Urheilutoiminta oli vilkasta. Piirin kilpailuja oli usein ja niissä paljon osallistujia. Eri 
kilpailujen suorituspaikkakuntia pyrittiin vaihtelemaan.



9998

päivätyn pöytäkirjan 6 §:ssä päätettiin puheenjohtajan ehdotuksesta yk-
simielisesti perustaa Uudenmaan Reserviupseeripiiri – Nylands Reser-
vofficersdistrikt -niminen yhdistys ja ilmoittaa se yhdistysrekisteriin.195 
Piirin perustamisasiakirjoihin liitetyn perustamista koskevan sopimus-
kirjan allekirjoittivat vain Porvoon, Vihdin, Lohjan, Kirkkonummen, 
Karkkilan ja Loviisan reserviupseerikerhot.196 Rekisteröinnin yhteydessä 

195   URPark: Piirin kirjeenvaihtoa 1967–1968.
196   URPark: Piirin ilmoitus yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen rekisterinumeroksi tuli 95905.

piiri joutui anomaan sisäasiainministeriöltä erikseen lupaa piirin perusta-
miseen, koska yhdistyksen tarkoituksiin kuului myös harjoittautuminen 
ampuma-aseiden käyttöön. Lupa myönnettiin 5.heinäkuuta 1967.197 

Uudenmaan Reserviupseeripiirin rekisteröimisprosessi saatiin pää-
tökseen 5.9.1967 kun piiri oikeusministeriön päätöksellä merkittiin yh-
distysrekisteriin. 198

197   URPark: Sisäasiainministeriön päätös 5.7.1967 n:o 2789/475/67.
198   URPark: K 1. Piirien yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 20.9.1967. 

Piiri toimi, kuten monet muutkin piirit, vuosia rekisteröimättömänä, kun-
nes se vihdoin vuonna 1967 sai virallisen perustamisluvan. Tämä tarvit-
tiin, koska säänöissä oli maininta ampumaurheilusta.
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Karjaan kerhon toiminta päättyy
Vuoden alussa piirissä oli jäsenenä 17 kerhoa, mutta vuoden lopussa vain 
16. Karjaan Reserviupseerikerhon sihteeri oli ilmoittanut toiminnanjoh-
tajalle, että kerhon toiminta oli vähitellen sammunut vuoden aikana. 
Edes vuosikokousta ei yrityksistä huolimatta ollut saatu kokoon. Kerhon 
jäsenmäärä oli ollut vuoden alussa 25, joista aktiivisimmat ilmeisesti liit-
tyivät naapurikerhojen jäseniksi. Karjaan kerhon viimeisenä edustajana 

piirihallituksessa toimi luutnantti Pertti Saari.199 Tästä menetyksestä huo-
limatta piirin kerhojen yhteinen jäsenmäärä kasvoi hieman yli sadalla ja 
oli vuoden lopussa 1517. Vuoden aikana oli yhteensä 687 erilaista piirin 
ja kerhojen tilaisuutta ja niissä osallistujia n. 11 000.200

Johtamiskoulutus alkaa
Reserviupseerien johtamiskoulutus oli pääosin jäänyt Reserviupseerikou-
lussa saaduksi ja todettiin liiton johdossa riittämättömäksi siviilielämän 
tarpeisiin. Tämän vuoksi RUL:n jäsenistölle ryhdyttiin suunnittelemaan 
johtamiskoulutusta. Uudenmaan piiristä osallistui RUL:n järjestämään 
kouluttajaseminaariin Johtamistaidon Opistolla Aavarannassa kansan-
opiston johtaja, kapteeni Olavi Tuominen Tuusulasta ja lehtori, vänrikki 
Yrjö Lindström Hyvinkäältä. Heidän johdollaan aloitettiin ensimmäi-
nen johtamistaidon kurssi syyskuussa Järvenpäässä. Tälle ensimmäiselle 
kurssille ilmoittautui vain yhdeksän oppilasta. Kurssin ohjelma sisälsi 
kahdeksan eri aineryhmää sekä johtamistaidon perusteita ja käytännön 
ongelmatilanteiden ratkaisuja. Kurssi päättyi vasta seuraavan vuoden 
puolella.201

Sääntömuutosehdotus
Reserviupseerien järjestötoiminnan lopettamiseksi oli edellisenä vuon-
na tehty viimeinen yritys. Neuvostoliiton silloinen Suomen suurlähet-
tiläs oli esittänyt perättömiä väitteitä liiton olemuksesta ja toiminnasta 
väittäen sen vaalivan jonkinlaista revanssihenkeä sekä sota-ajan ja suo-
jeluskuntien perintöä. Suojautuakseen vastaisuudessa tämänkaltaisia 
hyökkäyksiä vastaan RUL:n johto päätti uudistaa omat, piiriensä ja 
näiden jäsenkerhojen säännöt. Mallisäännöt toimitettiin kerhoihin ja 
piireihin käsittelyä ja lausuntoa varten. Piirin toiminnanjohtaja lähetti 
aivan vuoden alussa sääntöesitykset kerhoihin ja pyysi niistä lausunnot 
jo tammikuun loppuun mennessä. Vastaamatta jättäneiden katsottiin 
hyväksyneen sääntömuutokset sellaisenaan. Erityisesti pyydettiin kiin-
nittämään huomioita toimintavuoden muutokseen, joka tulisi kaikis-
sa järjestön portaissa olemaan vastaisuudessa heinäkuun 1. päivästä 
kesäkuun 30. päivään sekä kahteen varsinaiseen kokoukseen. Ainakin 

199   URPark: K 1. Toiminnanjohtajan merkinnät toimintatilastoon.
200   URPark: K  11. Toimintatilasto vuodelta 1967.
201   Pylkkänen 2006: s. 325. URPark K1, Johtamistaidon kurssin kutsukirje 28.8.1967.

Uudenmaan Reserviupseeripiirin rekisteröimisprosessi saatiin pää-
tökseen 5.9.1967 kun piiri oikeusministeriön päätöksellä merkittiin 
yhdistysrekisteriin.

1967
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Keravan Reserviupseerikerho piti jo tuolloin toimikauden muutosta 
epäonnistuneena.202 

Sääntömuutosehdotusta käsiteltiin useaan kertaan piirin halli-
tuksen työvaliokunnassa, ja lopulta vain yksi muutos haluttiin uusiin 
sääntöihin. Piirin säännöistä haluttiin poistaa kohta, missä kytkettiin 
piirikokouksessa jäsenyhdistysten edustajien määrä äänimäärään. Työ-
valiokunnan mielestä ei ollut mitään syytä rajoittaa piirin kokouksiin 
osallistujien määrää, koska runsas osanotto olisi päinvastoin toivotta-
vaa. Uusittujen sääntöjen lopullinen hyväksyminen päätettiin tehdä 
seuraavan vuoden vuosikokouksessa.203 Liiton pääsihteerin Aimo Raas-
sinan ehdotus, että piirien rajojen pitäisi noudattaa siviilihallinnon lää-
nien rajoja, kaatui piirien vastustukseen.204 On huomattava, että tässä 
vaiheessa piirin työvaliokunnassa ei kiinnitetty juurikaan huomiota eikä 
keskusteltu toimintavuoden ajallisesta muutoksesta ja sen mahdollises-
ta vaikutuksesta toimintaan.

RUL:n sääntömuutos
Reserviupseeriliiton yleinen kokous hyväksyi liiton uuden organisaati-
on vaatimat sääntömuutokset 19.11.1967. Perusteellisen valmistelun 
jälkeen toteutettiin liiton historian laajin organisaatiouudistus. Hyväk-
syttyjen sääntöjen, jotka astuivat voimaan seuraavan vuoden huhtikuun 
alussa, mukaan ylintä päätösvaltaa käyttäisi järjestössä joka kolmas vuo-
si kokoontuva liittokokous. Liittohallitus johtaisi käytännön toimia, ja 
liittokokousten välisenä aikana päättävänä elimenä olisi liittovaltuusto. 
Neuvoa-antavana toimielimenä tuli olemaan liittovaltuuston valitsema 
liittoneuvosto, joka peri liiton valtuuskunnan tehtävät. Uusissa sään-
nöissä korostui liiton etujärjestöluonne. Niissä kiinnitettiin huomiota 
liiton tehtävään valvoa ja edistää reserviupseerien asemaa ja etuja up-
seereina.205

Sääntömuutoksen yhteydessä, joka koski myös kaikkia liiton jäsenker-
hoja, eräät reserviupseerikerhot, kuten esimerkiksi Hyvinkään Reserviup-
seerikerho ry, muutti nimensä muotoon Hyvinkään Reserviupseerit ry.206

202   Numminen 1981, s. 222. Karhumäki 2003. URPark: K 1. Piiritiedote 1/67. Keravan Reser- 
        viupseerikerhon kirje piirille.
203  URPark: K 1. Piirin työvaliokunnan kokous 11.12.1967. Tj:n kirje hallituksen jäsenille 
         27.12.1967.
204   Numminen 1981: s. 203.
205   Ikonen 2006: s. 71.. Numminen 1981: s. 209.
206   Hyvinkään Reserviupseerit ry 50 vuotta. Hyvinkää 1979. s. 18.

19681967

1968
Liiton organisaatiomuutos ja siitä johtuvat muutokset piirien ja kerhojen 
säännöissä alkoivat heti aiheuttaa epäluuloa tämän muutoksen mielek-
kyydestä. Päinvastoin kuin reserviupseeripiireissä reservialiupseeripiiri-
en ja niiden jäsenkerhojen toimintakaudet säilyivät edelleen kalenteri-
vuotena. Piirin toimintasuunnitelmassa toiminnanjohtaja epäili erilais-
ten toimintakausien aiheuttavan hankaluuksia ja sekavuutta tulevassa 
yhteistoiminnassa, koska pelkästään piirien yhteistoimintakokouksia 
jouduttaisiin pitämään puolivuosittain.207

Uudet säännöt, toimintakausi vaihtuu
Katajanokan kasinolla 2.2.1968 pidetyssä vuosikokouksessa hyväksyt-
tiin piirille uudet säännöt RUL:n mallisääntöjen pohjalta vain yhdellä, jo 
aikaisemmin mainitulla poikkeuksella. Säännöistä poistettiin piirikoko-
uksen osallistujamäärän rajoitus. Kokouksessa valittiin Adalbert van der 
Pals edelleen jatkamaan puheenjohtajana ja kapteeni Leo Lipasti sihteeri-
rahastonhoitajana seuraavalla puolivuotiskaudella.208 

Liiton hallituksesta olivat piiriä edustamassa Adalbert van der Pal-
sin ja Eero Huotarin lisäksi kapteeni Henrik Segersven Tammisaaresta 
ja majuri Unto Kautovaara Loviisasta. Edelleen siis oli liittohallituksessa 
neljä edustajaa. Liittoneuvostossa, aikaisemmin valtuuskunnassa, olivat 
piirin edustajina: insinöörimajuri Börje Forsström, luutnantti Erkki R. 
Haarla, majuri Matti Mattila, jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström 
ja majuri Kai A. Vakkuri. Piirillä oli edelleen huomattavan suuri edustus 
liiton hallinnossa.209 Piirin parhaaksi maanpuolustusurheilijaksi vuonna 
1967 nimitettiin Asko Kangasmaa Keravalta, joka sai kokouksessa kun-
niaplaketin.210

Toiminta jatkui edellisten vuosien mukaisesti. Uutena koulutus-
muotona jatkui edellisen vuoden puolella alkanut johtamistaidon kurssi. 
Piiri, eli käytännössä toiminnanjohtaja, huolehti edelleen kerhojen esi-
telmäpalvelusta. Keski-Uudenmaan kerhojen alueella oli alueellisia esi-
telmätilaisuuksia Taistelukoululla. Tammikuussa järjestetty hengellinen 
päivä onnistui yhteistyökumppanien kanssa hyvin. Yhdessä aliupseerien 

207   URPark: K 2. Toimintasuunnitelma vuodeksi 1968.
208   URPark: K 2. Vuosikokouksen pöytäkirja 2.2.1968.
209   URPark: K 2. Piirin toimintakertomus 1.1.–30.6.1968.
210   URPark: K2. Vuosikokouksen pöytäkirja 2.2.1968. Numminen 1981 s. 276–280.
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kanssa järjestettyyn retkeen Isosaaren linnakkeelle osallistui yli 130 hen-
keä, jotka juuri mahtuivat yhteysalus Porkkalaan. Etukäteisinnostuksesta 
huolimatta Etelä-Suomen Sotilasläänin sotaharjoitusta toukokuun lopus-
sa seuraamaan ei lopulta ollutkaan halukkaita kuin yksi henkilö. 211

Piirin talous oli ajautunut ahdinkoon, koska se oli perustunut ai-
kaisemmin pääasiassa Maanpuolustuksen Tuki ry:ltä saatavaan avustuk-
seen, joka oli supistunut jo edellisenä vuonna ja uhkasi loppua kuluvan 
vuoden aikana kokonaan. Toiminnanjohtaja oli jo joutunut käyttämään 
omia varojaan varsinkin Oltermannin juoksevien menojen hoitamisessa 
ja pyysi siksi piiriä avaamaan luotollisen shekkitilin joustovaran aikaan-
saamiseksi.212

”Tynkävuoden”, joksi vuoden 1968 alkua yleisesti nimitettiin, toi-
minta oli lopulta melko vilkasta. Puolessa vuodessa oli piirin järjestä-
miä tilaisuuksia 16 ja niissä osallistujia 819. Kerhojen tilaisuuksissa oli 
moninkertainen osallistujamäärä. RUL:iin toimitettavan toimintatilaston 
laatimisessa toiminnanjohtajalla oli vaikeuksia, tieto ei kulkenut kerhois-
ta piiriin. Liekö kesäaika ollut syynä? Salminen valitti turhautuneena kir-
jeessään piirisihteerille: 

”Yhdistyksiltä ei millään tahdo saada ilmoituksia ajoissa. Yksi tuli 
ajoissa, neljä myöhästyneenä. Kirjoitin 11 kerhon sihteerille, jol-
loin taas tuli muutama. Loput sain vasta monien puhelinsoittojen 
jälkeen. Paljon turhaa työtä saa tässä hommassa tehdä, jotta edes 
yksinkertaisen asian saa hoidettua.”213

Ensimmäinen kevätkokous
Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin Keravalla 
18.5.1968. Tämä oli myös ensimmäinen piirin varsinainen kokous, joka 
pidettiin Helsingin ulkopuolella. Puheenjohtajan lisäksi valittiin nyt ensi 
kertaa uusien sääntöjen mukaiset kaksi varapuheenjohtajaa.  Puheenjoh-
tajaksi valittiin alkavalle kaudelle edelleen kapteeni Adabert van der Pals 
Lohjalta ja 1. varapuheenjohtajaksi kapteeni Yrjö Soramies Keravalta ja 2. 
varapuheenjohtajaksi majuri Selim Vainio Porvoosta. RUL:n liittovaltuus-
toon ehdokkaiksi valittiin molemmat varapuheenjohtajat.214 Liiton valtuus-
kunnassa piirin edustajina jatkoivat Börje Forsström, Erkki R. Haarla, Matti 

211   URPark: K 2. Piirin toimintakertomus 1.1.–30.6.1968.
212   URPark: K 2. Toimintasuunnitelma ja hallituksen pöytäkirjat.
213   URPark K 2. Piirin toimintatilasto 1.1.–20.6.1968. Toiminnanjohtajan kirje 30.10.1068.
214   URPark: K 2. Kevätkokouksen pöytäkirja 18.5.1968. 

Mattila ja Kai A. Vakkuri. Jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström jäi 
pois liittoneuvostoksi muuttuneesta valtuuskunnasta 30.6.1968.

Välittömästi kevätkokousta seurannut hallituksen kokous ounasteli 
jo vaikeuksia keskustelussaan tulevasta toiminnasta muuttuneen toimin-
tavuoden vuoksi. Talouden ja erityisesti Oltermannin rahoituksen olles-
sa vaikeuksissa, piirihallitus päätti perustaa erityisen taloustoimikunnan 
pohtimaan piirin taloustilanteen parantamista. Tämän toimikunnan li-
säksi perustettiin uudet aatteellinen, hengellinen ja johtamistaidollinen 
toimikunta, ja valittiin näihin jäsenet. Piirihallitus oli talousarviossaan 
laskenut yli puolet tuloista saatavan Oltermannin tuottoina, joten ilmoi-
tushankinta oli haasteellista.215

Uusi kiertopalkinto
Hämeen-Uudenmaan Osuuskassojen liito oli lahjoittanut komean 
Osuuskassamaljan kiertopalkinnoksi Uudenmaan molempien piirien 
kerhojen kilpailtavaksi kalenterivuosittain. Kilpailu alkoi vuoden 1968 
alussa. Sen tarkoituksena oli saada Uudenmaan reservin upseerien ja 
aliupseerien maapuolustusharrastus lisääntymään ja näin parantaa hei-
dän fyysistä kuntoaan. Sääntöjen mukaan kymmenen kertaa palkinnon 
voittanut kerho saa sen omakseen. Edellisvuonna laadittuihin sääntöihin 
haluttiin heti muutoksia, joiden perusteella piirin hallitus päätti poistaa 
Osuuskassamaljan säännöistä kuntokilpailun ja autopartiokilpailun.216 

Kilpailumenestystä
Liiton talvimestaruuskilpailuissa Oulussa Uudenmaan joukkueella oli 
hyvä menestys. Kokonaiskilpailussa tuli niukka häviö mestaruuden vie-
neelle Kainuun joukkueelle, mutta kaikkien osalajien parhaat tulivat Uu-
deltamaalta. Ammunnan paras oli vänrikki Risto Sirola Keravalta, kar-
tanluvun paras luutnantti Reino Pajuoja Karkkilasta ja hiihdon paras oli 
hyvinkääläinen vänrikki Yrjö Nikkinen.217 

RUL:n maastomestaruuskilpailun yleisen sarjan voitti vänrikki Yrjö 
Nikkinen. Uudenmaan joukkue oli myös siellä lähellä voittoa, se hävisi 
niukasti Lahden piirille.218 Piirin omissa kilpailuissa osanottajien määrä 

215   URPark: K 2. Piirihallituksen pöytäkirja 18.5.1968.
216   URPark: K 2. Osuuskassamaljan kilpailusäännöt. Piirihallituksen pöytäkirja 18.5.1968.
217   URPark: Oltermanni 2/1968.
218   URPark: Kirjeenvaihto  1968-1969.

1968 1968
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nousi huomattavasti, 46 % edellisestä vuodesta. Menestys liiton kilpai-
luissa ei kuitenkaan kaikissa lajeissa kohentunut, vaan oli edellisvuosien 
kaltainen.  Heikoimmat lajit olivat kenttäammunta ja ampumahiihto.219

Pohjoismaiset maastokilpailut
Lokakuussa 1968 piiri vastasi kolmipäiväisten Pohjoismaisten reserviup-
seeripäivien yhteydessä järjestetyistä pohjoismaisista maastokilpailuista. 
Kilpailun johtajaksi liitto oli nimennyt majuri Raymond Sellin Espoo-
Kauniainen Reserviupseerikerhosta. Vastuu yleisjärjestelyistä, kilpailu-
kansliasta ja kartanluvusta tuli Espoo-Kauniainen Reserviupseerikerhol-
le. Suunnistuksen sai hoitaakseen Kirkkonummen ja maastoammunnan 
Lohjan reserviupseerikerho. Myös muiden piirien kerhojen upseerit olivat 
avustamassa järjestelyissä. Piiri saattoi tukeutua Upinniemen varuskun-
taan kilpailujen järjestelyissä, joissa oli mukana yhteensä yli sata reser-
viupseeria. Piirin toiminnanjohtaja teki vaativan urakan tapahtuman 
yleisjärjestelyissä.  ”Reservin Upseerissa” julkaistu kilpailun loppuarvos-
telu oli kiittävä, jollei suorastaan ylistävä.220

219   URPark: Oltermanni 4/1968
220   Ibid.

1968

Toimintakauden vaihto ja  
ensimmäinen syyskokous
Uusien sääntöjen mukainen syyskokous järjestettiin Vihdissä syyskuun lo-
pussa 1968. Kokousten pitämisestä yksinomaan Katajanokan Upseeriker-
holla näytettiin päässeen lopullisesti eroon. Huomattavaa on, että piirin 16 
kerhosta vain 8 oli edustettuna paikalla. Kokouksen tärkeimpänä asiana kä-
siteltiin ja hyväksyttiin edellisen ”tynkätoimintavuoden ” tilit ja toiminta-
kertomus. Piirin toiminnanjohtaja selosti piirin hyvin huonoa taloudellista 
tilannetta, joka johtui pääasiassa RUL:n avustuksen puuttumisesta ja Ol-
termannin ilmoitusmyynnin heikkoudesta. Eräät kerhot kuten Lohja, Hy-
vinkää, Mäntsälä ja Porvoo olivat ylittäneet ilmoitushankintatavoitteensa, 
kun taas toiset eivät olleet hankkineet ilmoituksia lainkaan. Kokouksessa 
jaettiin myös normaaliin tapaan mestariluokan kuntomerkit ja kiertopal-
kinnot. Pöytäkirjoissa alettiin nyt käyttää piirin virallista kaksikielistä ni-
meä: Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry.221

Hallituksessa aloitti uusi piirisihteeri, yliluutnantti Kauko Karonen 
Lohjalta heinäkuun alusta 1968. Mitään selvää merkintää hänen valin-
nastaan ei ole pöytäkirjoissa, mutta hän esiintyy jo vuoden 1968 syys-
kokouksen sihteerinä. Samalla vaihtui rahastonhoitaja, joksi valittiin 
yliluutnantti Erkki Suikkari Lohjalta. Lohjalainen kapteeni Leo Lipasti 
oli hoitanut aikaisemmin molempia tehtäviä.222 Piirin urheilu-upseerina 
toimi edelleen kapteeni Timo Urhola Lohjalta ja ampumaupseerina oli 
aloittanut yliluutnantti Hannu Pitkänen Hyvinkäältä.223 Lohjalaisten 
osuus piirin johdossa vahvistui. On myös huomattava, että sääntömuu-
toksen ja toimintakausimuutoksen yhteydessä Uudenmaan piiri menetti 
lähes kaikki liittohallituspaikkansa. Ainoastaan majuri Unto Kautovaara 
Loviisasta jatkoi hallituksessa varsinaisena jäsenenä sekä Adalbert van 
der Pals, mutta nyt ainoastaan varajäsenenä.224

Kahdelle eri kalenterivuodelle osuvan toimintavuoden alkaessa 
1.7.1968 oli piirin suurin kerho edelleen Lohja, 249 jäsentä, ainoana yli 
200 jäsenen kerhona. Seuraavina olivat Porvoo 159, Hyvinkää 147, Es-
poo-Kauniainen 122, Kerava 119 ja Västnyland 102 jäsentä. Muut jäivät 
alle sadan jäsenen ja pienin oli Rajamäki 40 jäsenellään.225

Piiri järjesti kaksi alueellista esitelmätilaisuutta syksyllä 1968, toisen 

221   URPark: K 2. Piirin syyskokous 23.9.1968.
222   Ibid.
223   URPark: K 2. Toimintakertomus ajalta 1.7.1968–30.6-1969.
224   Numminen 1981 s. 279–280.
225   URPark: K 2. Toiminnanjohtajan ilmoitus jäsen- ja äänimääristä syyskokoukselle.

Piirien talvimestaruuskilpailujen eri sarjojen mestarit vuonna 1968. Vasemmalta ker-
santti Kalevi Räty, vänrikki Yrjö Nikkinen, ylikersantti Erkki Saarinen, yliluutnantti Urho 
Ekström, vänrikki Arto Mela ja alikersantti Leo Ylämäki.
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Porvoossa ja toisen Lohjalla, joissa kenraaliluutnantti Jorma Järventaus 
esitelmöi käynnissä olleesta Vietnamin sodasta. Tilaisuudet saivat niin 
suuren suosion, että vastaavanlaisia päätettiin jatkaa. Yrityksistä huoli-
matta ei uusia johtamistaidon kursseja saatu kiinnostuksen puuttuessa 
järjestettyä. Urheiluharrastus oli edelleen voimakasta. Piirin joukkue saa-
vutti hopeasijan liiton sekä syys- että talvimestaruuskilpailuissa.226

Sotilaspiirien muutokset
Puolustusvoimissa oli aloitettu 1960-luvun alussa uuden alueellisen 
puolustusjärjestelmän suunnittelu. Perustaksi tuli maan puolustaminen 
kaikkialla maassa sotilaspiirien johtamilla paikallisjoukoilla. Sotilaslää-
nien määrää supistettiin seitsemään 1.7.1966 lähtien. Nämä sotilasläänit 
jakautuivat yhteensä 25 sotilaspiiriin. Samassa yhteydessä lakkautettiin 
aikaisempi Uudenmaan sotilaslääni, jonka esikunta oli ollut Helsingissä. 
Alueellisen johtamisvastuun sai Etelä-Suomen sotilaslääni, johon kuului 
viisi sotilaspiiriä. Aikaisemmista Etelä-Uudenmaan ja Pohjois-Uuden-
maan sotilaspiireistä muodostettiin Länsi- ja Itä-Uudenmaan sotilas-
piirit. Näiden esikunnat olivat Helsingissä ja Keravalla.  Uusi sotilaspii-
rijako astui voimaan 1.1.1969. Asetus tästä muutoksesta oli annettu jo 
3.5.1968. Näiden sotilaspiirien kanssa oli sekä piirillä ette sen kerhoilla 
hyvät ja kiinteät suhteet.227

1969
Yhteisesti valittu molempien piirien aatteellinen toimikunta ei onnistu-
nut aloittamaan toimintaansa vetäjän vaihduttua. Tammikuussa järjes-
tettiin Porvoossa hengellinen päivä. Tilaisuuteen saapui vain yksi valitun 
hengellisen toimikunnan jäsenistä, joka pani piirisihteerin pohtimaan 
toimintakertomuksessa, että onko toimikunnan valinnalla mitään mer-
kitystä.228

Toimintaongelmia
Jo yhden vuoden kokemuksen perusteella saatettiin toimintakertomuk-
sessa todeta toimintakauden muutos epäonnistuneeksi. Yhteistoiminta 

226   URPark: K 2. Toimintakertomus ajalta 1.7.1968–30.6.1969
227   Tervasmäki, Vilho (toim): Suomen Puolustusvoimat. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XII. 
        Porvoo: 1997. Oltermanni 1/1969.
228   URPark: K 2. Toimintakertomus ajalta 1.7.1968–30.6.1969.

1969
aliupseeripiirin ja sen kerhojen kanssa oli erilaisesta toimintakaudesta 
johtuen muodostunut erittäin hankalaksi. Kahden ”vuosikokouksen” pi-
täminen koettiin myös turhaksi ja varsinkin niiden ajankohdat erittäin 
epäsopiviksi.229

Yhteistoiminta jatkui vaikeuksista huolimatta edelleen Uudenmaan 
Reservialiupseeripiirin kanssa yhteistyötoimikunnassa, Oltermannin toi-
mituskunnassa, eri toimikunnissa ja erityisesti maanpuolustusurheilus-
sa. Kaikilla piirin paikkakunnilla ei kuitenkaan ollut päästy piirin johdon 
mielestä riittävän tiiviiseen yhteistoimintaan.230 Tähän nähtiin tarvetta, 
koska Reserviläinen-lehden palstoilla oli alkanut esiintyä vaatimuksia 
liittojen yhdistämiseksi. Tästä syystä liittojen yhteistyötoimikunta asetti 
vuoden lopulla kenraalimajuri Olavi Seeven johtaman erillisen toimikun-
nan pohtimaan liittojen yhdistämistä.231 

Piirin kevätkokous järjestettiin Rajamäen tehtaille tapahtuneen tu-
tustumiskäynnin yhteydessä 3.5.1969. Piirin johdossa jatkoivat edelleen 
1.7.1969 alkavalla toimintakaudella samat miehet kuin aikaisemmin: 
puheenjohtajana kapteeni Adalbert van der Pals ja varapuheenjohtajina 
kapteeni Yrjö Soramies ja majuri Selim Vainio Kokouksessa vahvistettiin 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Piirin budjetin suuruus oli 6 965 
markkaa, josta Oltermannin tuotoksi laskettiin noin puolet ja piirijäsen-
maksujen tuotoksi hieman alle puolet. Arpajaisten ja lahjoitusten tuottoja 
oli vähäinen osa. Oltermannille ladattiin edelleen varsin suuria odotuk-
sia, koska jäsenmaksua ei haluttu korottaa.232

Toiminnanjohtaja Pauli Salminen, joka hoiti kahden erilaisen toi-
mintakauden omaavan piirin asioita, oli heti kokenut tehtävässään huo-
mattavia ongelmia. Siksi hän yritti vaikuttaa liittoon sen liittoneuvoston 
jäsenen, majuri Kai A Vakkurin avulla. Hän laati Vakkurille perustellun 
muistion toimikausimuutoksesta, joka hänen mukaansa ei ollut tuonut 
mukanaan mitään hyvää, vaan ainoastaan vahinkoa ja yhteistyötä hait-
taavia seurauksia sekä piiri- että kerhotasolla. Vakkurilla oli hyvät henki-
lökohtaiset suhteet RUL:n johtoon. Salminen uskoi ilmeisesti tätä kautta 
voitavan vaikuttaa sääntöjen muuttamiseksi. Miten asia eteni, ei selviä 
asiapapereista, mutta pyörä oli ilmeisesti lähtenyt pyörimään.233

229   Ibid.
230   URPark: K 2. Piirin toimintakertomus 1.7.1968–30.6.1969.
231   Ikonen 2006: s. 73.
232   URPark: K 2. Piirin kevätkokouksen pöytäkirja 3.5.1969 ja talousarvio.
233   URPark: Kirjeenvaihto 1968–69. Salmisen kirje K. A. Vakkurille.

1969
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Urheiluparlamentti
Jo vuodesta 1961 lähtien kaikki piirikilpailut oli järjestetty yhteisinä ali-
upseeripiirin kanssa. Urheilukalenteri ja kilpailujen säännöt sovittiin yh-
teisesti molempien piirien kaikkien yhdistysten urheilu- ja ampumavas-
taavien neuvottelutilaisuudessa. Toiminnanjohtaja Pauli Salminen alkoi 
käyttää tästä kokouksesta epävirallista työnimeä ”urheiluparlamentti”. 
Nimeä ei ilmeisesti koskaan virallisesti vahvistettu, se vain vakiintui käyt-
töön. Piirin urheilutoimikunta jatkoi edelleen toimintaansa ja kokoontui 
säännöllisesti, vaikka urheiluparlamentin kokouksen asiat valmisteli pii-
rien yhteinen valmistelutoimikunta.234  

Piirin toimintavuoden 1969–1970 hallitus järjestäytyi ehkä kesästä 
johtuen vasta kokouksessaan 11.9.1969 eli yli kaksi kuukautta toiminta-
kauden alusta. Hallituksen työvaliokuntaan valittiin puheenjohtajiston 
lisäksi urheilu-upseeri, kapteeni Timo Urhola, rahastonhoitaja yliluut-
nantti Erkki Suikkari, piirisihteeri luutnantti Terho Rask ja toiminnan-
johtaja majuri Pauli Salminen. Samalla valittiin jäsenet toimikuntiin.235 

Toimintakausi vaihtuu
Toimintakauden muutos oli havaittu myös kerhoissa epäonnistuneek-
si, ja vaadittiin muutosta. Keravan kerhon puheenjohtaja, yliluutnantti 
Otto Lindfors lähetti kerhonsa syyskokouksen valtuuttamana syyskuun 
lopussa kirjeen piirille, missä vaati ryhdyttäväksi toimenpiteisiin sään-
töjen muuttamiseksi siten, että toimintakaudeksi määrättäisiin jälleen 
kalenterivuosi ja luovuttaisiin kahdesta varsinaisesta kokouksesta ja kes-
kitettäisiin näiden kokousten tehtävät helmikuussa pidettävälle vuosi-
kokoukselle, kuten ennen. Vaalikokouksen ja tilinpäätöskokouksen väli 
kesällä oli osoittautunut toiminnan kannalta hukka-ajaksi. Samoin yh-
dessä aliupseerien kanssa järjestettävien urheilu- ja toimintakilpailujen 
järjestäminen oli osoittautunut lähes mahdottomaksi. 236

Keravalaiset olivat ehdotuksessaan tavallaan hieman myöhässä, kos-
ka piirihallitus oli jo kokouksessaan 11.9.1969 päättänyt esittää syysko-
koukselle esityksen tekemistä liitolle toimintakauden muuttamiseksi ko-
ko järjestössä takaisin kalenterivuodeksi. Liitolle lähettämässään kirjel-
mässään piiri perusteli esitystään lähes samoin kuin Kerava, mutta lisäsi, 

234   Harri Tiirikkalan haastattelu 19.10.2010.
235   URPark: K 2. Piirihallituksen kokous 11.9.1969.
236   URPark: K 2. Keravan Reserviupseerikerhon kirje piirille 30.9.1969.

1970
että reserviupseerien kanssa läheisessä yhteistyössä olevilla järjestöillä on 
oltava sama toimintakausi. Piiri vaati myös, että liiton toimintasuunnitel-
ma jaettaisiin piireille niin ajoissa, että se voitaisiin ottaa huomioon piirin 
toimintasuunnitelmaa laadittaessa, toisin kuin nyt. 237

Piirihallituksen esityksestä syyskokous päätti 4.10. Lohjalla esittää 
liitolle toimikauden muuttamista takaisin kalenterivuodeksi, mutta eh-
dotus syys- ja kevätkokouksen mahdollisesta yhdistämisestä jätettiin vie-
lä piirihallituksen uudelleen harkittavaksi. 238

1970
Urheilulla oli piirissä edelleen hyvin voimakas asema, vaikka uusia toi-
mintamuotoja oli tullut ohjelmaan. Kauden aikana järjestettiin kahdeksan 
piirin kilpailua. Heinäkuussa oli sotilaskolmiottelu Keravalla, sotilaspar-
tiokilpailu elokuussa Karkkilassa ja syysmestaruuskilpailut Rajamäellä. 
Kevätkaudella järjestettiin ampumahiihto Pusulassa, talvimestaruuskil-
pailut Nurmijärvellä, autopartiokilpailu Loviisassa, ampumamestaruus-
kilpailu Hyvinkäällä ja kenttäammunta Tammisaaressa. Varsinaisen 
kilpailutoiminnan lisäksi piirin urheilutoimikunta pyrki edistämään ja 
lisäämään voimakkaasti kuntourheilua kerhoissa.239

Jokelaan uusi kerho
Piirin kerhojen lukumäärä, joka oli 16, lisääntyi yhdellä vuoden 1970 
alussa. Jokelalainen Juhani Suvanto oli kutsunut joulukuussa 1969 jou-
kon paikkakunnan reserviupseereita keskustelemaan uuden yhdistyksen 
perustamisesta. Neuvottelun tuloksena Tuusulan kunnan pohjoisen taa-
jaman reserviupseerit perustivat 23.3.1970 uuden kerhon, jonka ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Juhani Suvanto. Useat uuden kerhon 
jäsenet olivat kuuluneet aikaisemmin Tuusulan kerhoon, mutta pitkän 
välimatkan vuoksi tämä koettiin hankalaksi. RUL oli tiedustellut Tuu-
sulan kerholta kantaa uuteen perustettavaan kerhoon. Tuusula puolsi 
perustamista, vaikka se vähensinkin sen omaa jäsenmäärää. Uuden ker-
hon jäsenmäärä jäi melko alhaiseksi ja oli alkuvuosina vain hieman yli 
20 jäsentä.240

237   URPark: K 2. Piirin kirje Reserviupseeriliitolle.
238   URPark: K 2. Piirin syyskokous 4.10.1969.
239   URPark: K 3. Piirin urheilutoimikunnan toimintasuunnitelma 1.7.1969–30.6.1970.
240   Karhumäki 2003.

1969
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Uusi sukupolvi esiin
Vähitellen sodankäynyt sukupolvi alkoi väistyä järjestön johtopaikoilta. 
Nuoret upseerit olivat alkaneet myös vaatia muutoksia toimintaan. Jäsen-
kunnassa alkoi näkyä jo selvä muutos, koska syksyllä 1969 RUL:n teke-
män tutkimuksen mukaan jo 55 % jäsenkunnasta oli saanut reserviup-
seerikoulutuksensa sodan jälkeen.241  Uudenmaan piirissä tiedostettiin 
ajan muutos. Keväällä 1970 päätettiin perustaa piiriin jälleen erityinen 
nuorten upseerien toimikunta. Tämän toimikunnan jäsenten yläikärajak-
si määriteltiin 30 vuotta. Toimikunnan tehtäväksi määrättiin aktivoida 
piirin nuoret upseerit ja monipuolistaa kerhojen toimintaa.242 Valitetta-
vasti nuorten toimikunta ei saanut omaehtoista toimintaansa tehokkaasti 
käyntiin, ja vähitellen innostus hiipui.

Nuorten toimikunnan lisäksi päätettiin piiriin perustaa koulutus-
toimikunta, jonka jäseniksi nimitettiin luutnantti Yrjö Lindström Hy-
vinkäältä, kapteeni Pekka Myllyniemi Lohjalta, majuri Mauri Alatalo 
Hyvinkäältä ja luutnantti Jorma Hakomeri Nurmijärveltä.243 

Reserviupseerikoulun 50-vuotisjuhlaan liittyen oli eräiden reser-
viupseerien aloitteesta teetetty RUK-mitali ja juhlakirja, joiden tuotto 
oli määrä lahjoittaa koululle lahjana. Liitto ei varsinaisesti ollut näi-
den teettäjä, mutta se oli hyväksynyt myynnin reserviupseerikerhojen 
kautta. Kokouksessaan Hyvinkäällä 17.3.1970 Uudenmaan piirin hal-
litus käsitteli asiaa ja päätti lähettää liitolle kirjelmän, missä se varsin 
kärkevästi arvosteli yhä uusien myyntivelvoitteitten sälyttämistä kerho-
jen harteille. Kirjelmässä pidettiin kohtuuttomana liiton jäsenmaksun 
kaksinkertaistuttua ja arpojenmyyntivelvoitteen ollessa rasittamassa 
kerhoja ja jäsenistöä, että vielä tällainen lisärasitus asetetaan kerhoil-
le. Piirin mielestä valtiovallan tehtävä oli huolehtia puolustuslaitoksen 
välinehankinnoista, joten jokin vaatimaton lahja olisi RUK:lle riittänyt. 
Pehmentääkseen sanomaansa piiri kuitenkin lopuksi lupasi tehdä voi-
tavansa mitalien ja kirjan markkinoinnissa, mutta se korosti kannanil-
maisunsa syynä olevan halun välttyä tulevaisuudessa tämänlaatuisilta 
keräyksiltä.244

241   Ikonen 2006: s. 73.
242   URPark: K 2 ja K 3. Piirihallituksen kokoukset 17.3. ja 26.5.1970. 
243   URPark: K 3. Piirihallituksen kokous 26.5.1979.
244   URPark: K 2. Piirin hallituksen kirjelmä Reserviupseeriliitolle huhtikuussa 1970.

Liittojen yhdistämiskysymys
Samassa kokouksessaan piirihallitus määritteli kantansa ns. Seeven toi-
mikunnan ehdotukseen Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliupseerien Lii-
ton yhdistämiseen. Piirihallituksen mielestä upseeri- ja aliupseeriliitot oli 
yhdistettävä sekä liitto- että piiritasolla. Kerhojen oli taas voitava vapaasti 
ja itsenäisesti päättää yhdistymisestä. Yhdistymisen edellytyksenä pidet-
tiin toimintavuosien yhdenmukaistamista. Yhdistymistä siis kannatettiin 
toiminnan tasolla, mutta monet, erityisesti suuremmat reserviupseeri-
kerhot halusivat jatkaa itsenäisinä.245 Marraskuussa järjestetty RUL:n yli-
määräinen liittokokous ei tehnyt lopulta asiassa päätöstä vaan päätti ottaa 
sen uudestaan esille kesällä 1971 pidettävässä liittokokouksessa.246

Puheenjohtaja vaihtuu
Piirin puheenjohtaja Adalbert van der Pals oli ilmoittanut ennen kuluvan 
toimintavuoden päättymistä, ettei hän halua enää jatkaa tehtävässään 
seuraavalla toimintakaudella. Piirin kevätkokouksessa 26.5.1970 valittiin 
piirin uudeksi puheenjohtajaksi 1. varapuheenjohtaja, keravalainen kap-
teeni Yrjö Soramies, Hänen tilalleen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi 
valittiin majuri Selim Vainio Porvoosta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi 
luutnantti Ensio Barck Hangosta. Ehdokkaiksi liittovaltuustoon valittiin 
samalla Yrjö Soramies ja Selim Vainio. Liittokokousedustajiksi valittiin 
koko puheenjohtajisto.247 On hieman erikoista, että uutta puheenjohtajaa 
ei valittu ehdokkaaksi liittohallitukseen, vaan tavallaan hänen tilalleen 
valittiin edelleen jatkamaan liittohallituksessa majuri Unto Kautovaara 
Loviisasta.248

Uuden puheenjohtajan johdolla uusi valittu hallitus piti järjestäy-
tymiskokouksensa Keravalla 26.5.1970 heti piirin kevätkokouksen jäl-
keen. Kokouksessa esitettiin, että tärkeimpien toimihenkilöiden pitäisi 
olla Keski-Uudenmaan alueelta, jotta yhteydenpito heidän välillään olisi 
luontevaa ja helppoa. Piirin urheilu-upseeriksi valittiin näin luutnantti 
Teuvo Tyllilä Tuusulasta ja ampumaupseeriksi yliluutnantti Hannu Pitkä-
nen Hyvinkäältä. Vasta hallituksen seuraavassa kokouksessa syyskuussa 
valittiin piirisihteeriksi vänrikki Mikko Varsta Keravalta ja taloudenhoi-

245   URPark: K 2. Piirihallituksen kokous 17.3.1970.
246   Ikonen 2006: s. 73.
247   URPark: K 2. Piirin kevätkokous 26.5.1970.
248   Numminen 1981: s. 277.
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tajaksi vänrikki Klas Olavi Blomqvist Järvenpäästä.249 
Keskellä kesää alkaneen toimintakauden alussa piirin jäsenmäärä oli 

1 545. Neljässä yhdistyksessä jäsenmäärä oli laskenut, yhdessä pysynyt 

249   URPark: K 3. Piirihallituksen kokoukset 26.5. ja 23.9.1970.

samana ja seitsemässä noussut. Parhaiten olivat jäsenmääräänsä kasvat-
taneet Järvenpää ja Espoo-Kauniainen. Piirin 17 kerhon yhteinen jäsen-
määrä oli vuoden aikana hieman kasvanut.250

Reserviläisurheiluliitto perustetaan
Suomen Reserviupseeriliitto ja Reservin Aliupseerien Liitto olivat päät-
täneet perustaa yhteisen urheilujärjestön, Reserviläisurheiluliitto ry:n 
(ResUL). Jäseniksi uuteen järjestöön tulivat molempien liittojen piirit. 
Sen tarkoituksena oli hoitaa liittojen yhteistä urheilutoimintaa. Tavoittee-
na oli koordinoida aikaisempaa paremmin yhteiset kilpailut ja järjestää 
tehokkaasti ja taloudellisesti reserviläisurheilun koulutus. Taustalla oli 
pyrkimys päästä anomaan veikkausvoittovaroja reserviläisurheilun käyt-
töön. Opetusministeriö oli nimittäin ilmoittanut, että se myöntää varoja 
vain liikunnan erityisjärjestöille.251 

Todellisuudessa kysymyksessä ei ollut kovin suuri toiminnallinen 
muutos, koska reserviupseerit ja aliupseerit olivat harrastaneet yhteistä 
kilpailutoimintaa jo yli 15 vuoden ajan. Kysymys oli rahasta. Uudenmaan 
piirin työvaliokunta nimesi edustajakseen uuden järjestön perustavaan 
kokoukseen urheilu-upseerin, yliluutnantti Teuvo Tyllilän. Uusi järjestö 
rekisteröitiin alkuvuodesta 1971.252

Lippu- ja standaarihanke
Tavoite hankkia piirille sekä oma lippu että standaari oli ollut jonkin aikaa 
esillä piirin hallituksessa. Hallituksen työvaliokunta päätti kokouksessaan 
17.11.1970 julistaa Oltermannissa ideakilpailun näiden suunnittelemi-
seksi. Kilpailuajaksi määriteltiin kolme kuukautta. Kilpailulautakuntaan 
ehdotettiin puheenjohtajaa, edustajat Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon ker-
hoista sekä heraldinen asiantuntijana J. Hänninen Helsingistä.253 Miten 
tämä asia tuolloin eteni, ei selviä jäljelle jääneistä lähteistä. Ilmeisesti ei 
mitenkään, koska lopulta lippuhanke siirtyi yli kymmenen vuotta eteen-
päin.

250   URPark: K 3. Toimintakertomus 1.7.1970–30.7.1971.
251   Ikonen 2006. s.133.
252   URPark: K 3. Piirin työvaliokunnan kokous 17.11.1970. 
253   Ibid.

1970 1970

Yrjö Soramies, puheenjohtaja 1.7.1970–1972.

Puheenjohtaja  
Yrjö Soramies 

Tukholmassa synty-
nyt toimitusjohtaja, 
talousneuvos ja kap-
teeni Yrjö Soramies 
(1919–1987)  o l i 
51-vuotias astues-
saan piirin johtoon. 
Soramies osallistui 
upseerina molempiin 
sotiin ja oli haavoit-
tumisensa jälkeen eri-
koistehtävissä armei-
jassa. Soramiehellä oli 
vankka lehtimiestaus-
ta. Hän toimi toimit-
tajana 1940-luvun 

lopulla usean vuoden ajan Helsingin Sanomissa, viimeiseksi ilmoi-
tusosaston päällikkönä. Syksystä 1950 lähtien hän toimi Mikke-
lin Sanomien toimitusjohtajana ja päätoimittajana. Vuonna 1953 
Soramies nimitettiin Keski-Uusimaa-lehden päätoimittajaksi ja ta-
loudenhoitajaksi. Keski-Uusimaa Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä 
hän jäi eläkkeelle vuoden1979 lopussa. Hän liittyi Helsingin Reser-
viupseerikerhoon vuonna 1944 ja siirryttyään Mikkeliin paikalliseen 
kerhoon vuonna 1951. Keravan kerhon jäsen Soramies oli vuodesta 
1953 lähtien ja toimi sen puheenjohtajana vuodet 1963–68. Hänet 
valittiin piirin kunniajäseneksi vuonna 1982. RUL am sk.

(Turtola, Martti: Heijastuksia, Keski-Uusimaan vuosikymmenet. 
Keski-Uusimaa Oy Porvoo 2000. s. 95, 136. 

URPark: K 6. Keravan kerhon kunniamerkkianomus.)
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Uudenmaan piirin toiminta jatkui vakaasti totuttuja uria. Urheilu oli 
edelleen tärkein toimintamuoto. Piirikilpailut pidettiin samoissa lajeissa 
kuin aikaisempinakin vuosina. Liiton kaikkiin kilpailuihin osallistuttiin 
täydellä joukkueella, jotka sijoittuivat yleensä keskitasoa paremmin. Voit-
toja ei kuitenkaan saavutettu. Kilpailtaessa Osuuskassamaljasta Hyvin-
kää oli paras ja Lohja toinen.254

Piiri järjesti toimintavuoden aikana kolme alueellista esitelmätilai-
suutta Keravalla, Porvoossa ja Lohjalla, joissa esitelmöi eversti Gunnar 
Öhman massatuhoaseista ja suojautumisesta. Hyvinkäällä järjestettiin 
johtamistaidon peruskurssi majuri Mauri Alitalon johdolla. Johtamistai-
don jatkokurssi järjestettiin Lohjalla.255

Yhdistyminen vastatuulessa
Reserviupseerien ja aliupseerien liittojen, piirien ja jäsenyhdistysten 
yhdistämistä käsiteltiin jälleen piirihallituksessa tammikuussa. Peri-
aatteessa hallituksessa oltiin edelleen raja-aitojen kaatamisen kannalla. 
Kuitenkin piirihallitus päätti käsitellä asiaa vain piirin kannalta eikä 
ohjeeksi jäsenyhdistyksille. Todettiin jälleen, kuten aikaisemminkin, 
liittojen ja piirien yhdistämisen olevan mahdollista, mutta jäsenyhdis-
tysten kannalta asia oli monimutkaisempi.256 

Seeven toimikunnan yhdistymistä koskevaa raporttia arvosteltiin 
yleisesti melko voimakkaasti. Pohjois-Hämeen Reserviupseeripiiri uhkasi 
jopa erota liitosta, jos liittojen yhdistäminen toteutetaan. Reserviupsee-
riliiton liittohallitus päätti huhtikuussa, ettei Seeven toimikunnan muis-
tiosta tehdä periaateratkaisua liittokokouksessa. Pari uutta perustettua 
toimikuntaakaan ei tehnyt konkreettisia esityksiä yhdistymisestä, ja asia 
painui vähitellen taka-alalle. Seeven toimikunnan alkuperäinen yhdisty-
misesitys ei lopulta jättänyt juurikaan jälkiä toimintaan.257

Jälleen Katajannokan kasinolla pidetyssä piirin kevätkokoukses-
sa 18.5.1971 valittiin puheenjohtajisto yksimielisesti jatkamaan tehtä-
vässään. Edustajiksi liittovaltuustoon valittiin kapteeni Yrjö Soramies 
ja majurit Selim Vainio ja Unto Kautovaara. Liiton hallituksessa Unto 
Kautovaara edusti edelleen piiriä liittovaltuustopaikkansa lisäksi.  Piirin 
edustajiksi liittokokoukseen valittiin kapteeni Timo Urhola, yliluutnantti 

254   URPark: K 3. Piirin toimintakertomus 1.7.1970–30.6.1971
255   Ibid.
256   URPark: K 3. Piirihallituksen kokous 30.1.1971
257   Ikonen 2006: s. 74. Numminen 1981: s. 208. Ruusukallio 2001: s.42–43.

Teuvo Tyllilä ja luutnantti Ensio Barck. Piirin kevätkokouksessa käsiteltiin 
myös liiton puheenjohtajakysymystä ja päätettiin yksimielisesti evästää 
kerhojen edustajia asettumaan riihimäkeläisen luutnantin, toimitusjoh-
taja Antti Kolehmaisen taakse.258 

Kevätkokouksessa käsiteltiin lisäksi siirtymistä jäsenmaksujen 
perimiseen ATK:n avulla. Ilmeisesti uutta ja outoa asiaa vieroksuttiin, 
koska asia jätettiin hallituksen ja työvaliokunnan tutkittavaksi ja rat-
kaistavaksi.259 

Välittömästi kevätkokousta seuranneessa hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa valittiin piirisihteeri, rahastonhoitaja ja urheilu-upseeri 
jatkamaan tehtävässään, mutta uudeksi ampuma-upseeriksi valittiin Sep-
po Aalto. Piirin taloustoimikunnan ja aatteellisen toimikunnan jäsenet 
valittiin uudelle, mutta hengellinen toimikunta päätettiin lakkauttaa ja 
antaa sen tehtävät hallituksen hoidettavaksi.260  

258   URPark: K 3. Piirin kevätkokous 18.5.1971.
259   Ibid.
260   URPark: K 3. Piirihallituksen kokous 18.5.1971.

1971

Piirien kilpailuissa osanotto oli runsasta. Kuvassa Karkkilassa järjestettyjen talvimesta-
ruuskilpailujen avajaiset, joissa pastori Pentti Mikkonen piti kisahartauden.
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Pitkä toimintakausi alkaa 
Reserviupseeriliiton ylimääräinen liittokokous oli vihdoin myöntänyt 
toimintakauden muutoksen olleen epäonnistunut. Vuoden 1970 lo-
pulla toteutetuilla sääntömuutoksilla palattiin jälleen kalenterivuoden 
toimintakauteen. Valitettavasti päätös aiheutti taas melkoisen sääntö-
muutosurakan liitossa, sen piireissä ja kerhoissa.261 Tästä seurasi myös, 
että piireillä ja kerhoilla oli edessään puolentoista vuoden mittainen 
toimintakausi. 

Lähes heti uuden toimintakauden alussa elokuussa 1971 jouduttiin 
kutsumaan koolle piirin ylimääräinen kokous. Tärkeimpänä asiana oli siir-
tyminen jäsenmaksujen perimiseen ATK:n avulla. Toiminnanjohtaja Pauli 
Salmisen alustuksen jälkeen positiivinen päätös syntyi yksimielisesti. Kuusi 
kokouksesta poissaollutta kerhoa oli myös ilmoittanut kannattavansa siir-
tymistä. Piirin ampumaupseeriksi valittiin tehtävästä kieltäytyneen Seppo 
Aallon tilalle luutnantti Palle Karola Hyvinkäältä.262 

Runsas kuukausi ylimääräisen kokouksen jälkeen pidettiin piirin sään-
tömääräinen syyskokous Pikkalassa. Tässä kokouksessa jaettiin palkinto 
piirin parhaalle toimintavuoden 1970–71 urheilijalle, luutnantti Pertti 
Hirvoselle Lohjalta, nyt jo kolmannen kerran peräkkäin.263  Hyvinkään 
Reserviupseerien vänrikki Pekka Pohjolainen voitti RUL:n mestaruuden 
Lahdessa pienoiskiväärin 3x20 laukauksen kilpailussa elokuussa 1971.264 

Turvallisuuspolitiikkaa
Reserviupseeriliiton aatteellisen toiminnan keskeiseksi tavoitteeksi tuli 
alkaneen uuden vuosikymmenen alussa ”turvallisuuspoliittisen tietou-
den lisääminen” ja maanpuolustusmyönteisten asenteiden kehittäminen 
jäsenistön keskuudessa. Suomen Reserviupseeriliitto oli yhdessä Reservin 
Aliupseerien liiton kanssa julkaissut yhteisen turvallisuuspoliittisen ohjel-
man. Siinä tuotiin esille liittojen kanta ajankohdan tärkeimpiin turvalli-
suuspolitiikan ja maanpuolustuksen kysymyksiin. Syyskuussa järjestettiin 
kouluttajaseminaari tulevia paikallisia kursseja varten.  Kouluttajien joh-
dolla ja turvallisuuspoliittisen ohjelman pohjalta liitot ryhtyivät piiriensä 
välityksellä toteuttamaan erityisiä turvallisuuspoliittisia kursseja. Samanai-

261   Numminen 1981. s. 219–210. 
262   URPark: K 3. Piirin ylimääräinen kokous 26.8.1971.
263   URPark. K 3. Piirin syyskokous 30.9.1971.
264   URPark: K 3. Oltermanni 4/71

19721971
kaisesti Puolustusvoimat ilmoitti tukevansa maanpuolustusjärjestöjen toi-
mintaa erityisesti maanpuolustusinformaation levittämisessä. Pääesikunta 
toivoi myös, että aloitettu turvallisuuspolitiikan kurssien järjestäminen ei 
jäisi vain yhden vuoden kampanjaksi. Pelko oli turha, sillä kurssit saavutti-
vat heti suuren suosion, eikä kiinnostuneita osallistujia puuttunut.265

Turvallisuuspolitiikka tuli myös Uudellemaalle. Lokakuun alussa 
1971 pidettiin Hyrylän Upseerikerholla Keski-Uudenmaan reserviupsee-
ri- ja aliupseerikerhojen yhteinen kokous. Sen aiheena oli turvallisuus-
poliittisen kurssin järjestäminen. Kokouksen päätökseksi tuli pyrkimys 
järjestää kurssi kaikille alueen maanpuolustusjärjestöjen jäsenille alku-
vuodesta 1972. Reserviupseeriliitto tuki piirejä ja kerhoja tavoitteidensa 
mukaisesti tässä koulutuksessa. Se julkaisi kouluttajan oppaita ja ”Re-
serviläisen opas” -vihkosen, jossa käsiteltiin turvallisuuspoliittisia aihei-
ta. Turvallisuuspolitiikka oli näin nousemassa reserviupseeritoiminnan 
tärkeimmäksi toimintamuodoksi urheilu- ja ampumatoiminnan tilalle.266

1972
Piirin kolmannen vuosikymmenen alun lähestyessä piirin hallitus pohti 
mahdollisuutta järjestää piirin 20-vuotisjuhlat. Hallitus kannatti koko-
uksessaan maaliskuussa ajatusta, mutta asetti ehdoksi, ettei juhla saa ra-
sittaa piirin taloutta.  Juhlan järjestäminen jätettiin työvaliokunnan vas-
tuulle. Samassa kokouksessa toiminnanjohtaja selosti piirin taloudellista 
tilaa, joka ei ollut kovin kehuttava. Lehtikuljetusmaksut ja painatuskulut 
olivat nousseet ja samanaikaisesti ilmoitustuotot laskeneet. Liiton talou-
dellinen tuki oli loppunut, ja liiton kilpailuihin oli tullut osanottomaksu. 
Oltermanni siis rasitti piirin taloutta, vaikka ilmoitusmyynti kävi koh-
tuullisesti. Kokous katsoi kuitenkin, ettei lehdestä tärkeänä tiedotusvä-
lineenä voitu luopua.267

Turvallisuuspolitiikan kurssi
Edellisen vuoden puolella päätetty turvallisuuspolitiikan kurssi järjes-
tettiin tammikuun lopussa Tuusulassa. Kurssin käytännön järjestelyis-
tä vastasivat yhteistoiminnassa Tuusulan, Keravan ja Järvenpään reser-
viupseerikerhot. Kurssille osallistui vain kerhojen omia jäseniä, koska 

265   Ikonen 2006: s. 76–77. Numminen 1981: s. 219–220. Vakkuri 2008 s. 56.
266   Vakkuri 2008: s. 57.
267   URPark: K 3. Piirihallituksen kokous 29.3.1972.
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katsottiin, etteivät voimavarat riitä laajempaan kurssitoimintaan. Tällä 
Uudenmaan Reserviupseeripiirin ensimmäiselle turvallisuuspolitiikan 
kurssilla, jolle osallistui 36 henkilöä, käsiteltiin turvallisuuspolitiikkaa 
laajasti. Luennoitsijoita oli sekä Reserviupseeriliitosta että puolustus-
voimista.268

Kesäkuun alussa työvaliokunta päätyi ehdottamaan piirihallitukselle 
20-vuotisjuhlan pitämistä 21.10.1972. Tarkoitus oli järjestää se iltajuh-
lana Keravalla. Tavoitteena oli myös saada oma lippu piirin juhlaan, jossa 
asiassa päätettiin ottaa yhteys Keravan ja Tuusulan kerhojen naisjaostoi-
hin. Kutsua juhlaan suunniteltiin Oltermannin välityksellä koko jäsenis-
tölle.269 Lopulta juhlaa ei lainkaan järjestetty, mutta piirin hallitus esitti 
ajatuksen sen siirtämiseksi 25-vuotisjuhlaksi.270

Sukupolvenvaihdos.  
Puheenjohtajaksi Yrjö Lindström 
Pitkän toimintavuoden lähestyessä loppuaan ilmoitti puheenjohtaja, 
kapteeni Yrjö Soramies kieltäytyvänsä jatkamasta puheenjohtajana eikä 
suostunut kieltäytymistään peruuttamaan. Uuden puheenjohtajan valit-
semiseksi hallitus asetti toimikunnan johon valittiin toiminnanjohtaja, 
majuri Pauli Salmisen lisäksi kapteeni Matti Ranta Hangosta, majuri Se-
lim Vainio Porvoosta ja luutnantti Yrjö Lindström Hyvinkäältä.271

Valittu toimikunta teki työnsä ja pystyi juuri ennen syyskokousta 
12.12. pidetyssä hallituksen kokouksessa esittelemään uuden puheenjoh-
tajaehdokkaan lehtori, luutnantti Yrjö Lindströmin Hyvinkäältä. Välit-
tömästi seuranneessa syyskokouksessa valittiin Lindström yksimielisesti 
uudeksi puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin kapteeni Jaakko 
Huikkola Mäntsälästä ja vänrikki Lasse Manninen Lohjalta.272

Sodat käyneet reserviupseerit olivat johtaneet Uudenmaan Reser-
viupseeripiiriä sen kahden ensimmäisen vuosikymmenen ajan. Piirin vii-
denneksi puheenjohtajaksi valittu luutnantti Yrjö Lindström Hyvinkään 
Reserviupseereista oli ensimmäinen, joka oli saanut reserviupseerikou-
lutuksensa sotien jälkeen. 

Välittömästi syyskokousta seuranneessa järjestäytymiskokoukses-
saan uusi valittu hallitus kutsui piirin sihteeriksi yliluutnantti Pekka Hän-

268   Karhumäki 2002.
269   URPark: K 3. Työvaliokunnan kokous 13.6.1972.
270   URPark: K 3. Piirihallituksen kokous 24.10.1972
271   Ibid.
272   URPark: K 3. Piirihallituksen kokous 12.12.1972. Piirin syyskokous 12.12.1972.

1972

nisen Hyvinkäältä ja ilmoitti, että vänrikki Jarmo Smedberg Hyvinkäältä 
toimii piirin rahastonhoitajana. Urheilu-upseeriksi valittiin edelleen yli-
luutnantti Teuvo Tyllilä Tuusulasta ja ampumaupseeriksi luutnantti Pal-
le Karola Hyvinkäältä. Hyvinkääläisten panos piirin johdossa oli jälleen 

1972

Yrjö Lindström, puheenjohtaja 1973–1975.

Puheenjohtaja  
Yrjö Lindström

Luutnantti (kapteeni) 
Yrjö Lindström on syn-
tynyt vuonna 1933. 
Hän on koulutukseltaan 
voimistelunopettaja. 
Koko työuransa vuodes-
ta 1958 Lindström oli 
Hyvinkään yhteiskou-
lun palveluksessa, ensin 
liikunnanopettajana 
ja lehtorina. Vuodesta 
1975 hän oli Hyvinkään 
yhteiskoulun, myöhem-
min Hyvinkään yhteis-
koulun lukion rehtorina.  
Lindström aloitti reser-
viupseeritoiminnan Hel-
singin Reserviupseerikerhon IT-kerhossa 1958. Hän liittyi Hyvinkään 
Reserviupseerikerhon jäseneksi heti muutettuaan Hyvinkäälle vuonna 
1959. Lindström toimi vuodet 1968–1972 Hyvinkään kerhon puheen-
johtajana ja uudestaan vuodet 1978–80. Hän toimi pitkään kunnal-
lispolitiikassa sekä kunnanvaltuutettuna että kunnanhallituksen jäse-
nenä ja urheilulautakunnan puheenjohtajana. RUL:n liittovaltuuston 
jäsenenä Lindström oli vuodet 1975–1983 sekä RUL:n liittohallituksen 
varajäsenenä 1975–77 ja 1980 sekä jäsenenä 1981. Hänet valittiin pii-
rin puheenjohtajaksi vuosiksi 1973–1975. Harrastuksina hänellä on 
ollut reserviupseeritoiminnan lisäksi kaikki urheilulajit yleisurheilusta 
suunnistukseen sekä hirvenmetsästys. RUL am 1977, SU hop am.

(Yrjö Lindströmin haastattelu 14.12.2009.)
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huomattava.273 Piirin edustajana liiton hallituksessa ollut Unto Kauto-
vaara ja varaedustajana ollut Mauri Alitalo joutuivat luopumaan liitto-
hallituspaikoistaan vuoden lopussa. Tämän jälkeen Uudenmaan Reser-
viupseeripiirillä ei ollut enää lainkaan edustajaa liiton hallituksessa, jossa 
oli ollut parhaimmillaan neljä edustajaa vielä pari vuotta aikaisemmin.274

Piirin jäsenmäärä kasvoi vuoden 1972 aikana vain hyvin vähän. Koko-
naismäärä oli ollut vuoden alussa 1631 ja oli vuoden lopussa 1643. Puolet 
kerhoista sai aikaan pientä jäsenkasvua, kun taas toinen puoli menetti jä-
seniä. Parhaiten lisäsi Espoo-Kauniainen ja eniten menetti Loviisa.275

273   URPark: K 3. Piirihallituksen järjestäytymiskokous 12.12.1972.
274   Numminen 1981: s. 277–278.
275   KA Pk 2113. Ec 16. Piirin toimintailmoitus 1.7.1971–31.12.1972.

1972

  Kolmas vuosikymmen  
		1973–1982

Turvallisuuspolitiikkaa ja  
koulutusta
1973
Uusi valittu hallitus kokoontui jo tammikuun lopussa Hyvinkäällä. Hal-
litus järjestäytyi ja valitsi jäsenet toimikuntiin. Koulutustoimikunta ja 
taloustoimikunta perustettiin, mutta nuorten upseerien toimikuntaa ei 
enää perustettu. Varapuheenjohtajat valittiin johtamaan perustettujen 
toimikuntien toimintaa. Liiton nuorten upseerien toimikuntaan piirin 
edustajaksi valittiin vänrikki Tuomas Heiramo. Piirien yhteistyötoimi-
kuntaan valittiin puheenjohtaja luutnantti Yrjö Lindström, kapteeni 
Jaakko Huikkola ja yliluutnantti Pekka Hänninen. Piiri jaettiin lisäksi kol-
meen alueeseen, joista yhden sai jokainen puheenjohtajistosta vastuul-
leen. Kokous velvoitti puheenjohtajiston osallistumaan kunkin omalla 
vastuualueellaan kerhojen kokouksiin mahdollisimman usein kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa.276 Varapuheenjohtajien vastuu toiminnasta ja 
sen johtamisesta lisääntyi oleellisesti aikaisemmasta.

Samassa kokouksessa Porvoon edustaja majuri Selim Vainio ehdotti 
uudelleen jo aikaisemmin hallituksessa useasti esillä olleen viirin (stan-
daarin) hankkimista piirille huomionosoituksia varten. Keskustelun jäl-
keen päätettiin jättää asia odottamaan mahdollista upseeripiirin ja aliup-
seeripiirin yhdistämistä.277 On ilmeistä, ettei tieto yhdistymisajatuksen 
hautaamisesta liiton johdossa ollut tuossa vaiheessa saavuttanut kenttää.

Talousongelmia
Piirin talous oli hyvin ongelmallinen koko vuoden. Tilanne oli huono, 
koska se nojautui pääasiassa Oltermannista saataviin tuloihin ja ilmoitus-
hankinta oli epävarmaa. Jo syksyllä piirin taloudenhoitaja Jarmo Smed-
berg pelotteli piiriveron nostolla. Oltermanni ja sen menestyminen oli 

276   URPark: K 4. Piirihallituksen kokous 22.1.1973.
277   Ibid.

1973

Ampumapaikat olivat piirin kilpailuissa alkuvuosikymmenien 
aikana usein varsin vaatimattomia.
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esillä jokaisessa hallituksen kokouksessa vuoden aikana278

Piirihallitus pyrki analysoimaan piirin toimintaa ja totesi pluspuo-
lella olevan: urheilu, ampumaurheilu, johtamistaidon kurssin läpivienti, 
kuntoliikunta, piirilehden hengissä pysyminen, hyvä maanpuolustushen-
ki ja toimintaa elvyttävät piiriretkeilyt. Negatiivisena taas koettiin liiton 
kursseille ja tilaisuuksiin osallistumattomuus, heikko osallistuminen 
turvallisuuspolitiikan kurssille ja jäsenmäärän paikallaan pysyminen. 
Toimintaa haittaavaksi koettiin myös kerhojen edustajien huono osallis-
tuminen piirihallituksen toimintaan jopa niin, että kokouksia oli vaikea 
saada päätösvaltaisiksi. Jäsenmäärän heikko kehitys koettiin niin vaka-
vaksi ongelmaksi, että hallitus päätti lähettää kirjelmän liittoon, että tämä 
ryhtyisi toimiin jäsenhankinnan tehostamiseksi.279

Jäsenmäärä vähenee
Jäsenmäärän kehitys oli ollut piirissä useita vuosia heikko. Vuonna 1973 
se oli todella huolestuttava. Piirin kerhojen yhteinen jäsenmäärä oli vuo-
den lopussa 1415, joka merkitsi 37 jäsenen laskua edellisvuodesta. Yh-
tenä syynä tähän todettiin vaikeus saada uusia nuoria upseereita mukaan 
toimintaan, koska pyydettyjä luetteloita kotiutuneista uusista reserviup-
seereista ei ollut saatu sotilaspiiristä.280

278   URPark: K 4. Piirihallituksen kokoukset 21.3. ja 25.9.1973.
279   URPark: K4. Piirihallituksen kokous 25.9.1973.
280   KA Pk 2113. Ec 17. Piirien toimintakertomusten yhteenveto 1973. URPark. K 4. Piirihal- 
         lituksen kokous 21.3.1973.

1973
Jäsenkehityksen heikkous sai puheenjohtajan lähettämään kirjeen ker-

hoille saadakseen nämä tehostamaan jäsenhankintaansa. Kerhoja kehotet-
tiin kirjeessä käymään säännöllisesti sotilaspiirin esikunnassa uusien reser-
viupseerien osoitetietojen saamiseksi. Näille kehotettiin lähettämään hen-
kilökohtainen kirje ja järjestämään potentiaalisille jäsenehdokkaille esim. 
saunailta. Lindström pyysi samassa kirjeessään kerhoja saattamaan piirin 
johdon tietoon arvionsa piirin toiminnan huonoista ja hyvistä puolista.281

Arvioidessaan piirin toimintaa toiminnanjohtaja piti vaikeimpana 
ongelmana rahanpuutetta. Aikaisemmasta poiketen ei piiri ollut saanut 
mitään tuottoja Suomi-arpajaisista, joten mielenkiintoa arpojen myymi-
seen ei juuri enää ollut. Toisena vakavana ongelmana hän piti jäsenistön 
yleistä passiivisuutta. Menestystä piiri oli kuitenkin saavuttanut urhei-
lussa, joka oli pysynyt edelleen hyvin vireänä. Uusina toimintamuotoina 
olivat jo useamman vuoden ajan pyörinyt lentopallosarja sekä lisääntynyt 
kiinnostus ilma-aseammuntaan. Eräät kerhot olivat myös onnistuneet 
hyvin vuotuisessa keräyksessä sotainvalidien hyväksi.282 

Kuten taloudenhoitaja oli ennakoinut, jouduttiin syyskokouksessa 
joulukuussa vahvistamaan uudeksi piirin jäsenmaksuksi 3 markkaa. Pii-
rin toimihenkilöt valittiin kaikki uudelleen tulevalle kaudelle. Kerhoja 
kehotettiin valitsemaan varsinaisille piirihallitusedustajilleen henkilö-
kohtaiset varamiehet, jotka velvoitettiin varsinaisen jäsenen ollessa es-
tynyt osallistumaan piirihallituksen kokouksiin, jotta päästäisiin eroon 
jatkuvista päätösvaltaisuusongelmista. Syyskokouksen alussa puheenjoh-
taja luovutti piirin parhaan urheilijan levykkeen vänrikki Ari Kaiholalle 
Hyvinkäältä.283

Liittojen yhdistyminen esillä
Karkkilan Reserviupseerikerho oli lähettänyt piirihallitukselle syysko-
kouksessa käsiteltäväksi kirjeen, joka koski edelleen RUL:n ja RAuL:n 
yhdistämistä liitto- ja piiritasolla. Kirjeessä todettiin, että julkisuudessa 
liikkuneiden tietojen mukaan valtaosa jäsenyhdistyksistä oli kannattanut 
Seeven toimikunnan ehdotusta. Yhdistymisprosessin kehityksestä ei ollut 
kuitenkaan informoitu kenttää lainkaan, eikä tiedotettu asian siirtymisen 
syitä. Karkkila ehdotti Hangon kannattamana, että piiri lähettäisi liittoon 
yhdistämistä koskevan kiirehtimiskirjeen. Koska RUL ei ollut tiedotta-

281   URPark: K45. Puheenjohtajan kirje kerhoille 12.11.1973.
282   KA Pk 2113. Ec 17. Piirin toimintakertomusten yhteenveto1973.
283   URPark: K 4. Piirin syyskokous 13.12.1973.

1973

Piirien kilpailujen järjestämispaikkakuntia vaihtelemalle pyrittiin tasaamaan 
järjestelyvastuun tuomaa rasitusta kerhoille.
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nut asiaa kunnolla kentälle, uskottiin sen edelleen olevan ajankohtaisen, 
vaikka päätös yhdistymisajatuksen hautaamisesta oli jo tehty yli vuosi 
aikaisemmin.284 

Vuoden aikana oli ollut piirin omia tilaisuuksia 17 kpl ja näissä osan-
ottajia yhteensä 341. Piirin hengellisiä tilaisuuksia oli ollut yksi ja siinä 
osallistujia 17.285

1974
Uuden toimintavuoden ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa 
Mäntsälässä helmikuun alussa piirin taloudenhoitaja vaihtui. Uudeksi 
taloudenhoitajaksi valittiin Jorma Oksanen Hyvinkäältä. Hallituksen työ-
valiokunnan muodostivat puheenjohtaja Yrjö Lindström, varapuheenjoh-
tajat Jaakko Huikkola ja Lasse Manninen, urheilu-upseeri Teuvo Tyllilä, 
ampumaupseeri Palle Karola, taloudenhoitaja Jorma Oksanen, sihteeri 
Pekka Hänninen sekä hallituksen jäsen Arvo Unhola. Toiminnanjohtaja 
Pauli Salminen toimi työvaliokunnan sihteerinä.286 

Läsnäolo-ongelma jatkui. Huolimatta puheenjohtajan kerhoihin 
lähettämästä kirjeestä varaedustajien valitsemiseksi ja osanotosta koko-
uksiin, ainoastaan seitsemän kerhon edustajat saapuivat piirihallituksen 
kokoukseen.287 

Oltermanni puhutti kokousta jälleen. Aineistopula vaivasi lehteä, ja 
siksi päätettiin kehottaa kerhoja lähettämään selostuksia toiminnastaan. 
Lehden olemassaolo oli myös vaakalaudalla. Keskustelun jälkeen piiri-
hallitus päätti ottaa yhteyden aliupseeripiiriin ja neuvotella sen kanssa 
lehden tulevaisuudesta.288

Piirin kunniapuheenjohtaja Kai A. Vakkuri täytti 60 vuotta 1.3.1974. 
Puheenjohtajisto Yrjö Lindströmin johdolla kävi luovuttamassa hänelle 
juhlapäivänä piirin onnitteluadressin.289

Päätösvaltaisuusongelmia
Puheenjohtaja Yrjö Lindström koki piirihallituksen jäsenten passiivisuu-
den vakavana ongelmana ja lähetti uuden kirjeen kerhoille maaliskuun 

284   Ibid.
285   KA Pk 2113 Ec 17. Piirin toiminnan yhteenvetolomake.
286   URPark: K 4. piirihallituksen kokous 11.2.1974.
287   URPark: K 4. Puheenjohtajan kirje kerhoille 15.12.1973.
288   URPark: K 4. Piirihallituksen kokous 11.2.1974
289   URPark: K 4. Piirihallituksen kokous 20.3.1974.

19741974
alussa. Siinä hän totesi Hyvinkään lisäksi ainoastaan Jokelan kerhon ol-
leen läsnä kaikissa edellisissä kahdeksassa kokouksessa. Lohja, Kerava ja 
Tuusula olivat olleet poissa vain yhdestä. Muut olivat osallistuneet hei-
kommin ja Espoo-Kauniainen, Hanko, Loviisa, Nurmijärvi ja Västnyland 
olivat olleet läsnä vain yhdessä kahdeksasta kokouksesta. Puheenjohtaja 
muistutti jälleen varaedustajien käyttömahdollisuudesta ja kehotti käyt-
tämään yhteisiä kuljetuksia kokouksiin.290

Puheenjohtaja pyrki myös saamaan vaihtelua piirihallituksen koko-
uksiin ja näin lisäämään kiinnostavuutta ja osallistumisaktiivisuutta. Sik-
si vuoden aikana jokainen kokous järjestettiin eri paikkakunnalla piirin 
alueella. Ensimmäinen kokous järjestettiin Mäntsälässä, seuraava Loh-
jalla Kirkniemessä, kolmas kesäkuussa Hyvilla Oy:n vierasmajalla Nur-
mijärvellä, neljäs Rajamäellä Alko Oy:n vieraana ja viides Katajanokan 
kasinolla, kuudes Hyvinkään kauppaoppilaitoksella ja seitsemäs Tuusu-
lan kunnallisopistolla. Vuoden loppua kohden osallistuminen kokouksiin 
parani. Enää ei ollut päätösvaltaisuusongelmia.291

Kesällä Nurmijärvellä pidettyyn kokoukseen piirihallitus oli kutsu-
nut vieraakseen Itä-Uudenmaan sotilaspiirin esikunnan upseereita, jotka 
saapuivat kokoukseen neljän upseerin voimin piirin päällikön, eversti Olli 
Yki-Järvisen johdolla. Hän kertoi kokouksessa sotilaspiirin toiminnasta ja 
tavoitteista ja lupasi piirille luettelot kertausharjoituksiin osallistuneista 
upseereista.292 

Turvallisuuspoliittinen ohjelma
Reserviupseeriliitto oli julkaissut jo syksyllä 1970 yhdessä Reservin Ali-
upseerien Liiton kanssa turvallisuuspoliittisen ohjelman. Siinä tuotiin 
julki liittojen kanta keskeisiin maanpuolustuksen ja turvallisuuspolitii-
kan kysymyksiin. Ohjelman pohjalta oli järjestetty turvallisuuspolitiikan 
kursseja 1970-luvun alun ajan. Aika muuttui, siksi Uudenmaan Reser-
viupseerinpiri halusi olla aktiivinen ja lähetti helmikuussa 1974 liitol-
le kirjeen, jossa se totesi liiton turvallisuuspoliittisen ohjelman tulleen 
laadituksi jo 1960-luvun loppupuolella, jonka jälkeen olosuhteet olivat 
eräin osin muuttuneet. Piirihallitus totesi kirjeessään olevan vaikeata kor-
jata ohjelmassa olleita epäjohdonmukaisuuksia ilman liittojen asettaman 
uuden toimikunnan valmistelua. Piirihallituksen mukaan liittojen pitäisi 

290   URPark: K 4. Puheenjohtajan kirje kerhoille 7.3.1974.
291   URPark: K 4. Piirihallituksen kokoukset 11.2., 26.3., 27.6., 28.10., 26.11. ja 10.12.1974.
292   URPark: K 4. Piirihallituksen kokous 27.6.1974.
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laatia uusi ohjelmaluonnos, josta kerhoille ja piireille olisi annettava mah-
dollisuus antaa lausunto ennen sen julkaisemista.293

Ehkä Uudenmaan piirin aloitteellisuuden vuoksi RUL ryhtyi valmis-
telemaan turvallisuuspolitiikan oppikirjaa loppuvuonna 1974. Tästä oli 
tuloksena kirjanen ”Sinä, minä ja turvallisuutemme”, joka julkaistiin seu-
raavan vuoden kesällä. Tämä oli ilmeisesti ensimmäinen aikuisopiskelua ja 
itseopiskelua varten laadittu Suomen turvallisuuspolitiikan yleisesittely.294

Kunnallisopistolla Tuusulassa pidetyssä piirin syyskokouksessa jou-
lukuussa 1974 valittiin luutnantti Yrjö Lindström yksimielisesti edelleen 
piirin puheenjohtajaksi seuraavalle toimintakaudelle. Varapuheenjohta-
jista jatkoi kapteeni Jaakko Huikkola, mutta toiseksi varapuheenjohta-
jaksi valittiin vänrikki Ebbe Sommar Lohjalta. Piirin edustajiksi RUL:n 
liittovaltuustoon valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi luutnantti 
Yrjö Lindström Hyvinkäältä ja yliluutnantti Jouko Mäkijärvi Lohjalta. 
Syyskokouksessa päätettiin muuttaa ”Osuuskassamaljan” sääntöjä ur-
heiluparlamentin ehdotuksen mukaisesti siten, että kilpailun osalajeista 
poistettiin kuntokilpailu.295

Vuoden päättyessä piirin kerhojen yhteinen jäsenmäärä oli 1 559. 
Kun se oli ollut vuoden alussa 1 412, oli saavutettu pitkästä aikaa selvää 
kasvua. Oltermanni ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Piirin urheilijat 
menestyivät erityisesti ammunnassa saavuttaen liiton yleismestaruuden. 
Kerhoissa ja piireissä järjestettiin vuoden aikana kaikkiaan 290 erilais-
ta tilaisuutta. Niissä oli osanottajia 4 678 henkilöä. Parhaista vuosista 
1960-luvulla osallistujamäärät olivat pudonneet alle puoleen296

1975
Piirin johto jatkoi syyskokouksen valitsemana lähes entisessä kokoonpa-
nossaan. Taloudenhoitaja tosin vaihtui jälleen. Piirihallituksen ensim-
mäisessä kokouksessa Tammisaaressa valittiin hyvinkääläinen luutnantti 
Toivo Suosilta piirin uudeksi taloudenhoitajaksi. Urheilu-upseeri Teuvo 
Tyllilä ja ampumaupseeri Palle Karola jatkoivat tehtävissään. Piirihalli-
tuksessa keskusteltiin eri toimikuntien tarpeellisuudesta vilkkaasti. Hal-
lituksen työvaliokunta katsottiin tarpeettomaksi, koska piirihallitus ko-
koontui varsin usein. Taloustoimikunta ja koulutustoimikunta jatkoivat 

293   Ikonen 2006: s. 75. URPark: K 5. Piirin kirje liitolle 14.2.1974.
294   Numminen 1981: s. 220. Ikonen 2006: s. 78.
295   URPark: K 4. Piirin syyskokouksen pöytäkirja 10.12.1974.
296   KA Pk 2113, Ec 18. Piirin toimintatilaston yhteenveto vuodelta 1973.

edelleen, samoin valittiin edustajat yhteistyötoimikuntaan ja Olterman-
nin toimituskuntaan.297

Keravalla pidetyssä piirin kevätkokouksessa piirin puheenjohtaja Yrjö 
Lindström ilmoitti, ettei ole Hyvinkään yhteiskoulun rehtoriksi valinnan 
vuoksi enää seuraavana vuonna käytettävissä puheenjohtajaksi. Hyvin-
kään edustaja majuri Mauri Alitalo ehdotti toimikunnan perustamista 
hoitamaan asiaa, mutta Lohjan edustajan, yliluutnantti Jouko Mäkijär-
ven ehdotuksesta päätettiin antaa tehtävä puheenjohtajiston vastuulle. 
Samassa kokouksessa keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa Karjaa-
Pinjainen kerho uudelleen. Asian tutkiminen jätettiin piirin johdon ja 
Lohjan puheenjohtajien vastuulle. Toiminnanjohtaja korosti lisäksi pu-
heenvuorossaan RUL:n järjestämän piirien ja kerhojen välisen jäsenhan-
kintakilpailun tärkeyttä. Kokouksessa jaettiin kiertopalkinto Tuusulan 
kerholle piirin parhaana urheilukerhona vuonna 1974. Saman vuoden 
piirin parhaan urheilijan levykkeen sai jälleen Hyvinkään Ari Kaihola.298

Urheilua 
Urheilu oli edelleen piirin tärkein toimintamuoto. Kilpailutapahtumat 
järjestettiin sekä piiri- että kerhotasolla yhdessä aliupseerien kanssa. 
Piirin paras maanpuolustusurheiluyhdistys oli vuonna 1975 Keravan re-

297   URPark: K 4. Piirihallituksen kokous 3.2.1975.
298   URPark: K 4. Piirin kevätkokous 24.3.1975. 

1975

Ampumaurheilu on ollut reserviupseerien suosiossa vuosikymmeniä. Parhaimmil-
laan oli esim. Tuusulassa neljä hyvää ampumarataa. Tämän kirjan julkaisuhetkellä 
ei enää yhtään.
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serviupseerikerho. Yliluutnantti Reino Pajuoja Karkkilasta saavutti piirin 
vuoden 1975 parhaan maanpuolustusurheilijan tittelin. RUL:n ampuma-
mestaruuskilpailussa yliluutnantti Kai Lindroos voitti kenttäammunnan 
veteraanisarjan mestaruuden sotilaskiväärillä. 299

Piirin järjesti syyskuussa johtamistaidon kurssin Hyvinkäällä ja hy-
vän osallistumismenestyksen saaneen retken Santahaminaan yhdessä 
aliupseerien kanssa.300  

Toiminnanjohtaja irtisanoutuu 
Syksyllä tuli piirihallituksen tietoon, että liiton talous ei enää salli toi-
minnanjohtajien palkkaamista piireille.  RUL:n taloudellinen tila oli huo-
nontunut koko 1970-luvun alun ajan. Jäsenmaksujen perintä ATK:lla oli 
aiheuttanut huomattavaa jäsenkatoa ns. ”paperijäsenten” pudottua pois. 
Huonontuneen yleisen taloustilanteen vuoksi myös monet jättivät jäsen-
maksunsa maksamatta ja elinkeinoelämän tuki väheni. RUL:n antaman 
tiedon mukaan seuraavan vuoden alusta lähtien liitto alkaa maksaa toi-
minnanjohtajan palkkauksen sijasta ns. taloudellista tukea piireille. Tämä 
reserviupseeri- ja aliupseeripiirien yhteisesti saama tuki tulisi kuitenkin 
olemaan huomattavasti pienempi kuin tähänastinen toiminnanjohtajan 
palkka. Saadulla tuella olisi mahdollista palkata vain korkeintaan osa-
päiväinen toiminnanjohtaja. Tästä syystä, ja ehkä myös terveydellisistä 
syistä, toiminnanjohtaja Pauli Salminen ilmoitti, ettei jatka enää tehtä-
vässään kuluvan toimintavuoden päätyttyä.301

Ongelma oli vakava, siksi jo syyskuun kokouksessaan piirihallitus 
valtuutti piirien yhteistyötoimikunnan etsimään ja palkkaamaan piireille 
puolipäiväisen toiminnanjohtajan. Toimikunnan tehtävä ei ollut helppo. 
Uuden toiminnanjohtajan valinta oli edelleen auki vuoden päättyessä. 
Ongelmana oli myös piirin uuden puheenjohtajan valinta seuraavalle toi-
mikaudelle. Piirihallituksessa tuotiin esille useita mahdollisia ehdokkai-
ta, joiden kanssa puheenjohtaja velvoitettiin keskustelemaan. 302

Piirin talous oli vuonna 1975 hyvin riippuvainen jäsenmaksuista 
ja Oltermannista, joka tosin myös vei suurimman osan tuloista. Ilmoi-
tushankinta kuitenkin onnistui lopulta niin hyvin, että tilinpäätöksessä 
voitiin osoittaa 772 markkaa ylijäämää. Oltermannin lisäksi eniten varoja 

299   URPark: K 5 Piirin toimintakertomus vuodelta 1975.
300   Ibid.
301   Ikonen 2006: s. 82. URPark K 4. Toimintasuunnitelma vuodelle 1975.
302   URPark: K 4. Piirihallituksen kokous 2.9.1975

1975 1975

Pekka Hänninen, puheenjohtaja 1976–1977.

Puheenjohtaja 
Pekka Hänninen

Vuonna 1935 syntynyt 
yliluutnantti Pekka Hän-
ninen on koulutukseltaan 
hortonomi. Hän aloitti 
reserviupseeritoiminnan 
Tapiolan Reserviupsee-
rikerhossa, jota jatkoi 
Iisalmen Reserviupsee-
rikerhossa, Hyvinkään 
Reserviupseerit ry:ssä ja 
Järvenpään Reserviupsee-
rikerhossa. Hänninen on 
toiminut työurallaan Ii-
salmen kaupunginpuutar-
hurina, Hyvinkään Seura-
kunnan puutarhurina ja 
Järvenpään kaupungin-
puutarhurina. Iisalmen, 
Hyvinkään ja Järvenpään reserviupseerikerhojen hallituksissa hän on 
toiminut vuodesta 1965 lähtien. Varapuheenjohtajana hän oli Järven-
päässä vuosina 1976 ja 1995. Vuonna 1973 Hänninen kutsuttiin piirin 
sihteeriksi ja valittiin piirin puheenjohtajaksi vuosiksi 1976–77. Hänen 
harrastuksiaan ovat olleet partiotoiminta, Rotarytoiminta ja sukutut-
kimus. RUL ham 1991, RUL am 1997.

kuluttivat urheilutoiminta sekä matka- ja majoituskulut, jotka nekin ai-
heutuivat pääaasissa osallistumisista kilpailuihin.303

Syyskokouksen lähestyessä oli seuraavan vuoden puheenjohtajakysy-
mys edelleen auki. Puheenjohtaja Yrjö Lindström oli keskustellut usean 
eri henkilön kanssa, mutta selvää yhtä ehdokasta ei ollut tullut esille. 
Syyskokouksen alkaessa Lindström pysäytti piirisihteeri Pekka Hännisen 
kokoushuoneen ovella ja ilmoitti ehdottavansa tätä uudeksi puheenjohta-
jaksi. Lindströmin ehdotus oli yllätys niin Hänniselle kuten myös muille 

303   URPark: K 5. Piirin tuloslaskelma 1.1.–31.12.1975.
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kokouksen osanottajille, mutta koska muita ehdotuksia puheenjohtajaksi 
kokouksessa ei tullut, järvenpääläinen yliluutnantti Pekka Hänninen tuli 
valituksi yksimielisesti piirin puheenjohtajaksi.304 

Puheenjohtajan lisäksi vaihtuivat molemmat varapuheenjohtajat. 1. 
varapuheenjohtajaksi valittiin luutnantti Veli Häkkinen Karkkilasta ja 2. 
varapuheenjohtajaksi yliluutnantti Henrik Paetau Porvoosta.305

1976
Uudella puheenjohtajalla oli edessään heti vaikea ongelma. Piirin toi-
minnanjohtaja Pauli Salminen oli irtisanoutunut tehtävästään, eikä uutta 
osapäiväistä toiminnanjohtajaa ollut löydetty piirien yhteistyötoimikun-
nankaan toimesta. Asialla oli kiire ja siksi Hänninen kävi läpi tuttavapii-
riään ja sai suostutelluksi tehtävään 31-vuotiaan vänrikki Esko Solan.306

Toiminnanjohtajaksi Esko Sola
Piirin hallituksen ensimmäisessä kokouksessa Järvenpäässä 27.1.1976 pu-
heenjohtaja Pekka Hänninen kertoi uuden toiminnanjohtajan valintaan 
liittyvistä ongelmista. Hän ilmoitti kokoukselle, että tehtävästä oli kiinnos-
tunut vänrikki Esko Sola, jonka sopivuuden tehtävään tämän aikaisemman 
järjestökokemuksen perusteella piirien yhteistyötoimikunta oli todennut 
kokouksessaan 13.1.1976. Tällä perusteella piirin hallitus valitsi Esko Solan 
piirien osa-aikaiseksi toiminnanjohtajaksi. Samassa kokouksessa valittiin 
uudeksi piirisihteeriksi luutnantti Veikko Karhumäki Järvenpäästä. Piirin 
taloudenhoitajan, urheilu-upseerin ja ampumaupseerin tehtävissä eivät 
miehet vaihtuneet. Piirin edustajina RUL:n liittovaltuustossa toimivat yli-
luutnantti Yrjö Lindström ja yliluutnantti Jouko Mäkijärvi.. Kokouksessa 
valittiin myös jäsenet yhteistyötoimikuntaan, Oltermannin toimitusneu-
vostoon, koulutustoimikuntaan ja taloustoimikuntaan.307

Edellinen toiminnanjohtaja Pauli Salminen oli viimeisessä laatimas-
saan toimintasuunnitelmassa vuodelle 1976 korostanut jäsenhankinnan 
merkitystä. Hän totesi, että suurin osa piirin alueella asuvista reserviup-
seereista oli kerhojen ulkopuolella, siksi pitäisi kerhojen nähdä tämä 
tilanne vakavana haasteena jäsenhankintaan. Salminen muistutti, että 

304   Pekka Hännisen haastattelu 2.12.2009. Yrjö Lindströmin haastattelu 14.12.2009.
305   URPark: K 5. Toimintakertomus 1975.
306   Pekka Hännisen haastattelu 9.12.2009.
307   URPark: K 5. Piirihallituksen kokous 27.1.1976

1976

vain ani harva ilmoittautuu jäseniksi oma-aloitteisesti, siksi eri tavoin 
toteutettu jäsenhankinta on tärkeää. Tämä otettiin piirin kerhoissa ilmei-
sesti vakavasti, koska vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi lähes 200 uudella 
jäsenellä kokonaisjäsenmäärän ollessa vuoden lopussa 1 927.308

Vuoden aikana piiri ei järjestänyt koulutustoimintaa eikä hengelli-
siä tilaisuuksia. Piirin tiedotuslehti Oltermanni ei myöskään ilmestynyt 
ilmoitushankinnan epäonnistuttua. Uudella toiminnanjohtajalla oli il-
meisiä vaikeuksia oman työnsä ja toimintansa käynnistämisessä. Piirihal-
litus sitä vastoin vieraili tervehdys- ja tutustumiskäynnillä Etelä-Suomen 
Sotilasläänin esikunnassa Hämeenlinnassa marraskuussa. Lisäksi piirin 
edustajat olivat käyneet keväällä tervehdyskäynneillä Itä- ja Länsi-Uu-
denmaan sotilaspiirien esikunnissa.309

308   URPark: K 5. Toimintasuunnitelma vuodelle 1976. Toimintakertomus vuodelta 1976.
309   URPark: K 5. Toimintakertomus vuodelta 1975.

1976

Esko Sola, toiminnanjohtaja 1976–30.7.1981.

Toiminnanjohtaja 
Esko Sola

Teologian yo, vänrikki Esko 
Sola syntyi vuonna 1945 
ja kuoli vuonna 2002. Hän 
vietti lapsuutensa ja nuo-
ruutensa Tapiolassa, jonka 
reserviupseerikerhoon hän 
liittyi heti varusmiespal-
veluksen jälkeen. Hänen 
tärkein harrastuksensa oli 
partiotoiminta. Sola oli 
mukana myös rannikko-
jääkärikillan toiminnassa. 
Elämäntyönsä hän teki lii-
kemiehenä ja myyntiedus-
tajana. Sola toimi Uuden-
maan reserviupseeripiirin 
osa-aikaisena toiminnanjohtajana vuoden 1976 alusta vuoden 1981 
kesään asti. 

 (Pekka Hännisen ilmoitus.)
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Kilpaurheilua 
Urheilu oli kuitenkin edelleen vilkasta. Piirin edustajat menestyivät myös 
ResUL:in ja RUL:n kilpailuissa. Toivo Suosilta voitti ResUL:in ilmakivääri-
ammunnan ja Seppo Raula maastomestaruuskilpailun yleisen sarjan. Kai 
Lindroos voitti sarjassaan pienoiskiväärin 3x20 laukausta RUL:n mesta-
ruuden. Piirin joukkueet sitä vastoin eivät saavuttaneet missään kilpai-
lussa palkintosijoja vuonna 1976.310 

Piirin kilpailujen järjestäminen oli muodostunut järjestäville ker-
hoille tappiolliseksi, siksi piirihallitus päätti korottaa kilpailumaksua. 
Inflaatio laukkasi. Uudeksi kilpailumaksuksi määrättiin 8 markkaa aikai-
semman perinteisen 5 markan tilalle. Karkkilan kerho, jonka vastuulla oli 
piirin vuoden 1976 ampumamestaruuskilpailun järjestäminen, oli tätä 
kirjallisesti vaatinut.311

Sääntömääräisessä syyskokouksessa marraskuun viimeisenä päivänä 
Karkkilassa valittiin Pekka Hänninen yksimielisesti edelleen piirin pu-
heenjohtajaksi. Samoin valittiin 1. varapuheenjohtajaksi luutnantti Veli 
Häkkinen uudelleen. Toinen varapuheenjohtaja vaihtui ja uudeksi valit-
tiin yliluutnantti Kauko Karonen Karkkilasta.312 

Kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan piirilehti 
Oltermannin julkaisemista päätettiin jatkaa vuoden tauon jälkeen. Sa-
malla kuitenkin todettiin, että kustannustason nousu, vakinaisen ilmoi-
tushankkijan puutteen ja toiminnanjohtajan puolipäiväisen työsuhteen 
vuoksi kerhojen osuutta lehden toimittamisessa ja ilmoitushankinnassa 
on lisättävä. Tämän lisäksi päätettiin luoda järjestelmä, jossa kukin kerho 
kantaa osavastuun Oltermannin taloudesta.313

1977
Toimintavuoden ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa Järvenpääs-
sä valittiin kaikki edellisvuoden toimihenkilöt uudelleen tehtäviinsä. Sa-
moin valittiin toimikuntien jäsenet edelleen, mutta taloustoimikunnan 
tehtävät siirrettiin yhteistyötoimikunnalle. Piirin edustajina RUL:n liitto-
valtuustossa toimivat edelleen yliluutnantti Yrjö Lindström, yliluutnantti 
Jouko Mäkijärvi ja majuri Unto Kautovaara. Yrjö Lindström toimi myös 

310   Ibid.
311   URPark: K 5. Piirihallituksen kokous 24.3.1976.
312   URPark: K 5. Piirin syyskokous 30.11.1976
313   URPark: K 5. Piirin toimintasuunnitelma vuodeksi 1977.

liittohallituksen varajäsenenä.314

Piirin kevätkokous jouduttiin pitämään Taistelukoululla Tuusulas-
sa kynttilänvalossa voimalaitosteknikoiden lakon vuoksi. Kokous saatiin 
kuitenkin pidettyä ja edellisen vuoden tilit hyväksyttyä ja vastuuvapaus 
myönnettyä, tosin vasta hallituksen annettua selvityksen toimistokulujen 
määrästä. Edellisvuoden menestyneimmän urheilukerhon palkinnon sai 
taas Keravan Reserviupseerikerho. Sitä vastoin vuoden parhaan maan-
puolustusurheilijan palkintoa ei voitu jakaa, koska tuloksia ei ollut vielä 
laskettu.315 Näyttää myös ilmeiseltä, että se jätettiin lopulta kokonaan ja-
kamatta.

Urheilumenestystä
Urheilutoiminta jatkui edelleen vilkkaana piirien urheiluparlamentin 
laatiman suunnitelman mukaisesti. Piirin ampumahiihtokilpailu järjes-
tettiin Tammisaaressa, talvimestaruuskilpailut Espoossa, kolmiottelu 
Kirkkonummella, pienoiskivääri 3x20 laukausta ja isopistoolikilpailu 
Keravalla, pienoiskivääri 60 laukausta ja pienoispistoolikilpailu Hyvin-
käällä, maastomestaruuskilpailu Rajamäellä, partiokilpailu Vihdissä ja 

314   URPark: K 5 Piirihallituksen kokous 1/77 16.2.1977.
315   URPark: K 5 Piirin kevätkokous 29.3.1977.

1977 1977

Ampumaolosuhteet vaihtelivat reserviläisten kilpailuissa. Ampumaratojen ja -paikko-
jen tasoero oli suuri. Tässä ammutaan pienoiskiväärillä Taistelukoulun paljon käytetyl-
lä, mutta varsin ruohoisella radalla.
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autopartiokilpailu Porvoossa. Erilaisiin urheilutilaisuuksiin osallistui kil-
pailijoina tai järjestäjinä kaikkiaan 5 113 piirin kerhojen jäsentä. Kilpailu-
ja oli piirissä ja kerhoissa yhteensä 476 ja kuntoliikuntatapahtumia 160.316 

Piirin edustajat menestyivät erinomaisesti liittotason kilpailuis-
sa. ResUL:in maastomestaruuskilpailun yleisen sarjan voitti luutnantti 
Seppo Raula Keravalta. ResUL:in autopartiokilpailun paras pari oli Arto 
Mela – Eero Leikola Lohjalta. RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa saa-
vutti pienoiskiväärin 3x20 laukausta yleisen sarjan mestaruuden Toivo 
Suosilta.  Isopistoolin 3x20 laukausta joukkuekilpailun voitti Uusimaa 
joukkueella Seppo Aalto, Ari Kaihola, Ilpo Leppämäki, Reijo Nummela ja 
Kari Ravilo. Tämän lisäksi ResUL:in partiokilpailussa Uudenmaan piirin 
joukkue voitti mestaruuden.317

Urheiluparlamentti päätti kokouksessaan 10. joulukuuta 1977 siir-
tymisestä kilpailuissa upseerien ja aliupseerien sekajoukkueisiin ja nimit-
ti toimikunnan valmistelemaan tarvittavat sääntömuutokset. Toimikun-
ta ehdotti siirtymäajankohdaksi vuoden 1979 alkua, mutta aliupseerien 
Johannes Ijas ehdotti jo vuoden 1978 alkua, joka ehdotus äänestyksessä 
voitti.318

316   URPark: K 5 Urheiluparlamentin kokous 28.12.1976.
317   URPark: K 5 Piirin toimintakertomus vuodelta 1977. Toimintakertomuksen liite: urheilu.
318   Ibid. ja Harri Tiirikkalan haastattelu 19.10.2010.

1977
Tutustumisretket olivat suosittuja. Salossa pidettyihin valtakun-

nallisiin maanpuolustuspäiviin elokuun alussa osallistuttiin joukolla. 
Kolmisenkymmentä henkeä kävi tutustumassa syys-lokakuun vaih-
teessa Räyskälässä pidettyihin Etelä-Suomen sotaharjoituksiin. Piirin 
matkan lisäksi eräät kerhot järjestivät omat tutustumismatkansa har-
joitukseen.319

Oltermanni joudutaan  
lopettamaan 
Oltermanni ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa, mutta kaikki numerot 
vasta kesän jälkeen. Lehden ongelmat ja tulevaisuus puhuttivat hallitus-
ta jokaisessa kokouksessa vuoden aikana. Lopulta jouduttiin syyskoko-
uksessa marraskuun lopussa tekemään päätös Oltermannin julkaisemi-
sen lopettamisesta toistaiseksi. Piirin talous ei heikon ilmoitusmyynnin 
vuoksi enää sitä kestänyt. Piirin tiedotukset päätettiin lähettää kerhoihin 
monisteina ja kerhoja kehotettiin julkaisemaan omat tiedotteensa paikal-
lislehdissä.320  

Piirin johtamisongelmat jatkuivat edelleen. Hallituksen kokouksessa 
syyskuussa Mäntsälässä puheenjohtaja Pekka Hänninen ilmoitti, ettei ole 
enää käytettävissä puheenjohtajaksi seuraavan vuoden alussa. Samalla 
hän huomautti, ettei läntiseltä Uudeltamaalta ole ollut puheenjohtajaa 
vuosiin. Hänninen oli heti oman valintansa jälkeen alkanut painostaa 
Lohjan Ebbe Sommaria seuraavaksi puheenjohtajaksi.321 

Puheenjohtajaksi Ebbe Sommar
Painostus ei ollut turhaa, koska seuraava piirihallituksen kokous päät-
ti ehdottaa yksimielisesti syyskokoukselle luutnantti Ebbe Sommaria 
Lohjalta seuraavaksi piirin puheenjohtajaksi. Samassa kokouksessa 
keskusteltiin myös RUL:n puheenjohtajaehdokkaista, joita olivat Klaus 
Raninen, Filip Pettersson ja Erkki Haarla. Kaikilla todettiin olevan hyvät 
edellytykset puheenjohtajaksi, mutta on erikoista, ettei kokous tehnyt 
suositusta liittokokousedustajilleen ”oman miehen” Erkki Haarlan va-
litsemiseksi.322

319   URPark: K 5. Piirin toimintakertomus vuodelta 1977.
320   URPark: K 5. Piirin syyskokous 24.11.1977
321   URPark: K 5 Piirihallituksen kokous 20.9.1977. Pekka Hännisen haastattelu 8.12.2009.
322   URPark: K 5 Piirihallituksen kokous 3.11.1977.

Piirin järjestämällä retkellä vuonna 1977 käytiin tutustumassa Loviisan atomivoima-
laan. Kuvassa retken osallistujat ovat kokoontuneina Loviisan kaupungintalon edessä.
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Erkki R. Haarla  
RUL:n puheenjohtajaksi
Puheenjohtajaehdokkaista valtakunnallisesti ehkä tuntemattomin Erkki 
R. Haarla (1922–1991) valittiin kuitenkin RUL:n uudeksi puheenjohta-
jaksi alkaen vuoden 1978 alusta. Haarla oli kuulunut liiton valtuuskun-
taan vuodesta 1951 alkaen ja edelleen toimi liittoneuvostossa vuoteen 
1991. Hän oli Lohjan Reserviupseerikerhon jäsen. Haarlan puheenjoh-

tajakausi jäi lopulta vain kolmen vuoden mittaiseksi. Puheenjohtajakau-
tenaan hän oli erityisesti huolestunut reserviupseerien käytännön joh-
tamistaitojen rapistumisesta. Hän oli Uudenmaan piirin ainoa edustaja 
liittohallituksessa.323

Piirin syyskokouksessa Lohjalla vaihtuivat puheenjohtajan lisäksi 
myös molemmat varapuheenjohtajat. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin 
majuri Unto Kautovaara Loviisasta ja 2. varapuheenjohtajaksi vänrikki 
Yrjö Perta Kirkkonummelta. Näin toteutui alueellinen tasapaino piirissä 
hyvin. Samalla todettiin RUL:n liittokokouksessa Yrjö Lindströmin Hy-
vinkäältä ja Jouko Mäkijärven Lohjalta tulleen valituiksi liittovaltuustoon 
piirin edustajina seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Heidän lisäkseen kuului 
ruotsinkielisten kiintiön ns. ylimääräisenä jäsenenä liittovaltuustoon ma-
juri Henrik Segersven Tammisaaresta.324 

Vuoden alussa piirin 17 kerhossa oli nimellisesti 1927 jäsentä. Vuo-
den aikana karsittiin pois ne, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan. 
Silloin poistui 380 jäsentä, joka oli paljon. Vuoden lopussa piirin kerhojen 
yhteinen jäsenmäärä oli 1547.325

1978
Piirihallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa uuden puheenjohta-
jan johdolla Helsingissä Katajanokan kasinolla 8.2.1978. Avauksessaan 
puheenjohtaja Ebbe Sommar totesi, että näin huonona taloudellisena 
aikana ovat aatteelliset ja henkiset arvot nousseet jälleen kunniaan. Hän 
totesi lisäksi edellisen vuoden lopulla maamme itsenäisyyden 60-vuotis-
juhliin liittyneet puolustusvoimien juhlat ja paraatit ovat nostaneet kan-
sallistunnetta. Sommar toivoi kaikilta reserviupseereilta riittävän aikaa 
myös aatteelliseen toimintaan.326

Puheenjohtajan vaihdon myötä myös piirisihteeri vaihtui. Uu-
deksi piirisihteeriksi valittiin Timo Teräs Lohjalta. Sitä vastoin enti-
set urheilu-upseeri Teuvo Tyllilä, ampumaupseeri Palle Karola ja ta-
loudenhoitaja Toivo Suosilta jatkoivat edelleen tehtävissään. Samoin 
päätettiin, että yhteistyötoimikunta ja koulutustoimikunta toimivat 
entisessä kokoonpanossaan.327

323   Ikonen 2006: s. 81. Numminen 1981.: s.278.
324   URPark: K 5: Toimintakertomus vuodelta 1977.
325   Ibid.
326   URPark: K 5: Piirihallituksen kokous 8.2.1978
327   Ibid.

19781977

Ebbe Sommar, puheenjohtaja 1978–1979.

Puheenjohtaja 
Ebbe Sommar

Luutnantti (kapteeni), 
vuorineuvos Ebbe Som-
mar, s. 1928, on koulutuk-
seltaan diplomi-insinööri.  
Hän teki työuransa pää-
asiassa metsäteollisuu-
den palveluksessa aluksi 
Haminassa Enso-Gutzeit 
Oy:n Summan tehtailla 
ja vuodesta 1962 Lohjal-
la Metsäliiton Teollisuus 
Oy:n Kirkniemen tehdas-
ta rakentamassa, jonka 
paikallisjohtajana hän oli 
vuodesta 1973 alkaen. 
Vuodet 1979–1986 Som-
mar oli em. yhtiön toimitusjohtajana ja 1987–1990 fuusion kautta 
muodostetun Metsä-Serla Oy:n toimitusjohtajana. Vuorineuvos hä-
nestä tuli vuonna 1987 ja ylennettiin kapteeniksi 1988. Sommar liittyi 
Haminan Reserviupseerikerhoon 1956 ja muutettuaan vuonna 1962 
Lohjalle heti paikalliseen reserviupseerikerhoon. Hän toimi Lohjan ker-
hon puheenjohtajana vuosina 1974–1977. Sommar oli Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja vuodet 1978–79. Hänen harrastuk-
siaan ovat metsästys, kalastus, purjehdus ja ulkoilu. Hän on saanut 
mm. seuraavat kunniamerkit: SVR K, SL K, Sot am, RUL am.

(Ebbe Sommarin haastattelu 10.12.2009.)
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Yhteistyötä puolustusvoimien kanssa
Jo aikaisemmin piiristä oli pidetty kiinteää yhteyttä sotilaspiirien esikun-
tiin, mutta nyt hallituksessa katsottiin, että kerhojen pitäisi itse ottaa 
yhteys alueen puolustusvoimien joukko-osastoihin. Tavoitteena oli yh-
dessä näiden kanssa järjestää varusmiesinfo- ja kotiuttamistilaisuuksia 
piirin alueella. Tästä oli seurauksena, että syyskuussa järjestettiin kaksi 
perehdyttämistilaisuutta, toinen Keravalla ja toinen Lohjalla, varusmies-
infojen järjestämiseksi eri paikkakunnilla. Suunnitellut kokelaiden kou-
lutusillat ja vänrikkien kotiuttamisjuhlien järjestäminen jouduttiin siirtä-
mään seuraavan vuoden puolelle. Oli tullut myös ilmi, että eräät kunnat 
ja kaupungit järjestivät omia varusmiesinfojaan. Piirihallituksen mielestä 
kerhojen piti pyrkiä näihin mukaan toimijoiksi, ellei omia tilaisuuksia 
voitu järjestää. 328 

Monissa kerhoissa järjestettiin liiton ohjelman mukaisia koulutusti-
laisuuksia mm. turvallisuuspolitiikasta. Näitä Turpo-koulutustilaisuuksia 
arvosteltiin jonkin verran, koska niissä oli ollut läsnä lähes pelkästään 
kerhojen omia jäseniä ja heitäkin niukanlaisesti. Hallituksessa pohdittiin 
keinoja saada mukaan myös esim. sotaveteraanit, sotainvalidit ja soti-
laskotisisaret, jotta sanoma menisi laajemmin perille. Hallitus piti asiaa 
kuitenkin niin tärkeänä, että tilaisuuksia tulisi järjestää vaikka pienellekin 
osallistujamäärälle.329 

Retkeilyt olivat edelleen suosittuja. Toukokuussa pääasiassa Loviisan 
kerhon järjestämään piirien yhteiseen retkeilyyn Loviisan atomivoima-
laan osallistui yli 300 henkeä. Hangon reservialiupseerien retkelle Gus-
tavsvärnin ja Russarön rannikkolinnakkeille heinäkuussa osallistui yli 
200 henkeä, mukana runsaasti upseereita perheenjäsenineen.330

Urheilua 
Piirin kilpailut järjestettiin jälleen lähes kaikissa ResUL:n lajeissa. Vain 
ilma-asekilpailut ja merikilpailu olivat poissa piirin kilpailuohjelmasta. 
Vuoden alusta lähtien kilpailusarjat olivat urheiluparlamentin päätök-
sen mukaisesti yhteisiä sekä upseereille että aliupseereille. Samoin oli 
mahdollista asettaa kilpailuihin yhteiset upseerien ja aliupseerien paik-
kakuntakohtaiset joukkueet. Tuusulan kerhot sopivat ensimmäisinä yh-

328   URPark: K 5. Vuoden 1978 toimintakertomus. Piirihallitus 8.11.1978.
329   URPark: K 5. Piirihallituksen pöytäkirja 19.9.1978.
330   URPark: K 5. Vuoden 1978 toimintakertomus.

1978

teisistä joukkueista. Uudenmaan 
piirit osallistuivat kaikkiin liitto-
jen ja ResUL:in kilpailuihin. Tal-
vikilpailussa ja partiokilpailussa 
piirin joukkueet olivat lähellä 
voittoa, toinen ja kolmas. RUL:n 
ampumamestaruuskilpailussa 
kenttäammunnan mestaruuden 
voitti ikämiessarjassa Jussi Peräi-
nen. Hän oli lisäksi toinen pie-
noiskiväärin 3x20 laukauksen ja 
60 laukauksen kilpailuissa. Piirin 
alueella järjestettiin vuoden ai-
kana liittotason kilpailuja kaksi: 
ilma-ase Porvoossa ja partiokil-
pailu Keravalla. 331

Piiriin kuului vuoden päät-
tyessä edelleen 17 kerhoa, ja 
niissä oli 1645 jäsentä. Vuoden 
alussa oli ollut jäseniä 1547, jo-
ten kasvua oli saavutettu 6,3 %. 
Loviisa, Vihti, Kerava ja Västny-
land olivat onnistuneet parhaiten 
jäsenhankinnassaan.332

Syyskokouksessa 4.12.1978 Upinniemen varuskunnan upseeriker-
holla valittiin Ebbe Sommar edelleen yksimielisesti piirin puheenjohta-
jaksi. Samoin valittiin entiset varapuheenjohtajat jatkamaan tehtävis-
sään. Piiriveroksi vahvistettiin 6 markkaa/ jäsen. Se oli ollut kuluneena 
vuotena 4 markkaa ja edellisenä vuotena 3 markkaa, eli korotusvauhti 
oli melkoinen. Tiedotustoiminta puhutti kokousta vilkkaasti. Piiritie-
dote päätettiin julkaista neljä kertaa vuoden aikana ja pyrkiä saamaan 
tiedot myös Helsingin Reservin Sanomiin. Samassa yhteydessä todettiin, 
että piirin talous on saatava niin vahvaksi ja mielipiteet suotuisaksi, että 
se mahdollistaa Helsingin Reservin Sanomien tilaamisen jäsenistölle.333 

331   URpark: K 5. Uudenmaan reserviläispiirit. Urheilutoiminta 1978. Harri Tiirikkalan haas- 
         tattelu 19.10.2010.
332   URPark: K 5. Vuoden 1978 toimintakertomus.
333   URPark: K 5. Syyskokous 4.12.1978.

Mestariurheilija Asko Kangasmaa Keravalta 
vauhdissa. Hän voitti piirien vuoden maan-
puolustusurheilijan arvon yhdeksän kertaa.

1978
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Eräät kerhot, kuten Espoo-Kauniainen, olivat tilanneet lehden jäsenil-
leen, mutta eräissä kerhoissa liian ”helsinkiläisen” lehden tilaaminen ko-
ettiin vastenmielisenä.

Samassa kokouksessa toi piirin liittovaltuustoedustaja Yrjö Lind-
ström terveiset RUL:n valtuuston kokouksesta. Hän kertoi puheenjohta-
javalinnoista ja ihmetteli, miksei piirillä ollut enää varsinaista edustajaa 
liiton hallituksessa, vaikka se oli RUL:n kolmanneksi suurin piiri. Lind-
ström oli ainoastaan toiminut kolme vuotta hallituksen varajäsenenä. 
Hän kehotti piirihallitusta tekemään esityksen liitolle, että jäsenmäärän 
ylitettyä määrätyn tason se toisi automaattisesti piirille liittohallituksen 
paikan.334 Tämän tavoitteen toteutuminen vei vielä kolme vuotta.

1979
Vuoden alussa puheenjohtaja Ebbe Sommar laati muistion piirin talou-
desta kerhoille. Hänen mukaansa piirin taloudelliset resurssit olivat 
vaatimattomat, mistä oli osoituksena mm. Oltermannin lopettaminen. 
Samoin oli piirin toiminta-apu ollut kerhoille hyvin vähäistä. Avustuk-
sia ja tukea urheilun aiheuttamiin kuluihin ei ollut pystytty antamaan 
kuin osaksi. Sommarin mukaan piirin hallituksessa oli pohdittu useita 
eri vaihtoehtoja ja päädytty esittämään tukipyyntöjä yksityisille ja yhtei-
söille. Tehtävän helpottamiseksi oli tarkoitus hankkia kolme erihintaista 
plakettia, joiden etupuolella lukisi ”Vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
tukijalle, Uudenmaan Reserviupseeripiiri”. Plaketin myynnistä saisivat 
kerhot puolet ja toinen puoli tulisi piirille. Sommar toivoi, että tämä sekä 
piirin että kerhojen taloudelle hyvin tärkeä kampanja otettaisiin kerhois-
sa myönteisesti vastaan ja lähdettäisiin aktiivisesti myyntityöhön.335

Vuoden alussa piirin toimihenkilöt valittiin kaikki uudelleen, joista 
tosin urheilu-upseeri Teuvo Tyllilä ilmoitti, ettei enää tämän vuoden jäl-
keen jatka tehtävässään. Hän oli ollut urheilu-upseerina lähes kymmenen 
vuotta. Vuoden alussa todettiin piirihallituksessa olevan ongelmana, että 
osalla kerhoista oli vain yksi vuosikokous, jolloin näiden kerhojen osal-
ta edustaja piirihallituksessa tiedetään vasta keväällä. Tämän ongelman 
ratkaisemiseksi päätettiin, että ellei kerho ilmoita edustajaansa piirihal-
litukseen, katsotaan puheenjohtajan automaattisesti edustavan kerhoa 
piirihallituksessa.336

334   Ibid.
335   URPark: K 5. Puheenjohtaja Ebbe Sommarin muistio 6.3.1979.
336   URPark: K 5. Piirihallituksen kokous 19.1.1979.

Piirin kevätkokous pidettiin Tuusulassa Hyrylän varuskunnan upsee-
rikerholla. Kokouksen yhteydessä jaettiin vuoden 1978 parhaan maan-
puolustusurheilijan palkinto Asko Kangasmaalle Keravalta ja Osuuskas-
samalja Hyvinkään Reserviupseereille. Piirin talous aiheutti keskustelua 
kokouksessa. Edellisen vuoden tilinpäätös osoitti 4.500 markkaa alijää-
mää, mutta toisaalta kiitettiin puheenjohtajaa aloitetuista toimenpiteistä 
piirin talouden kohentamiseksi.337 

Retkeilyä
Piirin järjesti vuoden aikana kaksi retkeä. Ensimmäinen suuntautui touko-
kuun alussa Porkkalan varuskuntaan. Tämä retki sai suuren suosion, sillä 
yli 350 reserviupseeria ja aliupseeria sekä heidän perheenjäsentään tutus-
tui Helsingin Laivastoaseman ja Rannikkojääkäripataljoonan kalustoon 
ja koulutukseen. Retkeläisille järjestettiin myös laivamatka tutustumaan 
Mäkiluodon linnakesaareen. Sitä vastoin toinen vuoden retkistä tutustu-
minen Finnairin teknisiin tiloihin ei saanut kovin mittavaa menestystä. Tu-
tustumiset, joihin liittyi myös mahdollisuus maksulliseen lentoon, tehtiin 

337   URPark: K 5. Piirin kevätkokous 29.3.1979.

1979

Piirin kunniapuheenjohtajan Kai A. Vakkurin siunaustilaisuudessa kunniavartiossa 
tammikuun alussa 1979 Hyvinkään kirkossa arkun oikealla puolella entinen piirin 
puheenjohtaja Yrjö Lindström ja entinen piirisihteeri Reijo Virtanen.  Toisella puolella 
edessä piirin entinen ampumaupseeri Hannu Pitkänen ja hänen takanaan piirin am-
pumaupseeri Palle Karola.
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kerhoittain, joten suuren joukkokokoontumisen tuntu puuttui.338

Urheilua
Piirinmestaruuskilpailut järjestettiin kaikissa muissa ResUL:n lajeissa 
paitsi merikilpailussa. Ampumahiihto järjestettiin Vihdissä, talvimesta-
ruuskilpailut Loviisassa, ampumakilpailut Kirkkonummella ja Espoos-
sa, maastomestaruuskilpailut Nurmijärvellä, partiokilpailu Rajamäellä, 
autopartiokilpailu Loviisassa ja ilma-asekilpailu Mäntsälässä. Kilpailu-
toimintaa johti kuten ennenkin, piirien yhteinen urheiluparlamentti. 
ResUL:n ja RUL:n kilpailuissa eivät Uudenmaan piirin urheilijat saavut-
taneet palkintosijoja. RUL:n ampumamestaruuskilpailut järjestettiin Hy-
vinkäällä. Sielläkään piirin kilpailijoilla ei ollut menestystä.339

Lentopalloturnaus
”Vuonna 1979 oli Karkkilan kerhon toiminnassa tähän mennessä 
ainutlaatuista. Osallistuttiin piirin kutsumana reserviläisten lento-
palloturnaukseen. Kun yhdessä paikallisen aliupseerikerhon kanssa 
koottu joukkue voitti erääkään häviämättä niin karsinnat Rajamä-
ellä kuin loppuottelun Hyvinkäällä, voittajalle määrättiin järjestet-
täväksi seuraava piiriturnaus. Koko reserviläisten lentopallo loppui 
karkkilalaisten toiseen voittoon kotiturnauksessa seuraavana vuon-
na. Ei kukaan halunnut moista.”    Reino Pajuoja

Syksyn toiminnan käynnistyessä puheenjohtaja Ebbe Sommar selosti piiri-
hallitukselle laajasti piirin puheenjohtajien neuvottelupäivien antia. Hänen 
mukaansa RUL:n likviditeettitilanne oli jonkin verran parantunut arpajais-
ten hyvän tuoton ansiosta. Sommarin mielestä maanpuolustusjuhlia tulisi 
viettää maksuttomina yleisölle piirin alueella kerran vuodessa. Samalla hän 
kertoi RUL:n tulevan juhlavuoden suunnitelmista ja tavoitteesta perustaa 
juhlien yhteydessä rahasto, joka tukisi piirien ja kerhojen toimintaa.340

Talous kohentuu
Piirin taloudellinen tilanne alkoi vuoden kuluessa parantua ilmeisesti 
menestyksellisen lahjoitustenkeruun ansiosta. Tavoitteeksi asetettiin, 

338   URPark: K 6. Piirin toimintakertomus vuodelta 1979.
339   URPark: K 6. Urheilutoimintaliite vuoden 1979 toimintakertomuksessa.
340   URPark: K 5. Piirihallituksen kokous 11.9.1979.

1979
että piiri pystyisi taloudellisesti tukemaan heikoimpia kerhoja. Kireä ta-
loudellinen tilanne oli haitannut merkittävästi myös tiedotustoimintaa.341 
Puheenjohtajan alullepanemien toimenpiteiden ansiosta saatiin piirin 
talous kääntymään vuoden aikana voitolliseksi niin, että tilinpäätöksessä 
voitiin osoittaa 3 397 markkaa ylijäämää. Suurimmat tuotot olivat jäsen-
maksut ja avustukset ja suurimmat menot toiminnanjohtajan palkka ja 
urheilutoiminta.342

Vuoden lopulla puheenjohtaja Ebbe Sommar ilmoitti, että uuden 
työtehtävänimityksensä vuoksi hänellä tuskin olisi enää aikaa omistautua 
piirin puheenjohtajan tehtävään. Syyskokous, jota johti 1. varapuheen-
johtaja Unto Kautovaara, keskusteli vilkkaasti uudesta puheenjohtajasta 
ja päätyi valitsemaan piirin uudeksi puheenjohtajaksi keravalaisen luut-
nantti Veikko Hiltusen, jota tähän tehtävään oli voimakkaasti painosta-
nut Keravan kerhon uusi valittu puheenjohtaja Reijo Nummela. Samalla 
myös molemmat varapuheenjohtajat vaihtuivat. 1. varapuheenjohtajak-
si valittiin kapteeni Jouko Mäkijärvi Lohjalta ja 2. varapuheenjohtajaksi 
vänrikki Jouko Tynkkynen Jokelasta.343 

Uusi kerho Myrskylään
Vuoden 1979 alussa piirissä oli ollut 17 kerhoa ja niissä 1 645 jäsentä, eli 
keskimäärin kerhoissa oli lähes sata jäsentä. Vuoden lopussa kerhoja oli 
18 ja niissä jäseniä 1 658. Suurin kerhoista oli edelleen Lohja, jossa oli 233 
jäsentä. Pitkästä aikaa piirin kerhojen määrä lisääntyi, kun marraskuussa 
perustettiin uusi Myrskylän Reserviupseerit ry.344 

Kahdeksan reserviupseeria oli kerääntynyt 26.11.1979 Myrskylässä 
perustamaan uutta kerhoa. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
Niilo Salminen, varapuheenjohtajaksi Risto Nieminen ja sihteeriksi Sep-
po Helske. Uudelle, vielä pienelle kerholle laadittiin heti varsin kunnian-
himoinen ohjelma, joka pystyttiin myös pääosin toteuttamaan.345 Piirin 
vuoden 1979 toimintakertomuksessa pidettiin uuden kerhon perusta-
mista vuoden myönteisimpänä tapahtumana.346

341   Ibid.
342   URPark: K 6. Tuloslaskelma 1979. Kevätkokouksen 26.3.1980 liite.
343   URPark: K 5. Piirin sääntömääräinen syyskokous 14.12.1979. Veikko Hiltusen haastattelu 
        5.1.2010
344   URPark: K 6. Toimintakertomus vuodelta 1979.
345   Salminen, Niilo: Myrskylän Rerserviupseerit r.y:n 30-vuotishistoriikki vuosilta 1979–2009. 
346   URPark: K 6. Piirin vuoden 1979 toimintakertomus.

1979
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Jälleen uusi puheenjohtaja,  
Veikko Hiltusen kausi alkaa
Uuden puheenjohtajan Veikko Hiltusen myötä vaihtuivat jälleen myös 
piirisihteeri ja taloudenhoitaja. Uudeksi piirisihteeriksi valittiin Erkki 
Toivonen Keravalta ja taloudenhoitajaksi Juha Kunnaala Järvenpäästä. 
Kun ampumaupseeri oli edelleen Hyvinkäältä ja urheilu-upseeri Tuu-
sulasta, siirtyi piirin johdon painopiste Lohjalta takaisin Keski-Uudel-
lemaalle. Useita vuosia piirin urheilu-upseerina toiminut Teuvo Tyllilä 
ei toivomuksestaan huolimatta päässyt vieläkään tehtävästään eroon.347

Piirihallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin 
laajasti tiedottamisesta. Päätökseksi tuli tilata piirin kustantamana jokai-
selle kerholle ja niiden jäsenille yksi numero Helsingin Reservin Sanomia, 
jossa esiteltäisiin piiriä ja julkaistaisiin urheilukalenteri sekä tiedotettai-
siin järjestettävästä kevätretkestä. 348

Kevätretkeä ei lopulta onnistuttu järjestämään, mutta sen sijaan 
syyskuun lopussa järjestettiin perheretki Uttiin, missä tutustuttiin Las-
kuvarjojääkärikoulun ja Kuljetuslentolaivueen toimintaan. Retkelle osal-
listui yli 170 henkilöä.349

Piirin kevätkokouksessa Amer-Tupakka Oy:n tiloissa Hyrylässä jaettiin 
piirin vuoden 1979 parhaan maanpuolustusurheilijan palkinto toisena vuo-
tena peräkkäin Asko Kangasmaalle Keravalta. Hyvinkään Reserviupseerit 
voittivat edellisen vuoden yleismestaruuden ja saivat lisäksi yhdessä hyvin-
kääläisten aliupseerien kanssa Osuuskassamaljaan neljännen kiinnityksen.350

Elokuussa Uudenmaan piirien puheenjohtajisto kokoontui käsit-
telemään valtakunnallista jäsenhankintakampanjaa aliupseeripiirin 
puheenjohtajan Pentti Hyvärisen aloitteen pohjalta. Liitoille oli luvassa 
huomattava valtion avustus, joka merkittävästi paransi toimintamahdol-
lisuuksia. Hyvärisen mukaan kampanjan hyvänä edellytyksenä oli myös 
maanpuolustusmyönteisyyden lisääntyminen maassamme. Aloitteessa 
kampanjan tärkeimpinä toteutusedellytyksinä oli tehokas valtakunnalli-
nen ja paikallinen tiedotus, huolellinen suunnittelu ja koulutus, uusien 
jäsenten toimintaan sopeutumisesta huolehtiminen sekä keskittyminen 
nuoriin reserviupseereihin.351 Piirihallitus keskusteli vilkkaasti muistiosta 

347   URPark: K 6. Piirihallituksen kokous 17.01.1980.
348   Ibid.
349   URPark: K 6. Toimintakertomus vuodelta 1980.
350   URPark: K 6. Piirin kevätkokous 26.3.1980.
351  URPark: K 6. Muistio Uudenmaan Reserviläispiirien puheenjohtajien neuvottelusta 
         26.8.1980.

1980

kokouksessaan, mutta totesi sen olevan sellaisenaan vielä raakile, joka 
vaatii huomattavasti hiomista. Hallituksen mukaan erityisesti kampan-
jan ajankohta ja tarkka suoritustapa olisi vielä harkittava tarkasti, ja se 
olisi käynnistettävä harkitusti.352  

Johtamistaidon kurssit jälleen ohjelmaan
Syksyllä 1980 järjestettiin piirin alueella kaksi johtamistaidon kurssia.  
Toinen kursseista järjestettiin Keravalla Lauri Laitakarin vetämänä. Se 
markkinoitiin lähinnä alueen yrityksille johtuen melko korkeista kustan-
nuksista. Toinen kurssi järjestettiin Jokelassa paikallisen kansalaisopiston 

352   URPark: K 6. Piirihallituksen kokous 10.9.1980.

1980

Veikko Hiltunen, puheenjohtaja 1980–1981.

Puheenjohtaja  
Veikko Hiltunen

Keravalainen luutnantti 
(yliluutnantti) Veikko Hil-
tunen (s.1939) on koulu-
tukseltaan merkonomi ja 
oli koko työelämänsä Kes-
ko Oy:n palveluksessa. 
Eläkkeelle jäädessään hän 
oli osastopäällikkö. Hiltu-
nen liittyi mukaan reser-
viupseeritoimintaan heti 
muutettuaan Keravalle v. 
1970 ja tuli Keravan Re-
serviupseerikerhon halli-
tukseen v. 1974. Kerhon 
varapuheenjohtajana hän 
toimi vuonna 1975–76 ja 
puheenjohtajana vuodet 1977–1979. Uudenmaan Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajana Hiltunen oli vuodet 1980–81. RUL:n liittovaltuuston 
jäsen 1981–83. Hän on saanut seuraavat kunniamerkit: SL R, RUL am . 

(Veikko Hiltusen haastattelu 5.1.2010.)



149148

ohjelmassa, jolloin tämän kurssin kustannukset muodostuivat varsin vä-
häisiksi. Jokelan kurssin vetäjänä toimi piirin 2. varapuheenjohtaja, reh-
tori Jouko Tynkkynen. Korkeatasoisten kurssien osallistujien joukossa oli 
paljon piirin kerhojen jäseniä.353

Vuotta 1980 sävytti voimakkaasti valmistautuminen RUL:n 50-vuo-
tisjuhlien tapahtumiin. Jo keväällä puheenjohtaja ja urheilu-upseeri olivat 
informoineet hallitusta tulevista tapahtumista, jotka koskettivat erityi-
sesti Uudenmaan piiriä.  Varapuheenjohtaja Jouko Mäkijärvi ehdotti jo 
tässä vaiheessa kerhojen välistä haastekilpailua mahdollisimman suuren 
osallistujajoukon saamiseksi mukaan tapahtumiin, tavoitteena 25 %:n 
osallistuminen.354 Välittömästi Uudenmaan piiriä koskettanut tapahtuma 
oli myös kevättalvelle 1981 suunniteltu hiihtoviesti Utsjoelta Helsinkiin. 
Sen reitti kulkisi Uudenmaan poikki.

Urheilua harrastettiin edelleen vilkkaasti. Piirikilpailut järjestet-
tiin kaikissa ResUL:n lajeissa. Piirin edustajat osallistuivat kaikkiin 
ResUL:in kilpailuihin ja RUL:n ampumamestaruuskilpailuihin.  Piirin 
paras maanpuolustusurheilija oli keravalainen Seppo Raula, joka saa-
vutti piirikilpailuvoittojen lisäksi mestaruudet ResUL:in talvi- ja maas-
tomestaruuskilpailuissa. Keravan kerho sai jälleen haltuunsa Osuus-
kassamaljan. 355

Myrskylässä järjestetyssä piirin syyskokouksessa vaihtuivat varapu-
heenjohtajat. Aikaisemmin 2. varapuheenjohtajana toiminut Jokelan Jou-
ko Tynkkynen valittiin 1. varapuheenjohtajaksi ja uudeksi 2. varapuheen-
johtajaksi pankinjohtaja Pentti Orhala Vihdistä. RUL:n liittovaltuustoon 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1981–83 valittiin yksimielisesti piirin 
ehdokkaiksi Yrjö Lindström ja Veikko Hiltunen, jotka myös RUL:n liitto-
kokous marraskuun lopussa valitsi.356  RUL:n liittovaltuuston kokouksessa 
valittiin Yrjö Lindström myös liittohallituksen jäseneksi vuodelle 1981. 
Uudenmaan piiri oli ollut tätä ennen ilman varsinaista liittohallitusedus-
tajaa jo kahdeksan vuotta. Piirin edustajina RUL:n liittoneuvostossa aloit-
tivat hyvinkääläinen kansanedustaja Esko Koppanen ja tammisaarelainen 
Pehr Sommar. Liittoneuvostossa jatkoi edelleen Matti Mattila Nurmijär-
veltä.357

353   URPark: K 6. Piirin toimintakertomus vuodelta 1980.
354   URPark: K 6. Piirihallituksen kokous 26.3.1980.
355   URPark: K 6. Piirin toimintakertomus vuodelta 1980.
356   URPark: K 6. Piirin syyskokous 21.11.1980.
357   URPark: K 6. RUL:n kiertokirje 6/1980.

1981
Piirin hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan entiset toimihenkilöt 
tehtäviinsä, mutta urheilu-upseeriksi valittiin Ilpo Leppämäki Lohjalta. 
Tämä kuitenkin kieltäytyi pian, ja Teuvo Tyllilä joutui vastustelustaan 
huolimatta jatkamaan edelleen piirin urheilu-upseerina.358

Edellisen vuoden syksyllä esillä ollut aliupseeripiirin aloite valta-
kunnallisesta jäsenhankintakampanjasta jouduttiin RUL:n juhlavuoden 
vuoksi jättämään toistaiseksi lepäämään, mutta kerhoja kehotettiin ke-
hittämään ja toteuttamaan paikallisia keinoja uusien, erityisesti nuorten 
jäsenten hankkimiseksi.359

RUL:n juhlavuosi
Alkuvuoden toiminta keskittyi hyvin voimakkaasti RUL:n juhlavuoden 
tapahtumiin osallistumiseen ja niiden järjestelyihin. Piirin alueella mer-
kittävin tapahtuma oli RUL:n 50-vuotisjuhlaviesti maaliskuun alussa. 
Viesti oli lähtenyt Utsjoelta ja saapui Uudellemaalle aamulla 5.3.1981. 

358   URPark: K 6. Piirihallituksen kokous 19.1.81 ja 24.3.1981.
359   URPark: K 6.  Ibid.

1980

RUL:n juhlaviestin vaihto Jokelan ja Järvenpään Reserviupseerikerhojen välillä Num-
menkylässä.
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Piirihallitus oli päättänyt kutsua kaikki piirin kerhot mukaan joko osal-
listumaan hiihtoon tai seuraamaan sitä. Juhlahiihdon etappipäälliköksi 
oli valittu jo aikaisemmin Teuvo Tyllillä, jonka johdolla piirin nimeämä 
toimikunta laati tarkan suunnitelman viestin kulusta Uudenmaan piirin 
alueella. Lahden piirin Orimattilan kerho toi viestin Mäntsälän kerholle 
aikaisin aamulla 5.3., josta tämä vei viestin Kellokoskelle, josta Jokelan 
kerho toi sen edelleen Nummenkylään. Täältä Järvenpään kerho jat-
koi tuoden viestin Vanhankylän retkeilymajalle. Sieltä Keravan kerho 
kuljetti sen pitkin Tuusulanjärven jäätä Hyrylän torille, josta Tuusulan 
kerho kuljetti viestin näyttävien vaihtoseremonioiden jälkeen edelleen 
Myllykylään, jossa sen Helsingin piiri vastaanotti. Jokaisesta viestirei-
tin kerhosta oli mukana hiihtämässä kolmesta viiteen viestinviejää ja 
massahiihto-osuudella Tuusulanjärven jäällä 30 hiihtäjää. 360

Viestiin oli kirjoitettu mm: 
Suomen maanpuolustuksen tavoitteena on osana kansainvälisiin so-
pimuksiin nojaavaa turvallisuuspolitiikkaa turvata itsenäinen Suomi 
ja varjella Suomen kansaa kaikissa oloissa. Maanpuolustuksemme 
ydin on puolustustahto. Sen ylläpitämiseen on reservin upseerien pää-
tehtävä rauhan aikana. Tehtävästään tietoisina ja vastuuntuntoisina 
kansalaisina, luottaen Suomen kansan tahtoon pitää yllä riittävät 

360   URPark: K 6. Piirihallituksen kokous 19.1.1981, Juhlahiihtotoimikunnan kokous 2.12.1980.

1981
maanpuolustusedellytykset, olemme valmiit palvelemaan isänmaa-
tamme kaikissa oloissa.361

Hyrylän torilla tapahtuneen viestinvaihdon jälkeen tarjottiin varuskun-
nan sotilaskodissa kahvit vaihtoa seuraamaan tulleille Tuusulan kunnan 
ja Keravan kaupungin edustajille sekä paikkakunnan sotilasjohdolle ja 
lehdistön edustajille. Tässä tilaisuudessa piirin etappipäällikkö Teuvo Tyl-
lillä luovutti juhlahiihtoon liittyvän kunniakirjan Itä-Uudenmaan sotilas-
piirin edustajille. Tämän jälkeen Tuusulan kerhon puheenjohtaja Harri 
Tiirikkala luovutti kunniakirjan Tuusulan kunnalle ja Keravan kerhon 
puheenjohtaja Reijo Nummela Keravan kaupungille.362

RUL:n	50-vuotisjuhla
Toinen suuri tapahtuma vuoden aikana oli Suomen Reserviupseeriliiton 
50-vuotisjuhla 24.5. Helsingissä.  Uudenmaan Reserviupseeripiiristä 
osallistui juhlaan 255 upseeria eli n. 13 % jäsenkunnasta. Tavoitteeksi 
asetettua 25 % ei siis saavutettu. Suurimmat osallistujamäärät olivat Ke-
ravan, Porvoon, Västnylandsin ja Tuusulan kerhoista.363 

Aluksi juhlassa kokoonnuttiin Senaatintorille kenttähartauteen pii-
reittäin ja sieltä marssittiin näyttävästi pääjuhlaan jäähallille. Marssiin 
osallistui yli 3 000 reserviupseeria. Liitto pyrki juhliensa yhteydessä kiin-
nittämään huomiota turvallisuuspolitiikan merkitykseen. Tavoitteena oli 
myös antaa juhlien lukuisissa tilaisuuksissa myönteinen kuva maanpuo-
lustustahdosta ja tuoda esille maapuolustuksen merkitys maamme tur-
vallisuuden perustana. Samalla tehtiin reserviupseeritoimintaa tehok-
kaasti tunnetuksi.364

Piirin toiminnanjohtaja vaihtuu
Piirin puheenjohtaja Veikko Hiltunen oli joutunut koko toimikautensa 
ajan jatkuvasti valvomaan ja paimentamaan toiminnanjohtajaa tämän 
tehtävissä. Lupauksia oli enemmän kuin tehtyjä töitä. Asiat olivat joko 
myöhässä tai niitä ei tehty lainkaan. Vihdoin tuli puheenjohtajan mitta 
täyteen ja piirien yhteistyötoimikunnan kokouksessa 23.6. oli esityslistal-
la vain yksi asia: Esko Sola. Kokouksen päätöksenä todettiin, että toimin-

361   Vakkuri 2008. s 73.
362   Vakkuri 2008. s. 72–74.
363   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin toimintakertomus vuodelta 1981.
364   Ikonen 2006. s. 83–84.

Reserviupseeriliiton 50-vuotisjuhlaviestin vaihto Hyrylän torilla Tuusulassa. Keravan 
kerhon viestinviejät lukevat viestiä ja Tuusulan kerhon viestinviejät odottavat takana 
vuoroaan viedäkseen viestin edelleen kohti Helsinkiä.  (Keski-Uusimaa)
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nanjohtaja Esko Sola ei jatka työsuhteessaan 30.7.1981 jälkeen. Samalla 
valtuutettiin piirien puheenjohtajat Veikko Hiltunen ja Pentti Hyvärinen 
päättämään työsuhde ja solmimaan uusi työsuhde 1.8.1981 alkaen ehdol-
la olevan everstiluutnantti evp. Väinö ”Tysse” Raatikaisen kanssa. Tämän 
oli piirin urheilu-upseeri Teuvo Tyllilä saanut suostumaan tehtävään.365

Toiminnanjohtajan vaihto sujui lopulta ilmeisesti sopuisasti, koska 
Esko Solalle ojennettiin piirihallituksen kokouksessa kiitokseksi seitse-
mänvuotisesta työstä RUL:n standaari. Samassa kokouksessa esiteltiin 
uusi toiminnanjohtaja, jota tapausta ”juhlittiin” pullakahveilla. Toimin-
nanjohtajan tehtävä oli puolipäiväinen kuten aikaisemmin.366

Uusi toiminnanjohtaja osoitti heti huomattavaa aktiivisuutta. Piirin toi-
minta sai uutta ryhtiä ja vauhtia. Ensimmäinen toiminnanjohtajan kiertokir-
je kerhoille lähti jo 24.8. ja seuraava monisivuinen jo syyskuun lopussa. Siinä 
selvitettiin hyvin seikkaperäisesti piirihallituksen päätöksiä ja tietoja tulevis-

365   URPark: K 6. Piirien yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 23.6.1981. Veikko Hiltusen haas- 
         tattelu 5.1.2010.
366     URPark: K 6. Piirihallituksen kokous 16.9.1981.

1981

ta tapahtumista.367 Piirihallituksen kokouksessa toiminnanjohtaja kävi läpi 
25-kohtaisen muistion, jossa hän käsitteli tarkasti piirin kaikkia toiminnan 
osa-alueita ja ehdotuksia toimenpiteiksi.368 Tahti oli selvästi muuttunut.

Lipputoimikunta
Piirihallitus oli keskustellut jo keväällä 1981 Porvoon Selim Vainion van-
hasta esityksestä piirin omasta lipusta, jonka mallin mukaan teetettäisiin 
myös pöytästandaari. Syksyllä piirihallitus päätti asettaa lipputoimikun-
nan, jonka kokoonkutsujaksi valittiin Selim Vainio ja jäseniksi edustajat 

367   URPark: K 6. Piirin kiertokirjeet 24.8. ja 25.9.1981
368   URPark: K 6. Piirihallituksen kokous 16.9.1981

Uudenmaan Reserviupseeripiiri järjestäytyy RUL:n 50v kenttähartauteen ja paraatiin 
Senaatintorilla Helsingissä. Keravan, Porvoon, Tuusulan ja Västnylandin kerhot olivat 
lukuisimpana mukana.

Väinö Raatikainen, toiminnanjohtaja 
1.8.1966–1975.

Toiminnanjohtaja 
Väinö Raatikainen

Toiminnanjohtaja, evers-
tiluutnantti (eversti) evp. 
Väinö ”Tysse” Raatikainen 
(1929–2011) toimi Uu-
denmaan reserviläispii-
rien toiminnanjohtajana 
1.8.1981–30.8.1985. Hän 
oli ilmatorjuntaupseeri ja 
jäätyään eläkkeelle puolus-
tusvoimista liittyi Tuusu-
lan Reserviupseerikerhon 
jäseneksi vuonna 1981. 
Toiminnanjohtajan tehtä-
vänsä jälkeen Raatikainen 
toimi piirin koulutustoimi-
kunnan johtamistaidon-ja-
oksen puheenjohtajana 1986–88 ja piirineuvoston jäsenenä 1985–
95. RUL:n koulutustoimikunnan jäsen hän oli 1986. Raatikainen 
teki mittavan työn It-aselajiyhdistysten ja It-museon hyväksi. Hänet 
ylennettiin everstiksi vuonna 1989. Lukuisten hänelle myönnetty-
jen kunniamerkkien lisäksi hänelle myönnettiin reserviläisansioista 
RUL am 1988 ja RaUL ham 1988.
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Porvoon, Lohjan, Tuusulan ja Hyvinkään kerhoista. Toimikunta sai teh-
täväkseen piirin kevätkokoukseen mennessä laatia ehdotuksen ja suunni-
telman, miten lippu suunnitellaan, hankitaan ja rahoitetaan. Tavoitteeksi 
asetettiin, että lipunnaulaustilaisuus voitaisiin pitää seuraavana vuonna 
piirin 30-vuotisjuhlien yhteydessä.369 Lipputoimikuntaan valittiin seuraa-
vassa piirihallituksen kokouksessa majuri Selim Vainion lisäksi vänrikki 
Kalevi Sarento Porvoosta, kapteeni Arvo Seppänen Hyvinkäältä, kapteeni 
Reino Nurmi Lohjalta ja majuri Olli Savola Tuusulasta.370 

Piiri esiintyi usein tilaisuuksissa, joissa lipun tulisi olla esillä. Sen puut-
tuminen oli viimeksi koettu näkyvästi ja kouriintuntuvasti RUL:n 50-vuotis-
juhlan yhteydessä, kun Uudenmaan piiri oli marssinut yhtenä suurimmista 
osastoista ja piireistä ilman lippua. Nyt asia oli vihdoin saatu liikkeelle.

Syyskuussa järjestettiin piirien perheretki Hyrylään tutustumaan 
Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin ja sen toimintaan. Lähes sata osallis-
tujaa sai nähdä ohjuksia ja ilmatorjuntatykkejä sekä sai ravintoa ruoka-
lassa ja sotilaskodissa.371

Vuoden viimeisessä kokouksessaan piirihallitus teki päätöksen pii-
rin 30-vuotisjuhlan järjestämisestä kansalaisjuhlana Hyvinkäällä. Piirin 
vanhin kerho sai näin kunnian juhlan järjestämisestä. Tilaisuuden yksi-
tyiskohdat ja muoto jätettiin seuraavan piirihallituksen päätettäväksi.372

Urheilu oli edelleen piirin kerhojen tärkein toimintamuoto, vaikka 
muut toimintamuodot vähitellen nousivat. Osuuskassamaljan sai Hyvin-
kää haltuunsa ja vuoden paras urheilija oli Keravan Seppo Raula.373

Pentti Orhala puheenjohtajaksi
Ennen syyskokousta piirin puheenjohtaja Veikko Hiltunen oli ilmoitta-
nut vedoten monivuotiseen puheenjohtajakauteensa ensin Keravan ker-
hossa ja sitten piirissä, ettei hän ole enää käytettävissä puheenjohtajan 
tehtävään.  Molemmat varapuheenjohtajat olivat aluksi ehdolla uudeksi 
puheenjohtajaksi, mutta neuvottelujen jälkeen syyskokous valitsi yksi-
mielisesti uudeksi puheenjohtajaksi yliluutnantti, pankinjohtaja Pentti 
Orhalan Vihdistä, 1. varapuheenjohtajaksi kapteeni, tiedotus- ja varti-
ointipäällikkö Jaakko Muren Loviisasta ja 2. varapuheenjohtajaksi insi-
nööriyliluutnantti, dipl.ins. Olli Tannerin Lohjalta. Näin piirin johto oli 

369   URPark: K 6. Piirihallitus 24.3. ja 16.9.1981.
370   URPark: K 6. Piirihallituksen kokous 30.11.1981.
371   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto: Piirin toimintakertomus 1981.
372   URPark: K 6. Piirihallituksen kokous 12.11.1981.
373   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto: Piirin toimintakertomus 1981

siirtynyt jälleen pois Keski-Uudeltamaalta.374

Piirin 29. toimintavuoden päättyessä kerhoissa oli jäseniä yhteensä 
1 794. Kun vuoden alussa jäseniä oli ollut 1 836, joten väheneminen oli 
merkittävää. Uusi toiminnanjohtaja totesi laskun olleen kuitenkin ”lie-

374   URPark: K 6. Piirin syyskokous 21.11.1981. Veikko Hiltusen haastattelu. 5.1.2010.

1981 1981

Pentti Orhala, puheenjohtaja 1982–1984.

Puheenjohtaja  
Pentti Orhala

Yliluutnantti (kaptee-
ni), pankinjohtaja Pentti 
Orhala (1930–2006) oli 
Uudenmaan Reserviup-
seeripiirin puheenjohta-
jana vuodet 1982–84. 
Sotien aikana hän toimi 
lähettipoikana mm. 15 
D. esikunnassa. 
Reserviupseeritoimin-
taan Orhala osallistui 
yhteensä 56 vuoden ajan. 
Hän oli jäsenenä aluksi 
Etelä-Satakunnan Re-
serviupseerikerhossa ja 
Karkkilan Reserviupseerikerhossa, kunnes Orhala liittyi vuonna 1960 
Vihtiin perustettuun reserviupseerikerhoon, jonka ensimmäiseksi 
kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin vuonna 1989. Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin hallituksessa hän oli kolmessa eri jaksossa yh-
teensä seitsemän vuotta. Orhala toimi piirin edustajana Suomen Re-
serviupseeriliiton liittovaltuustossa kolme kolmivuotiskautta vuosina 
1984–92 ja liittohallituksen jäsenenä 1987. Hänen puheenjohtajan-
kautenaan hankittiin piirille mm. lippu, järjestettiin ensimmäinen maa-
kunnallinen maanpuolustusjuhla ja aloitettiin toimet piirineuvoston 
perustamiseksi. Orhala ylennettiin kapteeniksi 6.12.1984. Hänelle 
myönnettiin mm. seuraavat kunnia- ja ansiomerkit: SL ar, RUL am sk, 
SR hot, Mpm sk, VmpAm hop. 
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vähköä”, mutta hän kehotti kerhoja aktiivisiin toimenpiteisiin sekä jä-
senmaksujen karhuamisessa että uusien jäsenten hankinnassa.375 Piirin 
taloudellinen tilanne pysyi edelleen hyvänä ja vuodelta saatettiin osoittaa 
tilinpäätöksessä 1 076 markkaa ylijäämää. Tulot muodostuivat lähes yk-
sinomaan jäsenmaksuista ja toiminta-avustuksesta. Toiminnanjohtaja ja 
urheilutoiminta aiheuttivat suurimmat kulut.376

1982
Puheenjohtajan vaihtuessa myös piirisihteeri vaihtui. Hallituksen järjes-
täytymiskokouksessa valittiin uudeksi piirisihteeriksi Erkki Haukkapaasi 
Vihdistä. Teuvo Tyllilän tilalle urheilu-upseeriksi valittiin hyvinkääläinen 
Lasse Valtonen. Ampumaupseeri ja taloudenhoitaja jatkoivat tehtävis-
sään. Kokouksessa valittiin jäsenet myös viiteen toimikuntaan. Halli-
tuksen työvaliokunta perustettiin uudelleen ja sen tehtäviksi määrättiin 
myös kunniamerkkiasiat. Tämän lisäksi valittiin koulutustoimikunta, 
turvallisuuspoliittinen toimikunta, julkaisutoimikunta ja taloustoimi-
kunta. Toimikuntien myötä yhä useampi reserviupseeri tuli tiiviisti mu-
kaan piirin toimintaan.377

Piiriseminaari
Heti toimintavuoden aluksi uudet puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja jär-
jestivät piirin toimintaa käsittelevän seminaarin. Tilaisuudessa Keravan 
Reijo Nummela alusti toiminnan aktivoimisesta, Hyvinkään Jarmo Koivu 
tiedottamisesta, Loviisan Asko Honkaniemi johtamistaidon kurssijärjes-
telyistä ja Porvoon Mikael Baer turvallisuuspolitiikan kurssien järjestämi-
sestä. Keskustelu oli vilkasta ja virikkeitä antavaa, mutta puheenjohtaja 
Pentti Orhala valitti vähäistä osanottoa.378

Helsingin Reservin Sanomien kautta tapahtunutta tiedotusta ei kat-
sottu riittäväksi, siksi piirien yhteistyötoimikunta päätti julkaista vuosi-
julkaisun, missä esiteltäisiin kaikki piirien kerhot ja tiedotettaisiin tule-
vasta ohjelmasta. Vuosijulkaisu tehtiin A 5-kokoisena ja jaettiin kaikille 
piirien jäsenille. Painatuksen kustannukset katettiin mainostuloilla.379

375   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto: Piirin toimintakertomus 1981.
376   URPark: K 7. Piirin tilinpäätös vuodelta 1981.
377   URPark: K 7. Piirihallituksen kokous 18.1.1982.
378   URPark: K 7. Piiriseminaari 30.1.1982.
379   URPark: K 7. Yhteistyötoimikunnan kokous 21,1,1982. Oltermannin vuosijulkaisu 1982.

1982
Oma lippu ja standaari

Piirihallituksen nimeämä lipputoimikunta 
kokoontui helmikuussa ja valitsi puheen-
johtajakseen lohjalaisen Reino Nurmen, jo-
ka oli toiminut 1950–60-luvuilla yksitoista 
vuotta piirin varapuheenjohtajana. Lippu-
toimikunnan kaikkiin kokouksiin osallis-
tuivat myös piirin puheenjohtaja Pentti 
Orhala, joka vastasi rahoitusjärjestelyistä 
sekä toimikunnan sihteerinä toiminut toi-
minnanjohtaja Väinö Raatikainen. Piirin 
kerhoille annettiin mahdollisuus osallistua 
lipun suunnitteluun, siksi niiltä pyydettiin 
luonnosehdotukset maaliskuun alkuun 
mennessä. Lipun symboliikan piti kuvata 
reserviupseeritoimintaa Uudellamaalla ja 
myös jäsenistön kaksikielisyyttä.380 Seu-
raavassa kokouksessaan toimikunta valitsi 
neljästä saapuneesta ehdotuksesta tuusu-
lalaisen majuri Olli Savolan ehdotuksen, 
jonka heraldisen kuvauksen laati heraldiik-
kataiteilija Kalle F. Lehtonen. Kuvauksen 
mukaan lipussa oli: 

Sinisessä lippukentässä RUL:n merkin kuviot valkoisena, paitsi lei-
jona kultaisena. Lippusalon puoleisessa lipun yläkulmassa on pe-
räsimellä ja hankatapeilla varustettu keltainen vene. Lipun koko oli 
110x125 cm.381 

Olli Savola valtuutettiin tilaamaan lippu. Sen tankoon kuuluivat myös 
kärkeen liitetyt tammenlehvien yllä ristissä olevat metalliset marsalkan-
sauvat. Nämä symboloivat Uudellamaalla asuneiden neljän marsalkan 
luomaa sotilasperinnettä. Savola onnistui saamaan tangon nupin lahjoi-
tuksena. Tilaukseen liittyi myös kahden pienoislipun ja 50 standaarin 
tilaus. Lipun, pienoislippujen ja standaarien valmistajaksi valittiin tarjo-
usten perusteella Taitolippu Oy.382

380   URPark: K 7. Lipputoimikunnan kokous 13.2.1982.
381   URPark: K 7. Lipputoimikunnan kokous 21.4.1982.
382   URPark: K 7. Lipputoimikunnan kokous 19.5.1982.

Vuonna 1982 käyttöön otettu 
piirin standaari.
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Piirin lipun naulaustilaisuus
Lipputoimikunnan tehtäväksi annettiin myös lipunnaulaustilaisuuden 
järjestäminen.

Selim Vainio ilmoitti, että Porvoon Reserviupseerikerho on valmis 
vastaamaan naulaustilaisuuden ja lipun vihkimisen järjestämisestä. Tilai-
suuden ajankohdaksi päätettiin 23.10.1982, päivää ennen piirin 30-vuo-
tisjuhlaa. Lipputoimikunta valitsi lipun naulaajat ja päätti naulausjärjes-
tyksestä. 383

Uudenmaan Reser-
viupseeripiirin lipun 
juhlallinen naulaus-
tilaisuus järjestettiin 
Porvoon suomalaises-
sa seurakuntakodis-
sa noin sadan kutsu-
vieraan läsnä ollessa. 
Lippu naulattiin 23 
naulalla, ensimmäi-
senä piirin kolmas ja 
samalla vanhin elossa 
oleva puheenjohtaja 
Adalbert van der Pals ja 
viimeisenä lipun suun-
nittelija Olli Savola. 
Muut naulaajat olivat 
piirin silloista ja aikai-
sempaa johtoa, RUL:n, 
puolustusvoimien ja re-

serviupseerien naisten edustajia. Lipun vihki lääninrovasti, asessori Olavi 
Turja korostaen puheessaan lipun merkitystä yhdyssiteenä.384

30-vuotisjuhla
Piirin 30-vuotisjuhla vietettiin sunnuntaina 24.10.1982 Hyvinkäällä. 
Vuosijuhlien viettäminen oli ollut useasti aikaisemmin ohjelmassa, mutta 

383  URPark: K 7. Lipputoimikunnan kokous 12.8.1982. Liitteissä on luettelo kaikista lipun- 
        naulaajista.
384   URPark: K 7. Piirin toimintakertomus 1982. Huotari 1985: s.58.

Lipunnaulaustilaisuuden yleisöä Porvoon suomalaisessa seurakuntakodissa.

Piirin kolmas puheenjohtaja, majuri Adalbert van der 
Pals lyö ensimmäisen naulan lipunnaulaus- ja vihkimis-
tilaisuudessa Porvoossa 23.10.1982.

vasta nyt onnistuttiin. Juhlallisuuksien aluksi laskettiin aamupäivällä pii-
rin seppeleet Hyvinkään sankariristille ja piirin edesmenneen kunniapu-
heenjohtajan Kai A. Vakkurin haudalle. Samanaikaisesti laskettiin Kera-
valla seppele piirin ensimmäisen puheenjohtajan Niilo Ahosen haudalle. 
Keskipäivällä piirin puheenjohtajisto otti vastaan runsaslukuiset onnit-
telut. Samanaikaisesti oli Uudenmaan Jääkäripataljoonan ja Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin toiminta- ja kalustoesittelyjä sekä turvallisuus-
poliittisia filmiesityksiä. Näitä kävi katsomassa arviolta 1 000 henkilöä.385 

Pääjuhlaan Hyvinkään kauppaoppilaitoksella osallistui noin 250 
henkilöä. Juhlan aluksi lipputoimikunta luovutti virallisesti lipun piirin 
käyttöön. Juhlan tervehdyssanat esitti piirin puheenjohtaja Pentti Orhala, 
joka kertoi piiriin kuuluvan 18 kerhoa ja näissä olevan yhteensä 1 852 
jäsentä. Juhlapuheessaan RUL:n puheenjohtaja, majuri Waldemar Bühler 
totesi mm. seuraavaa:

”Suomalaisen reserviupseerin ja sen kautta Suomen Reserviup-
seeriliiton historia on kunniakas. Järjestömme ei ole milloinkaan 
alistunut hetkellisten tunnevarausten tai ideologisten virtausten 
välineeksi. Se on saanut kestää kovia ulkopuolelta tulleita koette-
lemuksia ja paineita. Oikeutuksemme toimia suomalaisen reser-

385   URPark: K 7. Piirin toimintakertomus vuodelta 1982.

1982
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viupseerikunnan yhdyssiteenä on yli viiden vuosikymmenen aikana 
moneen kertaan koeteltu ja kerta kerran jälkeen lunastettu. Myös 
luottamus on säilynyt.” 

Juhlan yhteydessä jaettiin runsaasti huomionosoituksia. Piirin kolmas 
puheenjohtaja majuri Adalbert van der Pals kutsuttiin piirin kunniapu-
heenjohtajaksi, ja hänelle luovutettiin piirin standaari nro 1. Piirin neljäs 
puheenjohtaja kapteeni Yrjö Soramies kutsuttiin piirin ensimmäiseksi 
kunniajäseneksi, ja hänelle luovutettiin standaari nro 2. Piirin lipun ja 
standaarin suunnittelija majuri Olli Savola sai standaarin nro 3. Standaa-
rin nro 4 sai lipputoimikunnan puheenjohtaja kapteeni Reino Nurmi. Pii-
rin standaari jaettiin myös perustajajäsenille kapteeni Jaakko Huikkolalle, 
kapteeni Tor Linderoosille, luutnantti Toivo Marttiselle, kapteeni Erkki 
Petäselle, yliluutnantti Veli Tammiselle ja kapteeni Hannes Heikkilälle. 
Pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnastaan piirissä majuri Selim Vainio 
sai myös standaarin. RUL:n kunniakilvet jaettiin piirin entisille puheen-
johtajille Yrjö Lindströmille, Pekka Hänniselle ja Ebbe Sommarille. Kun-
niakilven saivat myös kapteeni Teuvo Tyllilä ja yliluutnantti Palle Karola 
ansiokkaasta toiminnastaan piirin urheilu- ja ampumaupseerina. Juhlas-
sa esiintyivät Lahden varuskuntasoittokunta, Hyvinkään Mieslaulajat ja 
Hyvinkään kansantanssijat.386

386   URPark: Helsingin Reservin Sanomat 10/82.

Seppeleenlasku kunniapuheenjohtaja Kai A. Vakkurin haudalle piirin 30-vuotisjuhlan yhte-
ydessä Hyvinkäällä. Seppeleenlaskijoina Jaakko Mure, Pentti Orhala ja Jarmo Koivu. Yleisön 
rivissä ensimmäisenä Kai A. Vakkurin puoliso Hilkka Vakkuri ja pojanpoika Matti Vakkuri.

Piirin 30-vuotisjuhlassa palkittujen komea ryhmä.

Lipputoimikunnan puheenjohtaja Reino Nurmi luovuttaa lipun piirin haltuun, vastaanot-
tajana piirin puheenjohtaja Pentti Orhala. Oikealla näkyy lippuajatuksen esittäjä majuri 
Selim Vainio Porvoosta.
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Toiminta vilkastuu
Koulutustoiminta tehostui vuoden kuluessa huomattavasti. Sitä johti 
piirin 1. varapuheenjohtaja, kapteeni Jaakko Mure Loviisasta. Pelastus-
palvelukoulutuksen aloittamiseksi järjestettiin neuvottelu kesäkuussa 
Hyrylässä toiminnanjohtajan johdolla. Tilaisuuteen osallistuivat lähes 
kaikki aikaisemmin RUL:n viesti- ja maastokursseilla koulutetut. Myös 
johtamistaidon koulutuksen tehostamiseksi järjestettiin syksyllä neuvot-
telutilaisuus.387

Urheilua harrastettiin perinteiseen tapaan yhteisesti aliupseeripiirin 
kanssa. Yhteisjoukkueiden käyttö oli myös kilpailuissa yleistynyt. Kaikki 
urheiluparlamentin hyväksymän ohjelman mukaiset piirin kilpailut jär-
jestettiin. Uutena lajina otettiin mukaan ampumajuoksu, joka ei kuiten-
kaan vielä saavuttanut suosiota.  Piirin parhaaksi maanpuolustusurheili-
jaksi nimettiin jälleen Seppo Raula Keravalta. Kansallisten saavutustensa 
lisäksi hän voitti upseereiden maastomestaruuskilpailuissa Pohjoismai-
den mestaruuden. Kerhojen välisessä Osuuskassamalja-kilpailussa voiton 
vei jälleen Kerava. Piirin menestys ResUL:in ja RUL:n joukkuekilpailuissa 
oli hyvin heikko. Tämä aiheutti pohdintaa siitä, että kannattaako väkisin 
viedä joukkue jokaiseen lajiin, kun piirikilpailujen osallistujamäärät oli-
vat merkittävästi laskeneet aikaisemmasta.388 Piirin toiminnan alkuvuo-
sikymmenien mahtavan urheiluinnostuksen jälkeen oli urheilutoiminta 
siirtynyt vähitellen yhä harvenevan, vaikkakin hyvin menestyvän, joukon 
harrastukseksi.

Koko vuoden toimintaan vaikuttivat voimakkaasti 30-vuotisjuhlan 
valmistelut ja tilaisuuksien läpivienti. Valmistelu vaati useita ylimääräisiä 
kokouksia ja paljon vapaaehtoista työtä. Piirin toiminta oli poikkeukselli-
sen vilkasta. Sitä sävytti myös uusien koulutustoimintojen käynnistymi-
nen ja julkaisu- ja tiedotustoiminnan monipuolistuminen. Jäsenmäärä 
pysyi lähes ennallaan huolimatta jäsenhankintakampanjasta. Jäsenmäärä 
nousi hieman seitsemässä kerhossa ja laski yhdeksässä, kahden säilyttä-
essä jäsenmääränsä.389

387   URPark: K 7. Piirin toimintakertomus vuodelta 1982.
388   Ibid.
389   Ibid.

1982
Piirin lippu ensi kertaa esillä katselmuksessa ja paraatissa Hyvinkäällä. Li-
punkantajana on lipputoimikukunnan puheenjohtaja, kapteeni Reino Nurmi 
ja hänen vieressään lipun suunnittelija, majuri Olli Savola.
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  Neljäs vuosikymmen    
		1983–1992
Pelastuspalvelua, 
johtamiskoulutusta, 
omat tilat, piirineuvosto
1983
Piirin johdossa ei tapahtunut mitään muutoksia piirin toiminnan neljän-
nen vuosikymmenen alkaessa. Samat miehet jatkoivat. Piirihallituksen 
jäseninä olivat pääsääntöisesti jäsenkerhojen puheenjohtajat, paitsi Hy-
vinkäältä luutnantti Olli Wilen ja Järvenpäästä vänrikki Rauno Kanerva. 
Lohjan kerhon toisena edustajana oli yliluutnantti Pertti Jokinen. Piirille 
oli asetettu vuodelle 1983 varsin haastavat tavoitteet: kerhoihin kuulu-
mattomat reserviupseerit mukaan toimintaan, perustetaan kaksi uutta 
kerhoa, toiminta ulospäin näkyvää ja aatteellista, Pelastuspalvelutoimin-
ta (Pepa) myös kerhotasolle, sisäistä tiedotustoimintaa kehitetään, piirin 
hengellinen tilaisuus, enemmän väkeä herrasmieskilpailuihin, perheret-
ki, kertausharjoituksiin reserviupseereita tiedottamaan toiminnasta, 
naisten toiminnan aktivoiminen ja paljon muuta.390

Mittavan ohjelman toteuttamiseksi oli piirillä seitsemän toimikun-
taa. Työvaliokunnan lisäksi toimivat koulutustoimikunta, jossa oli johta-
mistaidon ja pelastuspalvelun jaokset, turvallisuuspoliittinen toimikun-
ta, julkaisutoimikunta, tiedotustoimikunta ja taloustoimikunta. Näiden 
lisäksi lipputoimikunta jäi vielä eloon hoitamaan lippuprojektin asiat 
loppuun. Sen loppukokous pidettiin Lohjalla kesäkuun alussa.391

Reserviupseerikerho Klaukkalaan
Tavoitteesta perustaa vuoden aikana kaksi uutta kerhoa saavutettiin maa-
liskuussa jo puolet. Klaukkalan taajamaan Nurmijärvellä perustettiin uusi 
kerho 2. maaliskuuta. Teknikkoyliluutnantti Jaakko Metsola oli perustami-
sen puuhamiehiä. Uuden Klaukkalan Reserviupseerit ry:n ensimmäiseksi 

390   URPark: K 7. Piirin syyskokous 2.11.1982.
391   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto: Piirin toimintakertomus vuodelta 1982.

puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Miettunen. Kerhon jäsenmäärä oli 
alussa melko vaatimaton, vain 21 jäsentä. Nurmijärvi oli nyt todellinen 
reserviupseeripitäjä, sen alueella toimi kolme reserviupseerikerhoa.392

Oma toimitila
Piirillä ei ollut missään varsinaisia omia tiloja ja toimisto sijaitsi toimin-
nanjohtajan kotona. Piirien yhteistyötoimikunnassa tuli helmikuun lo-
pulla esiin mahdollisuus vuokrata hyvin edullisesti tilat Rajamäellä sijait-
sevasta silloisen Nurmijärven Säästöpankin Rajamäen konttorin kiinteis-
töstä. Tilat vaativat kuitenkin melkoista remontointia, mutta molempien 
piirien johdot suhtautuivat asiaan myönteisesti. Piirien lisäksi tulisivat 
Rajamäen reserviupseerikerho ja aliupseerikerho osakkaiksi tilaan.393 Pii-
rin hallituksen seuraavassa kokouksessa kannatettiin yksimielisesti tilan 
vuokraamista ja kunnostamista.394

Toimitila-asia eteni hyvin hitaasti vuoden aikana ja vasta marras-
kuussa piirien yhteistyötoimikunta (PYT) päätti pyytää lopullisen vuok-
rauspäätöksen Säästöpankilta. Aliupseeripiirin puheenjohtaja Pentti 
Hyvärinen valtuutettiin hoitamaan asiaa eteenpäin. Lopullinen ratkaisu 

392   Timo Hautalan sähköpostiviesti 15.1.2010.
393   URPark: K 7. Piirien yhteistyötoimikunnan kokous 28.2.1983. 
394   URPark: K 7. Piirihallituksen kokous 21.3.1983.

Piirin lippu luovutetaan säilytettäväksi Lohjan Reserviupseerikerhon kerhotiloissa 
6.6.1983. Paikalla oli piirin ja Lohjan kerhon johto sekä lipputoimikunnan jäseniä

1983
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omasta toimitilasta siirtyi pitkälle seuraavan vuoden puolelle.395

Uusia palkintoja
Juhlavuoden yhteydessä piiri sai uusia kiertopalkintoja, joille laadittiin 
säännöt.

Merkittävimmät näistä olivat ”Ollin miekka” ja ”Turpo-kannu”. En-
simmäisen näistä piirille lahjoitti majuri Olli Savola piirin 30-vuotisjuh-
lassa. Miekka on espanjalainen Toledo-miekka. Alun perin miekka oli 
ollut Olli Savolan lahjoittamana Tuusulan Reserviupseerikerhon oma 
palkitsemisväline, joka annettiin vuoden upseeriksi valitulle. Kolme 
tuusulalaista reserviupseeria ehti saada siihen nimensä. Vuoden upsee-
rien valinta kuitenkin loppui Tuusulassa ja miekka oli ollut käyttämättä 
yli vuosikymmenen, ennen kuin se lahjoitettiin piirille. Tämä palkinto 
on kerhokohtainen aktiivisuuspalkinto, jonka myöntämisessä otetaan 
huomioon toiminnan suunnitelmallisuus, aktiivisuus ja monipuolisuus. 
Miekan sai ensimmäiseksi haltuunsa Kerava vuoden 1983 toiminnasta. 
”Turvallisuuspolitiikan kannu” on tinamaljakko, jonka lahjoittivat juhlas-
sa Pohjola-yhtiöiden Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan konttorit. Tämä 
palkinto päätettiin jakaa vuosittain turvallisuuspoliittisia toimintamuo-
toja parhaiten toteuttaneelle Uudenmaan Reserviupseeripiirin jäsen-
yhdistykselle. Alkuperäisessä tarkoituksessaan se jaettiin ensimmäisen 

395   URPark: K 7. Yhteistyötoimikunnan kokous 7.11.1983.

kerran Porvoon Reserviupseerikerholle. Vuonna 1984 palkinto jaettiin 
Uudenmaan toisen maanpuolustuspäivän järjestäneelle Mäntsälän ker-
holle. Tästä alkoi perinne, jonka mukaan palkinto annettiin aina maan-
puolustuspäivän järjestämisestä vastuussa olleelle kerholle.396

Ensimmäinen maakunnallinen 
maanpuolustuspäivä
Vuoden 1983 aikana merkittävä maanpuolustusperinne alkoi Uudella-
maalla: maanpuolustuspäivä ja -juhla. Aloite juhlapäivän järjestämisek-
si oli tullut liitosta, samoin juhlan järjestämisajankohta lokakuun alku. 
RUL panosti 1980-luvun alussa voimakkaasti turvallisuuspolitiikkaan ja 
varsinkin maanpuolustuksen esiintuomiseen ja aktivoi jäsenkuntaansa 
ilmaisemaan maanpuolustustahtoaan. Piirien ensimmäinen maakunnal-
linen maanpuolustuspäivä järjestettiin Vihdin Nummelassa 2.10.1983.  
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 500 henkilöä. Järjestelyistä vastasi-
vat Vihdin Reserviupseerikerho ja aliupseerit. Juhlaa tukivat Uudenmaan 
Prikaati, Dragsvikin varuskuntasoittokunta ja Suojelukoulu. Näiden jär-
jestämässä kalustoesittelyssä oli mukana myös Vihdin palokunta. Pää-
juhlassa esiintyivät sotilassoittokunnan lisäksi Vihdin Naisvoimistelijat, 
Nummelan laulukuoro ja Toimiupseeriliitto kuvaelmalla ”Suomalainen 
sotilas itsenäisyyden aikana”. Tervehdyspuheen esitti Vihdin kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Päivi Varpasuo ja juhlapuheen eduskunnan enti-
nen puhemies Veikko Helle. Puheessaan hän mainitsi mm: 

”Koetuista kärsimyksistä huolimatta tunnemme tänään tyytyväi-
syyttä saada elää itsenäisessä maassa, itse asioista päättäen, omien 
ja lastemme voimin rakennustyötä jatkaen. Tämä on vaihtoehto, 
josta pidämme kiinni.”  

Lisäksi hän totesi mm. puolustusvoimien kuuluvan olennaisena osana 
itsenäisen maan elämään.397 

Reserviläisen peruskurssitoiminta
Vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksen vapaaehtoiselle sotilaskoulu-
tukselle määräämien rajoitusten vuoksi ei vielä 1980-luvullakaan käytetty 
mielellään sekaannuksien välttämiseksi julkisuudessa termiä sotilaskou-

396   URPark K 7. Piirihallituksen kokous 23.5.1983.
397  Helsingin Reservin Sanomat n:o 10, 3.11.1983. Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto:  
        Piirin toimintakertomus 1983.

1983

Reserviläisen peruskurssin runsas osanottajajoukko valmistautumassa ammuntaan. 
Kurssia mainostettiin vielä pelastuspalveluna, vaikka se oli jo selvästi sotilaallista kou-
lutusta. Kurssi toteutettiin Uudenmaan Reserviläispiirien ja Sotilaspiirin yhteistyönä.
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lutus vaan maanpuolustustaidot. Tästä on hyvä esimerkki pelastuspalve-
luna mainostettu reserviläisen peruskurssi.  RUL:n koulutustoiminnan 
painopisteeksi oli vähitellen tullut johtamistaidon tilalle reserviläisen 
peruskurssitoiminta.398 

Tähän kurssitoimintaan liittyvä piirien koordinaatiokokous järjes-
tettiin toukokuussa Hyrylässä. Kokouksessa määriteltiin kouluttajaka-
pasiteetin mukaan vuoden aikana järjestettävien kurssien määrät ja ajat, 
joita sitten suositeltiin kerhoille. Vuoden aikana toteutettiin viisi viesti-
kurssia, kolme maastokurssia, pelastus- ja sammutuskurssi, huoltokurssi 
ja karttaharjoitus.  Näille kursseille osallistui noin 250 reserviläisjärjes-
töjen miestä ja naista, heistä 112 upseeria. Viestikursseilla toimi pää-
kouluttajina Hannu Eerola ja Pekka Puustinen, maastokursseilla Reino 
Ruotsalainen, Rainer Wiceen ja Pertti Jokinen, pelastus- ja sammutus-
kurssilla Pertti Uurasmaa, huoltokurssilla Olli Savola ja karttaharjoituk-
sessa Rainer Wiceen.399

Selvästi vähintään puolisotilaallinen koulutus oli päässyt hyvään 
käyntiin, vaikka julkisuudessa koulutuksen päätavoitteeksi ilmoitettiin 
toimivien ja koulutettujen pelastuspalvelujoukkojen saaminen viran-
omaisten avuksi.

Kuntoliikuntaa
Kuntoliikunta alkoi vähitellen nousta. Piirijohtoisia kuntoliikuntata-
pahtumia ei vielä järjestetty, mutta kerhoissa kuntoliikuntaa oli melko 
paljon. Erilaisia tapahtumia ja harjoituksia oli vuoden aikana piirin ker-
hoissa 134. Kuntourheilua tärkeämpää oli edelleen kilpaurheilu. Piirin 
parhaaksi maanpuolustusurheilijaksi nousi tiukassa kilvassa luutnantti 
Asko Kangasmaa ennen luutnantti Seppo Raulaa, molemmat Keravan 
kerhosta. Seppo Raula edusti Suomea myös pohjoismaisissa maastomes-
taruuskilpailuissa, joissa hän saavutti toisena vuotena peräkkäin pohjois-
maisen mestaruuden. Osuuskassamalja meni Keravan aliupseereille. Hy-
vinkäällä järjestetyissä ResUL:n talvimestaruuskilpailuissa Uudenmaan 
joukkue voitti täpärästi liiton mestaruuden. Maastomestaruuskilpailuissa 
Uusimaa hävisi sitä vastoin mestaruuden yhdellä pisteellä. Yleisen sarjan 
liiton mestaruuden voitti Seppo Raula.400 

Reserviupseerien osallistuminen piirien ampumamestaruuskilpai-

398   Pylkkänen s. 260–261.
399   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto: Piirin toimintakertomus vuodelta 1983.
400   Ibid.

luihin oli melko vaisua, josta seurasi heikko menestys RUL:n ampuma-
mestaruuskilpailuissa. Ampumaurheilua harrastettiin aktiivisesti vain 
kahdeksassa kerhossa, joiden kilpailuissa oli vähänlaisesti osallistujia. 
Piirin ampumaurheilu kaipasi kipeästi uusia harrastajia. Toiminnanjoh-
taja esitti ampumatilaisuuksien järjestämistä kerhopaikkakuntien nuoril-
le reserviläisille käytettäväksi keinona jäsenhankintaan, koska kerhoista 
seitsemällätoista oli ampumarata käytössään.401

Uusi kerho Sipooseen
Vuodelle asetettu uusien kerhojen perustamistavoite saavutettiin, kun 
15.11.1983 perustettiin Sipooseen kerho. Tämän uuden Sibbo Reservof-
ficerare rf – Sipoon Reserviupseerit ry:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin luutnantti Markku Palsio. Vuodenvaihteeseen mennessä yhdek-
sän reserviupseeria liittyi mukaan toimintaan.402

Vuoden lopussa piirin kerhojen lukumäärä oli 20 ja niissä jäseniä 
1839. Jäsenmaksunsa maksaneiden määrä oli edellisvuodesta noussut 
46:lla.403

401   Ibid.
402   Helsingin Reservin Sanomat 12/83.
403   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto: Piirin toimintakertomus vuodelta 1983.

Piirihallituksen kokous jäänsärkijä Urholla marraskuussa 1984. Vasemmalta Olavi 
Halminen, isäntänä konemestari Esko Malm, Kalevi Sarento, Risto Lampinen ja Pentti 
Orhala.

1983 1983
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Yliluutnantti Pentti Orhala jatkoi piirin puheenjohtajana vuonna 1984. 
Varapuheenjohtajat vaihtuivat siten, että 1. varapuheenjohtajaksi valittiin 
luutnantti Reijo Nummela Keravalta ja 2. puheenjohtajaksi siirtyi entinen 
1. varapuheenjohtaja kapteeni Jaakko Mure Loviisasta. Piirihallituksen 
muut jäsenet olivat pääsääntöisesti 20 jäsenyhdistyksen puheenjohtajat. 
Lohjalta oli edelleen kaksi edustajaa ainoana yli 200 jäsenen kerhona. 
Piirisihteerinä jatkoi luutnantti Erkki Haukkapaasi Vihdistä, talouden-
hoitajana luutnantti Juha Kunnaala Järvenpäästä ja ampumaupseerina 
yliluutnantti Palle Karola Hyvinkäältä. Uutena urheilu-upseerina aloitti 
luutnantti Heikki Nieminen Keravalta ja uutena kuntourheilu-upseerina 
luutnantti Kalle Tuominen Nurmijärveltä. Piirin edustajiksi RUL:n liit-
tovaltuustoon valittiin Pentti Orhala Vihdistä, Reijo Nummela Keraval-
ta ja Henrik Paetau Porvoosta. Reijo Nummela valittiin liittohallituksen 
jäseneksi vuoden 1984 alusta alkaen. Piirillä oli jälleen parin vuoden 
tauon jälkeen edustaja liittohallituksessa. Uudenmaan piirin liittoneu-
vostoedustajina olivat edelleen lohjalainen Börje Forsström, nurmijärve-
läinen Matti Mattila ja hyvinkääläinen Esko Koppanen ja Pehr Sommar 
Tammisaaresta404 

Heti vuoden alussa toiminnanjohtaja lähetti Lohjan Reserviupsee-
rikerholle ja Aliupseerikerholle kirjeen, jossa hän kehotti ryhtymään 
toimenpiteisiin toimintasuunnitelman mukaisesti uusien kerhojen pe-
rustamiseksi Karjaalle. Paikkakunnalla oli jo 1960-luvulla ollut reserviup-
seerikerho, mutta sen toiminta oli sammunut.405  Asia ei kuitenkaan vielä 
edennyt aloitetta pitemmälle. 

Tammikuun lopussa järjestettiin Taistelukoululla Tuusulassa Reser-
viupseeripiirin ja Aliupseeripiirin yhteinen ”Järjestötoiminnan yhteispäi-
vä”. Päivään osallistui piirien 43 kerhosta yhteensä 120 edustajaa, näistä 
naisia 30. Tilaisuuden alustuksissa käsiteltiin perusteellisesti järjestöjen 
keskeisiä yhteistoimintajärjestelyjä. Yhteistoiminnan todettiin pelaavan 
erittäin hyvin useimmilla paikkakunnilla, mutta kitkaakin esiintyi inhi-
millisistä syistä johtuen. Tilaisuudessa korostettiin pelastuspalvelun ja 
kuntoliikunnan sopivan koko perheen harrastukseksi.406 

Helmikuu oli määrätty jäsenhankinnan kuukaudeksi, siksi puheen-
johtaja Pentti Orhala lähetti kerhojen puheenjohtajille kirjeen, jossa muis-
tutti asian tärkeydestä ja kehotti ottamaan käyttöön piiritiedotteessa olleet 
selvät ohjeet asian hoitamiseksi.  Koko RUL:n kentässä oli huolestuttavan 

404   URPark: K 8. Piirin toimintakertomus vuodelta 1984. 
405   URPark: K 8. Toiminnanjohtajan kirje 10.1.1984
406   URPark: K  8 Piirien yhteispäivän raportti.

aleneva jäsenkehitys. Vuosittain poistui jäsenistöstä enemmän reserviup-
seereita kuin uusia liittyi mukaan. Vuonna 1983 liiton kokonaisjäsenmäärä 
oli vähentynyt 607 jäsenellä. Orhala kehotti nimeämään kaikkiin kerhoihin 
jäsenhankinnasta vastaavan upseerin, koska muuten reserviupseerit eivät 
enää näkyisi kunnolla monimuotoisessa ja lukuisassa järjestökentässä.407 

Oltermanni aloittaa uudelleen
Piirilehti Oltermanni alkoi taas ilmestyä. Ensimmäinen numero oli vielä 
A5-kokoinen edellisvuosien vuosijulkaisujen näköinen lehti, mutta seu-
raava numero 2 jo sanomalehden muotoinen ja näköinen 12-sivuinen 
tabloidi-kokoinen julkaisu. Ensimmäisten lehtien ilmestyminen myö-
hästyi huomattavasti ilmoitushankinnan hitaudesta johtuen. Numero 2 
ilmestyi vasta huhtikuussa, joka koettiin varsinkin kilpailutoiminnan tie-
dottamisen kannalta liian myöhäiseksi. Lehden rahoittamisen yksinker-
taistamiseksi päätettiin, että jokainen kerho maksaa 12 markkaa/jäsen 
ja hankkii varat haluamallaan tavalla, joko ilmoituksilla tai muuten. 408

Piirin johtaminen ei kuitenkaan ollut aivan ongelmatonta. Kysymys 
päätetystä 12 markan/jäsen ilmoitushankintamaksusta Oltermannille, 
aiheutti kiivasta sananvaihtoa piirin kokouksessa 6.11.1984 toimin-
nanjohtajan ja Lohjan kerhon edustajien välillä. Jo aikaisemmin Lohjan 
kerhon puheenjohtaja Reijo Koivisto oli tiedustellut hallituksen kokouk-
sessa, mitä tehdään kerhoille, jotka eivät maksa. Tapahtumat saivat toi-
minnanjohtajan kirjoittamaan kirjeen ilmeisen tuohtuneena piirin kun-
niapuheenjohtajalle Adalbert van der Palsille. Kirjeessään Raatikainen 
ihmetteli lohjalaisten piiriä vastustavaa asennetta, joka oli hänen mieles-
tään pesiytynyt piirin suurimman kerhon hallituksen keskuuteen. Lohjan 
kerho oli jo aikaisemmin kyselytutkimuksessa ainoana kerhona piiristä 
vastannut piirin merkityksen olevan vähäisen, ja että Oltermannin voisi 
mielenkiinnottomana lopettaa. Kerhon hallitus oli myös katsonut, ettei 
sen tehtävänä ole tukea piiriä taloudellisesti tällaisen ylimääräisen pii-
rijäsenmaksun muodossa. Raatikainen toivoi van der Palsin käyttävän 
puheenvuoron Lohjan kerhon kokouksessa, että siirryttäisiin takaisin 
”normaaliin päiväjärjestykseen”, koska ei pitänyt tätä jäsenistön määrään 
perustuvaa maksua kerholle suinkaan ylivoimaisena, koska sen saattoi 
korvata ilmoitushankinnalla.409

407   URPark: K 8. Pentti Orhalan kirje kerhojen puheenjohtajille, päiväämätön.
408   URPark: K 8: Piiritiedote 5/84.
409   URPark: K 8. Raatikaisen kirje van der Palsille 9.11.1984.
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Sankarivainajien muiston 
kunnioittaminen 
Reserviupseerit olivat olleet mukana jo useiden vuosien ajan kunnioitta-
massa sankarivainajien muistoa kaatuneitten muistopäivänä, itsenäisyys-
päivänä ja jouluna. RUL kehotti kerhoja aktiivisesti tiedottamaan tästä 
julkisuuteen ja kutsumaan kansalaisia kunnioittamaan sankarivainajien 
muistoa. Reserviupseerit olivat huolestuneina seuranneet yleistä välinpi-
tämättömyyttä, jota useissa yhteyksissä oli osoitettu sankarivainajia koh-
taan. Poliittisten päättäjien periaatteena oli havaittu olevan jättää ajan 
hoidettavaksi kiusalliseksi koettu kiitollisuudenvelka. Reserviupseerien 
perinne kunnioittaa sankarivainajia kunniavartioilla haluttiin saada ylei-
semmin kansalaisten tietoisuuteen.410

410   URPark: K 8. Lehdistötiedote.

Piirien toimitila  
vuokrataan
Oman toimitilan hankintaa oli käsitelty piirien päättävissä elimissä jo yli 
vuoden ajan. Kesäkuun alussa allekirjoitettiin vihdoin Kanta-Uudenmaan 
Säästöpankin ja Uudenmaan Reserviupseeripiirin sekä Uudenmaan Re-
servialiupseerien piirin välillä vuokrasopimus. Tällä sopimuksella vuok-
rattiin Nurmijärven Rajamäellä sijaitsevan pankin omistaman kiinteistön 
kellarikerroksesta 82 m² suuruinen tila kerhotilaksi. Sen kunnostaminen 
jäi piirien vastuulle ja sopimuksen kesto oli aluksi kolme vuotta. Merkit-
tävää tässä oli, että pankki ei perinyt tilasta lainkaan vuokraa.411

Uusi piirien yhteinen toimitila vaati kuitenkin huomattavaa kun-
nostamista. Sekä piiritiedotteissa että Oltermannissa haastettiin jäse-
nistöä lahjoittamaan joko rahaa tai rakennustarvikkeita projektin eteen-
päin viemiseksi. Tilaan oli tarkoitus tehdä erillinen toimistohuone, ko-
koushuone, WC, kaappeja ja vitriinitilaa. Tarvittavista rakennusaineista 
lähetettiin kerhoille lista. Tavoitteena oli saada tila käyttöön jo syksyn 
1984 aikana. Materiaalin vastaanottamisesta ja muista tilan kunnos-
tamiseen liittyvistä asioista vastasi rakennusmestari, luutnantti Ensio 
Bergman Rajamäeltä. 412

Piirineuvosto
Uudenmaan Reserviupseeripiirin tukiorganisaation luominen oli ollut 
esillä jo aikaisemmin, mutta Maanpuolustuksen Tuki ry oli tyrmännyt 
varsinaisen tukiyhdistyksen perustamisen. RUL:n liittoneuvoston mallin 
mukaisen piirineuvoston perustaminen tuli vähitellen esille vuoden 1984 
aikana. Piirin 1. varapuheenjohtaja Reijo Nummela laati piirihallituksen 
kokoukseen lokakuun alussa muistion, jossa hän ehdotti perustettavaksi 
piirineuvoston. Tämän tarkoituksena olisi tukea piiriä sen tarkoitusperi-
en toteuttamiseksi. Nummelan mukaan se voisi aktiivisimmillaan tuottaa 
ajatuksia, näkökulmia ja käytännön tasolla toimenpiteitä piiritoiminnan 
taloudelliseksi tukemiseksi. Piirineuvoston toiminnan käynnistämiseksi 
ja valmistelevan toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Nummelan ehdo-
tuksesta Pentti Orhala. Mukaan piirineuvostoon oli tarkoitus saada ”vete-
raaneja”, entisiä puheenjohtajia ja muita vanhempia aktiiveja toimijoita.413

411   URPark: K 8. Vuokrasopimus 8.6.1984.
412   URPark: K 8. Piiritiedote 8/84, 9/84.
413   URPark: K 8. Piirihallitus 9.10.1984. Nummelan muistio.

1984

Kunniavartiot jouluna muodostuivat reserviupseerikerhoille muodostuivat reser-
viupseerikerhoille näyttäväksi ja yhä jatkuvaksi perinteeksi. Pertti Mikkola ja  Teuvo 
Tyllilä kunniavartiossa Tuusulan sankaripatsaalla.
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Piirihallituksen kokouksessa joulukuussa Pentti Orhala saattoi il-
moittaa piirineuvostoon lupautuneen hänen lisäkseen Adalbert van der 
Palsin, Olli Tannerin, Ebbe Sommarin, Yrjö Lindströmin, Yrjö Soramie-
hen, Teuvo Tyllilän, Hannes Heikkilän ja Veikko Hiltusen. Kaikki olivat 
joko entisiä puheenjohtajia tai hallituksessa pitkään toimineita upseerei-
ta. Piirineuvoston toiminta oli tarkoitus aloittaa vuoden 1985 puolella, ja 
siihen kaavailtiin jäseniksi 15–20 upseeria. 414 

Toinen maakunnallinen 
maanpuolustuspäivä
Uudenmaan piirien toinen maakunnallinen maanpuolustusjuhlapäivä 
järjestettiin lokakuussa Mäntsälässä.  Onnistunut juhla toteutettiin pai-
kallisten veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustamina. Edellisen vuo-
den tapaan puolustusvoimat tuki tilaisuutta näyttävästi. Etelä-Suomen 
Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Keijo Tuominen piti pääjuhlan 
juhlapuheen ja kenttärovasti Esko Kilpi saarnasi juhlajumalanpalveluk-
sessa. Kaikkiaan laskettiin eri tilaisuuksiin osallistuneen noin tuhat hen-
keä. Turvallisuuspolitiikkaan liittynyt vaikuttava perinne oli alkanut. Juh-
liin liittyen oli mahdollista saada yhä laajenevia kansalaispiirejä mukaan 
maapuolustuksellisiin tilaisuuksiin415

Kilpailumenestystä
Piirien mestaruudet ratkottiin seitsemässä lajissa, jotka olivat ampuma-
hiihto, ampumahiihtoviesti, talvikilpailu, partiokilpailu, 3-ottelu, maas-
tokilpailu ja ampumajuoksu. Piirien yhteisjoukkueet osallistuivat vuoden 
aikana ResUL:n kilpailuihin erinomaisella menestyksellä. Uusimaa voitti 
vuonna 1984 sekä talvi- että partiokilpailun joukkuemestaruuden. Talvi-
kilpailun sarjan 40 v. mestaruuden voitti Tuusulan Risto Sirola ja maas-
tokilpailun yleisen sarjan Seppo Raula Keravalta. Partiokilpailun voitta-
jajoukkueessa molemmat olivat mukana. Liiton syysjotoksen Savonlin-
nassa voitti Keravan yhdistetty joukkue, jossa kilpailivat Reino ja Ilmari 
Ruotsalainen, Johannes Ijas ja Heikki Nieminen. Vuoden maanpuolustus-
urheilijaksi nimitettiin jälleen kerran Keravan Seppo Raula. Hyvinkään 
Reserviupseerit saivat haltuunsa Osuuskassamaljan. Ampumaurheilua 
vaivasi edelleen harrastajien puute, Menestys liiton kilpailuissa oli sen 

414   URPark: K 8. Piirihallituksen kokous 10.12.1984.
415   URPark: K 8. Piirin toimintakertomus vuodelta 1984.

mukaista. Uudenmaan piiri oli kahdeksas kymmenen osallistuneen piirin 
joukossa.416

Tavoitesuunnitelma
Toiminnanjohtaja Tysse Raatikainen oli laatinut syksyllä piirille toimin-
nan tavoitesuunnitelman, jossa määriteltiin selkeät tavoitteet eri toi-
mintasektoreissa. Suunnitelman alussa hän totesi, ettei ongelmana ole 
yleensä se, mitä pitäisi tehdä, vaan miten sen saisi aikaan. Suunnitelma 
oli ilmeisen hyvä, koska liiton puheenjohtaja Waldemar Bühler lähetti 
kirjeen Raatikaiselle. Siinä hän kirjoitti: 

”Hyvä Veli. Olen tänään tutustunut 10.10.1984 lähettämääsi Uu-
denmaan Reserviupseeripiirin toiminnan tavoitesuunnitelmaan 
1985. Siinäpä vasta paperi! Ensimmäisen kerran näen piirin toi-
mintasuunnitelman, jossa on yksilöity painopistealueiden puitteissa 
tavoitteita näin huolellisesti kuin Sinä olet tehnyt.  Jäsentely viittaa 
myös siihen, että toimintaa ja sisältöä on kyllä riittävästi, kunhan 
oivaltaa tarjolla olevat mahdollisuudet. Ajattelinkin, että tämän voi-
sit lähettää myös muille piireille tiedoksi, jotta eivät jäisi syrjään 
meneillään olevasta kehityksestä.”417

Adalbert van der Pals -mitali
Tunnustuksenosoituksena maanviljelijä, reservin majuri Adalbert van der 
Palsin työlle maatalouden, talous- ja yhteiskuntaelämän, maanpuolus-
tuksen ja kuntourheilun piirissä toimineet hänen ystävänsä, useat teol-
lisuuslaitokset ja yhdistykset teettivät hänestä mitalin. Professori Kain 
Tapper muovasi mitalin, ja sitä lyötiin 200 pronssista kappaletta. Lyöttä-
jien puolesta professori Kalle Achté luovutti mitalin hopeisen kappaleen 
Adalbert van der Palsille. Mitalia myytiin piirin jäsenistölle ja yrityksille. 
Siitä saatava tuotto tuli Uudenmaan Reserviupseeripiirille. Mitalia käy-
tettiin sen julkistamisen jälkeen piirin palkitsemisvälineenä sekä yksi-
tyisille että yhteisöille. Myöhemmin vuodesta 1989 lähtien sitä on jaettu 
vuosittain vain vuoden kerhopuheenjohtajalle ja vuoden maapuolustus-
urheilijoille.418

416   URPark: K 8. Vuoden 1984 urheilun- ja ampumaurheilun vuosikertomus.
417   URPark: K 8. Waldemar Bühlerin kirje Tysse Raatikaiselle.
418   URPark: Oltermanni 3/84. Karhumäki 2002: s. 28.
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Puheenjohtaja vaihtuu
Puheenjohtaja Pentti Orhala oli ilmoittanut jo piirihallituksen kokouk-
sessa syyskuussa, että hän kieltäytyy ehdottomasti jatkamasta enää pii-
rin puheenjohtajana. Tästä seurasi, että syyskokouksessa lokakuun alussa 
Kantvikissa valittiin uudeksi piirin puheenjohtajaksi yksimielisesti Reijo 
Nummela Keravalta. Pekka Puustinen Nurmijärveltä valittiin varapu-
heenjohtajaksi ja 2. varapuheenjohtajaksi Olli Wilen Hyvinkäältä. Muut 
virkailijat jatkoivat tehtävässään paitsi piirisihteeri, joksi lupautui Rainer 
Wiceen Tuusulasta. Kun muutkin toimihenkilöt olivat Keski-Uudelta-
maalta, siirtyi piirin painopiste jälleen lännestä keskelle. Piirin edustajiksi 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi RUL:n liittovaltuustoon valittiin Pentti 
Orhala Vihdistä, Reijo Nummela Keravalta ja Henrik Paetau Porvoosta. 
Risto Lampinen Porvoosta toimi liittovaltuustossa liittohallitukseen va-
litun Reijo Nummelan henkilökohtaisena varamiehenä.419

1985
Reijo Nummelan kausi alkaa
Uuden puheenjohtajan johdolla piirin hallituksen työvaliokunta kokoontui 
tammikuussa pohtimaan piirin toiminnan ongelmia ja linjoja. Tärkeim-
miksi ongelmiksi koettiin jäsenhankinnan passiivisuus ja toimimattomat 
kerhot. Piirin kerhoista kuusi päätettiin ottaa erityisen aktivointikampan-
jan kohteeksi. Tehokas toiminta vaati tehokasta tiedottamista, siksi päätet-
tiin kehottaa kaikkia kerhoja nimeämään erityiset tiedotusupseerit. Piirien 
yhteisen tilan kunnostamiseksi jaettiin kerhoille omat talkoovuorot. Jäsen-
hankintatavoitteen saavuttamiseksi velvoitettiin jokaisen kerhon jokainen 
hallituksen jäsen hankkimaan yksi uusi jäsen omaan kerhoonsa.420

Piirin puheenjohtaja lähetti heti ensimmäisen työvaliokunnan koko-
uksen jälkeen erityistuen kohteeksi valittujen kerhojen puheenjohtajil-
le kirjeen. Tässä hän kertoi työvaliokunnan päättäneen tarjota kerhoille 
kerhokohtaista apua. Nummela toivoi kerhopuheenjohtajien järjestävän 
mahdollisimman pian tilaisuuden, jossa voitaisiin kertoa reserviläistoi-
minnan nykytilasta ja tavoitteista. Lisäksi hän totesi piirin toiminnan tä-
män vuoden alusta suunnatun yhä tavoitteellisempaan suuntaan.421 Num-

419   URPark: K 8. Piirin syyskokous 2.10.1984.
420   URPark: K 9. Työvaliokunnan kokous 16.1.1985.
421   URPark: K 9. Työvaliokunnan kokous 26.2.1985, liite.

melan tarjoukseen tarttui vain Espoo-Kauniainen kerho, mutta kohteeksi 
päätettiin ottaa myös Myrskylä ja Västnyland.422

Piirien toimitila valmistuu
Rajamäeltä vuokratun piirien yhteisen toimitilan remontti valmistui vä-
hitellen talven aikana. Projektin vetäjä Pentti Hyvärinen lähetti piirien 

422   URPark: K 9. PYT kokous 26.2.1985, pöytäkirja. 

1985 1985

Puheenjohtaja 
Reijo Nummela

Ylietsivä, luutnantti (yli-
luutnantti) Reijo Num-
mela (1933–2010) toimi 
Uudenmaan Reserviup-
seeripiirin puheenjohta-
jana kahdeksan vuotta 
1985–1992. Hän oli Ke-
ravan Reserviupseeriker-
hon hallituksessa vuodet 
1968–1983, joista vuo-
sista puheenjohtajana 
vuodet 1980–1983. Pii-
rin varapuheenjohtaja-
na Nummela oli vuoden 
1984 ja uudestaan vuo-
det 1993–1994. Hän oli 
RUL:n hallituksen jäsen vuodet 1984–1986 ja 1988–2000. Nummela 
oli Oltermannin päätoimittajana vuodet 1993–1994, ja sen jälkeen 
lehden ahkerana kolumnistina. Hän toimi useissa liiton toimikunnissa 
vastuullisissa tehtävissä ja antoi suurimman mahdollisen työpanoksen 
RUL:n ja Uudenmaan Reserviupseeripiirin hyväksi. Nummela menestyi 
myös reserviläisurheilussa, etenkin isopistoolikilpailuissa. Hänet valit-
tiin liiton neuvottelukunnan jäseneksi vuonna 2001. Piirin kunniajäse-
neksi Nummela kutsuttiin vuonna 2000. Hänelle oli myönnetty mm. 
seuraavat kunniamerkit: VR 4 ra, RUL am sk, Sot am, SR hot. 

Reijo Nummela, puheenjohtaja 1985–1992.
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kerhoille maaliskuussa työmaalta kirjeen, jossa hän kiitti ahkeria talkoo-
laisia: Juha Lainetta, Ensio Bergmania, Juhani Hirvosta ja Paavo Ryhäs-
tä sekä tehokkaita rakennustarvikkeitten hankkijoita Reijo Tania, Reijo 
Nummelaa ja Veikko Pynttäriä. Näiden lisäksi Rajamäen reserviläiset oli-
vat antaneet remonttiin mittavan työpanoksen. Kirjeessään Hyvärinen 
muistutti vielä Tyssen haasteesta talkoosatasen muodossa.423

Toimitilan avajaisia ei pystytty viettämään suunniteltuna aikana 
17.4. vaan vasta 2.5.1985. Tiloihin mahtui kerralla vain n. 50 henkeä, 
joten juhlalliset avajaiset vietettiin iltapäivällä kahdessa erässä. Kutsuvie-
raat tulivat ensin ja myöhemmin yhdistysten puheenjohtajat tai heidän 
edustajansa. Viimeiseksi illalla rakentajat viettivät tiloissa omat harjakai-
sensa. Rajamäen naisosastot vastasivat pääasiallisesti avajaisjärjestelyis-
tä. Tiloihin siirtyivät piirien arkistot ja runsas lahja- ja palkintoesineiden 
määrä. Kahdessa erillisessä kokoustilassa oli mahdollisuus pitää saman-
aikaisesti joko 40 tai 10 hengen tilaisuuksia. Lisäksi tiloihin kuului täysin 
varustettu keittiö.424

Lohjasta RUL:n vuoden kerho
Uudenmaan Reserviupseeripiiri ehdotti RUL:n vuoden kerhoksi vuodelle 
1984 Lohjan Reserviupseerikerho ry:tä. Liitossa oli päätetty jakaa tällai-
nen palkinto toiminnan tehostamiseksi vuosittain. Valkeakosken Reser-
viupseerikerho oli edellisvuonna valittu ensimmäiseksi vuoden kerhoksi. 
Perustelunaan ehdotuksessaan piiri katsoi Lohjan kerhon toteuttaneen 
parhaimmin reserviupseeritoiminnan tavoitteita piirin alueella. Toimin-
nanjohtajan laatiman ehdotuksen mukaan kerhon toiminta oli ollut 
suunnitelmallista ja laaja-alaista. Erityisesti toiminta oli suuntautunut 
kerhon toimialueen väestön maanpuolustustahdon ylläpitämiseen ja ko-
hottamiseen. Tiedotustoiminta oli myös ollut Lohjalla esimerkillistä, mi-
kä oli täyttänyt niin jäsenistön tiedontarpeen kuin toiminnan kertomisen 
suuren yleisön suuntaan. Ehdotus kantoi hedelmää, Lohja valittiin RUL:n 
vuoden kerhoksi.425

Tiedonkulun kehittämiseksi piiri järjesti maaliskuussa Porvoossa 
erityisen reserviläistiedottamisen päivän. Tämä molempien piirien yh-
teinen tilaisuus oli tarkoitettu Uudenmaan reserviläisyhdistysten tiedo-
tustoiminnasta vastaaville ja tiedotusta käytännössä hoitaville henkilöil-

423   URPark: K 9. Pentti Hyvärisen kirje 19.3.1985.
424   URPark. K 9. Piiritiedote 3/85, Oltermanni 3/85.
425   URPark: K 9. Piirin ehdotus RUL:n vuoden kerhoksi 14.2.1985.

1985 1985
le. Päivän ohjelmassa oli useita luentoja tiedottamisen merkityksestä ja 
sisällöstä, tiedottamisen kehittämisestä sekä Reserviläislehden ja Olter-
mannin rooleista tiedottamisessa. Puolustusvoimien pääesikunnan tie-
dotusosaston päällikkö, everstiluutnantti Olli Nepponen kertoi maan-
puolustustiedottamisesta ja kenraaliluutnantti Jorma Järventaus Suomen 
turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Päivään liittyi myös paneelikeskuste-
lu, jonka päätteeksi piirin puheenjohtaja Reijo Nummela totesi: 

”Tiedottaminen on arkityötä, päämäärätietoista aherrusta ja tule-
vaisuuden uskoa. Järjestöllä on velvollisuus tiedottaa, koska jäsenis-
töllä on oikeus saada tietoa.”426 

Rauhan ja turvallisuuden päivä
Toisen maailmansodan päättymiseen ja rauhan alkamisen 40-vuotis-
muiston merkeissä reserviläiset järjestivät huhtikuun 14. päivänä 1985 
kautta Suomen rauhan ja turvallisuuden päivän. Päivään liittyvä viesti 
oli liikkeellä kaikissa yhdistyksissä, joissa se luettiin ja allekirjoitettiin. 
Viestissä luki mm: 

”Me reservin upseerit ja aliupseerit tuomme tämän rauhan ja turval-
lisuuden viestin kautta koko Suomen korostaen puolustusvalmiuden 
ylläpidon tärkeyttä maamme turvallisuudelle ja rauhan säilyttämi-
selle. Tehtävästämme tietoisina ja vastuuntuntoisina kansalaisina 
olemme valmiit palvelemaan isänmaatamme ja täyttämään velvol-
lisuutemme kaikissa oloissa.” 

Päivä oli reserviläisjärjestöjen vastaus ajankohtaiseen rauhankeskuste-
luun. Tiedottaminen toteutettiin juuri saatujen oppien mukaisesti ja te-
hokkaasti. Lähes kaikissa alueen paikallislehdissä oli runsaasti ja näyttä-
västi artikkeleita päivästä otsikoilla: 

”Reserviläiset rauhan ja turvallisuuden asialla. Aseistakieltäytymi-
nen saa kohtuuttomasti julkisuutta. Rauhantyö on maanpuolustuk-
sen edellytyksistä huolehtimista.”427

Piirineuvosto perustetaan
Edellisen vuoden aikana oli päätetty perustaa piirineuvosto. Sen jäsenis-
tön kokoamiseksi sekä edellinen piirin puheenjohtaja Pentti Orhala että 
istuva piirin puheenjohtaja Reijo Nummela olivat ahkeroineet. Riittävän 

426   URPark: K 9. Reserviläistiedottamisen päivän ohjelma ja asiapaperit 16.3.1985.
427   URPark: K 9. Lehtileikekokoelma, piiritiedote 2/85. Ikonen 2006: s. 88-89.
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jäsenmäärän löydyttyä 
oli mahdollista pitää pii-
rineuvoston perustava 

kokous kesäkuun 10. päivänä 1985 Hyrylän varuskunnan sotilaskodissa. 
Paikalle oli saapunut yksitoista reserviupseeria, yhdeksän kutsutuista ei 
ollut saapunut. Reijo Nummela avasi tilaisuuden, ja kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin piirin kunniapuheenjohtaja, majuri Adalbert van der Pals, 
joka myös valittiin piirineuvoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin kapteeni Yrjö Soramies. Piirineuvostoon perustettiin yhdeksänjä-
seninen työvaliokunta, johon tulivat Adalbert van der Pals, Yrjö Soramies, 
Veikko Hiltunen, Ahti Suomalainen, Hannes Heikkilä, Esko Koppanen, 
Pentti Orhala ja Teuvo Tyllilä. Yksi paikka varattiin myöhemmin valittavalle 
Västnylandin edustajalle. Matti Mattilan ehdotuksesta toiminnan suunnit-
telu jätettiin työvaliokunnan vastuulle. Päätössanoissaan van der Pals totesi: 

”On tietysti tärkeää, että tällaisella toiminnalla on ”takapiru”, jo-
ka kaikessa rauhassa miettii, mitä voidaan tehdä ja ennen kaikkia 
myöskin nähdä se, että jarru on saatava nyt päälle sille, että jäse-
nistön väheneminen ei jatkuisi.”428

Lokakuussa pitämässään kokouksessa piirineuvosto päätti toimen-
kuvaansa kuuluvana antaa henkistä tukea piirijohdolle, antaa ideatukea 
ja edistää taloudellisen tuen saantia pitämällä yhteyttä talouselämään. 
Piirineuvosto piti Oltermannin tehtävää piirin yhdistysten yhdyssiteenä 
niin tärkeänä, että sen oli ehdottomasti säilyttävä.429

Piirin toiminnanjohtaja vaihtuu
Uudenmaan reserviläispiirien puheenjohtajat saivat toiminnanjohtajalta 
Väinö ”Tysse” Raatikaiselta 4.5.1985 päivätyn kirjeen, jossa hän ilmoitti 
luopuvansa tehtävästään 31.8.1985. Perustelunaan hän ilmoitti intensii-

428   URPark: K 9. Piirineuvoston perustava kokous 10.6.1985.
429   URPark: K 9. Piirineuvoston kokous 14.10.1985.

visen toimintansa useissa muissa järjestöissä ja erilaisissa luottamusteh-
tävissä. Lisäksi hän totesi piirien rutiiniasioiden hoidolle luodun edellis-
ten vuosien aikana aikaisempaa paremmat toimintaedellytykset, ja itse 
työkenttäkin oli selkeytynyt. Tämä oli näkynyt toiminnan huomattavana 
laajentumisena. Raatikainen ei halunnut jättää piirejä ”tyhjän päälle”, 
vaan oli valmistellut seuraajansa valintaa. Hän oli keskustellut asiasta 
tuusulalaisen majuri Pekka Lenkkerin kanssa, joka oli jäämässä eläkkeel-
le pääesikunnan järjestelyosaston toimistoupseerin tehtävästä 1.7.1985. 
Lenkkeri oli ilmoittanut olevansa käytettävissä ja valmis neuvottelemaan 
asiasta.430

Piirien yhteistyötoimikunnan kokouksessa 7.5.1985 valtuutettiin 
piirien puheenjohtajat neuvottelemaan ja saamaan aikaan päätös asiassa 
majuri Pekka Lenkkerin kanssa mahdollisimman pian.431 Puheenjohtajat 
toimivat nopeasti, ja niin voitiin piirien yhteistyötoimikunnan kokouk-
sessa yksimielisesti päättää kutsua majuri Pekka Lenkkeri piirien uudeksi 
toiminnanjohtajaksi 1.9.1985 alkaen.432 

430   URPark: K 9. Raatikaisen ilmoitus 4.5.1985.
431   URPark: K 9. Piirien yhteistyötoimikunnan (PYT) kokous 7.5.1985.
432   URPark: K 9. Piirien yhteistyötoimikunnan kokous 17.6.1985.

Kunniapuheenjohtaja Adal-
bert van der Pals johti puhetta 
piirineuvoston perustavassa 
kokouksessa vierellään sih-
teerinä Veikko Hiltunen.  Van 
der Pals valittiin piirineuvos-
ton puheenjohtajaksi ja Hil-
tunen sihteeriksi.

Piirineuvoston perustavan kokouksen osanottajia Hyrylän varuskunnan sotilaskodis-
sa. kesäkuussa 1985.
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Maanpuolustusjuhla Nurmijärvellä
Maakunnallinen III maanpuolustusjuhla järjestettiin 5.10.1985 Nurmi-
järvellä paikallisten reserviläiskerhojen ja maanpuolustusyhdistysten toi-
mesta. Kauniissa syyssäässä vietettyyn juhlaan osallistui noin 900 henkeä. 
Ohjelma noudatti edellisissä juhlissa vakiintuneita muotoja. Puolustus-
voimista tilaisuuksiin osallistui Hämeenlinnan Varuskuntasoittokunta, 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti ja Helsingin Laivastoasema. Kenraa-
liluutnantti Magnus Haaksalo piti pääjuhlan juhlapuheen, ja kenttäro-
vasti Esko Kilpi saarnasi juhlajumalanpalveluksessa. Kansanedustaja Lea 

Kähärä esitti kunnan tervehdyksen. Pääjuhlaa edeltäneeseen paraatiin 
osallistui mukana olleiden puolustusvoimien edustajien lisäksi sadoittain 
reserviläisiä ja sotiemme veteraaneja. Tämä juhla ei ollut suinkaan ainoa 
maanpuolustusjuhla piirin alueella, vaan monet kerhot järjestivät vuoden 
aikana pienempimuotoisia maanpuolustusjuhlatilaisuuksia.433

Urheilumenestystä
Piirin urheilutoiminta jakaantui entistä selvemmin kunto- ja kilpaurhei-
luun. Piirien yhteisjoukkueet menestyivät hyvin ResUL:n kilpailuissa. Uu-
simaa voitti joukkuemestaruudet sekä talvikilpailussa että partiokilpai-
lussa. Ari Enroth voitti yleisen sarjan liiton mestaruuden talvikilpailussa. 
Keravalaispartio Reino ja Ilmari Ruotsalainen sekä Heikki Nieminen voitti 
liiton järjestämän jotoksen Suomussalmella. Vuoden 1985 maanpuolus-
tusurheilijaksi nousi Hyvinkään Ossi Autio. Keravan Reserviupseerikerho 
voitti Osuuskassamalja-kilpailun yhdellä pisteellä ennen Hyvinkään Re-
serviupseereita. RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa Kai Lindroos voitti 
sarjan Y70 mestaruuden kenttäammunnassa ja pienoiskiväärin asentokil-
pailussa. Toimintakertomuksessaan piirin ampumaupseeri kaipasi lisää 
pienoiskivääriampujia mukaan toimintaan.434

Piirin syyskokouksessa Tuusulassa 1. varapuheenjohtaja vaihtui. 
Pekka Puustinen oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä, ja hänen 
tilalleen valittiin yksimielisesti Paavo Leino Mäntsälästä. Puheenjohtaja 
Reijo Nummela ja 2. varapuheenjohtaja Olli Wilen valittiin myös yksimie-
lisesti edelleen jatkamaan tehtävissään. Muista kokouksen päätöksistä 
merkittävin oli Oltermannin taloudellisen vastuun siirtäminen Piirien 
Yhteistyötoimikunnalle (PYT).435

1986
Heti vuoden alussa Oltermannin tulevaisuutta pohdittiin piirien yhteises-
sä kokouksessa. Tähän kokoukseen osallistuivat työvaliokuntien lisäksi 
piirien urheilutoiminnasta, tiedotuksesta ja julkaisutoiminnasta vastaa-
vat sekä Oltermannin toimituskunta. Kokouksen osanottajien mielestä 
Oltermanni vaati kehittämistä, mutta sen julkaisemisen jatkamista ei 

433    Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin toimintakertomus vuodelta 1985.
434   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin urheilun ja ampumatoiminnan toiminta- 
         kertomukset 1985.
435    URPark: K 9. Piirin syyskokous 14.10.1985.

1985 1986

Toiminnanjohtaja 
Pekka Lenkkeri

Majuri (everstiluutnantti) 
evp Pekka Lenkkeri, s. 1938, 
toimi piirien toiminnanjoh-
tajana 1.9.1986–1997 eli 
yhteensä lähes yksitoista ja 
puoli vuotta. 
Hän palveli varusmiehenä 
tykistössä, ja käytyään ka-
dettikoulun hän palveli kent-
tätykistöjoukko-osastoissa 
Oulussa, Niinisalossa, Ka-
jaanissa ja Haminassa sekä 
neljä vuotta Taistelukoulul-
la. Näiden lisäksi hän palveli 
eri sotilaspiireissä ja pääesi-
kunnassa. Lenkkeri on ollut 
myös YK:n palveluksessa 
mm. Kyproksella ja Golanilla sekä Gazan komendanttina. Hänet ylen-
nettiin everstiluutnantiksi 1992. Lenkkerin harrastuksena on ollut 
maanpuolustus sen eri muodoissa. Hän on toiminut esimerkiksi Pää-
kaupunkiseudun kenttätykistökillan puheenjohtajana.  Lenkkerille on 
myönnetty mm: SLR 1, SVR R, RUL am, KAM, TM kam sk ja SR hot, 
Uudres AM no 3. 

Pekka Lenkkeri, toiminnanjohtaja 
1.9.1986–1997.
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asetettu kyseenalaiseksi. Lisäksi todettiin, että lehden nykyinen ulkoa-
su ja ilmestymiskerrat eivät olleet välttämättä muuttamattomia. Reser-
viupseeripiirin hallitukselle ehdotettiin muodostettavaksi Oltermannin 
toimituskunnasta ja julkaisu- ja tiedotustoimikunnasta yhtenäinen elin 
tiedottamisen hoitamiseksi.436

Jäsenhankintakampanja
Jäsenkehitys huolestutti liiton johtoa ja siksi järjestettiin keväällä 1986 
maanlaajuinen tiedotus- ja jäsenhankintakampanja. Helmikuussa alkoi 
kesäkuun lopussa päättynyt kerhojen välinen kilpailu. Tavoitteena oli saa-
da aikaan n. 10 %:n kasvu. Eri paikkakuntien kerhot järjestivät huhtikuun 
lopussa toimintatapahtumia, joissa esiteltiin kerhojen toimintaa vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen hyväksi. Kampanjaan liittyi liiton taholta 
ohjattu ja rahoitettu näyttävä ilmoituskampanja. Kovin suurta merkitystä 
kampanjasta ei lopulta Uudellamaalla ollut, koska piirin yhteinen jäsen-
määrä kasvoi vain 60 hengellä, joka oli vain 3,3 %. Piirin jäsenyhdistysten 
yhteinen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1 899. Parhaiten onnistui jäsen-
lisäyksessään suhteellisesti Jokela ja seuraavaksi Lohja. Muiden kehitys 
oli melko vaatimatonta.437 Ilman kampanjaa jäsenkehitys olisi todennä-
köisesti ollut huonompi.

Piirihallituksen kokous maaliskuussa järjestettiin poikkeuksellisesti 
lauantaina, aikaisemmin kokoukset oli järjestetty aina arki-iltana. Tämän 
ajankohdan tavoitteena oli puheenjohtaja Reijo Nummelan mukaan jät-
tää aikaa aikaisempaa enemmän perusteelliselle keskustelulle ja mielipi-
teiden vaihdolle.438 Tämä hallituksen kokous valmisteli välittömästi seu-
raavaa piirin kevätkokousta, jonka aluksi Lohjan Reserviupseerikerhon 
puheenjohtaja Reijo Koivisto vastaanotti ”Ollin miekan”. ”Turpo-kannu” 
ojennettiin jo vakiintuneen tavan mukaisesti edellisvuoden maanpuo-
lustusjuhlan järjestäneen kerhon eli Nurmijärven Reserviupseerikerhon 
edustajalle Kalle Tuomiselle.439

436  URPark: K 10. Oltermannikokous 23.1.1986.
437   URPark: K 10. RUL:n kampanjaohje, Piirihallituksen kokous 5.5.1986. Toimintakertomus 1986.
438  URPark: K 10. Piirihallituksen kokous 15.3.1986. Reijo Nummelan avajaispuheenvuoro.
439  URPark: K 10. Piirin kevätkokous 15.3.1986.

Karjaan kerhon 
uudelleenperustamisyritys
Sammuneen Karjaan kerhon uudelleenperustamiseksi tehtiin uusi yri-
tys. Puheenjohtaja Reijo Nummelan aloitteesta toiminnanjohtaja Pek-
ka Lenkkeri otti yhteyttä Länsi-Uudenmaan Sotilaspiirin esikuntaan ja 
sai sieltä luettelon karjaalaisista reserviupseereista, jotka mahdollisesti 
olisivat potentiaalisia kerhon perustajia. Luettelon saatuaan hän otti yh-
teyttä karjaalaiseen Terjo Ek:iin ja pyysi tätä kokoamaan mahdollisesti 
kiinnostuneita reserviupseereita kokoon. Paikallisten reserviupseerien 
ja Pekka Lenkkerin välillä käytyjen keskustelujen jälkeen todettiin, ettei 
edellytyksiä kerhon perustamiseksi Karjaalla ole.440  

Piirin toiminta aktivoitui edelleen. Koulutus- ja yhteistoimintati-
laisuuksia järjestettiin useita. Maaliskuun lopussa järjestettiin Taistelu-
koululla Tuusulassa piirien koulutus- ja keskustelupäivä. Alustajina tässä 
tilaisuudessa olivat Paavo Leino, Reijo Nummela ja Väinö Raatikainen. 
Piirien yhteistyötoimikunnan kokous oli huhtikuun alussa. Toukokuun 
alussa järjestettiin Taistelukoululla reserviläistiedottamisen päivä, jonka 
avasi IUudSP:n päällikkö eversti Erkki Silvo. Tässä tilaisuudessa alustajina 
olivat Tuomo Heimonen ja Jaakko Mure. Lokakuussa järjestettiin lisäksi 
kerhojen toimihenkilöille tarkoitettu järjestöjohdon koulutuspäivä.441  

Reserviläisen peruskurssiohjelmaan kuuluneita kaikkia kursseja 
ei osanottajapulan tai paikallisen passiivisuuden vuoksi vuoden aika-
na järjestetty. Mäntsälässä järjestettiin kuitenkin suojelukurssi ja kaksi 
karttaharjoitusta sekä Vihdissä karttaharjoitus ja Rajamäellä henkiinjää-
miskurssi. RUL:n peruskurssiohjelma uudistettiin vuoden 1986 aikana, 
ja uusimuotoisia kursseja päästiin toteuttamaan vasta seuraavan vuoden 
puolella, joka ehkä selittää passiivisuuden. Pelastuspalveluyhteistoimin-
nassa oli yhteistyö SPR:n kanssa edelleen kiinteää. Reserviläiset toimivat 
useiden paikallistoimikuntien johdossa.442

Reserviupseerien naiset
Piirin yhteistyö Reserviupseerien naisten kanssa oli myös kiinteää. Tästä 
oli osoituksena naisten puheenjohtajan Taina Lihavaisen osallistuminen 

440   URPark: Kirjelmiä. Lenkkerin kirje Ek:ille. Länsi-Uudenmaan sotilaspiirin kirje Lenkkerille.  
       Pekka Lenkkerin haastattelu 25.3.2010.
441  URPark: K 11. Toimintakertomus vuodelta 1986.
442  URPark: K 11. Piirin peruskurssijaoksen toimintakertomus vuodelta 1986.

1986 1986
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säännöllisesti sekä piirin työvaliokunnan että hallituksen kokouksiin. 
Hän oli Suomen Reserviupseerien naisten (SRUN) Uudenmaan piirin pu-
heenjohtaja ja Reserviupseerien naisten neuvottelukunnan yhteyshenkilö 
Uudellamaalla. Kerhojen naisjaostojen toiminta monipuolistui, eikä se 
ollut enää pelkkää tilaisuuksien muonittamista. Naiset osallistuivat pe-
lastuspalvelukoulutukseen ja myös reserviläisen peruskoulutusohjelman 
kaikkiin osiin. Monet olivat myös mukana johtamistaidon kursseilla.443

Heti piirien yhteisen tilan valmistuttua alkoi keskustelu melko lyhy-
en, kolmen vuoden vuokrasopimuksen pidentämiseksi. PYT:n kokoukses-
sa elokuussa valtuutettiin piirien johto neuvottelemaan sopimus uusiksi 
Kanta-Uudenmaan Säästöpankin kanssa. Neuvottelu sujui hyvin ja uusi 
sopimus allekirjoitettiin syyskuun alussa. Uusi sopimus oli voimassa vuo-
den 1989 loppuun asti ja sen jälkeen voimassa vuoden kerrallaan, jollei 
sitä sanottaisi irti kolmea kuukautta ennen vuokrakauden päättymistä.444 

Maanpuolustusjuhla
Loviisalaisten vuorona oli järjestää maanpuolustusjuhla 5.10.1986. Kau-
niin syksyisen sään vallitessa IV maakunnallisen maanpuolustusjuhlan 
eri tapahtumiin osallistui noin 1 000 henkilöä. Ohjelma noudatti edel-
lisvuosien juhlien vakiintuneita muotoja. Maaherra Jakob Söderman oli 
lupautunut tilaisuuden suojelijaksi. Pääjuhlan juhlapuhujana oli jalka-
väenkenraali Adolf Ehrnrooth. Edellisvuosien taistelunäytöksen sijasta 
yleisölle esitettiin paikallisten pelastusviranomaisten ja merivartioston 

443   URPark. K 10. Piirihallituksen ja työvaliokunnan kokoukset. Vakkuri 2008: s. 165.
444   URPark: K 10. PYT kokous 12.8.1986, Vuokrasopimus 4.9.1986.

yhteinen meripelastusnäytös.445

Maakunnallisen maanpuolustusjuhlan lisäksi järjestivät monet ker-
hot vuoden aikana paikkakunnillaan pienempimuotoisia maanpuolus-
tusjuhlatilaisuuksia.  Merkittävin näistä oli Lohjan Reserviupseerikerhon 
50-vuotisjuhla lokakuussa.446

Urheilumenestystä
Piirin urheilukilpailuissa kilpailtiin ensi kerran ainoastaan kolmimiehisin 
joukkuein, ja hylättiin aikaisemmin voimassa ollut jäsenmäärään perus-
tunut kilpailijamäärä. Tämä oli aiheuttanut joissain kerhoissa jopa jäsen-
määrään kohdistuneita toimia sopivan kilpailijamäärän saavuttamiseksi. 
Piirin kilpailut järjestettiin kahdeksassa lajissa. ResUL:n kilpailuihin osal-
listuttiin yhteisjoukkueilla, mutta voittoja ei aivan saavutettu. Henkilö-
kohtaisessa maastokilpailussa yleisen sarjan ResUL:n mestaruuden voitti 
jälleen kerran Keravan Seppo Raula. RUL:n ampumamestaruuskilpailuis-
sa Joensuussa Pentti Koivisto vei lähes kaiken hänelle mahdollisen. Hän 
voitti kaikkien pistoolilajien mestaruuden sarjassa Y70. Vuoden maan-
puolustusurheilijan tittelin saavutti Keravan Asko Kangasmaa niukasti 
ennen saman kerhon Seppo Raulaa. Osuuskassamaljan sai haltuunsa 
Keravan Reserviupseerikerho.447

Hyvinkäällä lokakuussa järjestetyssä piirin syyskokouksessa valit-
tiin piirin puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja uudelleen, mutta 2. va-

445   URPark: K 10. Piirin vuosikertomus vuodelta 1986.
446   Ibid.
447   URPark: K 10. Kilpaurheilutoiminnan ja ampumatoiminnan toimintakertomukset 1986.

Johtamistaidon kurssin päätöstilaisuudessa jaettiin todistukset kaikille kurssilaisille. 
Kurssin johtajana toimineen everstiluutnantti Tysse Raatikaisen mukaan palaute kurs-
sista vastasi odotuksia hyvin.
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rapuheenjohtajaksi Hyvinkään Olli Wilenin tilalle valittiin Terho Rask 
Lohjalta. Suomen Reserviupseeriliiton liittoneuvoston jäsenehdokkaiksi 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pentti Orhala Vihdistä, henki-
lökohtaisena varamiehenään Timo Teräs Lohjalta ja toiseksi ehdokkaaksi 
Olli Wilen Hyvinkäältä, henkilökohtaisena varamiehenään Risto Lampi-
nen Porvoosta. Ruotsinkielisten edustajaksi valittiin Kaj-Erik Forsman. 
Piirin ehdokasta piirihallitukseen ei kokouksessa nimetty, koska katsot-
tiin puheenjohtaja Reijo Nummelan jatkavan edellisten vuosien tapaan 
liittohallituksessa.448

Piirin liittovaltuusto-  
ja liittohallitusedustajat
Ennen RUL:n liittokokousta oli piireille lähetetty liiton sääntömuutos-
esitys, jonka mukaan liittovaltuuston jäsen ei voi toimia liittohallituksen 
jäsenenä. Syyskokouksessa valittujen piirin liittovaltuustoehdokkaiden 
nimet ilmoitettiin liiton toimistoon. Ketään ehdokasta Uudenmaan pii-
ristä liittohallitukseen ei samassa yhteydessä ilmoitettu, koska ketään ei 
syyskokouksessa ollut tähän tehtävään virallisesti nimetty. Piirin puheen-
johtaja Reijo Nummela oli toiminut kolme edellistä vuotta liittohallituk-
sessa. Marraskuun 15. päivänä pidetyssä RUL:n liittokokouksessa piirin 
ehdokkaat valittiin liittovaltuustoon. Piirin nimeämät ehdokkaat Pentti 
Orhala ja Olli Wilen varamiehineen tulivat valituiksi, mutta ruotsinkielis-
ten ehdokasta ei Uusimaa enää saanut liittovaltuustoon. Uuden liittoval-
tuuston kokouksen valitessa uutta liittohallitusta Pentti Orhala ilmoitti 
kokouksessa Olli Wilenin varamiehenä olleelle Risto Lampiselle, että on 
sovittu hänen, Orhalan, olevan piirin ehdokas ja pyysi tätä tekemään asi-
aa koskevan ehdotuksen. Tämän Lampinen teki, ja Orhala tuli valituksi 
liittohallitukseen.449

Saatuaan tästä tiedon piirin edellinen toiminnanjohtaja Väinö Raati-
kainen kirjoitti Pentti Orhalalle kirjeen, jossa pyysi tätä toimimaan siten, 
että piiri voisi hallituksen kokouksessa 10.12.1986 Rajamäellä nimetä 
edustajansa liittohallitukseen. Orhala kirjoitti välittömästi liiton puheen-
johtajalle Waldemar Bühlerille kirjeen, jossa pyysi vapautusta liittohalli-
tuksen jäsenen tehtävästä.450

448   URPark: K 10. Piirin syyskokouksen pöytäkirja 13.10.1986.
449   URPark: K 10. Pekka Lenkkerin muistio Uudenmaan piiriin edustajan nimeämisestä liit- 
        tohallitukseen. 15.01.1987.
450   URPark: K 10. Väinö Raatikaisen kirje Pentti Orhalalle 19.11.1968. Orhalan kirje Waldemar 
        Bühlerille 20.11.1986.

Uudenmaan piirin liittohallitusedustajan valintatapaan ei oltu tyyty-
väisiä. Keravan kerho lähetti piirihallitukselle kirjeen, jossa korosti, ettei 
liittoneuvoston jäsen voi toimia liittohallituksessa ja lisäksi, ettei Pentti 
Orhalaa oltu nimetty piirin liittohallitusehdokkaaksi. Keravan kerho ke-
hotti piirihallitusta ryhtymään toimiin kiistanalaisen valinnan kumoa-
miseksi.451

Piirihallitus kokoontui Rajamäellä 10. joulukuuta. Esityslistalla oli 
mm. piirin edustajan valinta liittohallitukseen. Kokouksessa Pentti Or-
hala ilmoitti lähettäneensä kaksi päivää aikaisemmin liiton puheenjoh-
tajalle kirjeen, jossa perui aikaisemman kirjeensä ilmoituksen ja ilmoitti 
nyt olevansa valmis liittohallituksen jäsenyyteen. Tiedusteltaessa kenen 
kanssa hän oli keskustellut liittohallituspaikasta, hän ei osannut nimetä 
yhtään kerhoa, sen sijaan hän ilmoitti keskustelleensa asiasta Helsingin 
ja eräiden muiden piirien kanssa. Keskustelun jälkeen piirihallitus päätti 
kutsua kokoon piirin ylimääräisen kokouksen Rajamäelle 19.1.1987 valit-
semaan Uudenmaan Reserviupseeripiirin edustajan liittohallitukseen.452

1987
Piirin ylimääräinen kokous
Uusi toimintavuosi aloitettiin hyvin poikkeuksellisella kokouksella. Raja-
mäellä tammikuun 19. päivänä kokoontuneeseen ylimääräiseen piirikoko-
ukseen osallistuivat kerhojen piirikokousedustajien lisäksi piirineuvoston 
puheenjohtaja Adalbert van der Pals ja jäsenet Väinö Raatikainen sekä Eero 
Huotari. Esityslistalla oli vain yksi asia: liittohallitusedustajan valinta. Ko-
kouksen avauksessaan puheenjohtaja Reijo Nummela toivoi nyt saatavan 
päätökseen asia, ”joka on häiritsevästi vaivannut parin kuukauden ajan jär-
jestötyössä aktiivisesti mukana olevien ajatuksia”. Pyytämässään puheen-
vuorossa van der Pals ilmoitti piirineuvoston antavan tukensa piirin pu-
heenjohtajalle, mutta korosti päätöksen olevan piirikokouksen asia. Väinö 
Raatikainen kertasi perusteellisesti tapahtumat omassa puheenvuorossaan. 
Puheenjohtajan avattua keskustelun Tuusulan Reserviupseerikerhon edus-
taja Jorma Riissanen ehdotti piirin puheenjohtajaa Reijo Nummelaa piirin 
edustajaksi liittohallitukseen. Ehdotusta kannattivat Lohja, Kerava, Por-
voo ja Mäntsälä. Koska muita ehdotuksia ei tullut, valittiin Reijo Nummela 
yksimielisesti piirin edustajaksi liittohallitukseen. Hankala ja tunteitakin 

451   URPark: K 10. Keravan Reserviupseerikerhon kirje piirihallitukselle 27.11.1986.
452   URPark: K 10. Piirinhallituksen kokous 10.12.1986. Pentti Orhalan kirje liiton puheenjoh- 
        tajalle 5.12.1986. Pekka Lenkkerin muistio liittohallitusedustajan valinnasta 15.1.1987.
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nostattanut asia saatiin pois 
päiväjärjestyksestä.453

Uudenmaan Reser-
viupseeripiiri lähetti nyt 
kirjeen liiton puheenjohta-
jalle, jossa kerrottiin piirin 
edustajaksi RUL:n liittohal-
litukseen tulleen 19.1.1987 
valituksi Reijo Nummela. 
Liiton puheenjohtajisto kä-
sitteli asiaa toukokuussa ja 
totesi liiton hallitukseen tul-
leen jo valituksi 15.11.1986 
Uudenmaan piirin edusta-
jaksi Pentti Orhala. Liiton 
puheenjohtajisto päätti 
pyytää lausunnon asiasta 
lainopilliselta neuvonanta-
jalta ja viedä se sitten liit-
tohallitukseen.454 Asiaa ei 

otettu kuitenkaan esille seuraavissa liittohallituksen kokouksissa ja näin 
Pentti Orhala jatkoi vuoden 1987 liittohallituksessa. Tästä oli seurauksena, 
että piirin yhteydet liiton päättäviin elimiin toimivat sattumanvaraisesti ja 
liittohallituksen päätökset eivät tulleet vuoden aikana kertaakaan piirihal-
lituksen tietoon tai käsittelyyn.455

Piirin toimihenkilöissä ja toimikuntien puheenjohtajissa tapahtui 
edellisvuodesta vain kaksi muutosta. Tärkeälle urheilu-upseerin paikalle 
valittiin Seppo Iivonen Lohjalta. Vuosia taloustoimikunnan puheenjohta-
jana toiminut Teuvo Tyllilä puolestaan luovutti paikkansa Juha Laineelle 
Rajamäeltä.456

453   URPark: K 11. Piirin ylimääräinen kokous 19.1.1987.
454   URPark: K 11. RUL:n puheenjohtajisto kokous 12.5.1987.
455   URPark: K 11. Piirin toimintakertomus 1987. RUL hallitus 20.3.1987, 12.6.1987.
456   URPark: K 11. Piirin toimintakertomus 1987.

Hyvinkään Reserviupseerit  
RUL:n vuoden kerhoksi
Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksen työvaliokunta nimesi Hy-
vinkään Reserviupseerit piirin vuoden 1986 kerhoksi. Maaliskuun alussa 
piiri ehdotti vanhinta kerhoaan nimettäväksi myös Reserviupseeriliiton 
vuoden 1986 kerhoksi. Perusteluina oli kerhon elinvoimaisuus, hyvä ur-
heilumenestys, johtamistaidon kurssit ja erityisesti järjestetty tammen-
lehvien jakotilaisuus, johon osallistui yli 700 sotiemme veteraania. Ni-
mitysehdotus onnistui, ja Hyvinkään Reserviupseerit nimettiin toisena 
kerhona Uudeltamaalta RUL:n vuoden kerhoksi.457

Turvallisuuspolitiikkaa ja koulutusta
Vuoden 1987 eduskuntavaaleihin liittyen kehotti RUL:n turvallisuus-
poliittinen toimikunta piirejä järjestämään turvallisuuspoliittisen semi-
naarin yhdessä liiton kanssa. Liiton lähettämissä ohjeissa korostettiin, 
että tilaisuuden piti olla kaikille avoin ja järjestäjien tuli kutsua kansan-
edustajat ja kansanedustajaehdokkaat tilaisuuteen, eikä jättää tehtävää 
puoluetoimistojen asiaksi. Uudenmaan paneeli järjestettiin 14. helmi-
kuuta Keravalla. Eri puolueista kutsutut kansanedustajaehdokkaat esit-
tivät Tuusulan kerhon varapuheenjohtajan, professori Jorma Riissasen 
johdolla mielipiteitään Suomen turvallisuuspolitiikasta ja puolueittensa 
suhtautumisesta siihen. RUL:n 2. varapuheenjohtaja Matti Kuula osal-
listui tähän tilaisuuteen. Uudenmaan kouluissa järjestettiin edellisten 
vuosien tapaan maanpuolustusaiheisia kirjoituskilpailuja.458

Vuoden aikana järjestettiin kolme reserviläispiirien yhteistä jär-
jestöjohdon koulutustilaisuutta. Kohteena olivat nuoret teemalla: ”Tä-
tä luultiin – näin tehtiin”. Kaksi ensimmäistä tilaisuutta järjestettiin 
maaliskuussa, ensin Lohjalla ja toinen Sipoossa. Kolmas järjestettiin 
syyskuussa Hyvinkäällä, johon oli lähetetty kutsu myös kaikille alueen 
varuskunnista juuri kotiutuneille varusmiehille, joita ei valitettavasti 
saatu yhtään mukaan. Tilaisuuksissa käsiteltiin nuorten mukaan saa-
mista toimintaan sekä annettiin ohjeita nuorten toiminnan elvyttämi-
seksi jäsenyhdistyksissä.459 

457    URPark: K 11. Piirin työvaliokunnan ehdotuskirje 4.3.1987. RUL:n liittohallituksen kokous
         20.3.1987.
458   URPark.: K 11. RUL:n ohjekirje 11.12.1986. Piirin toimintakertomus vuodelta 1987.
459   URPark: K 11. Kutsu järjestöjohdon koulutustilaisuuksiin 9.3.1987.

1987
Toiminnanjohtaja lähetti sään-
nöllisesti kiertokirjeitä, koska 
Oltermannin ilmestymistiheyttä 
ei katsottu riittäväksi.
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Edellisen vuoden puolella aloitetut johtamistaidon peruskurssit 
saatiin päätökseen Hyvinkäällä ja Keski-Uudellamaalla. Uudet kurssit 
aloitettiin Hyvinkäällä ja Porvoossa. Tuusulassa järjestettiin elokuussa 
ulkopuolisille avoin johtamistaidon seminaari. Reserviläisten perus-
kurssien järjestämisessä oli ongelmia. Moni suunnitelluista kursseista 
jouduttiin peruuttamaan osanottajien vähäisyyden vuoksi. Tästä syystä 
aloitettiin yhteistyö Helsingin reserviläispiirien kanssa yhteisten kurssien 
järjestämiseksi. Ensimmäinen tällainen yhteinen pimeätoimintakurssi 
järjestettiin Lopella marraskuussa. Osanottajia oli runsaasti, mutta vain 
Helsingistä, kouluttajien ollessa Uudeltamaalta.460

Toinen ylimääräinen piirikokous
Piirin jäsenyhdistykset jouduttiin kutsumaan kokoon kolmannen kerran 
puolen vuoden aikana. Uusittujen sääntöjen hyväksymiseksi järjestettiin 
ylimääräinen piirikokous Rajamäellä 26.5.1987. Sääntöjen uudistami-
seen oli lähdetty RUL:n uudistettua omansa, ja kun piirille oli tullut uusi 
toimintataso: piirineuvosto. Esitellessään sääntömuutosehdotusta piiri-
kokoukselle puheenjohtaja Reijo Nummela lausui: 

”Uskon, että tänään sääntöuudistusta käsitellessämme koemme yh-
teenkuuluvuutta, ja se taas antaa kypsän pohjan sille toimintatar-
molle, jota voimme uusittujen sääntöjen pohjalta toteuttaa kenties 
jälleen muutaman vuosikymmenen, kuten edellisetkin sääntöjen 
tekijät ennen meitä olivat kaukonäköisesti ajatelleet.” 

Piirin kahdestakymmenestä kerhosta oli yksitoista päättämässä sääntö-
muutoksesta.461

Urheilua
Urheilukilpailut ja kuntoliikuntatapahtumat vietiin vuoden aikana läpi 
urheiluparlamentin sopiman kalenterin mukaan. Urheilutoimikunnat 
alkoivat laatia piirille pitkän tähtäimen kilpailusuunnitelmaa ja tutkia 
mahdollisuuksia kehittää kuntoliikuntaa ja muuta urheilutoimintaa ker-
hotasolla. ResUL osallistui ”Suomi juoksee” -tapahtumaan ensimmäisen 
kerran heinäkuussa. Viesti kulki Uudenmaan kautta, ja piirillä oli vas-
tuullaan kuusi osuutta, jotka hoidettiin mallikkaasti. Piirin mestaruudet 
ratkottiin kahdeksassa lajissa. ResUL:n kilpailuihin osallistuttiin piiri-

460   URPark: K 11. Toimintakertomus vuodelta 1987, liite peruskurssijaos.
461   URPark: K 11. Piirin ylimääräinen kokous 26.5.1987.

en yhteisjoukkueilla. 
Uudenmaan joukkue 
voitti talvimestaruus-
kilpailujen joukkue-
mestaruuden sarjassa 
H50. Seppo Raula ja 
Ari Enroth kuuluivat 
Pohjoismaisissa maas-
tomestaruuskilpailuis-
sa Tuusulassa mesta-
ruuden voittaneeseen 
Suomen joukkueeseen. 
Kilpailu oli Helsingin 
piirin vastuulla, mut-
ta toteutettiin Uuden-
maan piirin merkittä-
vällä tuella. Ari Enroth 
voitti tässä kilpailussa 
suunnistuksen osakil-
pailun. RUL:n ampuma-
mestaruuskilpailuissa 
Pentti Koivisto saavutti 
pistooliammunnan sar-
jan Y70 mestaruuden. 

Kiväärilajeihin ei piiristä löytynyt edustajia. Vuoden maanpuolustusur-
heilijan tittelin sai jälleen Seppo Raula Keravalta. Osuuskassamaljan sai 
haltuunsa edelleen Keravan Reserviupseerikerho.462

Maanpuolustusjuhla ja  
35-vuotisjuhla
Uudenmaan V maanpuolustusjuhla lokakuun 4. päivänä Tuusulassa oli 
Keski-Uudenmaan kerhojen Tuusulan, Keravan, Järvenpään ja Jokelan 
vastuulla. Päivä alkoi lipunnostolla ja seppeleenlaskulla Tuusulaan hau-
dattujen jääkärien haudoille sekä sankarimuistomerkille.  Juhlajumalan-
palveluksessa saarnasi piispa Erkki Kansanaho, ja juhlaan osallistui myös 
sen suojelija maaherra Jacob Söderman. Pääjuhlaa edelsi paraati, ja Hyry-

462   URPark: K 11 Toimintakertomus vuodelta 1987, liite kilpaurheilutoiminta, kuntoliikunta  
        ja ampumatoiminta.

1987 1987

KESKI-UUSIMAA
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län koulukeskuksen ympäristöön puolustus-
voimien eri joukko-osastot olivat pystyttäneet 
kalustoesittelyn. Koulun tilat täyttyivät ääri-
ään myöten n. 1 000 juhlaan osallistujasta.463

Piirin 35-vuotisjuhla järjestettiin kon-
serttimatineana 24. lokakuuta Keravalla. Juhla 
sai kulttuuritukea Keravan kaupungilta ja YK-
päivän maanpuolustustilaisuutena myönteis-
tä huomiota lehdistössä. Lähes täydelle salille 
esiintyi Keravan kamariorkesteri. Tilaisuuteen 
kutsusta saapuneille piirin perustajajäsenille 
jaettiin ”Adalbert van der Pals -mitalit”. Tilai-
suuden arvoa hieman himmensi, ettei RUL 
ollut lähettänyt lainkaan edustajaansa pai-
kalle, ja oman jäsenistön osallistuminen oli 
heikkoa.464  

RESO
Johtamistaidon koulutus oli saanut vahvan 
aseman reserviupseeritoiminnassa. Reser-
viupseeriliitossa oli tiedostettu järjestökou-

463   Vakkuri: 2008. s. 86–87.
464   URPark: K 11. Piirin toimintakertomus vuodelta 1987.

lutuksen tärkeys johtamistaidon koulutuksen rinnalla. Liiton oma joh-
tamis- ja ohjausjärjestelmä (RESO) tuli käyttöön liittotasolla jo vuoden 
1987 lopulla, ja piireissä se tuli käyttöön seuraavan vuoden aikana. Jär-
jestelmän tavoitteena oli luoda aikaisempaa toimivammat ohjaussuhteet 
liitosta piireihin ja piireistä kerhoihin. RESO oli RUL:n siihenastisen his-
torian kallein projekti.465 

RESO:n päämääränä oli olemassa olevaa organisaatiota hyväksikäyt-
täen tuottaa palveluja yksittäiselle jäsenelle hänen tarpeidensa pohjalta 
ottaen huomion RUL:n erityisluonteen maanpuolustustyötä tekevänä 
järjestönä. Järjestelmä oli luotu palvelemaan toiminnan suunnittelua, 
toteuttamista ja seurantaa organisaation kaikilla tasoilla.466 Järjestelmän 
tuominen piiritasolle alkoi toukokuussa liiton järjestämällä kaksipäiväi-
sellä perehdyttämistilaisuudella, johon oli kutsuttu kaikkien piirien pu-
heenjohtajat ja toiminnanjohtajat.467 

Piirin syyskokouksen aluksi marraskuussa Rajamäellä ojennettiin 
piirin kunniapuheenjohtajalle Adalbert van der Palsille kiitokseksi pii-
rin hyväksi tehdystä työstä ja huolenpidosta hänen nimellään varustettu 
Koru-Kalevala-kirja. Van der Pals oli keväällä antanut piirille anteeksi hä-
nen nimeään kantavaan mitaliin liittyvän velan 10.000 markkaa. Koko-
uksessa valittiin Reijo Nummela edelleen yksimielisesti jatkamaan piirin 
puheenjohtajana. Terho Rask Lohjalta valittiin 1. varapuheenjohtajaksi 
ja 2. varapuheenjohtajaksi Juha Koskenranta Järvenpäästä. Kokouksen 
päätteeksi todettiin, että Reijo Nummela oli valittu vuodeksi 1988 RUL:n 
liittohallitukseen.468

1988	
Piirin edustus RUL:n eri toimielimissä vahvistui. Liittovaltuustossa olivat 
Pentti Orhala ja Olli Wilen sekä liittoneuvostossa Pehr Sommar, Esko 
Koppanen ja Matti Mattila. Liittohallituksen jäseneksi palasi vuoden tau-
on jälkeen Reijo Nummela, joka toimi myös liiton järjestötoimikunnas-
sa ja Reserviläisen toimitusneuvostossa. Väinö Raatikainen toimi liiton 
koulutustoimikunnassa ja Kalle Tuominen liikuntatoimikunnassa. Heik-
ki Nieminen oli Reserviläisurheiluliiton (ResUL) hallituksessa ja Kalle 
Tuominen sen kuntoliikuntatoimikunnassa.469

465   Pylkkänen 2006: s. 328.
466   URPark: K11. RUL kiertokirje 5/1987.
467   URPark: K 11. RESO-perehdyttämistilaisuuden kutsu 14.4.1987.
468   URPark: K 11. Piirin syyskokous 18.11.1987.
469   URPark: K 12. Piirin toimintakertomus vuodelta 1988.

1987 1988

Piirin Keravalla vietetyn 35- 
vuotismatienean ohjelma.

Keski-Uusimaa 26.10.1987.
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RESO:n sisäänajoa
Liiton ohjeiden mukaisesti toteutettiin RESO-ohjelman mukaista koulu-
tusta koko vuoden ajan. Tavoitteena koulutuksessa oli lisätä toiminnan 
tavoitteellisuutta ja tuloshakuisuutta. Samalla pyrittiin selkeyttämään 
työnjakoa ja välttämään päällekkäistoimintoja uudistamalla toimintoja 
jäsenten ja ympäristön vaatimusten mukaisesti. Vuoden alussa jatkettiin 
puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan voimin edellisen vuoden puolella 
aloitettuja kerhokäyntejä, joissa perehdytettiin kerhojen vetäjiä RESO:n 
yksityiskohtiin. Kerhokäynneillä piirin johto tapasi 17 kerhossa yhteen-
sä 64 kerhoaktiivia. Käyntien yhteydessä toteutetussa kyselyssä: ” RESO 
kerhotoiminnan aktivoijana”, saatiin vastaukset, jotka vaihtelivat ”epä-
röivän hyväksyvästä innostuneeseen” Näiden kerhokäyntien tavoitteena 
oli luoda pohja RESO:n käyttöönottoon kerhotasolla. Kerhoissa koettiin 
piirin johtohenkilöiden jalkautuminen kerhotasolle hyvin myönteisenä 
ja toivottiin sen jatkuvan tulevaisuudessa.470

Liiton RESO-kouluttajaseminaariin osallistui piirin 2. varapuheen-

470   URPark: K 12. RUL:n RESO-kirje 25. 5 1988, RESO-toimikunta 20.6.1988

johtaja Juha Koskenranta, josta näin tuli piiriin kouluttaja. RUL:n johta-
misjärjestelmää liiton kaikille tasoille ajava konsultti Tarmo Mäki-Knuutti 
oli kouluttajana Taistelukoululla Tuusulassa 17.9. järjestetyssä koulutus-
tilaisuudessa. Paikalle oli kutsuttu vähintään kaksi edustajaa jokaisesta 
jäsenkerhosta, joille lähetettiin valmistautumista varten etukäteisma-
teriaalia. Paikalle tuli edustajat vain 13 kerhosta eli 67 %. Tilaisuuden 
tavoitteena oli antaa kaikille kerhoille valmius laatia seuraavan vuoden 
tavoitesuunnitelma. Kerhojen RESO-koulutus aloitettiin varsinaisesti 
marraskuussa Järvenpäässä, missä koulutettiin neljän kerhon hallitus.471

Koulutustoiminnan painopiste oli johtamistaidon koulutuksessa. 
Edellisenä syksynä alkaneet johtamistaidon kurssit päättyivät keväällä 
1988 Hyvinkäällä ja Porvoossa. Nurmijärvellä aloitettiin syksyllä perus-
kurssi, kuten myös Hyvinkäällä.  Keski-Uudellamaalla ja Loviisassa jär-
jestettiin keväällä puhe- ja esiintymistaidon kurssit. Piirin järjestyksessä 
toinen lähinnä PKT-yrittäjille suunnattu markkinointiseminaari järjes-
tettiin Tuusulassa elokuun lopussa. Yrityselämän edustajille tilaisuus oli 
maksullinen, mutta piirin johto kutsui kerhojen puheenjohtajat ilmaisek-
si osallistumaan koulutukseen. Tilaisuus herätti huomiota paikallisessa 
lehdistössä.472

Esitelmiä    
Taistelukoulu oli tullut vuosikymmenien kuluessa tutuksi Uudenmaan 
reserviupseereille. Koulu antoi auliisti tilojaan kokouksien järjestämi-
seksi ja lisäksi reserviupseereilla oli ollut mahdollisuus osallistua kuu-
kausittain järjestettyihin lähinnä sotilasaiheisiin esitelmätilaisuuksiin. 
Alkuvuosina sotilaat vastasivat yksin esitelmöitsijöiden hankkimisesta, 
mutta vähitellen piirit tulivat mukaan tilaisuuksien ohjelman järjestäjiksi. 
Kuulijoita oli näissä tilaisuuksissa keskimäärin hieman yli 50. Esitelmi-
en aiheita lähdettiin ilmeisen onnistuneesti uudistamaan, mikä herätti 
lisääntyvää mielenkiintoa niin jäsenistössä kuin paikallislehdistössä.473

Piirin suhteet puolustusvoimiin olivat muutenkin erinomaiset. Kesä-
kuun alussa järjestettiin Tuusulassa puolustusvoimien joukko-osastojen 
kanssa yhteistoimintakokous, johon osallistuivat lähes kaikkien Itä-Uu-
denmaan Sotilaspiirin alueen kerhojen ja yhdistysten puheenjohtajat. 
Puolustusvoimien paraateihin piirin lippu osallistui valtakunnallisessa 

471   URPark: K 12. Piirin RESO-kirje 15.6.1988. Piirin toimintakertomus 1988.
472   URPark: K 12. Puheenjohtajan kirje kerhoille. Piirin toimintakertomus 1988.
473   URPark: K 12. Piirin toimintakertomus vuodelta 1988.

1988

Piirin ensimmäisen RESO-kurssin päättäjäistilaisuus Järvenpäässä 26.11.1988. Osallis-
tujat saivat todistuksensa kurssin suorittamisesta.
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paraatissa Hämeenlinnassa kesäkuun alussa sekä huhtikuussa Hyvinkääl-
lä ja kesäkuussa Mäntsälässä.474

Urheilua 
Kilpaurheilun piirinmestaruudet ratkottiin kahdeksassa eri lajissa ja näis-
sä yhteensä 24 sarjassa, joihin sisältyivät sekä yksilö- että joukkuesarjat. 
ResUL:n partiokilpailussa sarjan H40 mestaruuden voitti Uudenmaan 
joukkue, johon kuuluivat keravalaiset Seppo Raula, Reino Ruotsalainen, 
Kari Huttunen ja Erkki Jalkanen. ResUL:n maastomestaruuskilpailun 
yleisen sarjan mestaruuden voitti Seppo Raula ja Asko Kangasmaa sarjan 
H50 sekä Mauri Koivisto sarjan H50. Seppo Raulan hyvästä menestyk-
sestä huolimatta nimettiin vuoden parhaaksi urheilijaksi Hyvinkään Ossi 
Autio. Osuuskassamaljan sai haltuunsa jälleen kerran Keravan Reserviup-
seerikerho. RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa Haminassa Uusimaa 
menestyi hyvin. Isopistoolin sarjan Y50 voitti Reijo Nummela ja Antti 
Frisk sarjan Y60. Pentti Koivisto voitti sekä isopistoolin että pienoispis-
toolin sarjan Y70. Antti Frisk  voitti myös pistoolin pika-ammunnan sar-
jassa Y60.475

474   Ibid.
475   Ibid.

Maanpuolustusjuhla Tammisaaressa
Piirin turvallisuuspoliittinen päätapahtuma oli Tammisaaressa lokakuun 
2. päivänä vietetty VI maakunnallinen maanpuolustusjuhla. Juhla nou-
datti jo lähes perinteisiä muotoja. Aluksi seppeleenlasku, sitten ohimarssi 
ja lopuksi pääjuhla, jossa puhui puolustusministeri Ole Norrback. Juhla-
paikalla yleisöllä oli mahdollisuus tutustua sekä eri järjestöjen että puo-
lustusvoimien joukko-osastojen järjestämään näyttelyyn. Samanaikai-
sesti satamassa oli Merivoimien ja Tammisaaren palolaitoksen yhteinen 
toimintaesittely.476

Varapuheenjohtaja vaihtuu
Syyskokouksessa vaihtui piirin 1. varapuheenjohtaja. Vain vuoden teh-
tävässään ollut Lohjan Terho Rask luopui, ja hänen tilalleen valittiin 
Järvenpään Veikko Karhumäki. Juha Koskenranta Järvenpäästä jatkoi 
tehtävässään 2. varapuheenjohtajana, joten nyt päädyttiin harvinaiseen 
tilanteeseen, jossa molemmat varapuheenjohtajat olivat samalta paik-
kakunnalta. Avatessaan syyskokouksen puheenjohtaja Reijo Nummela 
totesi: 

”Näyttää siltä, että lähinnä kaksi keskeistä tulevaisuuden visiota 
kamppailee järjestötoiminnassamme ylivallasta. Toinen niistä on 
uudistuslinja, joka pyrkii johtamismalliamme kehittämällä reser-
viupseeritoiminnan aseman säilyttämiseen vapaaehtoisen toimin-
nan harrastuskentässä, ja toinen taas on vastuunottoa karttavam-
pi, näköalattomampi järjestöajattelu, jolta puuttuu näyttämisen 
halua eikä ota huomioon, että kokemusta ja asiantuntemusta voi-
daan käyttää hyväksi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 
Ilmassa väreilee tästä syystä muutosvastarintaa.” RESOn vieminen 
kentälle ei ilmeisesti ollut aivan yksinkertaista.477

Talouden laihat vuodet piirissä alkoivat olla takanapäin. Tilikausi 1988 
näytti 3. 231 markkaa ylijäämää ja oma pääoma oli yli 40.000 markkaa. 
Saatavia oli enemmän kuin velkoja. Jäsenmaksut muodostivat suurim-
man tuloerän, seuraavina ilmoitustuotot, koulutusavustus ja yllättävästi 
korkotuotot.478

476   Ibid.
477   URPark: K12.  Piirin syyskokous 8.11.1988 ja Reijo Nummelan avauspuhe.
478   URPark: K12. Piirin tilinpäätös vuodelta 1988.

19881988

Piirin maanpuolustusurheilun huiput Risto Sirola, Asko Kangasmaa ja Seppo Raula.
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Uuden toimintavuoden alkaessa oli piirin johto hyvin voimakkaasti Kes-
ki-Uudenmaan Reserviupseerikerhojen Keravan, Tuusulan ja Järvenpään 
käsissä. Puheenjohtajista ja vastuuhenkilöistä vain lohjalainen piirin ur-
heilu-upseeri Seppo Iivonen oli näiden paikkakuntien ulkopuolelta.

Piirin työvaliokunta nimesi Porvoon Reserviupseerikerhon vuoden 
kerhoksi 1988. Porvoon kerho oli yksi piirin elinvoimaisimmista kerhoista. 
Se oli kunnostautunut erityisesti erilaisten maanpuolustusaiheisten tilai-
suuksien järjestäjänä, joista esimerkkinä näyttävä itsenäisyyspäivän juhla. 
Piirin hallitus ehdotti Porvoon Reserviupseerikerhoa myös RUL:n vuoden 
kerhoksi. Valitettavasti tämä ei onnistunut. Syynä saattaa olla se, että Uu-
denmaan piirin kerhoista jo kaksi, Lohja ja Hyvinkää, olivat aikaisemmin 
tulleet valituiksi RUL:n vuoden kerhoiksi. Seitsemästä ensimmäisestä val-
takunnallisesta vuoden kerhosta kaksi oli näin ollut jo Uudeltamaalta.479

Suojeluskuntalainen-patsas  
Seinäjoella oli kesällä 1988 paljastettu Pentti Papinahon veistämä Suoje-
luskuntalainen -patsas. Reijo Nummelan aloitteesta Uudenmaan Reser-
viupseeripiiri onnistui hankkimaan tästä patsaasta tehdyn pienoispat-
saan myyntioikeuden sopimuksella Suomen Maanpuolustushistorialli-
selta Yhdistykseltä. Piiri hankki myös Uudenmaan Lääninverovirastolta 
ennakkopäätöksen myynnin liikevaihtoverottomuudesta. Patsasta mark-
kinoitiin koko vuoden ajan Oltermannin ilmoituksilla. Patsaasta teetet-
tiin aluksi 20 kpl:n sarja. Patsaan myynnillä oli tarkoitus rahoittaa osa 
suunnitellun piirin 40-vuotishistorian teettämisestä. Oltermannin lisäksi 
kaikkiin Suomen reserviläisjärjestöjen piirilehtiin ja veteraanijärjestöjen 
lehtiin lähetettiin myynti-ilmoituksia. Lopulta patsasta markkinoitiin 
hyvällä menestyksellä yli kymmenen vuotta.480

Piirien yhteinen kevätretki suuntautui Kaakkois-Suomeen. Eri puo-
lilta Uuttamaata lähteneet kolme bussia veivät retkeläiset Haminaan ja 
edelleen Miehikkälään, missä tutustuttiin paikallisen oppaan avustamana 
Salpalinjan entisöityihin taisteluasemiin. Täältä jatkettiin Ylämaan kautta 
Imatralle, missä käytiin Rajakoulun vieraina tutustumassa sen toimintaan 
ja Rajamuseoon. Immolan lentokentällä seurattiin laskuvarjohyppyjä, 
joissa oli mukana Suomen ensimmäinen tandemhyppy.481

479   URPark: K 14. Esitys valtakunnallisesta vuoden kerhosta 2.3.1989. Ikonen: 2006 s. 91.
480   URPark: K 14. Sopimus pienoispatsaan myynnistä. Oltermanni 2/1989. Pekka Lenkkeri 
         6.2.2010.
481   URPark: Oltermanni 3/1989.

Piirin puheenjohtajien kuvien  
paljastustilaisuus
Jo edellisen vuoden puolella piirihallitus oli päättänyt hankkia piirien yh-
teiseen tilaan Rajamäellä kaikkien entisten puheenjohtajien ja toimin-
nanjohtajien muotokuvat valokuvina. Kaikkien kuvien hankkiminen 
kesti useita kuukausia, ja niiden kerääntymistä seurattiin piirihallituk-
sen kokouksissa. Vihdoin 18. maaliskuuta voitiin piirien tiloissa järjestää 
juhlallinen kuvien paljastustilaisuus. Läsnä olivat kaikki entiset elossa 
olevat puheenjohtajat ja edesmenneiden omaisia. Tilaisuuden avajaispu-
heessaan Reijo Nummela lausui: 

”Tänään muistojen päivänä puhuvat edeltäjämme ja nämä miehet 
niin paasien alta ja rinnoistaan kypsiä muistikuvia. Ne valavat tä-
nään uskoa ja luottamusta tekemämme työn siunauksellisuudesta. 
Paljastettavien muotokuvien kasvoista toiset ovat jo häipyneet niin 
kauas, että vain vanhempi järjestöpolvi näki heidät elävin silmin. 
Nuoremmat oppivat tuntemaan heidät kuvausten ja kertomusten 
välityksellä.” 
Tilaisuuden lopuksi piirin kunniapuheenjohtaja ja vanhin elossa 

ollut puheenjohtaja Adalbert van der Pals kiitti kaikkien huomioitujen 

1989

Piirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kuvien paljastustilaisuus Rajamäellä. Pu-
heenjohtaja Reijo Nummela pitää paljastuspuhetta. Paikalle oli saapunut kutsuttuna 
entisiä puheenjohtajia ja edesmenneiden omaisia sekä runsaasti muita kutsuvieraita.
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puolesta piirejä entisten puheenjohtajien työn muistamisesta. Samassa 
tilaisuudessa paljastettiin myös aliupseeripiirin entisten puheenjohtajien 
muotokuvat.482

Piirin kerhoilla oli vuoden aikana todellinen merkkipäiväsuma. 
Loviisan Reserviupseerikerho täytti toukokuussa 50 vuotta, Mäntsälän 
Reserviupseerikerho ja Västnyland syksyllä 40 vuotta, Hyvinkään Reser-
viupseerit 60 vuotta marraskuussa ja Vihdin Reserviupseerikerho joulu-
kuussa 30 vuotta. Piirin johto kävi onnittelemassa näitä kaikkia.483

Talvisotanäyttely ja piirin historia
Piirin puheenjohtajan Reijo Nummelan ja 2. varapuheenjohtajan Juha 
Koskenrannan ideoimana piiri alkoi yhdessä Sotamuseon kanssa valmis-
tella vuodenvaihteessa kiertävää valokuvanäyttelyä ”Talvisodan ihme”.  

482   URPark: Oltermanni 2/1989.
483   URPark: K 14. Piirihallitus 7.2.1989.

Mukaan hankkeeseen tuli 10 kerhoa, joiden paikkakunnilla näyttelyn 
oli tarkoitus olla esillä. Puheenjohtaja Reijo Nummela huolehti projektin 
rahoituksesta ja onnistui saamaan mm. keravalaiselta Rakennustoimisto 
T. Tasanko Oy:ltä huomattavan 15.000 markan lahjoituksen valokuva-
näyttelyn toteuttamiseen.484

Piirihallituksen keskuudessa oli tullut esille ajatus saada aikaan pii-
rin 40-vuotishistoria. Puheenjohtaja lähetti kirjeen Tampereen yliopis-
ton historian laitokselle ja ehdotti, että piirin historia otettaisiin jonkun 
opiskelijan pro gradu-tutkielman aiheeksi. Kirje ei saanut vastakaikua. 
Siksi päätettiin hallituksen kokouksessa marraskuussa antaa tehtäväksi 
everstiluutnantti Ilmari Hakalalle piirin historian kirjoittaminen hyväk-
symällä työvaliokunnan laatima asiaa koskeva kirjoittajasopimus. Piirin 
yhdyshenkilöksi kirjoittajalle valittiin Reijo Nummela.485

Maanpuolustusjuhla Porvoossa
Uudenmaan seitsemäs maanpuolustusjuhla vietettiin Porvoossa kauniis-
sa säässä 1. lokakuuta. Tilaisuudesta muodostui todellinen kansanjuhla. 
Näyttelyalueella kävi päivän mittaan yli 3 000 henkeä. Puolustusvoimien 
kalustoesittelyn lisäksi katsottavaa tarjosivat taistelunäytös, Rajavartios-
ton pelastusnäytös ja laskuvarjojääkärien hyppynäytös. Ohimarssiin osal-
listui 300 henkeä, ja Lappeenrannan Ratsuväen soittokunta rakuunoiden 
perinneasussa antoi marssille tahdit. Pääjuhlan juhlapuhuja oli kansleri 
Jan-Magnus Jansson.486

ResUL:n ja RUL:n kilpailuissa piirin kilpaurheilijat eivät saavuttaneet 
aikaisempien vuosien menestystä, vaikka mitalisijoilla monesti oltiin. 
ResUL.n ampumasuunnistuskilpailussa Seppo Raula voitti mestaruuden 
sarjassa H40. Talvimestaruuskilpailujen sarjassa H45 Yrjö Nikkinen ot-
ti mestaruuden. Piirikilpailuissa samat nimet esiintyivät palkintosijoil-
la vuodesta toiseen. RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa Taito Vainio 
voitti vakiopistoolin mestaruuden. Veteraaniampujat menestyivät hyvin. 
Heimo Kohijoki voitti pienoiskiväärillä 3x20 laukausta sarjan Y60 ja Pent-
ti Koivisto isopistoolilla sarjan Y70. ResUL:n ilma-asekisoissa Heimo Ko-
hijoki voitti myös ilmakiväärin mestaruuden sarjassa Y60.487

Vaikka vuosi 1988 oli ollut piirille taloudellisesti hyvä, vuosi 1989 

484   URPark: K 14. Talvisotanäyttelyn kokouspöytäkirja 19.6.1989.
485   URPark: K 14. Nummelan kirje Tampereen yliopistolle 12.7.1989, Piirihallituksen kokous 
        7.11.1989.  Sopimus Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n historiikin kirjoittamisesta.
486   URPark: K 14. Piirin vuosikertomus vuodelta 1989. Oltermanni 4/1989.
487   URPark: K 14. Piirin kilpaurheilutoiminnan ja ampumatoiminnan vuosikertomukset 1989.

1989

Piirien maanpuolustusjuhlassa Porvoossa Lappeenrannan Ratsuväen soittokunta ra-
kuunoiden perinteisessä asussa paraatin kärjessä.
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oli vielä parempi. Piirin tilinpäätöksen 
ylijäämä oli 28.494 markkaa. Merkittä-
vimmät tulot olivat jäsenmaksut, pat-
sastuotot, lahjoitukset, ilmoitukset ja 
toiminta-avustus. Menoista suurimmat 
olivat kilpailujen osallistumismaksut ja 
niiden matkakulut, toiminnanjohtajan 
palkkaus ja palkitsemiset. Taseen lop-
pusumma oli 80.163 markkaa.488

Piirin syyskokous ei tuonut muu-
toksia piirin johtoon, entiset miehet 
jatkoivat uudelle vuosikymmenelle. 
Kokous hyväksyi yksimielisesti piirin 
tavoiteohjelman ja toimintasuunnitel-
man vuodelle 1990 hallituksen esittä-
mässä muodossa. Suunnitelman punai-
sena lankana oli pyrkimys toiminnan 

kokonaisvaltainen kehittäminen yhteistyön ja koulutuksen ylläpitämisen 
avulla. Piirin edustajiksi liittovaltuustoon valittiin seuraavaksi kolmivuo-
tiskaudeksi edelleen Reijo Nummela ja Pentti Orhala ja heille henkilö-
kohtaiset varamiehet Risto Lampinen ja Terho Rask. Ruotsinkielisten 
edustajaksi tuli Uudeltamaalta Håkan Karlsson Loviisasta.489

Antti Ahlström RUL:n puheenjohtajaksi
Reserviupseeriliitto valitsi vuosikokouksessaan Kuusankoskella marras-
kuussa 1989 pidetyssä kokouksessaan liiton uudeksi puheenjohtajaksi 
maatalous ja metsätieteiden tohtori, professori ja kapteeni Antti Ahlströ-
min. Hän oli ollut vuodesta 1988 liiton 2. varapuheenjohtaja ja aikai-
semmin toiminut mm. Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtajana. 
Hän asui Nurmijärvellä ja oli Klaukkalan Reserviupseerikerhon jäsen. 
Ahlström totesi Reserviläinen-lehdessä, että liiton suuri jäsenmäärä ja 
jäsenhankinta eivät saa olla itsetarkoituksia vaan: 

”Toiminnan tulee olla niin motivoivaa, että se sinänsä vetää mukaan 
uusia jäseniä. On kaikkien etu, jos jäsenistö tulee toiminnallisen 
aktiivisuuden ansiosta eikä jäsenhankintakampanjalla.” 490

488   URPark: K 14. Piirin tuloslaskelma 01.01.- 31.12.1989.
489   URPark: K 14. Piirin syyskokous 7.11.1989.
490   Ikonen 2006: s 94, 99. Reserviläinen 1/1990.

Uusi vuosikymmen,  
suurten muutosten aika
1990
Uuden vuosikymmenen alku toi mukanaan jo edellisvuosikymmenen 
lopulla alkaneen Neuvostoliiton romahtamisen. Sen entisistä osatasa-
valloista osa sai itsenäisyytensä takaisin, ja osa itsenäistyi ensi kertaa. 
Saksa sai yhdentymisensä päätökseen, ja Varsovan liitto hajosi. Suomi il-
moitti yksipuolisesti Pariisin rauhansopimuksen sotilaallisten rajoitusten 
poistumisesta muille sopijapuolille ilman mitään vastalauseita. Maailma 
muuttui merkittävästi ja sen mukana myös Suomen Reserviupseeriliiton 
ja sen piirien toimintaympäristö.

Vuoden 1990 alkaessa piirin johdossa tapahtui vain yksi muutos. 
Taloudenhoitajaksi valittiin jo vuodesta 1980 asti taloudenhoitajana 
toimineen järvenpääläisen Juha Kunnaalan tilalle tuusulalainen Väinö 
Nukarinen. Samalla valittiin piirin taloustoimikunnan puheenjohtajak-
si tuusulalainen Jaakko Pentikäinen. Hän lähetti vuoden alussa kerho-
jen puheenjohtajille kirjeen, jossa kertoi taloustoimikunnan tarvitsevan 
apua. Puheenjohtajat velvoitettiin etsimään kerhon toiminta-alueelta yri-
tykset ja niiden yhteyshenkilöt, joihin piiri voisi suoraan ottaa yhteyttä 
tukijärjestelyjen käynnistämiseksi. Pentikäinen korosti, ettei tarkoitus 
ollut tulla kerhojen rahoituslähteille, vaan luoda ylemmälle tasolle pit-
käaikaisen taloudellisen tuen edellytykset.491 

Valokuvanäyttely
Talvisodan 50-vuotismuistoon liittynyt valokuvanäyttely ”Talvisodan ih-
me” kiersi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden ajan kymmenellä 
eri paikkakunnalla järjestyksessä: Järvenpää, Loviisa, Porvoo, Kerava, 
Tuusula, Kirkkonummi, Lohja, Tammisaari, Hanko ja Siuntio. Kerhojen 
jäsenet siirsivät näyttelyn paikkakunnalta toiselle. Sotamuseon valokuva-
toimisto järjesti näyttelyyn kuvat, ja Uudenmaan reserviläispiirit hoitivat 
muut järjestelyt. Näyttely oli ensimmäiseksi esillä Järvenpäässä, missä sen 
avasivat Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraaliluutnantti Erkki 
Rannikko ja Järvenpään kaupunginjohtaja Kaarle Salmivuori. Näyttely sai 
paljon julkisuutta paikallislehdissä ja myös paikallisradiossa.

491   URPark: K 15. Piirihallitus 14.3.1990. Nummelan ja Pentikäisen kirje kerhojen puheen- 
         johtajille.

1990

Reserviupseeriliiton liittokokouksessa 
Kuusankoskella puheenjohtajaksi va-
littiin Klaukkalan Reserviupseeriker-
hon jäsen professori Antti Ahlström.
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Näyttelyyn tutustujien määrä vaihteli paljon eri paikkakunnilla, 
suurin määrä oli Porvoossa, missä siihen kävi tutustumassa yli 1 000 
henkeä. Everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa oli laatinut näyttelyä varten 
talvisodasta lyhyen yleisesityksen, joka jaettiin kävijöille.492

Koulutusta
Piirin toiminta kanavoitui yhä selvemmin eri toimikuntien kautta. Va-
rapuheenjohtaja Veikko Karhumäen johtama koulutus- ja tiedotustoi-
mikunta keskittyi vuoden aikana piirihallituksen kouluttamiseen, yri-
tysseminaarien järjestelyihin, Oltermannin kehittämiseen ja edustavan 
toimintaesitteen luomiseen. Edellisenä vuonna aloitetut johtamistaidon 
kurssit vietiin vuoden aikana päätökseen, mutta uusia ei aloitettu. Pii-
rin kolmas, lähinnä PKT-yrittäjille suunnattu, markkinointiseminaari 
järjestettiin Tuusulassa elokuun lopussa. Kurssin luennoitsijana toimi 
valtiotieteen maisteri Göran Lindgren. Kurssista saadut hyvät kokemuk-
set innostivat suunnittelemaan vastaavia uusia kursseja. Piirien yhteisen 
toimintaesitteen tekemistä oli esittänyt puheenjohtaja Reijo Nummela. 

492   URPark. K 15. Piirihallituksen kokous 7.2.1990. Liite 8.

Esitteen tekemisen projektiryhmän muodostivat Veikko Karhumäki, Rei-
jo Nummela, Juha Koskenranta, Rainer Wiceen ja Pekka Lenkkeri. Ulko-
puolisten tukijoiden ansiosta esitteestä ei koitunut piireille kuluja. Esitet-
tä oli tarkoitus käyttää informaatiotilaisuuksissa ja jäsenhankinnassa.493

Piirin peruskurssijaos järjesti lokakuussa maastojohtamisen kurssin. 
Palaute kurssilta oli hyvin myönteinen. Keravalaisen Reino Ruotsalaisen 
johtama jaos sai peruskurssitoiminnan uudelleen käyntiin edellisvuosien 
hiljaiselon jälkeen. Yhteistyö vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestöjen 
kanssa oli edelleen kiinteää.494

Piirin RESO-kouluttajana toimi edel-
leen 2. varapuheenjohtaja Juha Koskenranta. 
Piirin RESO-koulutustilaisuuksia ei järjestet-
ty, mutta muutamissa kerhoissa järjestettiin 
omia koulutustilaisuuksia. Vuoden alkupuo-
lella koulutustoimikunta lähetti kerhoille 
RESO-kyselyn, jossa pyrittiin selvittämään 
kerhojen halukkuutta RESO-koulutukseen 
tulevina vuosina. Pääosa vastanneista ilmoit-
ti toimivansa jo RESOn hengessä, tai niillä 
oli tarkoitus siirtyä sen mallin mukaiseen 
toimintaan.495

Jäsenhankintakampanja
Piirin jäsenkehitys oli ollut koko edellisen 
vuosikymmenen varsin maltillista. Parhaiten 
jäsenmäärä kasvoi vuonna 1987, ja silloinkin 
vain 3,9 % vuodessa. Vain tätä yhtä vuotta 
lukuun ottamatta kasvu oli ollut vuosittain 
vajaan prosenttiyksikön luokkaa. Vuoden-
vaihteessa kerhojen yhteinen jäsenmäärä oli 
ollut 1 995 reserviupseeria. Suurimman kas-
vun olivat saavuttaneet Porvoo ja Kerava, ja 
suurin menetys oli Hyvinkäällä. Helmikuun 
piirihallituksen kokouksessa Veikko Kar-
humäki julkaisi kerhojen jäsenhankintaan 

493    URPark: K 15. Piirin toimintakertomus vuodelta 1990. Liite koulutus- ja tiedotustoimikunta.
494   URPark: K 15. Piirin toimintakertomus vuodelta 1990.
495   Ibid.

1990

”Talvisodan ihme” -valokuvanäyttelyn avajaiset Järvenpäässä tammikuussa 1990. Ku-
vassa Järvenpään kaupunginjohtaja Kaarle Salmivuori, Etelä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja kenraaliluutnantti Erkki Rannikko ja Itä-Uudenmaan Sotilaspiirin päällikkö 
eversti Erkki Silvo näyttelyyn tutustumassa.

Piirien yhteinen toimintaesi-
te jäsenhankintakampanjaa 
varten.
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tähtäävän kampanjan. Valmis toimintamalli annettiin kaikille kerhoille. 
Kampanjalla ei lopulta ollut paljon tehoa. Tulosta sai aikaan vain Järven-
pää, joka sekin vain kahdeksan jäsenen lisäyksen. Piirin jäsenmäärä laski 
neljälläkymmenellä, mikä olisi ollut todennäköisesti vielä suurempi il-
man kampanjaa. Jäsenhankintakilpailun voitti Järvenpää. Jäsenluvultaan 
piirin suurin kerho oli edelleen Lohja 253 jäsentä ja seuraavaksi Kerava 
178 jäsentä.496

Urheilua
Piirin urheilutoimintaa johti lohjalainen urheilu-upseeri Seppo Iivonen. 
Piirikilpailut vietiin läpi yhtä poikkeusta lukuun ottamatta urheilupar-
lamentissa laaditun urheilukalenterin mukaisesti. Hyvinkään ja Sipoon 
kerhot järjestivät ResUL:n ampumasuunnistuskilpailut Sipoossa. Hel-
singin piirin kanssa jatkettiin tunnusteluja kilpailuyhteistyön laajenta-
miseksi. Uutuutena piireissä oli ensi kertaa oma kuntourheiluun liittyvä 
reserviläiskierros. Päävastuussa tässä olivat piirien kuntourheiluvastaavat 
Raimo Kaasalainen ja Ossi Pettinen. Piirit saivat myös tehtäväkseen jär-
jestää Tuusulassa SVUL:n suurkisoihin liittyvän ampumahiihdon esitte-

496   Ibid.

ly- ja koulutustilaisuuden. Liittotason kilpailuihin osallistumista vähensi 
niiden järjestäminen Pohjois-Suomessa. Talvimestaruuskilpailuissa Ari 
Enroth saavutti yleisen sarjan, Kari Huttunen sarjan V40 ja Asko Kan-
gasmaa sarjan V55 mestaruuden. Ampumaratojen puute alkoi vaivata 
ampumaurheilun harrastamista. Tästä huolimatta liiton ampumames-
taruuskilpailuissa Pentti Koivisto saavutti pienoispistoolin sarjan Y70 ja 
Heimo Kohijoki sarjan Y60 mestaruuden.

Asko Kangasmaa Keravalta saavutti vuoden 1990 maanpuolustusur-
heilijan arvon. Keravan Reserviupseerikerho sai jälleen kerran haltuunsa 
Osuuskassamaljan.497 

Kahdeksas maanpuolustusjuhla
Toimintakauden turvallisuuspoliittinen päätapahtuma oli piirin VIII 
maanpuolustusjuhla Karkkilassa lokakuun 7. päivänä. Juhlan ohjelma 
noudatti edelleen perinteistä kaavaa. Päivä alkoi lipunnostolla ja jatkui 
juhlajumalanpalveluksella sekä seppeleiden laskulla sankarihaudoille. 
Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua eri järjestöjen ja puolustusvoimien 
joukko-osastojen järjestämään näyttelyyn. Ohimarssiin osallistuivat 
joukko-osastojen lippujoukkueet sekä omana osastonaan sotiemme ve-
teraanit, sinibaretit ja reserviläiset. Uudessa Karkkila-salissa pidetyssä 
pääjuhlassa puhui kenraaliluutnantti Erkki Rannikko, joka lausui mm: 

”Meidän tulee säilyttää maailman vahvimpiin kuuluva puolustus-
tahtomme. Tulevaisuudessa vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
merkitys tulee säilymään ja entisestään kasvamaan.” 

Juhlaan osallistui ja sitä seurasi arviolta 2 000 henkeä.498

Piirin talous kohentui edelleen huomattavasti. Tilikauden 1990 yli-
jäämäksi jäi 35.383 markkaa. Oma pääoma taseessa oli 108.302 mark-
kaa. Suurimman tuloerän muodosti SK-patsaan myynnistä saadut tuotot 
25.377 markkaa. Toiseksi suurin tuloerä oli jäsenmaksut ja seuraavaksi 
ilmoitusmyynti. Suojeluskuntalainen-patsaan tuotto päätettiin varata 
piirin 40-vuotishistoriikin kirjoituksen ja painattamisen rahoittamiseen. 
Vuoden suurimmat kulut olivat toiminnanjohtajan palkka, ampumatoi-
minta ja muu kilpailutoiminta.499

Lokakuun alussa järjestettiin toiminnanjohtaja Pekka Lenkkerin 
aloitteesta ensimmäinen Oltermannin lukijamatka. Se suuntautui laivalla 

497   URPark: K 15. Piirin toimintakertomus 1990. Urheilu- ja ampumatoiminta.
498   URPark: Oltermanni 3/1990.
499   URPark: K15. Piirin toimintakertomus 1990. Liite tilinpäätös.

1990

Piirin toiminta on ollut myös edustamista. Piirien johto onnittelemassa 50-vuotiasta 
hyvää yhteistyökumppania Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiä. Onnittelijoina vasem-
malta Reijo Nummela, reserviläisten puheenjohtaja Seppo Pallonen ja toiminnanjoh-
taja Pekka Lenkkeri.
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Tukholmaan tutustumaan Ruotsin Armeijamuseoon. Oppaana matkalla 
oli eversti Olli Yki-Järvinen.500

Piirin syyskokouksessa marraskuun alussa Kauniaisissa ei tehty uusia 
henkilövalintoja. Piirin puheenjohtajisto jatkoi tehtävissään seuraavalle 
vuodelle. Merkittävin kokouksen päätöksistä oli yksityiskohtaisen toi-
mintasuunnitelman ja tavoiteohjelman hyväksyminen. Päätöksen mu-
kaisesti: 

”Piirin toiminta-ajatuksena on jäsenistön johtamisvalmiuksien kehit-
täminen, reserviupseerihengen ja maanpuolustusvalmiuden ylläpitä-
minen sekä vaikuttaminen yleiseen maanpuolustustahdon kohotta-
miseen ja maanpuolustusedellytysten parantamiseen aktiivisen piiri- 
ja kerhotoiminnan sekä kattavan maanpuolustustiedotuksen avulla.” 

Piirille määritettiin seuraavalle vuodelle viisi painopistealuetta: RUL:n 
60-vuotistapahtumat, piirin talouden turvaaminen, reserviläistaitojen 
kehittäminen, TURPO-toiminnan kehittäminen ja tiedotustoiminta. Jo-
kainen tavoite pilkottiin tavoitteisiin, ja määriteltiin vastuuhenkilöt ja 
aikatavoitteet. Piirihallituksen kokouksiin osallistuminen oli heikenty-
nyt, ja siksi päätettiin vähentää hallituksen kokousten määrää yhdellä 
kuudesta viiteen seuraavan vuoden aikana.501

Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa pyysi ampumaupseeri 
Palle Karola, joka oli toiminut tehtävässään jo vuodesta 1971, vapautusta 
tehtävästään. Urheilu-upseerina toiminut Lohjan Seppo Iivonen luopui 
myös tehtävästään, ja hänen tilalleen valittiin Håkan Karlsson Loviisasta. 
Karolan tilalle ei löydetty toista henkilöä, joten hän sai jatkaa tehtäväs-
sään edelleen.502

1991
Suomi oli koko sodanjälkeisen ajan noudattanut tarkasti Pariisin rauhan-
sopimuksen määräyksiä. Tämä oli näkynyt reserviupseerien järjestötoi-
minnassa erilaisina toiminnallisina rajoituksina. Syyskuun lopussa 1990 
Suomi teki merkittävän ulkopoliittisen ratkaisun. Suomen hallitus totesi, 
että rauhansopimuksen III osassa mainitut Saksaa ja Suomen puolustus-
ta koskevat määräykset olivat menettäneet merkityksensä. Samoin kat-
sottiin Neuvostoliiton kanssa solmittu YYA-sopimus aikansa eläneeksi, 
vaikka sen lopullinen irtisanominen siirtyi vuoteen 1992, jolloin Suomen 

500   URPark: K 15 Piirin toimintakertomus vuodelta 1990
501   URPark: K 15. Piirin syyskokous 7.11.1990.
502   URPark: K 15. Piirihallitus 10.12.1990.

1991

ulkopolitiikan tärkeimmäksi asiaksi oli jo tullut pyrkiminen EU:n jäse-
neksi.503 Kaikki tämä aiheutti maanpuolustusjärjestöjen toimintaympä-
ristön muuttumisen entistä haastavammaksi.

Uusi koulutusjärjestelmä
Tammikuun alussa 1991 pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti 
Gustav Hägglund asetti puolustusvoimien komentajan toimeksiannosta 
kenraalimajuri Ilkka Ilmolan johtaman toimikunnan selvittämään, mi-
ten vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttää olisi kehitettävä. Lisäksi 
työryhmän tuli ottaa kantaa, miten vapaaehtoista ei-aseellista sotilaskou-
lutusta voitaisiin järjestää maanpuolustusjärjestöjen puitteissa. Ilmolan 
työryhmän muistio ilmestyi syyskuussa. Sen pääperiaatteena oli, että 
koulutustoiminta tulisi toteuttaa puolustusvoimien ja maanpuolustusjär-
jestöjen yhteistyönä. Erilaiset kurssit tulisivat yhdistymään kertausharjoi-
tusjärjestelmään. Ensimmäiset kurssit oli tarkoitus aloittaa kokeiluluon-
toisesti seuraavan vuoden aikana kolmella tai neljällä paikkakunnalla.504.

503   Meinander 1999 s. 478–481. Ikonen 2006: s. 96–97
504   Ikonen 2006: s. 97–98.

Eero Lehti, joka oli piirin edustajana liiton liittoneuvostossa kolmetoista vuotta, esit-
telee Keski-Uusimaan toimitustiloja piirihallitukselle. Kuvassa ovat vasemmalta Juha 
Koskenranta, Eero Lehti, Raimo Kaasalainen, Jouko Tynkkynen, Johnny Engström, Pent-
ti Ylönen, Pertti Pekkanen, Reijo Nummela, jonka takana Juha Sorvari, sekä Risto Sirola.
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Taistelukoulun esitelmät
Taistelukoululla Tuusulassa järjestetyt esitelmätilaisuudet olivat vakiin-
nuttaneet asemansa piirin toiminnassa. Vähitellen reserviläispiirien li-
säksi myös muut maanpuolustusjärjestöt olivat tulleet mukaan tilaisuuk-
sien järjestäjiksi. Esitelmistä tiedotettiin tehokkaasti sekä Oltermannissa 
että kerhojen omissa tiedotteissa. Vuoden 1991 aikana pidettiin kahdek-
san jäsenistölle ja yleisölle tarkoitettua esitelmätilaisuutta. Niitä oli kuu-
lemassa jokaisella esitelmäkerralla edelleen keskimäärin hieman yli 50 
kuulijaa. Tammikuussa naisten maanpuolustusaiheinen esitelmätilaisuus 
keräsi kuitenkin niin paljon kuulijoita, että osa joutui seuraamaan puo-
lustusministeri Elisabeth Rehnin esitelmää salin käytäviltä ja aulasta.505 

Taistelukoululla järjestettiin helmikuun lopussa seminaari, jossa 
pohdittiin Suomen tulevaisuutta muutosten kourissa. Tämä seminaari 
järjestettiin Reserviupseeriliiton 60-vuotisjuhlaan liittyvänä piiritapah-
tumana. Tilaisuuden alustajina olivat johtaja Jyrki Haikonen Elinkeino-
elämän valtuuskunnasta, erikoistutkija Kari Möttölä Ulkoministeriös-
tä ja professori Mikko Viitasalo Sotakorkeakoulusta. Paneelin mielestä 
suomalaiset uskoivat yhä, että maamme oli lintukoto, johon eivät pahan 
maailman tapahtumat yllä.  Suuret maailmanpoliittiset tapahtumat oli-
vat kuitenkin hätkähdyttäneet suomalaisia, josta seurasi maanpuolus-
tustahdon yleinen nousu. Tästä hyvänä esimerkkinä oli puolustuspo-
liittisen neuvottelukunnan lähes yksimielinen kannanotto. Mikko Vii-
tasalo oli kuitenkin huolissaan varusmiespalveluksen keskeyttäneiden 
määrän kasvusta. Jyrki Haikosen mukaan Suomen tuli päättää: haluaa-
ko se olla Euroopan passiivinen periferia vai aktiivinen mukanaolija ja 
vaikuttaja.506

Vuoden aikana Taistelukoululla esitelmöivät edellisten lisäksi hal-
lintojohtaja Juhani Kopperi rautatieliikenteen kehitysnäkymistä, dosent-
ti Sven Ise virolaisista vapaaehtoisista jatkosodassa ja everstiluutnantti 
Erkki Nordberg piti sotilaspoliittisen katsauksen. Syyskaudella olivat 
esitelmöitsijöinä tohtori, everstiluutnantti evp Pekka Visuri Ulkopoliit-
tisesta instituutista aiheenaan Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne, 
eversti evp Vilho Tervasmäki aiheenaan Talvisodasta jatkosotaan, sekä 
lakitieteen lisensiaatti Veikko Vennamo, joka kertoi luovutetun Karjalan 
merkityksestä.507

505   URPark: K 16. Piirin toimintakertomus vuodelta 1991.
506   URPark: Oltermanni 2/1991.
507   URPark: K 16. Piirin vuosikertomus 1991.

Espoo-Kauniainen Reserviupseeri- 
kerho eroaa piiristä
Piirihallitus joutui käsittelemään kokouksessaan toukokuussa epämielui-
saa asiaa. Espoo-Kauniainen Reserviupseerikerho ilmoitti kirjeitse pii-
rihallitukselle eroavansa kevätkokouksensa päätöksen mukaisesti piirin 
jäsenyydestä ja ilmoitti liittyvänsä Helsingin Reserviupseeripiirin jäse-
neksi. Piirihallitus päätti hyväksyä eronpyynnön, mutta totesi samalla, 
että päätöksestä seuraa myös RUL:n sisäisen piirijaon muutos. Piirihalli-
tus päätti saattaa asian tiedoksi liittoon käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 
liittovaltuuston kokouksessa. Espoo-Kauniaisten kerho oli koko edellisen 
vuosikymmenen ollut hyvin passiivinen osallistuja piirin kokouksiin ja 
toimintaan. Kuitenkin eroavan kerhon yli sadan jäsenen poistuminen 
vahvuudesta oli melkoinen menetys. 508

Rajojen jotos
Keväällä RUL järjesti juhlavuotensa kunniaksi Rajojen-
jotos tapahtuman. Se lähti liikkeelle maaliskuun alussa 
Nuorgamista kahteen suuntaan pitkin rajaa. Jotokseen 
liittyi viesti, jota yhteensä yli tuhat reserviupseeria kul-
jetti läpi Suomen. Lapissa oli lunta, pakkasta ja myrs-
kyä, mutta etelässä kuljettiin jo lähes kesäkelissä. Jotos 
kulki Uudellamaalla kerhojen viedessä viestiä sekä läntistä että itäistä reit-
tiä. Läntisellä reitillä Hangon kerho vastaanotti viestin lääninrajalla Tenho-
lassa. Vaihdon jälkeen Västnyland kuljetti sen edelleen kanooteilla Dragsvi-
kiin. Viestin alueellinen päätapahtuma oli Tammisaaressa 22. toukokuuta. 
Runsaan kutsuvierasjoukon seuratessa Västnylandin kerho luovutti viestin 
piirin johdolle, joka luovutti se edelleen Karkkilan kerholle Dragsvikin va-
ruskunnan lippukentällä. Täältä viesti kulki Karkkilan, Vihdin, Lohjan ja 
Klaukkalan kerhojen viemänä Hyvinkäälle. Hyvinkään kerho vei viestin Ke-
ravanjärvelle, jossa Mäntsälän kerho vastaanotti sen 24.5. Seuraavina olivat 
vuorossa Järvenpään ja Keravan kerhot. Tuusulan kerho vastaanotti viestin 
Taistelukoululla, josta jatkettiin Kehä III:lle, josta Kirkkonummen kerho 
vei sen läntisen reitin päätepisteeseen Espoolahden sillalle 27.5. Itäisellä 
reitillä Loviisa vei viestiä kotikaupunkinsa alueella 23.5. ja Porvoo omas-
saan 26.5. Viesti päättyi RUL:n 60-vuotisjuhlaan Tampereella 2.6.1991. 

508   URPark: K 16. Piirihallitus, saapuneet kirjeet. 
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Jotoksella pyrittiin korostamaan maamme rajojen vartioinnin ja maanpuo-
lustuksen merkitystä. Vaihtojuhlallisuuksien yhteydessä Tammisaaressa 
piirin puheenjohtaja Reijo Nummela lausui: 

”Viestin sisältö ei ketään yllätä. Uutisarvoa sen sijaan tarkkaava kuu-
lija löysi sanoista: tehtävästämme tietoisina, vastuuntuntoisina sekä 
halukkaina laajempaan vastuuseen maapuolustustehtävissä, olem-
me valmiit palvelemaan isänmaatamme niin rauhan kuin sodan ai-
kana. Siinä viestin ikuisuusarvot ja uutisarvo kohtaavat toisensa.”509

Piirineuvoston puheenjohtaja vaihtuu
Piirineuvoston kokouksessa 22.5.1991 piirineuvoston puheenjohtaja 
Adalbert van der Pals pyysi vapautusta tehtävästään. Hänen tilalleen 
puheenjohtajaksi valittiin piirineuvoston varapuheenjohtaja Otto Lind-
fors Keravalta. Piirineuvoston sihteerinä toimi edelleen Veikko Hiltunen 
Keravalta. Vastavalittu uusi puheenjohtaja ilmoitti puheenvuorossaan 
piirihallituksen kokouksessa, että piirineuvosto tulee auttamaan piirin 
historiikin kirjoittamisessa. 510

509   URPark: K 16. Piirin toimintakertomus 1991. Piiritiedote 24.4.1991. Nummelan puhe 
         Tammisaaressa 22.5.19919.
510   URPark: K 16. Piirinhallituksen kokous 22.5.1991.

Piirin puheenjohtaja Reijo Nummela ja Västnylandin puheenjohtaja Tage Dahlström 
luovuttavat Rajojen Jotoksen viestin juhlallisessa vaihtotilaisuudessa Dragsvikin va-
ruskunnan lippukentällä karkkilalaisille. Puheenjohtaja Lauri Kantolan vastaanotettua 
viestin Reino Pajuoja ja Olli Merinen lähtivät viemään sitä juosten.

Västnylands Reservofficersförening oli valinnut viestin kuljettamiseksi kajakit, joten 
viestinviejien asu oli sen mukainen.

Rajojen Jotoksen itäisen viestin reitti kävi myös Porvoon Navigaatiomessuilla, jossa 
viestin sanoma juhlallisesti julkistettiin kaupungin ja merivartioston edustajille sekä 
messuyleisölle.
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Maanpuolustusjuhla Järvenpäässä
Yhdeksäs maakunnallinen maanpuolustusjuhla järjestettiin lokakuun 6. 
päivänä Järvenpäässä hieman pienemmissä puitteissa kuin aikaisempina 
vuosina. Lipunnoston, jumalanpalveluksen ja seppeleenlaskun jälkeen 
seurasi ohimarssi, johon liittyi myös Satakunnan lennoston Draken-parin 
ylilento. Pääjuhlan juhlapuhujana oli kenraalimajuri Pertti Nykänen. Tu-
hatlukuinen juhlayleisö koki näyttävän maanpuolustusjuhlan.511

Urheilua
Piirin urheilutoiminta oli urheilu-upseerin loviisalaisen Håkan Karlsso-
nin johdossa. Menestystä tuli myös pohjoismaisella tasolla. Hyvinkään 
Ari Enroth saavutti henkilökohtaisen Pohjoismaiden mestaruuden maas-
tomestaruuskilpailussa ja oli mukana niin maastomestaruuden voitta-
neessa joukkueessa kuin ampumasuunnistusviestin joukkueessakin.  
Vuoden maanpuolustusurheilijaksi nimettiin, huolimatta Enrothin an-
sioista, hyvinkääläinen Ossi Autio. Osuuskassamalja meni taas kerran 
Keravan reserviupseerikerholle. RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa 
piiri sai kaksi kaksoismestaria.  Rolf Stenbäck voitti pienoispistoolin ja 
isopistoolin sarjassa Y70 sekä Heimo Kohijoki pienoiskiväärin 60 ls ja 
3x20 ls sarjassa Y60. Muuten menestys oli ”hyvää keskitasoa”.512

Syyskokous marraskuussa ei tuonut edelleenkään mitään muutoksia 
piirin johtoon. Kuitenkin syyskokousta edeltävässä hallituksen kokouk-
sessa puheenjohtaja Reijo Nummela oli todennut, että vuodelle 1993 on 
piirin johdon kokoonpano valmisteltava uudelle pohjalle. Näin hän il-
maisi halunsa väistyä puheenjohtajan tehtävästä. Hänen mukaansa uudet 
tuulet olivat puhaltamassa koko järjestössä. Puheenjohtaja Reijo Num-
mela totesi kokouksen avajaispuheessaan: 

”Maanpuolustustyö on tullut tienhaaraan, jossa kulttuurinen muu-
tos on särkemässä entisiä rakenteita ja muovaamassa uusia. Miten 
tässä vaiheesta selviämme on herättänyt kaikkien maanpuolustus-
järjestöjen piirissä kysymyksiä, joilla pyrimme itsellemme selvit-
tämään voiko tulevaisuutemme sittenkin olla luotavissa tahdon, 
tiedon ja taidon avulla? Puolustusvoimat ovat tehneet sitä omalla 
suunnallaan ja järjestöt omallaan. Sen lisäksi on voitu yhteisesti 
etsiä keinoja, kuten vapaaehtoista maanpuolustusta pohtivan työ-
ryhmän, äskettäin julkistama, mietintökin jo osoittaa.” 

511   URPark: Oltermanni 4/1991.
512   URPark: K 16. Piirin vuosikertomus 1991.

Maanpuolustuskoulutuksen alku
Piirit olivat valinneet jo 12.6.1991 pidetyssä PYT:n kokouksessa Uuden-
maan piirien koulutuspäälliköksi järvenpääläisen kapteeni res Yrjö Lind-
strömin. (Häntä ei pidä sekoittaa hyvinkääläiseen, vuosien 1973–1975 
piirin puheenjohtajaan ja piirineuvoston jäseneen, rehtori Yrjö Lindströ-
miin.) Maanpuolustuskoulutuksen johtoryhmä oli esittänyt piirien vas-
tattavaksi 29.11.1991 mennessä kolme kysymystä: Onko piiri osaltaan 
halukas järjestämään peruskursseja, mitkä ovat piirin valmiudet nimetä 
koulutustoimintaan vastaavat henkilöt ja miten suureksi arvioitiin tar-
vittavan taloudellisen tuen suuruus? Keskustelun jälkeen hallitus päätti, 
että Uudenmaan piiri on valmis järjestämään peruskurssin, ja totesi, että 
piiristä löytyy tarvittava henkilöstö. Kolmanteen kysymykseen ei pystytty 
vastaamaan, koska ei tunnettu kurssien ohjelmaa ja tarvittavia resursseja.  
Hallitus valtuutti Yrjö Lindströmin ja Pekka Lenkkerin määrittelemään 
resurssien tarpeen ja ilmoittamaan sen Maanpuolustuskoulutuksen joh-
toryhmälle. Lindström ilmoitti pian, että Tuusulan, Keravan, Järvenpään 
ja Jokelan kerhot ovat valmiit yhteistoiminnassa järjestämään kursseja.513

Alkava lama vaikutti edellisvuosina erinomaisesti kehittyneeseen pii-
rin talouteen. Hyvin sujunut suojeluskuntalainen-pienoispatsaan myynti 
ei enää käynyt entiseen malliin. Kuitenkin piirin tilinpäätös osoitti 37.243 
markkaa ylijäämää, joka oli lähes yhtä suuri kuin varsinaisten kulujen määrä 
41.108 markkaa. Taseen loppusumma kohosi ja oli jo 145.546 markkaa.514 

1992
Alkanut vuosi oli piirin 40. toimintavuosi ja samalla Suomen itsenäisyy-
den 75-vuotis juhlavuosi. Piiriin kuului vuoden alkaessa 19 kerhoa, joissa 
oli yhteensä 1 827 jäsentä. Vuodenvaihteessa jäivät luvusta pois eronneen 
Espoo-Kauniainen kerhon yli sata jäsentä. Piirin suurin kerho oli edelleen 
Lohja, jossa oli 244 jäsentä. Toiseksi oli noussut Järvenpää 181 jäsenellä 
ohi Keravan ja Hyvinkään. Pienin kerho oli Sipoo 14 jäsenellä.515

Avatessaan piirihallituksen ensimmäistä kokousta tammikuussa 
1992 puheenjohtaja Reijo Nummela lausui mm: 

”Siirtyessämme tälle uudelle järjestövuodelle edessämme on paljon 

513   URPark: K 16. Piirihallituksen kokous 6.11.1991. Lindströmin kirje Maanpuolustuskou- 
         lutuksen johtoryhmälle 25.11.1991.
514   URPark: K 16. Piirin toimintakertomus vuodelta 1991, tilinpäätös.
515   URPark: K 16. Piirin toimintakertomus vuodelta 1992.
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tuloshakuista työtä. Vietämme myös 40-vuotisjuhlaamme loppu-
vuodesta, mutta se ei saa häiritä muuta toimintaamme, vaan pikem-
minkin kannustaa uusiin saavutuksiin. Olen lähes varma mm. siitä, 
että alkava vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus tulee koskette-
lemaan kokeilukurssin osalta tänä vuonna myös meitä. Toteutues-
saan se on keskiselle Uudellemaalle melkoinen haaste.”  

Puheensa päätteeksi Reijo Nummela lahjoitti piirille ”Suojeluskuntalai-
nen Puheenjohtaja-patsaan” ikuisesti kiertämään piirin puheenjohtajille. 
Se oli hänen henkilökohtainen lahjansa juhlavuottaan viettävälle piirille. 
Kokouksen yhteydessä piirien koulutuspäällikkö Yrjö Lindström ilmoitti 
tulevan peruskurssin pituudeksi suunnitellun alun perin 60 tuntia, mutta 
tämä oli todettu liian pitkäksi. Maanpuolustuskoulutuksen johtoryhmälle 
oli ehdotettu 25 tunnin kurssia. Lindström ilmoitti lisäksi, että ohjelman 
suunnittelussa otetaan yhteyttä muihin maanpuolustusjärjestöihin.516 Re-
serviupseerijärjestön koulutuksen uusi aika oli alkanut.

Järvenpäästä RUL:n vuoden kerho
Reserviupseeriliiton liittovaltuusto palkitsi kokouksessaan 25.4.1992 Uu-
denmaan Reserviupseeripiirin ehdotuksesta liiton vuoden 1991 kerho-
na Järvenpään Reserviupseerikerhon. Palkinnon myöntämiseen vaikutti 
osaltaan Järvenpäässä edellisvuonna toteutettu näyttävä ja onnistunut 
maakunnallinen maanpuolustusjuhla. Järvenpää oli jo kolmas uusmaa-

516   URPark: K 16. Piirihallitus 16.1.1992.

Piirihallitus kokouksessaan vuonna 1992.  Keskellä istumassa puheenjohtaja Reijo Num-
mela vierellään varapuheenjohtaja Veikko Karhumäki ja piirisihteeri Rainer Wiceen. 

lainen reserviupseerikerho vajaan kymmenen vuoden aikana, joka tuli 
tämän huomionosoituksen kohteeksi. Palkintoa oli alettu jakaa vasta 
vuodesta 1983 lähtien. Aikaisemmin tämän palkinnon olivat saaneet 
Uudeltamaalta Hyvinkään ja Lohjan Reserviupseerikerhot.517

Ensimmäinen kansalaisen turvakurssi
Uudenmaan Reserviupseeripiiri joutui olemaan tavallaan sekä tienraivaaja 
että koekenttä uuden järjestelmän mukaisessa maanpuolustuskoulutuk-
sessa. Liiton suunnittelutyöryhmässä oli mukana myös piirin edustaja. Pii-
rissä suunnittelutyö alkoi kaikkien osallistumaan halukkaiden seitsemän 
yhteisön kutsumisella mukaan suunnittelutyöhön. Alusta alkaen oli selvää, 
että kaikki halukkaat on otettava mukaan tähän mittavaan yritykseen. Tus-
kin reserviupseereiden voimavarat olisivat yksin riittäneetkään tehtävän 
toteuttamiseksi. Suunnittelutyö alkoi helmikuussa, ja sitä jatkettiin puoli 
vuotta, ennen kuin ensimmäinen uusimuotoinen kurssi voitiin toteuttaa.518

Keskinen Uusimaa valittiin uuden koulutuksen tiennäyttäjäksi, kos-
ka Taistelukoulu tarjosi erinomaiset tilat 31.8. alkaneen kurssien järjestä-
miseksi. Kurssin päämäärä oli työryhmälle selvä. Maanpuolustusjärjestö-
jen koulutustarkastajan, kenraalimajuri Seppo Räisäsen laatimat ohjeet 
olivat selkeät. Kurssin sisällön suunnittelussa oli sen sijaan vaikeuksia, 
olihan yli puoli vuosisataa kulunut edellisten samantapaisten kurssien 
järjestämisestä.  Suunnittelussa pyrittiin saamaan kurssin ohjelmasta 
mahdollisimman käytännönläheinen. Haluttiin myös, että luennoitsijat 
olisivat eturivin alansa tietäjiä. Mukaan haluttiin kiinteä kosketus käy-
täntöön, siksi ohjelmaan järjestettiin varuskuntavierailuja, tutustuminen 
terveyskeskukseen ja väestönsuojelukeskukseen. Ohjelmassa oli myös ur-
heiluammunta pienoiskiväärillä. 519 

Maanpuolustuskoulutuksen ensimmäisen turvakurssin osallistuja-
määräksi päätettiin aluksi korkeintaan 40 henkilöä. Halukkaita kurssille 
oli yli sata, joten määrää nostettiin hieman. Kurssille osallistuneista, ku-
ten myös ilmoittautuneista, reilusti yli puolet oli naisia. Kurssin johtajana 
toimi piirien koulutuspäällikkö järvenpääläinen Yrjö Lindström. Syksyllä 
viikonloppuisin toteutettu kurssi onnistui hyvin, ja palaute oli pelkästään 
positiivinen, jota kuvaa mm. kurssilaisten perustama Turvakurssilaisten 
Kilta ry. Kansalaisen turvakurssille suunnitellut jatkokurssit saatiin myös 

517   URPark: Oltermanni 3/1992
518   Karhumäki 2002: s. 31.
519   Ibid.
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1992

”Tuemme turvallisuutta” -suurkeräys
Maanpuolustusjärjestöjen talouden turvaamiseksi järjestettiin helmi-
kuussa 1992 alkanut ”Tuemme turvallisuutta” suurkeräys. Keräys oli 
Maanpuolustuksen Tuki ry:n organisoima. Sen tavoitteena oli kerätä va-
roja erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseksi ja luoda 
rahasto, jonka tuotolla tuettaisiin tulevaisuudessa maanpuolustustyötä. 
Se oli ensimmäinen kansalaiskeräys maanpuolustuksen hyväksi sotien 
jälkeen. Kauan valmisteltu keräys osui valitettavasti laman vaikeimpaan 
aikaan, eikä asetettuja tavoitteita saavutettu. Keräyksen tunnuksena oli 
havukide, jonka eri malleja myytiin yleisölle ja yhteisöille. Keräystä joh-
ti Uudellamaalla aliupseeripiirin Pentti Hyvärinen Rajamäeltä apulai-
senaan Olli Wilen Hyvinkään Reserviupseereista. Kaikille kerhoille oli 
asetettu kerhokohtaiset tavoitteet.  Uudenmaan piirit saavuttivat asete-
tusta tavoitteestaan 61,71 %. Paras reserviupseerikerho oli Västnyland ja 
toinen Tuusula, Mäntsälän tullessa kolmanneksi. Paras henkilökohtainen 
kerääjä oli Teuvo Tyllilä Tuusulasta.521 

Piirin	40-vuotisjuhla
Uudenmaan Reserviupseeripiirin 40-vuotisjuhlan järjestelyistä 
25.10.1992 vastasi Mäntsälän Reserviupseerikerho. Juhlapäivä alkoi 
jumalanpalveluksella Mäntsälän kirkossa ja seppeleenlaskulla sankari-
haudalle. Samanaikaisesti laskettiin kukkalaitteet edesmenneiden piirin 
puheenjohtajien haudoille Keravalla, Hyvinkäällä ja Tuusulassa. Pääjuhla 
vietettiin Mäntsälän uudessa kunnantalossa noin sadan hengen kutsuvie-
rastilaisuutena. Juhlassa jaettiin paljon huomionosoituksia myös jäsenille 
ja piirin työn tukijoille. RUL:n kultaisen ansiomitalin sai Pekka Lenkkeri, 
RUL:n hopeisen ansiomitalin saivat Karl-Johan Fredriksson, Veikko Hil-
tunen, Johannes Ijas, Kalevi Lindholm, Juhani Paakkinen, Erkki Silvo ja 
Tellervo Suomalainen, RUL:n pronssisen ansiomitalin saivat Pertti Pekka-
nen ja Väinö Nukarinen. Erkki Rannikko, Kalevi Usva, Väinö Raatikainen 
ja Tarmo Tasanko saivat vastaanottaa piirin standaarin.522

Juhlassa esiintyi musiikkikapteeni Harri Saksan johtama suuri va-
rusmiessoittokunta ja Mäntsälän mieskuoro. Piirin puheenjohtaja Reijo 
Nummela toi avauspuheenvuorossaan esiin vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön merkityksen menneiltä vuosikymmeniltä tähän päivään. Hän 

521   URPark: K 16. Piirin toimintakertomus 1992.
522   URPark: Oltermanni 4/1992.

(Keski-Uusimaa)

käyntiin. Näillä kursseilla perehdyttiin syvällisemmin aiemmin opittuun. 
Alkuvaiheessa kaikkien seitsemän koulutukseen sitoutuneen liiton edus-
tajat olivat mukana toiminnassa. Piirin maanpuolustuskoulutuksen jaok-
seen kuuluivat Yrjö Lindströmin lisäksi myös Raimo Heinonen Keravalta 
ja Raimo Manninen Porvoosta.520

520   URPark: K 16. Piirin toimintakertomus vuodelta 1992.
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1992

Piiri palkitsi vuosien varrella ansioituneita yhteistyökumppaneita piirin standaareilla 
sekä liiton ansiomitaleilla 40-vuotisjuhlassa Mäntsälässä.

viittasi myös ajankohtaiseen Euroopan muuttuneeseen tilanteeseen: 
”Suomi on nyt vapaa maa valitsemaan turvallisuuspoliittisen lin-
jansa ja kumppaninsa. Tässä uudessa tilanteessa vallitsee yhteis-
ymmärrys siitä, että vastaisuudessakin Suomi puolustaa itse omia 
rajojaan. Ajatuksia lähellämme ovat tässä tilaisuudessa myös ne 
sankarivainajat ja reserviupseeriveljemme, jotka antoivat kalleim-
man uhrinsa, henkensä, lunastaessaan meille tämän vapaan maan.”  

Eversti Väinö Raatikainen keskittyi juhlapuheessaan tarkastelemaan pe-
rusteellisesti johtajuutta ja maanpuolustuskoulutusta, Suojeluskuntien ja 
Lotta Svärd-järjestön merkitystä itsenäisen Suomen puolustustaistelussa 
sekä vertaamaan mennyttä vasta alkaneeseen vapaaehtoiseen maanpuo-
lustuskoulutukseen, jonka varsinkin naispuolinen väestömme tuntui ot-
taneen kiinnostuneena vastaan.523

Piirin historiikki oli ollut tarkoitus esitellä piirin 40-vuotisjuhlassa, 
mutta sen käsikirjoitus ei valmistunut ajoissa. Kirjoittaja Ilmari Hakala ei 
myöskään päässyt esteen vuoksi esittelemään työtään. Tästä syystä vara-

523   Ibid.

puheenjohtaja Veikko Karhumäki joutui esittämään tilaisuudessa katsa-
uksen piirin historiaan. Pääjuhlassa esittivät tervehdyksensä mm. Reser-
viupseeriliiton puheenjohtaja Antti Ahlström ja sotilasläänin komentaja 
kenraaliluutnantti Erkki Rannikko. Useiden lahjojen ja rahalahjoitusten 
lisäksi piirin kunniapuheenjohtaja Adalbert van der Pals lahjoitti piirille 
5.000 markan summan.524 Juhla sai huomattavan laajan huomion paikal-
lislehdissä.525

Maanpuolustusjuhla
Uudenmaan X Maakunnallinen Maanpuolustusjuhla järjestettiin 4.10. 
Kirkkonummella. Juhla alkoi perinteiseen tapaan lipunnostoilla Kirkko-
nummella ja Siuntiossa. Kirkkonummen kirkossa pidetyn jumalanpal-
veluksen jälkeen laskettiin seppeleet sankarihaudalle, vakaumuksensa 
puolesta kaatuneiden muistomerkille ja Karjalaan jääneiden muisto-
merkille. Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua eri järjestöjen ja puolustus-
voimien joukko-osastojen järjestämään juhlanäyttelyyn. Erittäin suurta 
mielenkiintoa herätti Uudenmaan Prikaatin taistelunäytös. Näyttelyä ja 
sen jälkeen ohimarssia seurasi arviolta 3 000 henkeä. Ohimarssin vas-
taanotti puolustusministeri Elisabeth Rehn, joka piti myös juhlapuheen 
pääjuhlassa. Noin 300 osanottajaa kerääntyi pääjuhlaan, jossa esiintyivät 
Uudenmaan Prikaatin soittokunta ja Kirkkonummen musiikkiopistolai-
set. Juhlapuheessaan puolustusministeri Rehn lausui mm: 

”Sodan aikana ja sen jälkeisinä vuosikymmeninä maamme tule-
vaisuutta rakentaneet ihmiset ovat jättäneet meille arvokkaan 
perinnön. Kaikkien velvollisuus on vaalia tätä arvokasta perintöä. 
Tällä en luonnollisestikaan tarkoita, että kehitys olisi pysäytettä-
vä, päinvastoin. Maailma muuttuu tänä päivänä nopeammin kuin 
olemme osanneet odottaa. Yhteiskunnan eri alojen on seurattava 
aikaansa. Iloitkaamme siitä, että voimme tänä vuonna viettää it-
senäisyytemme 75-vuotisjuhlallisuuksia, taloudellisista vaikeuk-
sista huolimatta, kansainvälisesti vertaillen hyvissä olosuhteissa. 
Kunnioittakaamme niitä ihmisiä, jotka ovat eri tavoin turvanneet 
itsenäisyytemme ja rakentaneet yhteiskuntaamme.526

524   URPark: K 16: Piirihallituksen kokous 5.11.1992. Piirin historiikin käsikirjoituksen piti ol- 
            la valmiina alun perin toukokuussa 1992, uuden aikataulun mukaan viimeistään 19.11., mut- 
       ta silloinkaan se ei valmistunut. Tämän jälkeen piirihallitus valmistautui vaihtamaan kir- 
        joittajaa.
525   URPark: K 16. Hallituksen kokouksen 5.11.1992 liite.
526   URPark: K 16. Maanpuolustusjuhlan kutsu ja ohjelma. Oltermanni 4/1992.
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Urheilua
Piirin urheilutoimikuntaa johti edelleen urheilu-upseeri Håkan Karls-
son. Piirit osallistuivat ensi kertaa joukkueella puolustusvoimien mesta-
ruuskilpailujen B-sarjaan mm. partiohiihdossa Kontiolahdella. Vuoden 
maanpuolustusurheilijaksi nimettiin jälleen kerran Keravan Seppo Raula. 
Samoin Keravan reserviupseerikerho sai Osuuskassamaljan taas kerran 
haltuunsa. Vain kaksi mestaruutta onnistuttiin saamaan RUL:n ampu-
mamestaruuskilpailuissa. Eino Wirzenius voitti pienoispistoolikilpailun 
ja Pekka Ketonen kaksoishirven. Piirin sijoitus yleismestaruuskilpailuissa 
oli huonompi kuin edellisinä vuosina. Espoo-Kauniaisten kerhon ampu-
jien siirtyminen Helsingin piiriin näkyi tuloksissa.527

Yleinen talouden lama iski pahoin myös piirin talouteen. Olterman-
nin ilmoitusmyynti ei sujunut, eivätkä patsaat käyneet kaupaksi. Onneksi 
piirillä oli varsin vahva kassa, kiitos edellisvuosien erinomaisten tulosten. 
Vuoden 1992 tilikauden ylijäämä suorastaan romahti. Se oli kuitenkin 
vielä 7.907 markkaa, mutta vain vajaa neljännes edellisvuoden ylijäämäs-
tä.528 

Piirin puheenjohtaja vaihtuu
Piirin puheenjohtaja Reijo Nummela oli jo hieman ennen syyskokousta 
vuonna 1991 ilmoittanut, että piirin johto on saatava uudelle pohjalle 
vuoden 1993 alussa. Tästä syystä Jokelan Reserviupseerit ry ehdotti jo 
maaliskuussa 1992 kirjallisesti piirin uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 
1993 opetusneuvos Jouko Tynkkystä.529 Syyskokouksessa esitettiin piirin 
puheenjohtajaksi myös Veikko Karhumäkeä Järvenpäästä. Ensimmäistä 
kertaa piirin historiassa valittiin puheenjohtaja suljetulla lippuäänestyk-
sellä. Vaalin voitti ylivoimaisesti Veikko Karhumäki. Eroava puheenjohta-
ja Reijo Nummela valittiin 1. varapuheenjohtajaksi, ja 2. varapuheenjoh-
tajana jatkoi Juha Koskenranta. Myös ensimmäisen kerran piirin histo-
riassa puheenjohtaja siirtyi varapuheenjohtajaksi. Nummelan valinta oli 
perusteltua siksi, että hän toimi jo RUL:n hallituksessa piirin edustajana, 
ja näin haluttiin hallitusten kiinteän yhteyden säilyvän. Valintojen jäl-
keen Lohjan kerho aiheellisesti esitti, että valittaessa puheenjohtajistoa 
vuodelle 1994 otettaisiin valinnoissa huomioon paremmin alueellinen 

527   URPark: K 16. Piirin toimintakertomus vuodelta 1992.
528   URPark: K 16. Piirin tilinpäätös vuodelta 1992. 
529   URPark: K 12. Jokelan Reserviupseerikerhon kirje 28.3.1992.

1992

Puheenjohtaja  
Veiko Karhumäki

Lentokapteeni, yliluut-
nantti (majuri) evp. Veik-
ko Karhumäki s. 1946, oli 
Uudenmaan Reserviup-
seeripiirin puheenjohta-
jana kahdeksan vuotta 
1993–2000. Piirin vara-
puheenjohtajana hän toi-
mi vuosina 1989–1992, 
sihteerinä 1976–1977 ja 
2001–2007, tiedottajana 
1997–2007 ja Järvenpään 
Reser viupseerikerhon 
edustajana piirihallituk-
sessa 1978–1982, 1984 ja 
2008–2010, kaikkiaan 30 
vuotta. Oltermannin toi-
mituskuntaan Karhumäki kuului vuosina 1991-1994 ja 1999-2003. 
Hän toimi Maanpuolustuskoulutus ry:n Uudenmaan koulutusryh-
män ensimmäisenä puheenjohtajana 1993–1995 ja vuodesta 1996 
sen varapuheenjohtajana koulutusryhmän lakkauttamiseen saak-
ka 31.3.1999. Hän on toiminut Järvenpään Reserviupseerikerhon 
hallituksessa vuosina 1974–1982, 1984, 1986 ja 2001–2010, jois-
ta kerhon puheenjohtajana 1978–1982 ja 2001–2010. Karhumäki 
toimi lisäksi Uudenmaan sotilasläänin 3. Sotilasalueen päällikkönä 
1.10.2002–14.4.2006. Hänelle on myönnetty mm. seuraavat kunnia- 
ja ansiomerkit: VR3ra, Sam, SIV ar, RUL am sk, SR hot, RES ham, 
Mpm sk, Sotvet am, Rintvet kr, VmpAm hop.

Veikko Karhumäki, puheenjohtaja 1993–2000.

1992

edustavuus.530 Nyt koko piirin johto oli naapurikaupungeista Järvenpäästä 
ja Keravalta.

Syksyllä 1992 valittiin RUL:n liittoneuvoston jäseneksi Eero Lehti 
Keravalta. Hänen lisäkseen toimivat piirin edustajina liittoneuvostossa 

530   URPark: K 16. Piirin syyskokous 5.11.1992.
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sinne jo aikaisemmin valitut Esko Koppanen Hyvinkäältä ja Pehr Sommar 
Tammisaaresta.531

Organisaatiomuutos	Puolustusvoimissa
Yhteistyö Itä- ja Länsi-Uudenmaan sotilaspiirien kanssa päättyi vuoden 
1992 lopussa, kun puolustusvoimissa tapahtui jälleen suuri organisaa-
tiomuutos. Kahdesta sotilaspiiristä muodostettiin uusi Uudenmaan soti-
laslääni, joka toimi nyt samalla alueella kuin Uudenmaan reserviläispiirit.  
Piirien yhteistoiminta kehittyi ja tiivistyi entisestään puolustusvoimien 
alueellisen johto-organisaation kanssa. Hallintojärjestelmän muutoksella 
ei lopulta ollut juurikaan vaikutusta reserviläispiirien yhdistysten toimin-
taan. Yhteistyö jatkui hyvänä ennallaan.532

531   URPark: K 17. Piirin toimintakertomus vuodelta 1992.
532   Karhumäki 2003.

1992

Puheenjohtajien vaihtotilaisuudessa 10.3.1993. Veikko Karhumäki luovutti Reijo Num-
melalle piirin lahjana Suojeluskuntalainen-patsaan, jonka myynnillä oli ollut hänen 
puheenjohtajakaudellaan suuri merkitys piirin taloudelle. (kuva Seppo Sahala)

  Viides vuosikymmen 
		1993–2002
Suurten muutosten ja kehityksen 
aika, maanpuolustuskoulutus
Veikko Karhumäki aloittaa puheenjohtajana
Vuodelle 1993 valitun piirihallituksen ensimmäinen kokous tammikuus-
sa Mäntsälässä sujui poikkeuksellisen arvovaltaisessa seurassa. Kokous oli 
ensimmäinen piirin historiassa, jossa koko RUL:n johto oli paikalla. Mu-
kana olivat puheenjohtaja Antti Ahlströmin lisäksi RUL:n liittovaltuuston 
puheenjohtaja Henrik Lax, liiton pääsihteeri Juhani Autti. Lisäksi paikalla 
oli vielä Mäntsälän kunnanjohtaja Kalevi Ylisirniö. Puheenjohtaja Antti 
Ahlström kertoi liiton lähivuosien tavoitteista ja näkemyksiään liiton or-
ganisaation kehittämisestä. Hänen mukaansa huomiota tulisi kiinnittää 
toiminnan laatuun eikä määrään, lisäksi järjestökulttuurin kohentami-
seen, etujärjestötoimintaan ja maanpuolustuskoulutukseen. Henrik Lax 
loi katsauksen muuttuvaan Eurooppaan ja Suomen puolustuskykyyn 
mahdollisesti osana yhdentyvää Eurooppaa. Lisäksi hän selvitti valtion 
tulo- ja menoarviota sekä puolustusmäärärahojen osuutta ja vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön kasvun merkitystä. Pääsihteeri Juhani Autti 
selosti tulevia liiton rahallisia tukitoimia kerhoille. Puheenjohtaja Veikko 
Karhumäki totesi lähes kaksi tuntia kestäneen kokouksen avauksen ol-
leen historiallisen pitkän.533

Varsinaiset kokousasiat ja toimihenkilöiden valinnat sujuivat pitkien 
avaussanojen jälkeen vajaassa viidessätoista minuutissa. Piirisihteerik-
si valittiin Taisto Vanhapelto Järvenpään kerhosta ja taloudenhoitajaksi 
Sakari Vänttinen Keravalta. Urheilu-upseerina jatkoi Håkan Karlssson 
Loviisasta. Ampumaupseeriksi valittiin vuoden 1971 kesästä lähtien 
tehtävässä toimineen Palle Karolan tilalle Timo Merinen Järvenpäästä. 
Karola oli ollut piirin ampumaupseeri yli 20 vuotta. Kokouksessa keven-
nettiin piiriorganisaatiota siten, että työvaliokunnan lisäksi nimettiin 
vain urheilutoimikunta ja kaksi jaosta. Maanpuolustuskoulutusjaoksen 

533   URPark: K 17. Piirihallituksen kokous 14.1.1993. Oltermanni 1/93.
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puheenjohtajana toimi edelleen Yrjö Lindström ja peruskurssijaoksen 
puheenjohtajana Reino Ruotsalainen.534

RUL:n	strategiatyöryhmä	
Puolustusvoimien pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Gustav 
Hägglund asetti helmikuussa uuden työryhmän selvittämään puolustus-
voimien ja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen yhteistyön suunta-
viivoja. Työryhmän puheenjohtajana toimi eversti Martti Olanterä. Mu-
kana olleet reserviläisjärjestöjen edustajat totesivat työryhmän jatkaneen 
Ilmolan työryhmän esittämällä linjalla. Vapaaehtoinen maanpuolustus-
työ oli murrosvaiheessa ja Suomessa meneillä rakenne- ja arvomuutos. 
Tilanne oli RUL:n mielestä haastava, ja siksi liittohallitus asetti strategia-
työryhmän pohtimaan liiton toiminnan perusteita. Tämän työryhmän 
puheenjohtajaksi liittohallitus nimesi Reijo Nummelan Keravalta. Syk-
syllä työryhmä totesi, että visio liiton järjestötulevaisuudesta on hahmot-
tumaton. Työryhmän mielestä liiton toiminnan kehittäminen oli jäänyt 
liikaa liittotason tehtäväksi, siksi piti vastuuta siirtää enemmän piireille 
ja kerhoille. Työryhmän mukaan järjestön voima oli sen yhteyksissä pii-
reihin ja kerhoihin.535 

Reserviupseeriliiton hallitus oli päättänyt käynnistää jo vuoden 1992 
puolella projektin nimeltä ”Tuki sinne missä työ tehdään” viestittämään, 
että reserviupseeritoiminnassa painopiste on kerhojen työssä. Tavoittee-
na oli jakaa rahallista tukea ohi liitto- ja piiriorganisaatioiden hallinnon 
suoraan kerhoille. Liitto päätti syksyllä jakaa palautettujen, erityisten toi-
mintailmoitusten perusteella tukea 24 kerholle koko maassa. Vain vajaa 
puolet Uudenmaan piirin kerhoista innostui asiaan ja palautti toimin-
talomakkeet ajoissa. Näistä palkittiin Tuusulan Reserviupseerikerho ai-
noana Uudellamaalla. Perustelunaan liitto mainitsi palkittujen kerhojen 
järjestäneen kiitettävästi sellaista toimintaa, jota ”liittohallitus painottaa 
tänä muutoksen ja kehityksen aikana”. Palkitsemisperusteissa otettiin 
huomioon mm. kerhon jäsenmäärän kasvu, ampumatoiminta, maasto-
koulutus, maastojotokset ja kerhon järjestämät maanpuolustusaiheiset 
yleisötapahtumat.536

534   Ibid.
535   Ikonen 2006: s. 98.
536   Ikonen 2006: s. 99. Vakkuri 2008: s.104
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Urheilumenestystä
Piirin urheilutoimikunnan puheenjohtajana oli edelleen Håkan Karlsson 
Loviisasta, toimien samalla piirin urheilu-upseerina. Toimikunnan muut 
jäsenet olivat piirin ampumaupseeri Timo Merinen Järvenpäästä, piirin 
kuntourheilu-upseeri Raimo Kaasalainen ja Heikki Nieminen Keravalta. 
Urheiluparlamentin nimeämä toimikunta, reserviupseeripiiristä Asko 
Kangasmaa Keravalta ja Pertti Mikkola Tuusulasta sekä Johannes Ijas ali-
upseeripiiristä, tarkistivat piirien kilpailujen säännöt, jotka hyväksyttiin 
urheiluparlamentissa joulukuussa ja astuivat voimaan 1.1.1994.537

Piirin urheilijat menestyivät valtakunnallisissa kilpailuissa parem-
min kuin edellisinä vuosina. Uudenmaan piiri osallistui joukkueella puo-
lustusvoimien mestaruuskilpailuissa B-sarjaan partiohiihdossa Kontio-
lahdella ja partiosuunnistuksessa Valkealassa. Upseeripartio Ari Enroth, 
Ossi Autio, Ari Kattainen ja Arto Lilja voitti siellä partiosuunnistuksen 
Suomen mestaruuden. ResUL:n maastomestaruuskilpailuissa Urjalassa 
Seppo Raula ja Jarmo Sulopuisto saavuttivat sarjassa H35 kaksoisvoiton. 
Seppo Raula voitti lisäksi sarjansa mestaruuden talvikisoissa Alajärvellä. 
Partiomestaruuskilpailussa Piikkiössä joukkue Seppo Raula, Ossi Autio ja 
Kari Bäckström voitti mestaruuden. RUL:n ampumamestaruuskilpailussa 
Säkylässä Uudenmaan Reserviupseeripiirin joukkue Reijo Virtanen, Timo 
Laurila, Timo Merinen ja Teijo Merinen voitti liiton mestaruuden. Osuus-
kassamaljan sai kymmenen perättäisen kiinnityksen jälkeen lopullisesti 
haltuunsa Keravan Reserviupseerikerho.538 

Maanpuolustuskoulutusta
Puolustusvoimat oli vähentänyt taloudellisen laman vuoksi huomatta-
vasti reserviläisten kutsumista kertausharjoituksiin. Vapaaehtoisen so-
tilaskoulutuksen aloittaminen osui näin sopivaan aikaan. Koulutuksel-
le oli kysyntää. Reserviupseeriliiton suunnittelemaa koulutusta vietiin 
Maanpuolustusjärjestöjen Yhteistoimintaelimen (YTEL) päätöksellä ker-
hotasolle. Liiton toimesta laadittiin kerhoille, koulutuspaketteja, jotka 
liittyivät vahvennetun joukkueen taisteluun. Pakettikoulutuksen lisäksi 
tavoitteena oli järjestää taktisia johtamisharjoituksia, sotilasammuntoja 
ja kehittää maanpuolustuskoulutusta.539 Enää ei tarvinnut verhota kou-

537   URPark: K 17 Piirin toimintakertomus vuodelta 1993. Urheiluparlamentti 1.12.1993
538   Ibid.
539   Pylkkänen 2006: s. 268.

1993



231230

lutusta peitenimillä. Edellisen vuosikymmenen aikana suosituiksi tulleet 
johtamistaidon kurssit jäivät vähitellen maanpuolustuskoulutuksen nou-
sun myötä pois ohjelmasta.

Uudellamaalla keskityttiin edellisen vuoden puolella hyvin alkanee-
seen vapaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. Piirin koulutusjaoksen 
puheenjohtajana toimi Yrjö Lindström Järvenpäästä ja muina jäseninä 
Pekka Käyhkö Tuusulasta ja Raimo Heinonen Keravalta. Heidän lisäkseen 
osallistui jaoksen toimintaan RUN:n edustajana Sinikka Hurttia Järven-
päästä. Vuoden aikana järjestettiin seitsemän turvakurssia eri paikkakun-
nilla, kaksi valmiuskurssia ja kaksi lisäkurssia. Osallistujia turvakursseil-
le oli 245, valmiuskursseille 69 ja lisäkursseille 35. Syksyllä järjestettiin 
kurssijohtajien koulutuskurssi, jossa oli 15 osallistujaa. Lisäksi kuusi 
upseeria osallistui UudJP:ssä koulutuspaketin ampuma- ja asekäsittely-
koulutukseen. Hieman yli puolet eri kursseilla koulutettavista oli naisia. 
Kerhot järjestivät alueillaan myös omaa koulutusta. Esimerkiksi Kirkko-
nummen reserviläiskerhot järjestivät komppanian puolustusharjoituksen 
kesäkuussa. Uudellamaalla järjestettiin vuoden aikana kaikkiaan 13 eri 
kurssia, mikä oli ennätys koko maassa.540

Maanpuolustuskoulutuksen ja sen hallinnon vakiinnuttamiseksi 
Suomen Reserviupseeriliitto, Reservin Aliupseerien Liitto ja Maanpuo-
lustuskiltojen liitto perustivat joulukuussa Maanpuolustuskoulutus ry:n. 
Uuden yhdistyksen hallitukseen valittiin RUL:n edustajaksi Juhani Pura, 
josta tuli sen ensimmäinen puheenjohtaja. Heti seuraavan vuoden alussa 
yhdistyksen pohja laajeni, kun sen jäseniksi kutsuttiin Sotilaskotiliitto, 
Kadettikunta, Reserviupseerien Naisten Liitto ja Reservin Aliupseerien 
Naisten Liitto. Kenraalimajuri Seppo Räisänen valittiin vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen koulutustarkastajaksi ja piireihin nimitet-
tiin koulutuspäälliköt.541

Maanpuolustusjuhla
Uudenmaan XI Maakunnallinen Maanpuolustusjuhla oli Hyvinkäällä 
3. lokakuuta. Päivää vietettiin jo vakiintunein muodoin. Erittäin suurta 
mielenkiintoa herätti noin 2000 hengen yleisössä Helsingin Ilmator-
juntarykmentin asemaanajonäytös. Pääjuhlassa Hyvinkää-talolla pu-
hui Läntisen Maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Ilkka 
Ranta.

540   URPark: K 17. Piirin toimintakertomus vuodelta 1993.
541   Pylkkänen 2006: s. 268.

1993 1994
Oltermannin tilausmaksu haluttiin sisällyttää jäsenmaksuun, koska 

kaikki kerhot eivät sitä jäsenilleen tilanneet. Lehden informaatiovaiku-
tusta pidettiin tärkeänä. Syyskuussa piirihallituksen kokouksessa Väst-
nylandin edustaja arvosteli ehdotusta ja piti sitä lehden pakkosyöttönä. 
Kerhojen selvän enemmistön kanta oli kuitenkin myönteinen, mutta 
toivottiin jäsenmaksuun sisältyvien menoerien erittelemistä jäsenmak-
sukuiteissa. Toiminnanjohtaja ilmoitti lehden vuosimaksun olevan n. 15 
markkaa.542

Piirin syyskokouksessa Rajamäellä marraskuun alussa vaihtui piirin 
2. varapuheenjohtaja. Kuusi vuotta varapuheenjohtajana toimineen Juha 
Koskenrannan tilalle valittiin Jarmo Koivu Hyvinkäältä. Samassa yhtey-
dessä pidetyssä piirihallituksen kokouksessa valittiin piirin koulutuspääl-
liköksi edelleen Yrjö Lindström Järvenpäästä. 543

Piirin taloudellinen tilanne oli edelleen hyvä, vaikka se ei muuten 
maassa hyvä ollutkaan.  Tilinpäätöksessä pystyttiin osoittamaan 9.346 
markkaa ylijäämää. Kertyneille varoille haluttiin parempaa tuottoa, ja sik-
si piirin tililtä siirrettiin 120.000 markkaa RUL:n korkeakorkoiselle tilille. 
Varoja oli edellisinä vuosina kerätty erityisesti piirin historiikin kirjoitta-
mista ja julkaisemista varten. Historiikin kirjoitus ei kuitenkaan edennyt, 
ja siksi työvaliokunta päätti antaa kirjoitustyön jatkamisen everstiluut-
nantti Vesa Yrjölän tehtäväksi vuoden 1994 alusta alkaen.544

1994	
 Piirin toiminta alkoi saada entistä järjestäytyneempiä muotoja. Vuodelle 
1994 julkaistiin edelleen painettuina Uudenmaan reserviläispiirien toi-
mihenkilöluettelo ja Uudenmaan reserviläispiirien tapahtumakalenteri. 
Molemmat olivat erinomaisia työkaluja kerhojen johdolle. Samoin oli 
hyödyllinen vuodelle 1994 laadittu yksityiskohtainen painettu kerhoille 
jaettu piirin tavoitesuunnitelma. Piirin johdossa tapahtui vain pari muu-
tosta. Urheilu-upseeriksi valittiin Risto Sirola Tuusulasta ja kuntourhei-
lu-upseeriksi Jarmo Sulopuisto Mäntsälästä. Tarkoitus oli valita piiriin 
erityinen tiedotusupseeri, mutta kevään aikana ei halukasta onnistuttu 
löytämään, joten piirin ulkoinen tiedottaminen jäi puheenjohtajan vas-
tuulle.545

542   URPark: K 17. Piirihallitus 7.9.1993.
543   URPark: K17. Piirin syyskokous 4.11.1993 ja piirihallitus 4.11.1993.
544    URPark: K 17. Piirin tilinpäätös ja tase vuodelta 1993. Piirin toimintakertomus vuodelta 1993.
545   URPark: K 17. Piirihallitus 19.1.1994, 16.3.1994.
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Koulutus lisääntyy
Koulutuspäällikkö Yrjö Lindström laati varsin haasteellisen suunnitelman 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen runkosuunnitelman mukai-
sesti. Ohjelmassa oli viisi kansalaisen turvakurssia, kolme valmiuskurssia 
ja neljä lisäkurssia. Tämän lisäksi oli suunnitelmassa kurssin johtajien 
koulutustilaisuus.546 Ohjelma asetti melkoiset vaatimukset ja paineet 
järjestäville kerhoille. Samoin alueen varuskunnat joutuivat jatkuvasti 
tukemaan lähinnä viikonloppuisin järjestettyä koulutusta. Maanpuolus-
tuskoulutusta valvoi koulutusryhmä, johon kuului edustaja kaikista seit-
semästä mukana olevasta maanpuolustusjärjestöstä. Ryhmän puheen-
johtajana toimi piirin puheenjohtaja Veikko Karhumäki.547

Vuoden kuluessa kurssien määrä lisääntyi suunnitellusta. Turva-
kursseja järjestettiin Hyvinkää-Mäntsälä alueella, Järvenpäässä, Karjaalla, 
Karkkilassa, Keravalla, Kirkkonummella, Porvoossa ja Vihti-Nummelan 
alueella, eli kahdeksan kurssia. Valmiuskursseja pidettiin kolme: Loh-
jalla, Porvoossa ja Tuusulassa. Lisäkursseja järjestettiin kaksi Porvoossa, 
kaksi Tuusulassa ja yksi Tammisaaressa. Osanottajia turvakursseilla oli 
260, valmiuskursseilla 155 ja lisäkursseilla 139 eli yhteensä 554 hen-
keä. Järjestön ulkopuolisille ryhmille tai henkilöille ei järjestetty muuta 
koulutusta.548 Vuosien 1993–1994 aikana Uudenmaan piiri järjesti eniten 
kursseja koko maassa, mikä kuormitti sekä kerhoja että alueen joukko-
osastoja melkoisesti.549

Koulutuspäällikkö ehdotti edelleen seuraavalle vuodelle huomat-
tavaa kurssien määrän lisäystä yhteensä 29 kurssiin neuvottelematta 
koulutusryhmän kanssa. Hän lähetti esityksen näistä Maanpuolustus-
koulutus ry:lle, jossa ohjelma hyväksyttiin. Uudenmaan Sotilasläänin 
esikunta kuitenkin puolestaan ilmoitti, että se ei pysty tukemaan kaikkia 
kursseja.  Koulutusryhmä saavutti nyt rajansa. Se ei tahtonut rasittaa ker-
hoja edellisvuotta enempää eikä luvannut ottaa vastuuta kurssien määrän 
lisäämisestä. Se lupasi vastata vain 13 kurssin järjestämisestä, joiden ai-
kataulut sovittaisiin UudSlE:n kanssa. Syksyllä toiminnan määrä ajoi ohi 
oman suorituskykynsä. Koulutusryhmän mielestä ensin piti kehittää ja 
vahvistaa organisaatiota ja vasta sitten yrittää koulutusmäärien kasvua. 
Tätä huomattavaa näkemyseroa koulutuksen määrästä koulutusryhmän 

546   URPark: K 17. Piirihallituksen kokous 4.11.1993 liite 3.
547   Veikko Karhumäen haastattelu 24.2.2010.
548   URPark: K 18 Piirin toimintakertomus 1994.
549   Viljanen, Jussi: Suomen ja kansalaisten turvallisuudeksi. Maanpuolustuskoulutus ry. Hel- 
         sinki 2005. s. 108.

1994
puheenjohtajan ja koulutuspäällikön välillä seurasi koulutuspäällikkö Yr-
jö Lindströmin ilmoitus, ettei jatkossa ole enää käytettävissä tehtävään. 
Koulutusryhmä halusi tuottaa korkeatasoisia maanpuolustuskursseja 
sekä pitää niiden hallinnon ja maksuliikenteen järjestyksessä. Veikko 
Karhumäen mielestä koulutuksessa oli saavutettu hyviä tuloksia, mutta 
tällä vauhdilla koulutus ajaisi kaiken muun ohi ja perinteinen vapaaeh-
toistoiminta katoaisi taustalta.550

Avatessaan piirin syyskokousta puheenjohtaja Veikko Karhumäki 
lausui mm: 

”Kuluvan vuoden kasvanut koulutustoiminta, jonka vetäminen on 
pääosin jäänyt kerhojohdon vastuulle, häiritsee jo muussa järjestö-
työssä menestymistä. Sen voivat mukana olleet vahvistaa. Uudel-
lamaalla koulutusmäärien kasvattamisyritys nykyisestä on tässä 
muuttuvassa tilanteessa toimi, jolle on vaikea nähdä menestymisen 
mahdollisuutta ennen kuin kouluttajiemme määrä on saatu suu-
remmaksi ja organisaatio kerhojohdosta riippumattomaksi. Jäsen-
kunnassamme on suuri joukko koulutuksen ammattilaisia. Heidät 
olisi nyt motivoitava koulutukseen mukaan.”551

Piirin toiminnanjohtaja Pekka Lenkkeri esitti järjestettäväksi kenttäty-
kistön epäsuoran tulen käytön kurssi vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
koulutuksen osana. Aluksi koulutustarkastaja oli jyrkästi esitystä vastaan, 
mutta lopulta hän antoi suostumuksensa, ja keväällä järjestettiin Raase-
porin Patteristossa teoriajakso. Tätä seurasi marraskuussa vapaaehtoinen 
kovapanosammunta Niinisalossa. Kurssin johtajana toimi eversti evp Rei-
jo Kuusisto. Tämä oli ensimmäinen epäsuoran tulen ammunta vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulutuksen yhteydessä.552   

Marraskuun lopussa Uudenmaan koulutusryhmä piti kokouksensa 
ja ehdotti valittavaksi uudeksi koulutuspäälliköksi vuosiksi 1995–1997 
komentajakapteeni Johnny Engströmin Porvoosta. Samalla koulutusryh-
mä esitti, että koulutuspäällikön ensimmäinen toimivuosi olisi koevuosi, 
ja sen jälkeen työsopimus vahvistettaisiin vuosittain.553

550   URPark: K 17. Veikko Karhumäen kirjeet MPK ry:n Juhani Puralle 27.11.1994 ja RUL:n 
         Juhani Autille 22.11.1994. 
551   URPark: K 17. Piirin syyskokous 9.11.1994.
552   Pekka Lenkkerin haastattelu  20.1.2010.
553   URPark.: K 17. Uudenmaan koulutusryhmän kirje Juhani Puralle 29.11.1994.
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Suojeluskuntajärjestö?
Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskeva laki hyväksyttiin edus-
kunnassa syksyllä 1994. Puolustusvoimista annettu laki muuttui siten, 
että puolustusvoimien tehtävänä oli tukea vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta siten, kuin siitä asetuksella säädetään, tai puolustusministeri-
ön päätöksellä tai sotilaskäskyasiana määrätään, sekä muutoinkin edistää 
puolustustahtoa ja kansalaisten ruumiillista kuntoa kohottavaa toimin-
taa. Se miten tämä käytännössä toteutettaisiin, herätti laajaa keskustelua. 
Esiin tuotiin ajatuksia Suojeluskuntajärjestön uudelleen perustamisesta 
tai Ruotsin mallin mukaisia kodinturvajoukkoja puolustusvoimien alai-
suuteen. Vuoden lopulla puolustusministeri Elisabeth Rehn asetti ken-
raali Jaakko Valtasen johtaman työryhmän selvittämään vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen asemaa Suomen puolustusjärjestelmässä.554

Piirin ehdokas RUL:n puheenjohtajaksi
RUL:n puheenjohtaja Antti Ahlström oli jo hyvissä ajoin ilmoittanut, et-
tä hän luopuu puheenjohtajuudesta kahden kolmivuotiskauden jälkeen 
vuonna 1995. Piirin hallituksen kokouksessa marraskuussa 1994 Tuusu-
lan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Tapio Hietaniemi ehdotti piirin 
ehdokkaaksi RUL:n puheenjohtajan tehtävään professori Jorma Riissasta 
Tuusulasta. Veikko Karhumäki ja Reijo Nummela kannattivat ehdotusta ja 
painottivat erityisesti Riissasen kansainvälistä kokemusta. Kokous päätti 
yksimielisesti asettaa Jorma Riissasen piirin ehdokkaaksi RUL:n puheen-
johtajan tehtävään.555

Maakunnallinen Maanpuolustus- 
juhla Lohjalla
Lohjan ja Etelä-Lohjan reserviläisjärjestöjen yhdessä järjestämä juhla 
2. lokakuuta alkoi perinteisesti lipunnostolla, kunniakäynnillä sankari-
haudoilla ja jumalanpalveluksella. Juhlaan liittyvään katselmukseen ja 
ohimarssiin osallistui tapahtumassa mukana olleiden joukko-osastojen 
lippujoukkueitten lisäksi omina osastoinaan sotiemme veteraanit, siniba-
retit, reserviläisjärjestöt ja Lohjan valmiuskurssilaiset. Pääjuhla vietettiin 
viimeistä sijaa täynnä olleessa Laurentius-salissa, jossa juhlapuhujana oli 

554   Ikonen & Pylkkänen 2006: s. 100, 268–269.
555   URPark: K 17 Piirihallituksen kokous 9.11.1994.

1994 1994

kenraalimajuri Jussi Hautamäki. Näyttelyä ja ohimarssia seurasi arviolta 
2 000 henkeä.556 

556   URPark: K 18. Piirin toimintakertomus vuodelta 1994.

(Länsi-Uusimaa)
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Urheilua
Piirin urheilutoimintaa johti urheilu-upseeri Risto Sirola Tuusulasta. Pii-
rien yhteinen urheilutoiminta ja kilpailut järjestettiin urheiluparlamen-
tin laatiman urheilutoimintakalenterin mukaisesti.  Puolustusvoimien 
mestaruuskilpailujen B-sarjassa partiosuunnistuksessa Immolassa piiri-
en yhteinen joukkue Ari Kattainen, Arto Lilja, Jussi Partanen ja Sampo 
Sillanpää voitti jälleen mestaruuden. ResUL:n talvimestaruuskilpailuissa 
Kajaanissa vei mestaruuden Ari Enroth Hyvinkäältä ja maastomestaruus-
kilpailuissa Lahdessa Keravan Seppo Raula ja Asko Kangasmaa.   RUL:n 
ampumamestaruuskilpailuissa Oulussa liiton mestaruuden pienoispis-
tooli ja pistooli-pika-ammunnassa voitti sarjassa Y70 Rolf Stenbäck. 
Pistoolipika-ammunnassa joukkuemestaruuden saavutti piirin joukkue: 
Reijo Virtanen, Timo Laurila, Timo Merinen ja Antti Tervola. Piirissä oli 
tuloksista päätellen menestyviä pistooliampujia, mutta kivääriampujis-
ta oli puutetta. Vuoden 1994 maanpuolustusurheilijaksi nimettiin Teijo 
Merinen Järvenpäästä ja ensimmäisen kiinnityksen uuteen Osuuspank-
kimaljaan sai Keravan Reserviupseerikerho.557

Piirin syyskokouksessa Jarmo Koivu Hyvinkäältä nousi piirin 1. vara-
puheenjohtajaksi, ja hänen tilalleen toiseksi varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Veikko Toivonen Mäntsälästä. Aikaisempi 1. varapuheenjohtaja Reijo 
Nummela nimitettiin piirin yhteysupseerin tehtävään hoitamaan piirin 
ja RUL:n välisiä suhteita.558 

1995	
Vuoden ensimmäiseen hallituksen kokoukseen piirihallitus sai vieraik-
seen liiton pääsihteerin Juhani Autin ja järjestösihteeri Janne Kososen. 
Heidän lisäkseen kokoukseen saapui RUL:n liittovaltuuston puheenjoh-
taja, kansanedustaja Henrik Lax.

Puheenvuorossaan Autti käsitteli maavoimien reservin päällystön 
koulutusjärjestelmää vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen osana. 
Lisäksi Autti toi esiin huolestumisensa RUL:n edellisvuoden jäsenmäärän 
vähentymisestä. Järjestösihteeri Janne Kosonen selosti kesällä pidettävi-
en Haminan liittopäivien valmisteluja. Liittovaltuuston puheenjohtaja 
Henrik Lax korosti alustuksessaan painopistealueiden tärkeyttä RUL:n 
toiminnassa. Hän painotti RUL:n näkymisen tärkeyttä turvallisuuspoliit-

557   Ibid.
558   URPark: K 17. Piirin syyskokous 9.11.1994.

1995
tisessa kansalaiskeskustelussa.559

Piirihallitus nimesi uusia toimi-
henkilöitä tehtäviinsä. Piirisihteerik-
si valittiin Esa Kukkonen ja uudeksi 
ampumaupseeriksi Hannu Tikkanen, 
molemmat Järvenpäästä. Piirillä ei ol-
lut enää varsinaista taloudenhoitajaa, 
vaan toiminnanjohtaja Pekka Lenkke-
ri vastasi taloudenhoidosta. Tärkeään 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
koulutusryhmään valittiin Jarmo Koi-
vu Hyvinkäältä, Johnny Engström Por-
voosta ja Pekka Käyhkö Tuusulasta.560 

Joka viides vuosi pidettäville 
RUL:n liittopäiville 4.6. Haminassa 
osallistui Uudenmaan piiristä lähes 50 
reserviupseeria. Tilaisuus oli samalla 
Reserviupseerikoulun 75-vuotisjuhla. 
Piiri järjesti päiville yhteiskuljetuksen. 
Haminassa käsiteltiin liiton tulevai-
suuden näkymiä, maanpuolustusjär-
jestöjen yhdentymistä ja koulutuksen 
kehittämistä. Tilaisuudessa jalkaväen-
kenraali Adolf Ehrnrooth piti puheen-
vuoron, jossa hän korosti, että sotilasjohtajien kuten myös poliittisen 
johdon on varauduttava kaikkien todennäköisten ja epätodennäköisten 
uhkien varalta.561

Yhdistyä vai ei?
Keskustelu vapaehtoisen maanpuolustuksen tulevista muodoista ja ase-
masta kävi vilkkaana. Kenraali Valtasen työryhmä esitteli kolme eri mal-
lia tulevaisuuden toimintamuodoiksi, joissa kahdessa vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus olisi osa puolustusvoimia tai muodostettaisiin 
uusi katto-organisaatio. Puolustusvoimien komentaja kenraali Gustav 
Hägglund toivoi Reserviläisen palstoilla vapaaehtoista maanpuolustus-

559   URPark: Oltermanni 1/95.
560   URPark: K 18. Piirihallituksen kokous 18.1.1995.
561   URPark: Oltermanni 3/95. 

Reserviupseeriliiton liittovaltuus-
ton puheenjohtaja, kansanedustaja 
Henrik Lax puhuu piirihallituksen ko-
kouksessa tammikuussa 1995.
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työtä koottavaksi yhden yhteisen järjestön puitteisiin. Toisaalta Maan-
puolustuskoulutus ry:n (MPK) puheenjohtajan Juhani Puran mielestä 
uuden valtakunnallisen järjestön perustamiseen ei ollut tarvetta. RUL:n 
liittohallitus keskusteli vilkkaasti yhdistymispyrkimyksistä. Puheenjoh-
taja Antti Ahlström oli käynyt neuvotteluja mahdollisesta yhdistymisestä 
Reservin Aliupseerien Liiton ja Maanpuolustuskiltojen Liiton puheenjoh-
tajien kanssa. Julkisuudessa viitattiin edelleen entisen suojeluskuntajär-
jestön ja pohjoismaisten kodinturvajärjestöjen malleihin. Yhdistymisestä 
keskusteltiin, mutta mitään päätöstä ei lopulta tehty.562

RUL teki kesällä kyselyn järjestöjen yhdistymisestä kaikille jäsen-
kerhoille ja piireille, mutta vastausprosentti jäi melko heikoksi. Kyselyn 
vastauksissa kaikkien todennäköisimmäksi ja mahdollisimmaksi nähtiin 
piiritason yhdistyminen. Uudellamaalla vastanneet kerhot suhtautuivat 
yhdentymiseen melko suopeasti, toisin kuin eräissä muissa piireissä. Ko-
ko maassa kyselyn vastausprosentti oli vain 37 %, mutta Uudellamaalla 
57 %. Uusimaa oli tässä kyselyssä valtakunnan aktiivisin piiri.563 

Liittokokous	1995
RUL:n liittokokouksessa marraskuussa Oulussa eroava puheenjohtaja 
Antti Ahlström totesi, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttää oli 
leimannut 1990-luvun alussa ennalta arvaamaton kehitys.  Hänen mie-
lestään vanhat organisaatiot saattaisivat joutua vaakalaudalle. Kokouksen 
puheenjohtajavaalissa Uudenmaan piirin ehdokas professori Jorma Riis-
sanen ei valitettavasti menestynyt, vaan uudeksi RUL:n puheenjohtajaksi 
valittiin pankinjohtaja Pekka Selin Jyväskylästä. Kokouksessa ei menes-
tynyt myöskään Uudenmaan ulkopuolelta tullut ehdotus tavoitteesta yh-
distää kaikki maanpuolustusjärjestöt yhdeksi uudeksi kaikille avoimek-
si järjestöksi. Kokous päätti ylivoimaisella enemmistöllä, että Suomen 
Reserviupseeriliitto jatkaa toimintaansa itsenäisenä järjestönä ainakin 
seuraavat kolme vuotta, mutta kehittää samalla asiallista yhteistyötä 
muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Ainoa konkreettinen muutos 
maanpuolustusjärjestöjen kenttään tuli, kun Reservin Aliupseerien Liitto 
muutti nimensä Reserviläisliitoksi vuoden 1995 marraskuussa.564

Vaikuttaakseen liiton päätöksentekoon piirin puheenjohtaja Veikko 
Karhumäki ja Reijo Nummela lähettivät liiton työvaliokunnan kautta sen 

562   Ikonen 2006: s. 100–101.
563   URPark: K 18. Piirihallituksen kokous 6.9.1995, liite RUL:n kyselyn yhteenveto. 
564   URPark: Oltermanni 4/95. s. 2. Ikonen 2006: s. 102–104.

1995
hallitukselle muistion, jossa he käsittelivät järjestöjen yhdentymistä ja 
toiminnan kehittämistä. Heidän mielestään panostaminen toiminnassa 
pelkästään maanpuolustuskoulutukseen oli johtanut Uudellamaalla mui-
den perinteisten ja tärkeiden aktiviteettien vähenemiseen, ja reserviläis-
urheilussakin oli havaittavissa selvää kuihtumista. Huolimatta siitä, että 
liittotasolla monet toiminnat olivat jo yhteisiä, ei allekirjoittajien mielestä 
pitänyt pyrkiä yhteiseen maanpuolustusjärjestöön. Vaarana oli, että jos 
voimavarat yhdistettäisiin, niin liitto- piiri ja kerhotasoilla todellisen toi-
minnan tekijöitä olisi entistä vähemmän, mihin ei ollut varaa. Muistion 
mukaan yhdistymisen sijasta pitäisi löytää lisää yhteistyökumppaneita 
aikaansaamaan pyyteettömästi positiivisia tuloksia.565

On mielenkiintoista, että 1990-luvun puolessavälissä pyrittiin ta-
vallaan takaisin samantapaiseen järjestöön, millainen vanha suojelus-
kuntajärjestö oli ollut. Sen haluttomuus ja kyvyttömyys huolehtia reser-
viupseerien jatkokoulutuksesta oli kuitenkin ollut 1920-luvulla tärkein 
syy reserviupseerien pyrkimykseen perustaa omia kerhojaan sotilaallisen 
jatkokoulutuksensa varmistamiseksi. Olisiko historia toistanut itseään? 

Paikallisosastotoiminta
Piirin toiminta keskittyi yhä selvemmin vapaaehtoiseen maanpuolustus-
koulutukseen johtajanaan koulutuspäällikkö Johnny Engström. Reser-
viupseereille ja aliupseereille aikaisemmin suunnattu RUL:n kerhopaket-
tikoulutus muutettiin paikalliskursseiksi, jotka tulivat vuonna 1995 MPK 
ry:n koulutusohjelmaan. Osa kursseista oikeutti korvaaviin kertaushar-
joitusvuorokausiin. Puolustusvoimat otti edellisvuonna hyväksytyn lain 
mukaisesti aktiivisen roolin paikallisosastojen koulutuksen tukemisessa. 
Maanpuolustusjärjestöjen ja puolustusvoimien yhteistyöryhmä jatkoi re-
serviyksikkö- ja paikallisosastotoiminnan kehittämistä. Reserviyksikkötoi-
minta (RYT) suunniteltiin käsittämään pääasiassa sodan ajan yleisjouk-
kojen vapaaehtoisen toiminnan. Paikallisosastotoiminta (PAT) puolestaan 
suunniteltiin käsittämään sodan ajan paikallisjoukkojen vapaaehtoista toi-
mintaa reserviläisjärjestöjen tukemana. Vuoden aikana piiri järjesti kuusi 
turvakurssia, neljä valmiuskurssia, 13 lisäkurssia, yhden erikoiskurssin ja 
muita kursseja kolme. Kursseille osallistui yhteensä 472 henkeä.566 

Yhteistyö puolustusvoiminen kanssa kehittyi ja tiivistyi. Uudenmaan 
Sotilasläänin esikunnan edustajien kanssa pidettiin Lohjalla yhteistyöko-

565   URPark: K 18.  Karhumäen ja Nummelan kirje RUL:n työvaliokunnalle 31.10.1995.
566   URPark: K 19. Piirin toimintakertomus vuodelta 1995. Pylkkänen 2006: s. 269.
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kous, johon osallistuivat piirien puheenjohtajat, toiminnanjohtaja sekä 
koulutuspäällikkö. Piireille jaettiin sotilasläänin esikunnan julkaisema 
yhteistoimintaohje, jolla määriteltiin reserviläisyhdistysten ja sotilasvi-
ranomaisten väliset pelisäännöt. Sotilasläänin komentajan, eversti Olli 
Heiskasen aloitteesta järjestettiin hänen kutsuntakierroksiinsa liittyen 
tapaamismahdollisuus kaikille piirin yhdistysten johtohenkilöille. Tämä 
antoi hyvän pohjan toiminnan jatkokehittämiselle yhdessä puolustusvoi-
mien eri joukko-osastojen kanssa.567 

Maanpuolustusjuhla
Mäntsälässä järjestettiin lokakuun 15. päivänä piirien XIII Uudenmaan 
Maakunnallinen Maanpuolustusjuhla. Ohjelma noudatti edelleen jo pe-
rinteeksi muodostuneita muotoja. Sotilasläänin komentaja, eversti Olli 
Heiskanen vastaanotti eversti Leo Kotilaisen komentamien maanpuo-
lustusjuhlaan osallistuneiden puolustusvoimien yksiköiden ja maanpuo-
lustusjärjestöjen katselmuksen ja ohimarssin. Juhlan näyttelyyn tutustui 
ja ohimarssia seurasi arviolta 800 henkeä. Ennen pääjuhlaa Mäntsälän 
monitoimitalolla eversti Olli Heiskanen luovutti Lotta-muistomitalit 71 
entiselle lotalle. Juhlapuhujana oli puolustusministeriön kansliapäällik-
kö, kenraaliluutnantti Pertti Nykänen. Puheessaan hän käsitteli maan-
puolustuksemme taloudellisia resursseja: 

”Suomi ei ole painottanut turvallisuusajatteluaan sotilaalliseen voi-
maan. Sotilaallisen maanpuolustuksen menot ovat pitkään edus-
taneet runsasta 1,5 % kansantuotteesta ja vajaata viittä prosenttia 
valtion budjetista. Pienempiin lukuihin pääsevät Euroopassa vain 
perinteisesti Itävalta ja Irlanti. Kansainvälisyyden lisääntymisestä 
huolimatta Suomen maanpuolustus pysyy ennen kaikkia kansalli-
sena toimintana”568.

Veteraaniperinteen vaaliminen
Yhteistoiminta paikallisten veteraaniyhdistysten kanssa kehittyi vuoden 
aikana. Veteraanien perinteen vaaliminen alkoi tulla yhä tärkeämpään ase-
maan kerhojen toiminnassa. Kerhot järjestivät paikkakunnillaan yhteisiä 
tilaisuuksia vuosittain valtakunnallisena veteraanipäivänä 27.4. ja muina 
veteraanien juhlapäivinä. Malliesimerkkinä veteraanien perinnön vaalimi-

567   URPark: K 19. Piirin toimintakertomus vuodelta 1995.
568   URPark: Oltermanni 4/95.
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sesta voidaan pitää Järvenpään Vanhankylänniemessä 23.4.1995 paljas-
tettua veteraanimuistomerkkiä. Sen muotoili kuvanveistäjä Erkki Eronen. 
Hankeidean isä oli Rintamamiesveteraanien puheenjohtaja Lenno Tuomi-
nen. Hankkeen eteenpäin viejänä ja rahoituksen hankkijana toimi Veikko 
Karhumäki. Muistomerkkijuhlaa suosi harvinaisen kaunis ja lämmin sää. 
Tilaisuuden kohokohtana oli kolmen Hawk-hävittäjän ylilento.569 

Urheilua
Kilpailujen suosio väheni. Piirin partio- ja kolmiottelukilpailuja ei järjes-
tetty, koska riittävää kilpailijamäärää ei ilmoittautunut. Järjestetyissä pii-
rinmestaruuskilpailuissa osallistujien määrä väheni edellisestä vuodesta 
yli neljänneksellä. Suurin kato oli harrastelijasarjassa, jossa osanottajien 
määrä väheni 35 %. Urheiluparlamentti päätti, osittain tästä syystä, että 
piirinmestaruuskilpailuihin voivat osallistua myös piirin alueella asuvat 
muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenet harrastelijasarjassa.  Vuoden 
1995 maanpuolustusurheilijan arvon saavutti Ossi Autio Hyvinkäältä. 
Liiton mestaruuden voitti talvikilpailuissa Ari Enroth Hyvinkäältä sar-
jassa Y ja piirin joukkue samassa sarjassa.570

Sovelletut reserviläisammunnat
Lokakuussa 1995 järjestettiin Uudenmaan Reserviupseeripiirin epävi-
ralliset sovelletun ammunnan kilpailut, joista saadun kokemuksen pe-
rusteella kilpailun johtaja Harri Tiirikkala Tuusulasta esitti urheiluparla-
mentille, että sovelletut reserviläisammunnat (SRA) otettaisiin piirin vi-
ralliseksi kilpailulajiksi. Lähettämässään kirjelmässä Tiirikkala perusteli 
ehdotustaan toteamalla, että laji kuuluu jo ResUL:n virallisiin lajeihin ja 
epävirallisiin kilpailuihin oli osallistunut paljon uusia ammunnan har-
rastajia. Tämän lisäksi hän totesi lajin olevan nousussa varsinkin nuorten 
keskuudessa, joten uusi laji voisi olla koko ampumaurheilun aktivoijana. 
Samalla Tiirikkala esitti, että laji olisi avoin myös muiden maapuolustus-
järjestöjen jäsenille. Ehdotus sai kannatusta ja urheiluparlamentti otti 
seuraavan vuoden suunnitelmaansa kahdet SRA:n kilpailut, joista ensim-
mäinen tosin oli vielä koekilpailu Tuusulassa.571

569   URPark: Oltermanni 2/95.
570   URPark: K 19. Piirin toimintakertomus vuodelta 1995.
571    URPark: K 18. Harri Tiirikkalan kirje urheiluparlamentille 22.11.1995. Urheiluparlamentin 
         kilpailusuunnitelma vuodelle 1996. 29.11.1995.
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Jäsenkatoa
RUL:n jäsenkehitys oli ollut huolestuttava, ja niin oli Uudenmaan pii-
rinkin. Piirin jäsenmäärä väheni vuoden aikana tasan sadalla jäsenellä. 
Huolestuttavinta tässä oli, että poistuma koski nuorimpia ikäluokkia ja 
opiskelijoita. Poistujien joukossa oli valitettavasti mukana myös entisiä 
aktiivisia toimijoita ja puheenjohtajia. Kerhoista eniten kärsivät jäsenka-
dosta Lohja, Hyvinkää ja Vihti. Vain kolme kerhoa Järvenpää, Mäntsälä 
ja Rajamäki pystyivät säilyttämään jäsenensä, eikä yksikään yltänyt posi-
tiiviseen kasvuun. Vuoden lopussa piirin jäsenmäärä oli 1 742 upseeria.572 

Piirineuvosto lakkautetaan
Vuonna 1985 perustettu Uudenmaan Reserviupseeripiirin piirineuvosto 
lakkautettiin vuonna 1995. Se ei ollut enää useaan vuoteen kokoontunut 
kertaakaan, ja sen jäsenet eivät mieltäneet enää toimintansa tarkoituksel-
lisuutta. Sen viimeisenä puheenjohtajana toimi Otto Lindfors Keravalta. 
Veikko Hiltunen Keravalta oli piirineuvoston sihteerinä koko sen toimin-
nan ajan. Piirineuvoston jäljelle jääneet varat siirrettiin piirin tilille.573

Piirin talous oli monen vuoden jälkeen ensi kerran alijäämäinen. Yli 
5 000 markan alijäämä johtui maanpuolustuskoulutuksen tukemisesta, 
kuljetusten järjestämisestä liittopäiville Haminaan sekä oman puheen-
johtajaehdokkaan tunnetuksi tekemisestä Oulun liittokokouksessa. Il-
moitushankinta Oltermanniin ei myöskään tuottanut toivottua tulosta. 
Kaikesta huolimatta piirin tase oli edelleen hyvin vahva.574

Piirin syyskokouksessa Lohjalla marraskuun alussa valittiin piirin 
edustajiksi RUL:n liittovaltuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Rei-
jo Nummela henkilökohtaisena varamiehenään Arto Kivistö sekä Reino 
Pajuoja henkilökohtaisena varamiehenään Jyrki Mäki. Samalla valittiin 
RUL:n sääntöjen edellyttämäksi ehdokkaaksi liittohallitukseen edelleen 
Reijo Nummela.575

1996
Uuden toimintavuoden alkaessa edellisvuoden puheenjohtajisto jatkoi 
tehtävissään. Samoin kaikki muut vastuuhenkilöt jatkoivat myös tehtä-

572   URPark: K 19. Piirin toimintakertomus vuodelta 1995.
573   URPark: K 19. Ibid.
574   URPark. K 19. Piirin tuloslaskelma ja tase vuodelta 1995.
575   URPark: K 18. Piirin syyskokous 8.11.1995.
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vissään. Avatessaan vuoden ensimmäistä hallituksen kokousta puheen-
johtaja Veikko Karhumäki lausui mm: 

”Reserviupseeripiirin tavoitesuunnitelma on tarkoituksellisesti en-
tistä pelkistetympi. Se ei tarkoita suinkaan toimintojen vähentämis-
tä, vaan selkeämpää painopisteajattelua sekä samalla pyrkimystä 
pidemmälle niissä tavoitteissa, jotka toteutamme, ja rehellisesti 
tietoisina voimavaroistamme eli toimintamme tuottajien määräs-
tä. Olemme itse asiassa suurimman rauhan ajan haasteen edes-
sä reserviläistoiminnassa, kun paikallisosastotoiminta päästään 
aloittamaan puolustusvoimien ja myös maanpuolustusjärjestöjen 
ohjeistuksen valmistuttua.”576

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kurssitoiminnan rahoituksen organi-
soinnissa oli ongelmia. Eräiden piirien saama koulutustuki oli jäänyt toi-
minnanjohtajien käyttöön, eikä ohjautunut koulutukseen, ei kuitenkaan 
Uudellamaalla. Tästä syystä liitossa suunniteltiin koulutuksen piirituki 
annettavaksi suoraan MPK:lle. Saatuaan tiedon aloitteesta RUL:n piiritu-
en maksamiseksi suoraan koulutuspäälliköille ohi piiriportaan puheen-
johtaja Veikko Karhumäki lähetti muistion piirin yhteysupseerille Reijo 
Nummelalle, joka toimi piirin edustajana RUL:n hallituksessa. Muisti-
ossaan Karhumäki vastusti jyrkästi aloitetta, koska MPK:n talousohjeen 
mukaan tuki oli tarkoitettu ensi sijassa piirien Maanpuolustuskoulutus 
ry:lle tekemien palveluiden kuluihin. Karhumäki pelkäsi aiheellisesti, että 
näin toimien valvonta katoaa ja varojen tarkoituksenmukainen suuntaa-
minen kärsii. Lisäksi hän totesi, että koska maanpuolustuskoulutuksen 
kurssitoiminta on voimakkaasti sidoksissa toimiviin reserviläisyhdistyk-
siin, toisin kuin esim. Helsingissä, tulee koulutustuen jakamisen tapahtua 
reserviläispiirien kautta.577 

Karhumäen muistiolla oli vaikutus, koska koulutuksen aluetukien 
maksaminen piirien kautta, ainakin Uudenmaan osalta, jatkui aina vuo-
den 1999 loppuun asti.578

Koulutuksessa keskityttiin yksinomaan vapaaehtoiseen maanpuo-
lustuskoulutukseen. Mitään muuta koulutusta ei järjestetty jäsenistön 
ulkopuolisille ryhmille tai henkilöille. Turvakursseja järjestettiin neljä, 
joilla oli yhteensä 54 kouluttajaa ja 106 koulutettavaa. Valmiuskursseja 
oli viisi, lisäkursseja 12 ja erikoiskursseja kolme. Yhteensä kursseja oli 
vuoden aikana 24, joilla koulutettiin 467 oppilasta. Kaikkien seitsemän 

576   URPark: K 19. Piirihallituksen kokous 17.01. Liite 2.
577   URPark: k 19. Veikko Karhumäen muistio 31.1.1996.
578   Veikko Karhumäen haastattelu  10.3.2010.
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toiminnassa mukana olevan järjestön muodostaman koulutusryhmän 
puheenjohtajana oli piirin varapuheenjohtaja Jarmo Koivu Hyvinkäältä.579

Vapaaehtoinen maanpuolustus- 
koulutus	organisoituu	
Vuoden 1996 aikana aloitettiin Uudenmaan sotilasläänin alueella paikallis-
osastojen muodostaminen. Alueelle nimitettiin kaksi kokeilupaikkakuntaa, 
Porvoo ja Kirkkonummi, joiden toimintaan oli tarkoitus erityisesti panos-
taa.  Maaliskuussa perustettiin vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän 
paikallisosasto Porvoossa: Porvoon Plutoona/Borgå Pluton. Toiminnan 
käynnistämisessä oli keskeisenä toimijana Porvoon Reserviupseerikerho. 
Kevään ja kesän aikana UudSlE järjesti kolme tiedotustilaisuutta, missä 
kerrottiin vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän ja PAT-toiminnan ke-
hittymisestä. Vuoden loppuun mennessä perustettiin 12 paikallisosaston 
johtoryhmää ja näiden alaisuuteen 26 reserviyksikköä (RYT). Sotilasalu-
eiden päälliköt olivat keskeisessä asemassa toiminnan käynnistämisessä. 
Uusimaa oli valtakunnan kärjessä PAT:n johtoryhmien perustamisessa. 
Näiden johtoryhmien puheenjohtajat nimitti tehtäväänsä Uudenmaan 
Sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Olli Heiskanen.580

Vihdin ja Lohjan seudulla toimintansa aloittanut Hiiden Rykmentti 
oli hyvä esimerkki sotilasalueen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulu-
tuksen yhteistoiminnasta. Vihtiläisten innoittamana ja 6. sotilasalueen 
päällikön everstiluutnantti Ilmo Kekkosen johdolla asiat etenivät ripeäs-
ti.  Hiiden Rykmentin ensimmäinen vapaaehtoinen harjoitus järjestettiin 
huhtikuussa 1996. Se oli johtohenkilöille tarkoitettu suunnitteluharjoi-
tus. Sitä seurasi syksyllä paikallisosastojen vapaaehtoinen harjoitus, joka 
oli Hiiden Rykmentin varsinainen alku. Toimintaan tuli mukaan lähes 
600 sijoitettua reserviläistä, ja näin käynnistetty paikallisyksikkötoiminta 
sai runsaasti positiivista huomiota.581 

Piirien yhteistyötoimikunta (PYT) totesi kokouksessaan helmikuun lo-
pussa 1996, että RUL:n ohje maanpuolustuskoulutuksen piirituen käytöstä 
oli epämääräinen ja yksinkertaisuudessaan vaikeaselkoinen. Kokous päätti 
tehdä kirjalliset sopimukset koulutuspäällikkö Johnny Engströmin ja kou-
lutussihteeri Pekka Käyhkön kanssa heidän kulukorvaustensa suuruudesta. 

579   URPark: K 19. Piirin toimintakertomus vuodelta 1996.
580   URPark: Oltermanni 4/97
581  Kurunmäki, Pentti: Vihdin reserviläiset kotiseudun asialla. Hannu Kontiainen: Hiiden 
        Rykmentti Vihdin reservin toimintaympäristönä. Vihdin Reserviupseerikerho ry ja Vihdin 
        Reservialiupseerit ry.  Vihti: 2009. s. 171. 
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Samalla päätettiin maksaa toiminnanjohtaja Pekka Lenkkerille korvausta hä-
nen osallistumisestaan koulutukseen liittyvien töiden tekemiseen. Lisäksi 
päätettiin, että koulutusrahoja ei kalustohankintoihin käytetä.582 Piirien johto 
halusi pitää maanpuolustuskoulutuksen rahoituksen tiukasti valvonnassaan.

Rajamäen piiritila
Pankkikriisin myötä oli piiritilan vuokraisäntänä ollut säästöpankki kaa-
tunut ja kiinteistö oli joutunut omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin haltuun. 
Tilan tulevaisuus oli epävarma. Huolestuneena piirien johto pyrki hank-
kimaan uuden tilan muualta ja kävi keskusteluja mm. PvKK:lla entisen 
Taistelukoulun rakennuksissa olevasta tilasta. PYT päätti nimetä toimi-
kunnan tutkimaan tarjolla olleen tilan käyttö- ja remontointimahdol-
lisuuksia.583 Toimikunta katsasti tilat toukokuussa ja totesi korjauksen 
kustannusarvion nousevan n. miljoonaan markkaan. Piirien asettama 
toimikunta katsoi, ettei tällaiseen panostukseen piireillä ole mitään mah-
dollisuutta, ja hankkeesta luovuttiin.584

Yhteistyö puolustusvoiminen kanssa kehittyi ja tiivistyi edelleen 
vuoden aikana. Sotilasläänin komentajan, prikaatikenraali Olli Heiska-
sen aloitteesta järjestettiin kuusi reserviläispäivää, joissa vapaaehtoisesti 
harjoituksiin tulleilla oli mahdollisuus saada tietoa puolustusvoimista 
ja perehtyä uusimpaan kalustoon sekä osallistua rynnäkkökivääriam-
muntaan. Sotilasläänin paraatin yhteyteen kesäkuun alussa Porvoossa 
perustettiin oma reserviläisosasto, joka sai paraatiin osallistumisen lisäksi 
myös jatkokoulutusta. Hallituksen kokouksen yhteydessä syksyllä Lohjal-
la järjestettiin sotilasläänin tiedotustilaisuus. Lisäksi useat kerhot toimi-
vat vuoden aikana kiinteässä yhteistyössä puolustusvoimien edustajien ja 
joukko-osastojen kanssa maanpuolustusjuhlan, kotiuttamistilaisuuksien 
ja maanpuolustuskoulutukseen liittyvissä järjestelyissä.585 

Maanpuolustusjuhla	Hangossa
Piirien XIV Uudenmaan Maakunnallisen Maanpuolustusjuhlan pito-
paikkana oli lokakuun 5. päivänä Hanko. Juhlan järjestelyistä vastasivat 
Hangon reserviläisyhdistykset Ulf Bergenin johdolla. Puolustusvoimat 

582   URPark: K 19. PYT kokous 27.2.1996.
583   Ibid.
584   URPark: K 19. Piirihallitus 2.9.1996.
585   URPark: K 19. Piirin toimintakertomus vuodelta 1996
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tuki jälleen merkittävästi juhlan järjestelyjä. Päivän ohjelmassa oli li-
punnoston ja seppeleen laskun jälkeen puolustusvoimien kalustonäytte-
ly, maanpuolustusjärjestöjen toiminnan esittely, joukkojen katselmus ja 
ohimarssi, kuten aikaisemmissakin juhlissa. Prikaatikenraali Olli Heis-
kanen otti vastaan Hangon Rannikkopatteriston, veteraanien, maanpuo-
lustusjärjestöjen, sinibarettien ja nyt myös mukana olleiden partiolaisten 
ohimarssin Hangon Esplanadilla. Pääjuhlassa oli juhlapuhujana RUL:n 
liittovaltuuston puheenjohtaja Henrik Lax.586 

Ponsiesitys liittovaltuustolle
RUL:n liittovaltuuston syyskokouksessa Uudenmaan piiri jätti histori-
ansa ensimmäisen ponnen huolestuneena liiton toimista sekä varain-
käytöstä. RUL:n budjetointi aatteelliseen toimintaan oli ollut kuluva-
na vuotena ja näytti olevan myös vuonna 1997 nolla markkaa. Ponnen 
mukaan identiteettiä tunnuttiin korostettavan lähinnä peruspakettien 
sekä kriisi- ja sotilasjohtamisen koulutuksen (KRISO) tuottamisella, 
joihin myös varoja käytettiin melkoisesti. Kansainvälisen kontaktitoi-
minnan kulut olivat myös nousseet vauhdilla, mutta tämä panostus 
ei millään tavalla hyödyttänyt kentän toimintaa, paitsi muutamien 
urheilijoiden mahdollisuutena osallistua NATO:n reserviupseerijär-
jestön CIOR:n kisoihin. Ponnessa esitettiin, että liiton työvaliokun-
nan tuli laatia liittohallitukselle yksilöity talouden käyttösuunnitelma, 
välintilinpäätös budjetin toteutumisesta kesäkuussa 1997 ja vaihto-
ehtosuunnitelma toiminnan ja talouden osalta, jos vuodelle 1997 
budjetoitua yleisavustusta ei saada. Lisäksi ponnessa vaadittiin liittoa 
korostamaan seuraavan vuoden aikana voimakkaasti Reserviläinen-
lehden välityksellä jatkavansa reserviupseerien itsenäisenä, yhteistyö-
kykyisenä ja aatteellisena etujärjestönä. Pontensa perusteluissa piiri 
korosti lisäksi, että reserviupseerijärjestön tulee tukea sotilaallista 
maanpuolustusta, mutta liiton varojen antaminen tähän toimintaan 
on liikaa. Piirin mielestä reserviupseerien omaa varallisuutta tulee 
käyttää etujärjestötoimintaan.587 

Piirin ponsiesityksessä oli ollut perimmiltään kysymys RUL:n varojen 
käytöstä ja valvonnasta, mutta valitettavasti asia ei edennyt mitenkään 
liiton päättävissä elimissä eikä linja muuttunut.588

586   Ibid.
587   URPark: K 19. Piirihallituksen kokous 6.11.1996 ja ponsiesitys 14.11.1996.
588   Veikko Karhumäen haastattelu 14.3.2010.
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Oltermannin lukijamatkat 
Piirien lehden Oltermannin lukijamatkat saavuttivat vähitellen pysyvän 
suosion. Toiminnanjohtaja Pekka Lenkkerin aloitteesta alkaneet matkat 
suuntautuivat alun jälkeen pääasiallisesti itärajan taakse tutustumaan 
suomalaisten sodan aikaisiin taistelumaastoihin ja menetettyyn Karja-
laan, kun matkailu sinne oli vähitellen vapautunut. Vuonna 1992 matka 
suuntautui Pietariin ja Kannakselle. Tämän jälkeen matkat järjestettiin 
yhteistyössä Kenttätykistön Pääkaupunkiseudun Killan tiedotuslehden 
Tulikomentoja kanssa. Oppaina matkoilla olivat Ilmari Hakala, Anssi 
Vuorenmaa, Antti Juutilainen ja Sampo Ahto. Vuonna 1993 kierret-
tiin Laatokka, vuonna 1994 käytiin Karhumäessä, vuonna 1995 oltiin 
jääkärien jäljillä Baltiassa, ja vuonna 1996 kierrettiin Laatokka toisen 
kerran. Kohteet kiinnostivat lehtien lukijoita eikä täyttä bussilastillista 
ollut vaikeaa saada kokoon. 589 

Urheilutoimintaa
Lisääntynyt maanpuolustuskoulutus söi kiinnostusta maanpuolustusur-
heiluun. Tuusulalaisen Risto Sirolan johtama urheilutoimikunta, johon 
kuuluivat piiristä lisäksi ampumaupseeri Hannu Tikkanen Järvenpäästä, 
kuntourheilu-upseeri Jarmo Sulopuisto Mäntsälästä ja Heikki Nieminen 
Keravalta, saattoi todeta merkittävän kiinnostuksen laskun piirinmesta-
ruuskilpailuissa.  Kilpailijoiden määrä kokonaisuutena väheni, ja suurin 
kato oli yleisessä sarjassa, jossa vähennys edellisvuoteen oli 35 %.  Toisaal-
ta harrastelijasarjan osallistujamäärä lisääntyi.  Kilpaurheilussa menes-
tys kuitenkin parani. Liiton mestaruuden saavuttivat talvikilpailussa Ari 
Enroth sarjassa Y ja Yrjö Nikkinen sarjassa H50, Risto Sirolan ollessa toi-
nen. Asko Kangasmaa voitti talvikilpailujen mestaruuden sarjassa H60 ja 
lisäksi maastomestaruuskilpailussa saman sarjan. RUL:n ampumamesta-
ruuskilpailuissa ei saavutettu mestaruuksia. Sovelletut ammunnat tulivat 
uudeksi lajiksi piirinmestaruuskilpailuihin. Samoin kenttäammunnassa 
uusi reserviläiskivääri sai oman sarjansa. Vuosittain järjestetyn perhepyö-
räilyn osanottajamäärä kaksinkertaistui edellisvuodesta. Vuoden 1996 
maanpuolustusurheilijan tittelin saavutti jälleen Seppo Raula. Osuus-
pankkimaljan sai haltuunsa Keravan Reserviupseerikerho.590

589   Lenkkeri, Pekka: Reservialiupseeripiiristä reserviläispiiriksi. Uudenmaan Reserviläispiiri:  
        Kerava 1999. s. 57. Oltermanni 3/95.
590   URPark: K 19. Piirin toimintakertomus vuodelta 1996.

1996



249248

Vuoden aikana saatiin piirin 19 kerhon yhteisen jäsenmäärän las-
ku pysähtymään ja saavutettiin lievä 1,95 %:n nousu. Parhaiten lisäsivät 
jäsenmääräänsä Mäntsälä ja Tuusula ja suhteellisesti eniten menettivät 
pienet kerhot Sipoo ja Myrskylä. Jäsenmäärän laskun lisäksi onnistut-
tiin myös piirin talous vakauttamaan. Tilinpäätös osoitti 1.899 markan 
ylijäämää. Tuloista suurimmat olivat jäsenmaksutulot, liiton toiminta-
avustukset ja piirin vahvasta taseesta johtuvat korkotuotot. Suurimmat 
menot muodostuivat Oltermannin lehtimaksuista, toiminnanjohtajan 
palkkauksesta ja kilpailukuluista.  Saatu koulutuskorvaus meni lähes ko-
konaan koulutuksen menoihin.591 

1997
Uuden toimintavuoden alkaessa piirin toimihenkilövalinnoissa ei tapahtu-
nut muutoksia. Ainoastaan uuteen piirin lippu-upseerin tehtävään valittiin 
piirin vanhimman kerhon Hyvinkään puheenjohtaja Kyösti Paavilainen.592

Piirin ampumaupseeri vaihtui poikkeuksellisesti kesken vuotta. 
Alueelta pois muuttaneen Hannu Tikkasen tilalle valittiin ampumaup-
seeriksi piirihallituksen kokouksessa toukokuussa loppuvuodeksi Pekka 
Savolainen Tuusulasta.593

Piirihallituksen järjestäytymiskokouksen avauspuheenvuorossaan pii-
rin puheenjohtaja Veikko Karhumäki vetosi voimakkaasti reserviupseeri-
kerhojen vastuuseen maanpuolustuskoulutuksen turva- ja valmiuskurssien 
toteuttamisessa. Samalla hän toi esiin huolestumisensa kurssien vähäisestä 
koosta. Parinsadan kouluttajan koulutettavana oli edellisvuoden aikana ol-
lut noin 500 henkeä. Toinen huolenaihe oli ollut vähenevä halu järjestää 
kansalaisen turvakursseja. Edellisvuoden koulutussuunnitelmassa oli ol-
lut yhdeksän kurssia, mutta vain neljä oli onnistuttu järjestämään, muut 
peruutettiin osallistujien puutteessa. Karhumäen mielestä kurssit olisivat 
kuitenkin helpoin tie paikallisyksikkötoiminnan käynnistämiseksi.594

Paikallisosastot ja reserviyksiköt
Vuoden 1997 aikana vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän kehit-
täminen jatkui tehokkaasti runsaan rahoituksen ja ahkeran työn turvin. 

591   URPark. K 19. Piirin tilinpäätös ja tase vuodelta 1996.
592   URPark: K 19. Piirihallituksen kokous 15.1.1997.
593   URPark: K 19. Piirihallituksen kokous 14.5.1997.
594   Ibid.

1997

Vuoden aikana pidettiin lähes viisikymmentä sotilasläänin esikunnan tai 
joukko-osastojen johtamaa koulutustapahtumaa, harjoitusta ja kokousta. 
Vuoden suurin harjoitus oli 6. sotilasalueen VMPJ-leiri lokakuun lopussa 
Syndalenissa. Siihen osallistui lähes 200 henkilöä reservi- ja paikallisyksi-
köistä sekä MPK ry: kurssilaisia. Eversti Ilmo Kekkonen johti leiriä. Mar-
raskuun loppuun mennessä oli Uudenmaan sotilasläänissä muodostettu 
kaikkiaan 16 paikallisosastoa ja niiden PAT-johtoryhmää, 47 RYT:ä ja 
näissä oli mukana yhteensä lähes 3 000 henkeä.595

Koulutusta
Johnny Engströmin johdolla järjestettiin piirissä vuoden aikana ennätys-
määrä koulutusta. Turvakursseja järjestettiin seitsemän: Hangossa, Hy-
vinkäällä, Järvenpäässä, Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä 
ja Sammatissa. Näissä oli yhteensä 160 osallistujaa. Valmiuskursseja oli 
neljä: Järvenpäässä, Kirkkonummella, Lohjalla ja Vihdissä, joihin osal-
listujia oli yhteensä 103. Paikalliskursseja oli kymmenen: Hyvinkäällä 1, 
Nummi-Pusulassa 1, Porvoossa 5, Raaseporissa 2 ja Vihdissä 1. Näissä oli 
195 osallistujaa. Kriisi- ja sotilasjohtamisen kursseja (KRISO) oli kaksi 
ja näissä 26 osallistujaa. Yhteensä erilaisia kursseja oli vuoden aikana 58 
kpl ja niissä yhteensä 1034 osanottajaa. Tämä oli lähes kaksinkertainen 
määrä edellisvuoteen verrattuna.596

595   URPark: Oltermanni 4/97
596   URPark: K 20. Piirin toimintakertomus vuodelta 1997.

Vuoden 1997 piirin palkintojen saajat Kirkkonummella järjestetyssä vuosikokouksessa. 
Vasemmalta Kirkkonummen puheenjohtaja Martti Pekonen, Vihdin Jukka Sorvari, Ke-
ravan Asko Kangasmaa, Järvenpään Markku Onttonen ja Jokelan Arto Kivistö.
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Kilpailumenestystä
Risto Sirolan edelleen vetämän urheilutoimikunnan johdolla vietiin piiri-
en mestaruuskilpailut läpi urheiluparlamentin suunnitelman mukaisesti. 
Osanottajamäärät nousivat ilahduttavasti sekä yleisessä että harrasteli-
jasarjassa edellisvuotisesta. Ainoastaan ikämiessarjoissa oli lähes 20 % 
vähennys. Ari Enroth sarjassa H ja Risto Sirola sarjassa H50 saavuttivat 
ResUL:n talvimestaruuskilpailuissa voitot. Partiomestaruuskilpailun-
sarjan H40 mestaruuden voitti joukkue Seppo Raula, Kari Huttunen ja 
Heikki Saarinen. RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa piirin ampujat ei-
vät saavuttaneet mestaruuksia. Vuoden 1997 maanpuolustusurheilijaksi 
nimettiin Keravan Asko Kangasmaa. Osuuspankkimaljan sai haltuunsa 
Keravan Reserviupseerikerho.597 

Maanpuolustusjuhla Keravalla
Toimintavuoden turvallisuuspoliittinen päätapahtuma oli Keravalla 4. lo-
kakuuta vietetty piirien 15. maakunnallinen maanpuolustusjuhla. Juhlan 
järjestelyistä vastasivat yhdessä Keravan Reserviupseerikerho ja Keravan 
Reserviläiset. Lipunnostoa Keravan keskustassa ja seppeleenlaskua san-
karihaudoille seurasivat joukkojen katselmus ja ohimarssi, puolustusvoi-
mien kalustoesittely ja päiväjuhla. Uudenmaan sotilasläänin komentaja, 
prikaatikenraali Olli Heiskanen vastaanotti ohimarssin yhdessä tilaisuu-
dessa kunniavieraina olleiden Mannerheim-ristin ritarien Ilmari Juuti-
laisen, Väinö Hämäläisen ja Aulis Lehtikankaan kanssa. Katselmukseen 
ja ohimarssiin osallistui puolustusvoimien joukko-osastojen edustajien 
kanssa ennätysmäärä vapaehtoisessa maanpuolustustyössä mukana olevia 
henkilöitä. Juhlaan liittyneeseen näyttelyyn tutustui ja ohimarssia seurasi 
noin 1 000 henkeä. Päiväjuhlassa oli juhlapuhujana West Pointissa Yh-
dysvalloissa upseerikoulutuksen saanut tutkimussihteeri Hanna Parikka. 
Tervehdyspuheessaan prikaatikenraali Olli Heiskanen nosti esille puhees-
saan puolustusministeriön eduskunnalle tekemän sotilasläänien nimen-
muutosesityksen. Hänen mielestään nimenmuutos ei ollut tarpeellinen: 

”En voi ymmärtää, miten siviilit oppivat käsittämään, mitä eroa on 
vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestöjen piireillä ja maanpuolus-
tuspiireillä.” 

Päiväjuhlassa esiintyivät myös Dragsvikin perinnesoittokunta, lausun-

597    Ibid.

1997

Maanpuolustusjuhla Keravalla 1997.  Ilmavoimien 
Drakenit esiintyivät viimeistä kertaa. (kuva Sauvo Jylhä)
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tataiteilija Eija Kari ja Keravan oopperakuoro. Maanpuolustusjuhla sai 
suuren huomion alueen lehdistössä.598

Oltermanni 
Piirin lehden Oltermannin uutena päätoimittajana aloitti vuoden 1997 
alussa järvenpääläinen Juhani Koskenranta Rainer Wiceenin jälkeen. Ol-
termannista oli tullut julkaisijajärjestöjensä tehokas tiedotuskanava. Se 
pyrki ilmestysrytminsä puitteissa pitämään lukijansa ajan tasalla piirien 
ajankohtaisista asioista sekä puolustusvoimien kehityksestä ja asioista. 
Lehden kirjoittajiksi onnistuttiin saamaan toimituskunnan jäsenten li-
säksi huomattava määrä eri alojen asiantuntijoita.599  

Piirin toiminnanjohtaja vaihtuu
Piirien toiminnanjohtajana jo vuoden 1986 syksystä lähtien toiminut 
everstiluutnantti Pekka Lenkkeri ilmoitti jo keväällä 1997, että hänen 
paikkansa vapautuu vuoden lopussa. Uuden toiminnanjohtajan etsintä 
aloitettiin välittömästi ja myös Oltermannissa julkaistiin hakuilmoitus.600 
Neljän hakijan joukosta valittiin PYT:n kokouksessa 29.10.1997 uudeksi 
toiminnanjohtajaksi majuri evp Pekka Pulkkinen Tuusulasta.601 

Piirin jäsenmäärä kasvoi hieman vuoden aikana. Jäsenkunnan vaih-
tuvuus oli toiminnanjohtajan mielestä kuitenkin huolestuttavaa; vaikka 
uusia liittyi jatkuvasti mukaan, vanhoja ja myös uusia jäseniä erosi pois 
lähes saman verran. Vuoden päättyessä piirin 19 kerhossa oli yhteensä 1 
806 jäsentä. Kasvua oli saatu vuodessa vain 1,69 %. Muutokset kerhojen 
jäsenmäärissä olivat hyvin pieniä. Piirin suurin kerho oli edelleen Lohja, 
jossa oli 213 jäsentä.602

Piirin syyskokouksessa Järvenpäässä valittiin Veikko Karhumäki 
edelleen yksimielisesti puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajat sitä vastoin 
vaihtuivat. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin aikaisempi 2. 
varapuheenjohtaja Veikko Toivonen Mäntsälästä ja 2. varapuheenjohta-

598   URPark: K 20. Piirin toimintakertomus vuodelta 1997, Oltermanni 4/97. Vuodesta 1997  
       lähtien käytettiin  maakunnallisten maanpuolustusjuhlien  numeroinnissa roomalaisten 
        numeroiden sijasta arabialalaista numerointia..
599      URPark: K 20. Vuoden 1997 toimintakertomuksessa kerrotaan Oltermannin voittaneen toise- 
             na vuotena peräkkäin vuoden piirilehden palkinnon, mutta tämä on ilmeisesti virhe. Palkin- 
         nossa olevassa laatassa on vuoden 1997 voittajaksi merkitty ”Parivartio”.
600   URPark: K 19. Piirihallituksen kokous 12.3.1997. Oltermanni 3/97.
601   URPark: K 19. Piirihallituksen kokous 5.11.1997. Pekka Lenkkerin haastattelu 14.3.2010.
602   Ibid.

1997

jaksi Jukka Sariola Keravalta.603 

1998
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
Koko vuoden 1997 ajan keskustelu oli jatkunut siitä, miten johdetaan 
ja koordinoidaan vapaaehtoista maanpuolustusta. RUL:n jäsenkunnalle 
suunnatusta kyselystä kävi ilmi, että kolme neljäsosaa vastanneista kan-
natti liiton säilyttämistä itsenäisenä organisaationa. RUL:n kannan mu-
kaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyötä tuli kehittää 
ja lisätä, mutta perinteinen järjestö- ja aatteellinen toiminta haluttiin säi-
lyttää itsenäisen järjestön omana asiana.604 

Vuonna 1998 keskustelu jatkui ja sai suorastaan painostavia piirteitä. 
Puolustusvoimat, komentajansa kenraali Gustav Hägglundin johdolla, 
ehdotti edelleen, että perustettaisiin yksi yhteinen järjestö, johon kaikki 
maanpuolustusjärjestöt sulautettaisiin vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen hoitamiseksi. Perustelunaan Hägglund esitti, että nykyinen 
vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta oli osoittautunut puolustusvoi-
mien kannalta resursseja kuluttavaksi. Hän jopa uhkasi, että ellei yhdis-
tymistä tapahdu, ei puolustusvoimien panostusta voida merkittävästi 
lisätä.605

603   URPark: k 19. Piirin syyskokous 5.11.1997.
604   Ikonen 2006: s. 106.
605   URPark: K 19. Pääesikunnan lausunto R1518/9.3./D/11. 11.12.1997.

1998

Sinisellä ristillä palkittuja piirin kokouksessa Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajal-
la. Ristit jakoi piirin syyskokouksen yhteydessä Vapaussodan Helsingin Seudun Perin-
neyhdistyksen puheenjohtaja Uolevi Langinmaa Anders Finskakselle, Jarmo Koivulle, 
Asko Kangasmaalle, Veikko Toivoselle ja Arto Kivistölle. Ristin saajista Ulf Bergen oli 
estynyt saapumasta tilaisuuteen.



255254

Piirin kannanotto
Uudenmaan Reserviupseeripiiri otti vahvasti kantaa järjestöjen yhdisty-
miseen. Piiri jätti tammikuussa RUL:n liittohallitukselle kolmisivuisen 
kannanottonsa vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehittämisestä. Kan-
nassaan piiri totesi, ettei hyviin ja tavoiteltaviin päämääriin päästä yhden 
yhteisen järjestön perustamisella. Päinvastoin piirin mielestä järjestöjen 
yhteensulauttaminen vähentäisi aktiivisten toimijoiden määrää eikä ta-
kaisi nuoremman reservin liittymistä mukaan yhteen maanpuolustus-

1998

Toiminnanjohtaja 
Pekka Pulkkinen

Majuri (everstiluutnantti) 
evp Pekka Pulkkinen, s. 1946, 
toimi piirien toiminnanjoh-
tajana vuodet 1998–2010, 
eli yhteensä lähes 13 vuotta. 
Kadettikoulun jälkeen hän 
palveli puolustusvoimissa 
useissa eri tehtävissä mm. 
yksikönpäällikkönä, RAUK:n 
johtajana ja huoltopäällikkö-
nä Hyrylässä Helsingin Ilma-
torjuntarykmentissä ja Ilma-
torjuntakoulussa. Tämän li-
säksi Pulkkinen on ollut YK:n 
palveluksessa sotilastarkkai-
lijana Kashmirissa, huolto-
päällikkönä Golanilla ja Libanonissa.  Hän on toiminut myös Upsee-
riliiton hallituksessa ja Upseeriliiton Tuusulan osaston eri tehtävissä 
rivijäsenestä puheenjohtajaksi. Hän on toiminut myös Upseeriliiton eri 
tehtävissä, Lions-toiminnassa, Hyrylän Urheiluautoilijat ry:ssä ja Tuu-
sulan kunnan teknisen lautakunnan jäsenenä. Pulkkinen on ollut myös 
sotaoikeuden jäsen vuonna 1979 ja UudSl:n VMP-neuvottelukunnan 
jäsenenä vuodet 2001–2007. Ylennettiin everstiluutnantiksi vuonna 
2003. Hänelle on myönnetty mm. seuraavat kunniamerkit: SVR R, 
Sam, UL am, RUL am, RES ar  Mpm mk. 

Toiminnanjohtaja Pekka Pulkkinen

järjestöön paremmin kuin nytkään. Piiri ehdotti, että MPK ry:stä olisi 
kehitettävä organisaatio, jonka puitteissa puolustusvoimat voisi lisätä 
panostustaan merkittävästi vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön.606

Piirin johto perusti kannanottonsa kokemukseensa ja Oltermannissa 
toteutetun toimintakyselyn analyysiin. Sen mukaan 77,5 % Uudenmaan 
reserviupseereista katsoi parhaimmaksi vapaaehtoisen maanpuolustus-
järjestelmän ohjaamisen MPK ry:n alaisuuteen samalla sen organisaatiota 
vahvistaen. Lähes 83 % vastanneista halusi RUL:n jatkavan itsenäisenä 
järjestönä, mutta yhteistyötä muiden kanssa kehittäen. Suuri enemmistö 
vastanneista ei uskonut myöskään jäsenistön aktivoituvan järjestökenttää 
yhdistämällä. Päinvastoin vastuunkantajien vapaaehtoinen uhraus maan-
puolustuksen eteen saattaisi muodostua yhdessä järjestössä vastenmieli-
seksi. Joka tapauksessa aktiivisten toimijoiden määrä vähenisi. 607

Keskustelu jatkui. Keväällä 1998 oli perustettu kenraalimajuri Ant-
ti Simolan johtama työryhmä pohtimaan maanpuolustuskoulutuksen 
organisointia. Työryhmän tehtävänä oli valmistella organisaatiota, joka 
ottaisi vastuulleen vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmään liittyvät 
vapaaehtoistoiminnot. Työryhmän työskentely oli hyvin vaikeaa, koska 
eri järjestöillä oli erilaiset tavoitteet, toiset halusivat yhdentymistä ja toi-
set eivät. Tässä oli taustalla esim. RUL:n ja RES:n hyvin erilainen talou-
dellinen asema. Työryhmä ehdotti, että MPK ja ResUL olisi lakkautettava 
ja olisi perustettava uusi järjestö eli Maanpuolustuskeskus ry. Maanpuo-
lustusjärjestöt eivät kannattaneet ajatusta. Vaikka Simolan työryhmän 
ehdottamaa järjestöä ei syntynyt, niin työryhmän mietinnössä oli pal-
jon sellaista, mikä toteutui myöhemmin Maanpuolustuskoulutus ry:ssä.  
Työryhmän ehdottama organisaatiomalli tuli myöhemmin melko tarkasti 
käyttöön MPK ry:ssä. Siinä ylimpänä oli toiminnanjohtaja ja hänellä alai-
sinaan piiripäälliköt. Lisäksi ehdotetut aluetoimistot tulivat sotilaslääni-
en esikuntiin.608 

Asia ei tuolloin vuonna 1998 vielä edennyt ja syksyllä puolustus-
ministeri Anneli Taina kehotti tutkimaan vielä uudelleen vapaehtoisen 
maanpuolustusjärjestelmän kehittämistä. Lokakuussa perustettiin jäl-
leen uusi työryhmä nyt eversti Leo Kotilaisen johdolla. Myös tässä RUL oli 
mukana. Kotilaisen työryhmä jatkoi Simolan työryhmän työtä ja selvitti 
eri toteuttamismalleja. Työryhmässä mukana ollut Maanpuolustuskou-
lutus ry katsoi, ettei uutta organisaatiota tarvitse perustaa eikä hukata 

606   URPark: K 20. Piirin kannanotto liittohallitukselle. 14.1.1998.
607   URPark: Oltermanni 1/98 ja 2/98.
608   Antti Simolan haastattelu 16.3.2010. Viljanen  2005: s. 61.

1998
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aikaa ja resursseja sen markkinointiin. Vanhalla organisaatiolla toimin-
nan vapaaehtoisuus säilyisi. Pitkien neuvotteluiden jälkeen joulukuun 
lopussa 1998 maanpuolustusjärjestöt, puolustusvoimat, puolustusmi-
nisteriö ja sisäasiainministeriö allekirjoittivat yhteistoimintapöytäkirjan 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseksi. Sen mukaan 
Maanpuolustuskoulutus ry:tä muokkaamalla saataisiin siitä vapaaehtoi-
sen maapuolustusjärjestelmän kattava toimija. Yhteistyösopimus syntyi 
lopulta vasta kovan väännön jälkeen. 609

Toimintavuoden ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa Mänt-
sälässä oli vieraana eversti evp. Matti Olanterä, joka selosti vapaaehtoisen 
maanpuolustusjärjestelmän senhetkistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. 
Ainoa muutos piirin toimihenkilöissä tapahtui, kun piirin ampumaup-
seeriksi valittiin järvenpääläinen Pentti Mäkkeli tuusulalaisen Pekka Sa-
volaisen tilalle. Kaikki muut jatkoivat tehtävissään. Piirin taloudenhoita-
jan valinta siirtyi, ja siksi tilinkäyttöoikeus myönnettiin Pekka Pulkkiselle, 
joka oli ensi kertaa kokouksessa paikalla vastuullisena toiminnanjohtaja-
na. Lohjan Reserviupseerikerho valittiin suurimpana yhdistyksenä piirin 
vanhimman kerhon Hyvinkään jälkeen piirin lippukerhoksi. Uudenmaan 
koulutusryhmässä piiriä edustamaan valittiin 1. varapuheenjohtaja Veik-
ko Toivonen. Piirin PAT-upseerin tehtävistä vastaavaksi valittiin 2. vara-
puheenjohtaja Jukka Sariola.610

Seuraavassa piirihallituksen kokouksessa Kirkkonummella valittiin 
piirin taloudenhoitajaksi vänrikki, pankinjohtaja Timo Kallioinen Järven-
päästä. Tätä tehtävää edellinen toiminnanjohtaja Pekka Lenkkeri oli hoi-
tanut kolme vuotta oman toimensa ohella. Vuodesta 1995 koulutuspääl-
likkönä toiminut Johnny Engström sanoutui irti tehtävästään 4.3.1998 
alkaen. Hänen tilalleen uudeksi koulutuspäälliköksi piiri päätti esittää 
kapteeni Seppo Sundbergiä. Hän oli toiminut aikaisemmin useita vuosia 
koulutuspäällikkönä Vaasan seudulla.611 

16.	Uudenmaan	Maanpuolustusjuhla
Perinteinen maanpuolustusjuhla vietettiin Vihdissä lokakuun 3. päivänä. 
Sen nimi yksinkertaistui Uudenmaan Maakunnallisesta Maanpuolustus-
juhlasta Uudenmaan Maanpuolustusjuhlaksi. Juhlan järjestelyistä vas-
tasivat PAT-Vihdin johdolla Vihdin reserviläisyhdistykset sekä lukuisat 

609   Ikonen 2006: s.106. Viljanen 2005: s. 63–65. Antti Simolan haastattelu 16.3.2010.
610   URPark: K 20. Piirihallituksen kokous 14.1.1998. Oltermanni 1/98. 
611   URPark: K 20. Piirihallituksen kokous 11.3.1998. Oltermanni 2/98.

1998
muut paikalliset järjestöt järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtajan Pekka Viljasen 
johdolla. Päivän teemana oli ”Turvalli-
nen yhteiskunta”. Ohjelmassa oli puo-
lustusvoimien kalustonäyttelyn lisäksi 
myös runsaasti erilaisia palo- ja pelastus-
palvelun toimintanäytöksiä. Mukana oli 
myös ensimmäistä kertaa koko kansan 
katselmus ja ohimarssi. Siihen osallis-
tui paraatijoukkojen ohella myös Hiiden 
Rykmentti kapteeni Tapio Ikävalkon joh-
dolla sekä runsaasti tavallisia kansalaisia 
siviilivaatteissaan. Erityisen huomion 
sai eräs nuori äiti, joka osallistui mars-
siin lastenvaunuja työntäen. Paraatin 
vastaanottivat Mannerheim-ristin ritari 
Väinö Hämäläinen, Vihdin kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Päivi Varpasuo, 
Uudenmaan Sotilasläänin komentaja, 
eversti Jarmo Myyrä ja sotilasalueen 
päällikkö, eversti evp Ilmo Kekkonen.612 

Urheilutoimintaa
Vuoden tärkein ja suurin urheilutapahtuma piirin alueella oli valtakun-
nallinen syysjotos ”Porkkala-Jotos” 18.–20.9.1998 Kirkkonummella. Sen 
järjestelyistä vastasivat Kirkkonummen reserviläisjärjestöt Anders Fins-
kasin johdolla. Mukana järjestelyissä oli myös usean muun paikkakun-
nan reserviläisyhdistysten jäseniä. Jotoksen järjestelyt onnistuivat erin-
omaisesti. Kilpailuun osallistuneiden kaikkiaan 132 partion jäsenet olivat 
tyytyväisiä, vaikka sade kasteli perusteellisesti. Mukana oli myös kaksi 
ruotsalaista ja yksi virolainen partio. Stadin Sissit Helsingistä voitti tämän 
rankan kilpailun. Partioissa oli kilpailijoita yhteensä yli 500 ja toimitsi-
joita 250. Puolustusvoimien tuki jotoksen järjestelyissä oli merkittävä.613

Piirin kilpailut järjestettiin urheiluparlamentissa sovitun ohjelman 
mukaisesti, kuten ennenkin. Piirin kilpailujen osallistujat olivat valitet-
tavasti ikääntymässä. Vain sovelletut reserviläisammunnat (SRA) kiin-

612   URPark: K 20. Piirin toimintakertomus vuodelta 1998.
613   URPark: Oltermanni 4/98.

1998

Porkkala-98 jotoksen johtaja An-
ders Finskas kutsuvierastilaisuudes-
sa puhumassa. Jotos oli yksi piirin 
historian suurimmista järjestelyistä.
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nostivat ilahduttavasti nuoria upseereita. Piirin maanpuolustusurheili-
jan tittelin saavutti jälleen kerran Seppo Raula Keravalta. Tuusulan yh-
distetty joukkue sai ensimmäisen kiinnityksensä Osuuspankkimaljaan. 
RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa piiriin tuli kaksi mestaruutta, kun 
Timo Laurila Keravalta voitti sekä urheilupistoolin että pistoolin pika-
ammuntakilpailut sarjassa Y50. ResUL:n maastomestaruuskilpailuissa 
Asko Kangasmaa Keravalta voitti sarjan H60.614 

Liittokokous
RUL:n liittokokouksessa Hämeenlinnassa lokakuun lopussa piirillä oli 
tavoite olla sataprosenttisesti edustettuna. Tämä ei aivan onnistunut. 
Liiton puheenjohtajistolla ja liittovaltuustossa alkoi uusi kolmivuotis-
kausi vuoden 1999 alussa. Liiton puheenjohtajana jatkoi Pekka Selin. 
Piirin ehdokkaat Arto Kivistö Jokelasta ja Reino Pajuoja Karkkilasta sekä 
heidän henkilökohtaiset varamiehensä Veikko Toivonen ja Jukka Sario-
la tulivat valituiksi liittovaltuustoon. Samoin Reijo Nummela valittiin 
edelleen RUL:n sääntöjen edellyttämänä piirin ehdokkaana liittohalli-
tukseen. Uudenmaan Reserviupseeripiirin yritys vaikuttaa RUL:n koulu-
tuksen kehittämiseen ja sen kulujen saamiseen Maanpuolustuskoulutus 
ry:n alaisuuteen ei onnistunut. RUL:n kolmivuotissuunnitelmaan ei tehty 
muita oleellisia muutosehdotuksia, eikä keskustelua juurikaan käyty. Lii-
ton sääntömuutosehdotus hyväksyttiin kiivaan henkilöihin asti käyneen 
keskustelun jälkeen. Muutos mahdollisti henkilöjäsenten liittymisen 
RUL:n jäseniksi. Keskeisin perustelu muutokseen oli, ettei liitolla ollut 
jäsenkerhoja kaikilla paikkakunnilla. Samalla muuttui liittokokousten ää-
nimäärien määräytyminen. Kerhoille tuli yksi ääni jokaista jäsentä kohti, 
kun se aikaisemmin oli ollut yksi ääni sataa jäsentä kohti. Muutoksesta 
hyötyivät suuret kerhot. Puheenjohtaja Veikko Karhumäen mukaan yleis-
vaikutelma kokouksen kulusta oli ylimielisen alistava.615

Piirin syyskokousta edeltävässä piirihallituksen kokouksessa Nurmi-
järvellä valittiin Oltermannin uudeksi päätoimittajaksi järvenpääläinen 
Yrjö Lindström, joka oli vuosikymmenen alussa toiminut piirien koulu-
tuspäällikkönä. Samassa kokouksessa päätettiin avata tili ja anoa kerä-
yslupa Mannerheim-ristin ritari Väinö Hämäläisen veistoshankkeelle. 
Välittömästi seuranneessa piirin syyskokouksessa valittiin piirin puheen-
johtajisto kokonaisuudessaan jatkamaan edelleen tehtävässään. Piirin 

614   URPark: K 20. Piirin toimintakertomus vuodelta 1998.
615   URPark: Oltermanni 4/98. Veikko Karhumäen selostus liittokokouksesta.
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tavoiteohjelmassa oli edelleen kuusi painopistealuetta: PAT ja koulutus, 
yhteistyö, järjestötoiminta, tiedotus- ja pysyväis- sekä muu toiminta.616 

1999
Vuoden ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa vaihtui piirin urhei-
lu-upseeri. Vuodesta 1993 asti urheilu-upseerina toimineen tuusulalai-
sen Risto Sirolan tilalle valittiin toinen menestynyt kilpaurheilija Asko 
Kangasmaa Keravalta ja hänen johtoonsa urheilutyöryhmä, johon valit-
tiin Seppo Raula ja Pentti Mäkkeli.  Veikko Toivonen valittiin edelleen 
piirin edustajaksi Uudenmaan koulutusryhmään ja Jukka Sariola PAT-
edustajaksi. Samassa kokouksessa valittiin piirin lippukerhoksi Loviisan 
Reserviupseerikerho, joka oli myös vastuullisena 17. maanpuolustuspäi-
vän järjestelyissä. 617

Sijoitustoimintaa
Piirille oli aikaisempina vuosina kertynyt huomattavat varat, jotka olivat 
olleet sijoitettuna RUL:n kautta määriaikaistalletustilille. Edellisvuosien 
merkittävä korkotuotto oli vähitellen hiipunut. Tämän vuoksi piirihallitus 
hyväksyi puheenjohtajan ja piirin taloudenhoitajan Timo Kallioisen esi-
tyksen merkitä talletuksen määrällä, noin 147.000 markalla, Merita Oyj:n 

616   URPark: K 20. Piirihallituksen kokous 4.11.1998, syyskokous 4.11.1998.
617   URPark: K 20. Piirihallituksen kokous 13.1.1999.

Uudenmaan koulutusryhmän päätöskokous Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä 
25.4.1999. Kuvassa oikealta piirin koulutuspäällikkö Seppo Sundberg, Martti Laakko-
nen, piirin koulutuspäällikön apulainen Paavo Ryhänen, Sinikka Hurttia, Veikko Toivo-
nen, Merja Kukkonen, Juhani Sivula, Elina Sarin ja kameran takana piirin puheenjohtaja 
Veikko Karhumäki.

1999
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tammikuussa 1999 liikkeelle laskemaa neljän vuoden joukkovelkakirjalai-
naa, jonka efektiivinen korko oli noin 3,1 %. Kokous valtuutti taloudenhoi-
tajan tekemään merkinnän välittömästi. Piirihallitus oli keskustellut myös 
obligaatioiden tai osakkeiden ostosta, mutta päätyi mahdollisimman tur-
valliseen sijoitukseen.618 Piirin talous oli edelleen hyvin vakaalla pohjalla. 
Toiminnan tulos oli ollut useita vuosia selvästi ylijäämäinen, ja taseen lop-
pusumma saavutti vuoden 1998 lopussa 200.000 markan rajan.619

Mannerheim-
ristin ritarin 
Väinö 
Hämäläisen 
reliefi
Tuusulassa paljastettiin 
huhtikuussa kansallisen 
veteraanipäivän juhlan 
yhteydessä piirin puheen-
johtajan Veikko Karhumä-
en aloitteesta aikaansaatu 
Mannerheim-ristin rita-
rista Väinö Hämäläisestä 
teetetty pronssinen reliefi. 
Sen oli muovannut kuvan-
veistäjä Erkki Eronen. Re-
liefi paljastettiin Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin 
ruokalassa ja luovutettiin 
Taistelukoulun perin-
neyhdistyksen omaisuu-
deksi. Väinö Hämäläinen 
sai myös oman kappaleen-
sa reliefistä. Hankkeen 
mahdollisti piirin toteut-
tama varainkeräys.620

618   Ibid.
619   URPark: K 20. Piirin tilinpäätös ja tase vuodelta 1998.
620   Urpark: Oltermanni 2/99. s. 12.

Hyrylän varuskunnassa paljastettiin Mannerheim 
ristin-ritari Väinö Hämäläisen reliefi. Hämäläinen on 
oikealla ja hänen vieressään reliefin muotoillut ku-
vanveistäjä Erkki Eronen.

1999

Maanpuolustuskoulutus uudistuu
Vuoden 1998 lopulla solmittu yhteistyösopimus aloitti vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen uuden kauden. Maanpuolustuskoulutus ry otti käyt-
töön uudet säännöt, joiden kolme merkittävää muutosta paransi toimi-
vuutta. Ensiksi viranomaisten mukaantulo toimintaan merkitsi suoraa 
yhteyttä vapaaehtoiskentän kanssa. Toinen erittäin merkittävä muutos oli 
paikallisosastojen liittäminen Maanpuolustuskoulutus ry:n yhteyteen. Kol-
mantena olivat sotilaslääneihin perustetut aluetoimistot ja niihin saadut 
alueupseerien virat. Aluetoimistot olivat puolustusvoimien osa, mutta nii-
den keskeisenä tehtävänä oli antaa palveluja Maanpuolustuskoulutus ry:n 
tuleville piiripäälliköille.621

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunta
Uudenmaan Sotilasläänin alueellisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunta (VMP-neuvottelukunta) perustettiin 11. helmikuu-
ta Lohjalla. Neuvottelukunnan tarkoituksena oli seurata vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen koulutuksen järjestelyjä, tehdä esityksiä sen kehit-
tämiseksi, kartoittaa alueellisia tarpeita, hakea ratkaisuvaihtoehtoja ja 
linjata toimintatapoja.. Sotilaslääni keskitti neuvottelukunnalle kerho-
jen ja vastaavien tukipyynnöt kahteen kertaan vuodessa jatkuvien tu-
kipyyntöjen sijasta. Lisäksi neuvottelukunta informoi vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen toimijoita tulevista tapahtumista. Sen päämääränä 
oli omalta osaltaan kehittää uusmaalaisten maanpuolustushenkeä ja 
maanpuolustustietoutta. Neuvottelukuntaa johti sotilasläänin komen-
taja. Uudenmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja 
olivat jäseninä neuvottelukunnassa, johon kuului myös muiden neuvotte-
lukunnassa mukana olleiden 11 muun yhteistyötahon johto. Uudenmaan 
maanpuolustuskoulutuksen piiripäällikkö valittiin muodollisesti VMP-
neuvottelukunnassa.622

Risto Muurman piiripäälliköksi
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen Uudenmaan Koulutusryh-
män puheenjohtaja Veikko Toivonen ilmoitti piirihallituksen kokoukses-

621   Viljanen 2005: s. 70.
622   URPark: Oltermanni 1/1999. Jukka Sippolan sähköpostiviesti 21.6.2010.
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sa maaliskuussa, että keravalainen, 52-vuotias ye-everstiluutnantti evp 
Risto Muurman oli valittu koulutusryhmässä 18 hakijan joukosta Uuden-
maan piiripäällikön tehtävään 1.4. alkaen. Muodollinen valinta tehtiin 
vielä Uudenmaan Sotilasläänin vapaaehtoisen maanpuolustuksen neu-
vottelukunnan kokouksessa. Uusi piiripäällikkö tuli suoraan MPK ry:n 
palvelukseen, ja hänen tehtävänään oli kokopäivätoimisesti johtaa pai-
kallisyksiköitä (PAT). Piiripäällikön tehtävä oli entinen koulutuspäällikön 
tehtävä, mutta tuntuvasti laajennettuna. Samassa yhteydessä reserviyk-
sikkötoiminta (RYT) irrotettiin paikallisosastoista suoraan puolustusvoi-
mien johtoon.623 Koulutuksen johto jäi näin pois maanpuolustusjärjestöil-
tä, ja niiden vaikutusmahdollisuus toimintaan jäi riippumaan järjestöjen 
omasta aktiivisuudesta. Piiripäälliköiden tulo kuukausipalkkaisiksi mer-
kitsi samalla piireille maksettavien kurssikohtaisten palkkioiden maksa-
misen lopettamista. Koulutuspäällikkö, kapteeni Seppo Sundbergin kausi 
jäi muutosten vuoksi vain vuoden mittaiseksi.

Uudenlaisen Maanpuolustuskoulutus ry:n sekä Uudenmaan maan-
puolustuspiirin ja piiripäällikön aloittaessa kävi piirin Uudenmaan kou-
lutusryhmä myös tarpeettomaksi, ja se lopetti toimintansa huhtikuus-
sa. Kerhot eivät enää vastanneet paikallisosastotoiminnasta, vaan olivat 
mukana yhtenä järjestönä muiden mukana omien paikkakuntiensa PAT-
toiminnassa.624 Näin lipui laajamittainen koulutustoiminta pois reser-
viupseeri- ja reserviläisjärjestöjen johdosta.

Hyvinkään	Reserviupseerit	70	vuotta
Piirin vanhin kerho Hyvinkään Reserviupseerit juhli elokuussa 70-vuo-
tista taivaltaan erikoisella tavalla. Tilaisuus järjestettiin Hyvinkään am-
pumaradan maastossa toiminnallisena maanpuolustusjuhlana. Vieraat 
oli kutsuttu paikalle maastoon sopivissa asusteissa. Tervehdysten jälkeen 
juhlapuhuja, yliluutnantti, huippu-urheilija ja kasvatustieteen tohtori 
Ossi Autio ravisteli juhlaväkeä värikkäällä esityksellään. Hän ei puhunut 
ulko- tai puolustuspolitiikasta vaan sivalsi koti- ja koulukasvatusta. Autio 
oli huolissaan nuorisolle tarjolla olevista malleista: 

”Hevosvoimat ja bitit ovat syrjäyttäneet juoksun ja hiihdon. Kukaan 
ei tunnu tietävän, mistä nuorison pitäisi saada virikkeensä; isältä, 
äidiltä, opettajalta vai talonmieheltä, idästä vai lännestä tai peräti 
saatanalta. Aikaisempien vuosien vaarallisimpia virikkeitä olivat B-

623   URpark: K 20. Piirihallituksen kokous 10.3.1999.
624   URPark: K 20, Piirihallituksen kokous 12.5.199.
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kalja, suklaarusinat ja rasvaiset ranskalaiset. Tilalle on tullut punkin 
ja säpinän rinnalle anarkia ja terrori. Kalja on vaihtunut kossuun ja 
suklaarusinat kokaiiniin.” 

Autio kantoi huolta 
erityisesti siitä, miten 
nuoret ja sivistyneet re-
serviupseerit saadaan 
toimimaan. Juhlassa oli 
lisäksi mm. ”Sveitsin Sal-
van” (RYT) nelimiehisen 
rynnäkkökivääriryhmän 
taisteluammunta. Juh-
lavieraat pääsivät myös 
kokeilemaan rynnäkkö-
kivääri-, pienoispistoo-
li- ja laserammuntaa.625

625   URPark: Oltermanni 3/99.
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Piirin johto, 
puheenjohtaja 
Veikko Karhumäki 
ja toiminnanjohtaja 
Pekka Pulkkinen, 
onnittelemassa 
Hyvinkään Reservi-
upseereita kerhon 
70-vuotisjuhlassa.

Hyvinkään Reserviupsee-
rien 70-vuotisjuhlassa pu-
heenjohtaja Ari Poskiparta, 
93-vuotias veteraani ja 
mestariampuja Reino Helin 
sekä varapuheenjohtaja 
Heikki Luoto. (kuva Kyösti 
Paavilainen)
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Tuemme turvallisuutta -keräys
 Talvisodan 60-vuotismuiston merkeissä Maanpuolustuksen Tuki ry 
järjesti valtakunnallisen suurkeräyksen 105 päivän ajan 30.11.1999 – 
13.3.2000. Keräyksen tunnus oli ”kuusenkerkkä” ja teemana ”Turvalli-
suus on välittämistä – Omtanke ger trygghet”. Reserviläispiirien yhteis-
toimintakokouksessa piirin puheenjohtaja Veikko Karhumäki lupautui 
Uudenmaan keräyspäälliköksi. Hänen vastuulleen tuli reserviläispiirien 
yhdistysten keräystoiminnan organisointi. Kiltapiiri ja Naisten Valmius-
liitto tulivat myös mukaan keräystoimintaan. Keräyksessä myytiin erilai-
sia kuusenkerkkätuotteita sekä yksityishenkilöille että yrityksille, kuten 
lähes kymmenen vuotta aikaisemminkin.626

Kerhot juhlivat
Numerolla yhdeksän päättyvät vuodet olivat Uudenmaan Reserviupsee-
ripiirissä juhlavuosia. Hyvinkään Reserviupseerien 70-vuotisen taipaleen 
lisäksi Mäntsälän Reserviupseerikerho ry juhli tammikuussa 50-vuotista 
toimintaansa. Västnylands Reservofficersförening rf. vietti 50-vuotis-
juhlaansa marraskuussa Tammisaaressa. Vihdin Reserviupseerikerho 
ry:n 40-vuotisjuhla oli 11.12. ja Myrskylän Reserviupseerikerho ry viet-
ti 20-vuotisjuhlaansa oman lipun vihkimisen ja naulauksen merkeissä 
27.11. Monet kerhot valitsivat loppuvuoden aikana useita toiminnassaan 
ansioituneita veteraaneja kunniajäsenikseen.627

Uudenmaan Maanpuolustuspäivä
Uudenmaan 17. maanpuolustuspäivä ja juhla vietettiin 2. lokakuuta 
Loviisassa. Päivän nimi yksinkertaistui edelleen maanpuolustusjuhlasta 
maanpuolustuspäiväksi. Nimen muutoksen toi esiin toiminnanjohtaja 
Pekka Pulkkinen ja muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Juhlan järjes-
telyistä vastasivat Loviisan reserviläisyhdistykset ja lukuisat muut pai-
kalliset järjestöt järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Jaakko Muren 
johdolla. Maanpuolustuspäivän teemana oli ”Turvallinen yhteiskunta”. 
Juhlaan liittyneen paraatin vastaanotti Mannerheim-ristin ritari Väinö 
Hämäläinen, Uudenmaan sotilasläänin komentaja eversti Jarmo Myyrä ja 
Loviisan kaupunginjohtaja Henrik Lindelöf.  Paraatia komensi sotilasalu-

626   URPark: K 20. Piirihallituksen kokous 15.9.1999. Oltermanni 3/99.
627   URPark: K 21. Piirin toimintakertomus vuodelta 1999.

1999
een päällikkö, everstiluutnantti evp Reijo Piira. Puolustusvoimien entinen 
komentaja, kenraali Jaakko Valtanen piti juhlapuheen.628

Kilpaurheilua
Piirin kilpailuissa oli paheneva ongelma. Osallistujat olivat ikääntymässä, 
eikä uusia ilmaantunut riittävästi mukaan. Vuoden maanpuolustusurhei-
lijaksi valittiin Hyvinkään Ossi Autio. Osuuspankkimaljaan sai Tuusulan 
yhdistetty joukkue toisen kiinnityksen. Seppo Raula keräsi lisää liiton 
mestaruuksia. Hän oli ResUL:n talvimestaruuskilpailuissa mestari sarjas-
sa H50. Lisäksi hän voitti ResUL:n maastomestaruuden Noormarkussa 
syyskuussa pidetyssä kilpailussa. Piirien yhteinen partio ylil. Ari Kattai-
nen, ltn. Arto Lilja, alik. Sami Vähänen ja alik. Janne Salomäki, voitti puo-
lustusvoimien mestaruuskilpailuissa partiosuunnistuksen B-sarjan.629

VetRes Keski-Uusimaa perustetaan
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin sotilaskodissa järjestettiin 8. joulu-
kuuta 1999 kokous, missä perustettiin yhteisö nimeltä VetRes Keski-
Uusimaa. Vastaava toiminta oli alkanut Vantaalla jo vuonna 1993, ja sen 
idean toi maanviljelysneuvos Heikki Talvela Keski-Uudellemaalle. En-
simmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin prikaatikenraali evp Olli Heiska-
nen, ja jäseniksi hallitukseen tulivat reserviupseerien ja kaikkien muiden 
maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanijärjestöjen edustajat. Kokouk-
sessa hyväksyttiin yhdistyslakia noudattavat säännöt, joiden mukaan 
VetRes Keski-Uusimaan tarkoituksena oli edistää Järvenpään, Keravan 
ja Tuusulan alueella toimivien veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen 
keskinäistä yhteistyötä ja maanpuolustustyötä. Tarkoitukseksi tuli myös 
veteraaniperinnön tallentaminen. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin 
reserviupseerien edustajaksi Yrjö Kotisalo, ja pian siihen kutsuttiin myös 
piirin puheenjohtaja Veikko Karhumäki.630.

Uuden vuosituhannen alku ei tuonut muutoksia piirinedustuksiin. 
Samat miehet jatkoivat edelleen tehtävissään. Liiton valtuuskunnan jäse-
ninä jatkoivat Arto Kivistö Jokelasta ja Reino Pajuoja Karkkilasta. Samoin 
valittiin piirin edustajaksi liittohallitukseen edelleen Reijo Nummela. Jos-
tain syystä, ehkä piirin edustajien passiivisuuden vuoksi, liittohallitus eh-

628   Ibid. ja Pekka Pulkkisen haastattelu 2.4.2012.
629   Ibid.
630   VETRES Keski-Uusimaa 10 v. Juhani Vakkuri 8.12.2009.
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dotti pudotettavaksi pois liiton neuvottelukunnasta uusmaalaiset edusta-
jat Esko J. Koppasen, Eero Lehden ja Pehr Sommarin. Piirin puheenjohtaja 
Veikko Karhumäki evästi liittokokousedustajia, ettei näitä pitäisi missään 
tapauksessa pudottaa pois eikä korvata heitä nuoremman sukupolven 
”kavereilla”. Paikkojen säilyttäminen ei aivan onnistunut, vain Eero Lehti 
Keravalta jatkoi liiton neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa jatkoi 
myös RUL:n entinen puheenjohtaja Antti Ahlström Nurmijärveltä.631 

2000	
Uusi vuosituhat, uudet haasteet
Veikko Karhumäen aloittaessa kahdeksatta kauttaan puheenjohtajana 
ei piirin johdossa tapahtunut kuin yksi muutos. Pentti Mäkkelin tilalle 
uudeksi ampumaupseeriksi valittiin Mika Pulkkinen Tuusulasta. Vuo-
den ensimmäiseen piirihallituksen kokoukseen olivat saapuneet vieraiksi 
Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) toiminnanjohtaja, prikaatikenraali 
evp Kari Savolainen ja Uudenmaan maanpuolustuspiirin piiripäällikkö 
Risto Muurman. Savolainen esitteli MPK ry:n tulevaisuuden näkymiä ja 
tutustui samalla piirin johtoon. Muurman kertoi Uudellamaalla järjestet-
tävän viiden kohdennetun turvakurssin lisäksi viisi avointa turvakurssia, 
neljä valmiuskurssia, kolmetoista kotiseutuharjoitusta sekä viisitoista li-
säkurssia. Kouluttajakoulutuksen kursseja oli tarjolla kahdeksan ja RUL:n 
KRISO-Int kursseja kaksi. Kaikkiaan tarjolla oli 64 erilaista koulutusta-
pahtumaa.632 Koulutustoiminta oli siirtynyt nyt selvästi ja lopullisesti pois 
piirin vastuulta.

Piirin kerhojen yhteinen jäsenmäärä oli vuoden alussa 1 788. Kasvua 
oli 36 jäsentä, joka oli 2,05 %. Mäntsälän Reserviupseerikerho kasvatti 
prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä. Järvenpää pääsi toisena piirin 
kerhona yli 200 jäsenen. Kasvu ei ollut piirissä kovin huimaa, mutta tästä 
huolimatta RUL palkitsi Uudenmaan Reserviupseeripiirin kannustepalk-
kiolla tuloksellisesta vuoden 1999 jäsenhankinnasta. 633

Talvisodasta	60	vuotta
Talvisodan muistoa juhlittiin monella tavalla piirin alueella. Esimerkiksi Jär-
venpäässä järjestettiin talvisodan päättymispäivänä 13.3. juhla, johon eivät 

631   URPark: K 20 Piirin syyskokous 3.11.1999.
632   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 12.1.2000. Oltermanni 1/2000.
633   URPark: K 21. Piirin toimintakertomus vuodelta 1999.  Piirihallitus 10.5.2000.
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kaikki halukkaat edes suuresta salista huolimatta mahtuneet. Juhlan järjes-
telyistä vastasi Vetres Keski-Uusimaa, jonka toimijoista useat olivat Uuden-
maan Reserviupseeripiirin kerhojen jäseniä. Juhlapuheessaan prikaatiken-
raali evp Olli Heiskanen totesi sodan lakien paikkaansapitämättömyyden: 

”Moninkertainen ylivoima materian osalta ei pystynyt nujertamaan 
suomalaisten puolustustahtoa, joka kannusti uskomattomiin tekoi-
hin 105 päivän ajan. Ei ole ihme, että yli kahdenkymmenen valtion 
sotakoulujen oppilaat tutustuvat talvisodan taktiikkaan ja opette-
levat nimiä Summa, Taipale, Kollaa, Raate ja Tolvajärvi.”  

Uudenmaan sotilasläänin komentajan eversti Jarmo Myyrän esityksestä use-
at reserviläisjärjestöt organisoivat veteraanijärjestöjen kanssa sotilasläänin 
alueella tuhansille koululaisille esitelmätilaisuuksia, esimerkiksi Tammisaa-
ren seudulla 16 oppilaitoksessa. Oppikirjojen anti talvisodasta oli vielä niuk-
kaa, joten koulut ottivat tarjotut esitelmätilaisuudet mielellään vastaan.634 

Reijo Nummelasta kunniajäsen
Kokouksessaan Myrskylässä 15.3. piirihallitus päätti ehdottaa piirin 
kevätkokoukselle Reijo Nummelan valitsemista piirin toiseksi kunnia-
jäseneksi. Nummela toimi kolme vuotta piirin varapuheenjohtajana ja 
kahdeksan vuotta puheenjohtajana. Tämän lisäksi hän oli yhteensä kuu-
sitoista vuotta piirin edustajana RUL:n liittohallituksessa. Hän perehtyi 
asioihin perusteellisesti ja esitti asiansa usein kärkevästi, mutta ajoi ai-
na pyyteettömästi reserviupseerikunnan ja Uudenmaan Reserviupsee-
ripiirin etua.635 Näillä perusteilla piirin kevätkokouksessa Myrskylässä 
15.3.2000 Reijo Nummela kutsuttiin piirin kunniajäseneksi.636

Urheilua
Urheilutoimikunnan puheenjohtaja Asko Kangasmaa Keravalta johti 
piirin urheilu-upseerina piirikilpailujen järjestelyjä ja urheilutoimintaa. 
Muina jäseninä urheilutoimikunnassa olivat ampumaupseeri Mika Pulk-
kinen Tuusulasta, kunto-urheilu-upseeri Jarmo Sulopuisto Mäntsälästä 
ja SRA-upseeri Harri Tiirikkala Tuusulasta. Aikaisempien vuosien tapaan 
järjestettiin piirien kilpailut kerran vuodessa kokoontuvan urheiluparla-
mentin hyväksymän urheilukalenterin mukaisesti. Vuoden 2000 maan-

634   URPark: Oltermanni 2/2000.
635   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 15.3.2000.
636   URPark: K 21. Piirin kevätkokous 15.3.2000.
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puolustusurheilijan tittelin saavutti toimikunnan puheenjohtaja Asko 
Kangasmaa. Osuuspankkimaljaan sai kiinnityksen Tuusulan yhdistetty 
joukkue. Piirin kilpailuihin osallistuvien määrä nousi selvästi edellisvuo-
desta, mutta nuorten osuus näistä oli edelleen melko pieni.637

Hyvinkään Reserviupseerien Ari Kattainen voitti mestaruuden yli-
voimaisesti Pohjoismaiden maastokilpailuissa elokuussa Norjassa. Yksi 
piirin menestyneimmistä kilpaurheilujoista, Seppo Raula Keravalta, toimi 
RUL:n kilpailujoukkueen johtajana. Hän oli paras ResUL:n maastomes-
taruuskilpailuissa H50 sarjassa Halikossa. Samalla Uudenmaan joukkue 
otti voiton sarjassa H50.638

VetRes Itäinen Uusimaa perustetaan
Keskisen Uudenmaan esimerkin mukaisesti perustettiin syyskuun alus-
sa Askolassa VetRes Itäinen Uusimaa – VetRes Östra Nyland. Nimensä 
mukaisesti uusi yhteisö oli kaksikielinen ja kattoi Uudenmaan Sotilaslää-
nin kolme itäisintä sotilasaluetta. Aloitteen perustamiseen olivat tehneet 
Askolan Sotaveteraanit puheenjohtajansa Olavi Korsströmin johdolla. 
Yhteisön ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin eversti evp Ilmo Kek-
konen Askolasta ja sihteeriksi Jaakko Mure Porvoosta. VetRes Itäinen Uu-
simaan toimialueesta tuli hyvin laaja käsittäen kaksi kaupunkia ja kym-
menen kuntaa. Yhteisön säännöt ja tavoitteet noudattivat varsin tarkasti 
VetRes Keski-Uudenmaan mallia.639 

18.	maanpuolustuspäivä
Piirin perinteisen maanpuolustuspäivän järjestelyvuorossa oli Västny-
lands Reservofficersklubb.  Lokakuun 7. päivänä vietetyssä tapahtumassa 
Tammisaaren alueen muut reserviläisjärjestöt olivat myös järjestelyissä 
mukana. Suurimman vastuun juhlan onnistumisesta kantoivat Rabbe 
Kajander reserviupseerikerhosta ja Sven Nordlund reserviläisistä. Perin-
teisen lipunnoston ja seppeleenlaskun lisäksi ohjelmassa oli Uudenmaan 
Prikaatin kalusto- ja taistelunäytös. Prikaati tarjosi myös veteraaneille 
ja marssiin osallistuneille hernesoppaa soppakanuunasta. Ohimarssin 
vastaanotti Uudenmaan sotilasläänin komentaja, eversti Jarmo Myy-
rä seurassaan Tammisaaren kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ole 

637   URPark: K 21. Piirin toimintakertomus vuodelta 2000.
638   Ibid.
639   URPark: Oltermanni 3/2000
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Holmström ja järjestäjien puolesta Rabbe Kajander. Pääjuhlan juhlapu-
heen esitti kenraaliluutnantti Rolf Wilhelm Stewen, joka päätti puheensa 
sanoihin: 

”Maanpuolustustahtomme on voimakas. Se muodostaa tärkeän pe-
rustan itsenäisyydellemme ja maanpuolustuskyvyllemme. Vahvan 
maanpuolustustahdon ja aktiivisen vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn merkitystä ei voida yliarvioida uhkakuvien ennaltaehkäisevänä 
tekijänä. Joukko-osastomme, kertausharjoituksemme sekä vapaa-
ehtoinen maanpuolustustyömme lujittaa maanpuolustustahtoa. Ne 
ovat täten hyvin ansainneet sen ajan, työn ja varat, jotka niihin on 
panostettu.” 640

Puheenjohtaja vaihtuu
Jo kahdeksatta vuottaan puheenjohtajana toimiva Veikko Karhumäki il-
moitti vuoden 2000 maaliskuun hallituksen kokouksessa, ettei ole enää 
käytettävissä puheenjohtajana seuraavalla toimintakaudella.641 Karhumä-
ki oli ollut ennen puheenjohtajakauttaan neljä vuotta piirin varapuheen-
johtaja. Hänen kaudellaan tapahtui reserviupseerien toimintakentässä 
todella suuria muutoksia. Peitellystä ja varovaisesti toteutetusta puoli-
sotilaallisesta koulutuksesta siirryttiin nopeasti avoimeen maanpuolus-
tuskoulutukseen ja piirin työlääseen koulutusvastuuseen. Tästä siirryttiin 
vuosikymmenen lopulla uuteen Maanpuolustuskoulutus ry:n toimintaan 
ilman piirin koulutusvastuuta.

Piirin syyskokouksessa Karkkilassa 15.11.2000 valittiin piirin uu-
deksi puheenjohtajaksi yksimielisesti Arto Kivistö Jokelasta. Muita eh-
dokkaita ei ollut. Kivistö oli toiminut RUL:n liittovaltuustossa piirin 
edustajana jo vuodesta 1996 lähtien. Väistyvä puheenjohtaja Veikko 
Karhumäki luovutti yhdessä Reijo Nummelan kanssa viimeksi mainitun 
vuonna 1992 piirille lahjoittaman Suojeluskuntalainen-pienoispatsaan 
uudelle puheenjohtajalle muistuttamaan tätä tehtävän tärkeydestä. Sa-
malla valittiin varapuheenjohtaja Veikko Toivonen jo seitsemännelle 
kaudelleen ja 2. varapuheenjohtaja Jukka Sariola neljännelle kaudelleen. 
Piirin edustajiksi RUL:n liittovaltuustoon valittiin edelleen Arto Kivistö 
ja Reino Pajuoja. Piirin ehdokkaaksi RUL:n liittohallitukseen valittiin yk-
simielisesti Jukka Sariola Reijo Nummelan jälkeen, joka toimi tässä teh-
tävässä kaikkiaan 16 vuotta. Pitkän toimikautensa päättyessä Nummela 

640   URPark: Oltermanni 4/2000.
641   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 15.3.2000.
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piti pitkän ja ”ajatuksensa puhdistavan” puheen syyskokoukselle. Hänen 
mukaansa Uudenmaan Reserviupseeripiiri oli ollut useiden vuosien ajan 
hyvin aktiivinen liiton toiminnan kehittämisessä. Nummela oli joutunut 
mielestään usein ”maalitauluksi” rehellisesti rakentavia esityksiä julki-
tuodessaan, joita hän oli puheenjohtaja Veikko Karhumäen näkemysten 
pohjalta esittänyt liittohallitukselle.642

 Puheessaan Nummela tuuletti henkilösuhteita ja ajatuksiaan kol-
men eri liiton puheenjohtajan ajalta. Hänen mielestään viimeiset vuodet 
olivat olleet eräänlaista ”korpivaellusta” rangaistuksena siitä, että piirillä 
oli ollut oma pätevä puheenjohtajaehdokas Oulun liittokokouksessa va-
lituksi tullutta puheenjohtajaa vastaan. Nummelan mukaan liiton nel-
jänneksi suurimpana piirinä Uudenmaan piirillä olisi ollut oikeus suu-
rempaan kiintiöön liiton johdossa ja toimikunnissa. Kokemuksensa pe-
rusteella hän totesi hieman katkerasti, että paikkoja jaettaessa ahkeruus 
ja nuhteettomuus eivät ole ansioita, vaan pikemminkin häikäilemätön 
taistelu avainpaikoista liiton johdossa on elävä käytäntö. Puheensa hän 
päätti: 

”Kiitän teitä kaikkia luottamuksestanne. Toivon myös onnea ja 
menestystä syyskokouksen valitsemille edusmiehillemme. Seuraan 
työnne tuloksia ja ennen kaikkea kirjoituksianne Oltermanni-leh-
dessä liitto- ja piirihallitustasolta. Jos äänenne hukkuu taustako-
hinaan, ette ole silloin ansainneet reserviupseerien asemaa ja kou-
lutusta sekä sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta edistämään 
tarkoitettua johtopaikkaanne.” 643

Helsingissä joulukuussa pidetyssä RUL:n liitovaltuuston kokouksessa pii-
rin valtuutetut Arto Kivistö ja Reino Pajuoja ehdottivat Reijo Nummelaa 
valittavaksi liiton neuvottelukunnan jäseneksi, joka myös toteutui. Näin 
Uudenmaan Reserviupseeripiiri sai kokeneen ja asiantuntevan edusta-
jan tähän liiton neuvoa antavaan reserviupseerien toimikuntaan. Liitto-
valtuusto hyväksyi myös RUL:lle uuden toiminta-ajatuksen. Se oli ollut 
muuttumaton ainakin vuodesta 1993 asti. Nummela ja Karhumäki olivat 
yrittäneet muutosyritystä onnistumatta jo kesällä 1999 Haminassa. Viesti 
meni perille vasta Veikko Toivosen välityksellä liiton edellisvuoden syys-
kokouksessa Kajaanissa. Liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan RUL:n 
uusitun toiminta-ajatuksen. Sen mukaan: ”

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia 

642   URPark: K 21. Piirin syyskokous 15.11.2000. Oltermanni 4/2000.
643   URPark: K 21. Reijo Nummelan puhe syyskokouksessa.
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ja etuja kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjär-
jestö.” 

Reserviupseerien edunvalvonta korostui aikaisemmasta, mutta hiotta-
vaakin vielä jäi.644

644   URPark; Oltermanni 4/2000.

Arto Kivistö, puheenjohtaja 2001–2007.

Puheenjohtaja 
Arto Kivistö

Ekonomi, HTM-tilintar-
kastaja, kapteeni (majuri) 
Arto Kivistö (s. 1951) oli 
Uudenmaan Reserviup-
seeripiirin puheenjohta-
jana vuodet 2001–2007. 
Hän liittyi mukaan reser-
viupseeritoimintaan Tu-
run Korkeakoulujen Re-
serviupseereissa vuonna 
1973, jonka jälkeen liittyi 
Jokelan Reserviupseereihin 
vuonna 1979. Kivistö oli 
Jokelan kerhon puheenjoh-
tajana vuodet 1993–1998, 
jonka ajan hän oli myös 
Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksen jäsen. Reserviupseerilii-
ton liittovaltuuston varajäsenenä hän oli vuosina 1995–1998 ja jäsen 
vuodet 1999–2004. Liittohallituksen jäsenenä Kivistö oli vuodet 2005–
2007. Hänet valittiin liittovaltuuston varapuheenjohtajaksi 1.12.2007. 
Kivistö on toiminut lisäksi Suomen Reserviupseerien tukisäätiön hal-
lituksen varapuheenjohtajana, Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n halli-
tuksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys (MPK) talousvaliokunnassa RUL:n edustajana. Hän on 
myös toiminut useilla MPK:n kursseilla kurssilaisena, kouluttajana ja 
organisoijana. Kivistölle on myönnetty mm. seuraavat kunnia- ja an-
siomerkit: VR3 ra, RUL am sk, RES kam, SR hot, Mpm mk. 
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Arto Kivistön puheenjohtajakausi alkaa
Uuden puheenjohtajan kausi alkoi piirin seminaarina ja hallituksen koko-
uksena tammikuussa Ilmatorjuntakoululla Tuusulassa. Jokaisesta piirin 
kerhosta kutsuttiin puheenjohtajan lisäksi pari edustajaa keskustelemaan 
järjestön tulevaisuudesta. Päivän ohjelmassa, johon myös piirihallituksen 
kokous sisältyi, oli piiripäällikkö Risto Muurmanin katsaus, ryhmätöitä, 
ruokailu ja lopuksi saunominen keskusteluineen. Ryhmätöiden aiheina 
olivat: reserviläisurheilun uudistaminen piiritasolla, jäsenhankinnan te-
hostaminen ja nuorten aktivointi sekä reserviläiskoulutuksen ongelmat 
ja yhteistyö linjalla: RU – MPK ry – PAT – Puolustusvoimat. Näitä eri 
ryhmätöitä johtivat Seppo Raula, Ari Poskiparta ja Pekka Sokura.645 

Hallituksen järjestäytyessä valittiin piirisihteeriksi tehtävään tarjou-
tunut edellinen puheenjohtaja Veikko Karhumäki. Muut vastuuhenkilöt 
valittiin edelleen jatkamaan tehtävissään, mutta uudeksi taloudenhoita-
jaksi valittiin Matti Virtanen Jokelasta. Samalla valittiin toimikunta val-
mistelemaan vuonna 2002 Hyvinkäällä pidettävää piirin 50-vuotisjuhlaa. 
Kokouksessa piirin liittohallitusedustaja Jukka Sariola selosti liittohalli-
tuksen kokouspäätöksiä. Jukka Sariola oli valittu myös liiton talousvalio-
kuntaan, Pekka Käyhkö jatkoi koulutusvaliokunnassa ja Markku Ontto-
nen tiedotusvaliokunnassa.646

 Avatessaan ensimmäistä piirihallituksen kokousta puheenjohtajana 
Arto Kivistö lausui mm: 

”Tänä vuonna korostuvat voimakkaasti kolme klassista ajallista nä-
kökulmaa: 1. perinne, 2. nykypäivä ja 3. tulevaisuus. Perinne, koska 
RUL täyttää 70 vuotta, ja siihen liittyviin tapahtumiin osallistumme 
keväällä. Kerhoistamme Nurmijärvi viettää 60- ja Järvenpää 50-vuo-
tisjuhliaan. Lisäksi piirimme täyttää 50 ensi vuonna, johon valmis-
televat toimenpiteet on aloitettava. Nykypäivä on luonnollisesti kes-
keisin toimintamme. Sitähän me hoidamme kaikissa kerhoissamme. 
Päivän kolmesta ryhmätyöaiheesta kaksi, reserviläiskoulutus ja re-
serviläisurheilu koskettavat nykypäivää. Toki näissä molemmissa 
katsotaan myös tulevaisuuteen ja etsitään kehittämisvaihtoehtoja. 
Kolmas aiheemme: jäsenhankinta ja nuorten aktivointi, sen sijaan 
katsoo jo voimakkaammin tulevaisuuteen, eli miten varmistamme 
reserviupseeritoiminnan jatkuvuuden elinvoimaisena ja kiinnosta-
vana. Kerhojen jäsenmäärät ovat keskimäärin vielä lievässä kasvus-

645   URPark: K 21. Piirihallitus 27.1.2001. Pöytäkirjan liitteet 19–21.
646   URPark: K 21. piirihallituksen kokous 27.1.2001
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sa. Veteraanipolvi, joka on prosentuaalisesti hyvin järjestäytynyttä, 
poistuu lähivuosina luonnollista tietä. Pelkästään tämän kadon kor-
vaaminen uusilla jäsenillä on haaste puhumattakaan jäsenmäärän 
kasvattamisesta.”647 

Samassa kokouksessa jouduttiin toteamaan, että piirin vuoden 2000 
toukokuussa tekemä aloite veteraaniliittojen valtuuskunnalle talvisodan 
päättymispäivän 13.3. saamiseksi yleiseksi liputuspäiväksi, ei edennyt. 
Aloitteen allekirjoittajina olivat olleet Uudenmaan Reserviupseeripiirin 
lisäksi sotilaslääni, Reserviläispiiri ja veteraanijärjestöt. Vastauksessaan 
Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta totesi, että valtion asettama ko-
mitea oli todennut aikaisemmin osan kansallisista merkkipäivistä saavan 
osakseen valtiovallan toimia vain määrävuosina, ja että valtiollisten muis-
totapahtumien määrän kasvattamista on vältettävä. Tämä koskee myös 
yleistä liputtamista, joka on valtiovallan toimi. Tämän lisäksi keväällä on 
jo kaksi muuta sotiin liittyvää liputuspäivää: kansallinen veteraanipäivä 
ja kaatuneitten muistopäivä. Tästä syystä valtuuskunta katsoi, että esitys 
ei voisi johtaa aloitteentekijöiden toivomaan tulokseen, ja oli tehnyt pää-
töksen olla viemättä asiaa eteenpäin.648

647   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 27.1.2001. Pöytäkirja ja liite 1.
648   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 27.1.2001. Pöytäkirjan liite16.

MPK.n joukkueenjohtajakurssin maastoharjoitusosan ruokailutauko syksyisessä maas-
tossa Tuusulan Reserviupseerikerhon ”Lustila”-majalla. Kuistilla Harri Tiirikkala ohjeita 
antamassa.
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RUL	70	vuotta
Reserviupseeriliiton 70-vuotisjuhlavuoden merkeissä järjestettiin Uu-
dellamaalla kolme erillistä tilaisuutta. Tuusulassa järjestettiin 12.5.2001 
Keski-Uudenmaan polkupyörätapahtuma, johon osallistui 32 edustajaa 
lähiseudun viidestä reserviupseerikerhosta. Pyöräilytapahtuman päät-
teeksi piirin puheenjohtaja Arto Kivistö esitti julkilausuman Tuusulan 
kunnantalon edustalla kunnanjohtaja Jorma Hämäläiselle, varuskunnan 
päällikölle, eversti Rauli Korpelalle sekä everstiluutnantti Erkki Utusel-
le UudSlE:sta, everstiluutnantti Pertti von Hertzenille ja kansanedustaja 
Juhani Sjöblomille. Julkilausumassa lausuttiin mm: 

”Uudenmaan Reserviupseeripiiri ja sen paikallisten kerhojen saa-
ma tuki sotilasläänin esikunnalta, joukko-osastoilta ja alueemme 
kunnilta on aina ollut suuriarvoista. Viitattakoon tässä yhteydessä 
vain vuosittain järjestettävään Uudenmaan Maanpuolustuspäivien 
saamaan tukeen. Uusmaalaisen vapaaehtoisen reserviupseeriston 
teot ja tulokset ovat olleet valtakunnan kärkeä! Tähän uskomme 
tulevaisuudessakin. Tähän velvoittaa myös sotiemme veteraanien 
perintö – itsenäinen isänmaamme.” 

Piirin alueella järjestettiin juhlapyöräily myös Hangossa ja pienimuotoi-
nen vastaanottotilaisuus Porvoossa. Siellä kävi kymmeniä onnittelijoi-
ta, jotka vastaanottivat Porvoon kaupungintalolla Reserviupseerikerhon 
edustajat puheenjohtaja Lasse Waha sekä Matti Leivo ja Juhani Kotilai-
nen.649

Piirille internet-kotisivut
Liiton kehotuksesta ja eräiden muiden piirien esimerkin mukaisesti aloi-
tettiin keväällä 2001 perustaa piirin omia internet-sivuja. Koko kevään 
Tuusulan Reserviupseerikerhon jäsenen Jari Pulkkisen perustamat sivut 
olivat koekäytössä, ja ne avattiin 4.6.2001. Hän opetti isänsä toiminnan-
johtaja Pekka Pulkkisen sivujen ylläpitäjäksi. Sivujen käyttö lähti verk-
kaisesti käyntiin, mutta vuoden loppua kohti sivujen käyttöaste nousi 
tyydyttävälle tasolle. Alusta alkaen sivut ovat olleet yhteiset Reserviläis-
piirin kanssa.650 

649   URPark: K 21. Piirin toimintakertomus vuodelta 2001. Oltermanni 2/2001. Kauranne,  
         Antti: Maanpuolustustyön seitsemän vuosikymmentä. Porvoo 2005. s. 57.
650  URPark: K 21. Piirin toimintakertomus vuodelta 2001. Pekka Pulkkisen haastattelu.  
         2.4.2010.
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Konsertteja
Uudenmaan Sotilasläänin komentajan, eversti Jarmo Myyrän aloitteesta 
järjestettiin veteraanikonsertit vuoden aikana viidellä paikkakunnalla: 
Porvoossa, Kirkkonummella, Järvenpäässä, Tammisaaressa ja Lohjal-
la. Konsertteihin kutsuttiin vieraiksi paikkakuntien veteraanit, muul-
ta yleisöltä perittiin pääsymaksu kulujen peittämiseksi. Tilaisuuksien 
järjestäjinä olivat konserttipaikkakuntien reserviläisyhdistykset. Täy-
sille saleille järjestetyissä konserteissa esiintyivät Uudenmaan reservi-
läissoittokunta Porvoossa, Lohjalla ja Järvenpäässä, Kirkkonummella 
Lappböle Hornkabell ja Tammisaaressa Dragsvikin perinnesoittokunta. 
Kaupungit ja kunnat osallistuivat vaihtelevasti konserttien kustannuk-
siin.651

”PvKK:n” esitelmät
Vuoden aikana järjestettiin edellisten vuosien tapaan Puolustusvoimien 
Koulutuksen Kehittämiskeskuksessa (PvKK), entisellä Taistelukoululla, 
kahdeksan jäsenistölle ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille henkilöille 
tarkoitettua esitelmätilaisuutta. Kuulijamäärät olivat näissä tilaisuuksissa 
vakiintuneet vuosien varrella keskimäärin n. viiteenkymmeneen kuuli-
jaan kerralla. Eri tilaisuuksien järjestämisvastuu jakaantui Uudenmaan 
kiltapiirin, Keski-Uudenmaan Sinibarettien ja naisjärjestöjen kanssa si-
ten, että nämä järjestivät kauden aikana kukin yhden esitelmän ja reser-
viläisjärjestöt vastasivat lopuista viidestä. Vuoden aikana esitelmöitsijöi-
nä esiintyivät: kom evp. Harri Tielinen, prkenr Kalervo Sipi, kenrl Antti 
Simola, prof. Ranan Rimon, vanh. konst. Tommi Järvinen, res. kapt Reijo 
Raitasaari, ev Kari Kokkonen ja evl Harri Luoma.652

Uudenmaan	19.	Maanpuolustuspäivä
Toimikauden näkyvin tapahtuma oli 6.10. Järvenpäässä vietetty piirien 
19. Maanpuolustuspäivä. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat Järvenpään 
reserviläisyhdistykset sekä monet muut paikalliset vapaaehtoisjärjestöt. 
Puolustusvoimien kalustonäyttelyssä oli esillä runsaasti ohjuskalustoa 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentistä. Paraatiin osallistui varusmiesten li-
säksi reserviläisjärjestöjä sekä veteraanien ja maanpuolustusjärjestöjen 

651   URPark: K 21. Piirin toimintakertomus vuodelta 2001. Oltermanni 3 ja 4/2001.
652   URPark: K 21. Piirin toimintakertomus vuodelta 2001.
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lippulinnat. Paraatijoukkoja johti eversti evp. Seppo Lehto, ja paraatin 
otti vastaan Puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti 
Matti Ahola seurassaan Mannerheim-ristin ritari Väinö Hämäläinen. Pa-
raatijoukon kärjen ohittaessa vastaanottajat Karjalan lennoston Hornet-
hävittäjäpari lensi yli. Pääjuhla järjestettiin Järvenpään kirkossa, jossa 
salintäyteiselle yleisölle esiintyi Kaartin soittokunta ja Järvenpään kirkko-
kuoro. Kenraaliluutnantti Matti Aholan juhlapuheessa tärkeimpinä koh-
tina olivat turvallinen kotiseutu, maanpuolustuksen tärkeys, veteraanien 
arvostus ja uhkakuvien uusi sisältö.653

Urheilumenestystä
Kiinnostus piirin kilpailuja kohtaan lisääntyi vuoden aikana hieman. 
1990-luvun kilpaurheilun vähenevistä osallistujamääristä oltiin pääse-
mässä eroon. Heti vuoden alussa Urheiluparlamentti tarkensi piirien 
kilpailusääntöjä urheilutoimikunnan esitysten mukaisesti. Vuoden 2001 
maanpuolustusurheilija oli jälleen kerran Seppo Raula Keravalta. Samoin 
Tuusulan yhdistetty joukkue sai uuden kiinnityksen Osuuspankkimaljaan. 
Elokuussa järjestettiin Sipoon Paippisissa ResUL:n maastomestaruus-
kilpailut. Päävastuun järjestelyistä kantoivat Keravan reserviläiskerhot 
Tuusulan yhdistysten avustamina. Tässä kilpailussa Uudenmaan joukkue 
otti mestaruuden. Joukkueeseen kuuluivat Ari Enroth, Juha-Matti Laiho, 
Markku Laine (res) ja Ossi Laine. Ari Enroth otti myös henkilökohtaisen 
mestaruuden sarjassa H40. ResUL:n partiomestaruuskilpailuissa Raisi-
ossa saavuttivat Uudenmaan joukkueet kaksi mestaruutta. Sarjassa H40 
partio: Ossi Autio, Markku Laine (res) ja Jarmo Sulopuisto, tuli mesta-
riksi. Samoin teki Uudenmaan partio Yrjö Nikkinen, Seppo Raula ja Risto 
Sirola sarjassa H50. Merkittävää on, että saavuttamallaan pistemäärällä 
tämä partio olisi voittanut myös yleisen sarjan.654 

Liittokokous
Lokakuussa Joensuussa pidetyssä RUL:n liittokokouksessa valittiin jär-
jestön uudeksi puheenjohtajaksi turkulainen kapteeni, pankinjohtaja Ta-
pio Peltomäki. Samalla valittiin uusi liittovaltuusto. Uudenmaan piirin 
edustajana liittovaltuustossa seuraavana kolmivuotiskautena jatkoi Arto 
Kivistö, ja uutena valittiin Veikko Toivonen ja heille henkilökohtaiset va-

653   Ibid. Oltermanni 4/2001.
654   URPark: K 21. Piirin toimintakertomus vuodelta 2001. Oltermanni 2 ja 3/2001.

2001
ramiehet Pekka Sokura ja Ari Poskiparta. Piirin edustajana liittohallituk-
sessa jatkoi Jukka Sariola. Piirin syyskokouksessa Porvoossa valittiin koko 
piirin puheenjohtajisto edelleen jatkamaan vuodelle 2002.655

Piirihallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa, joka pidettiin syys-
kokouksen jälkeen, piirihallitus järjestäytyi, ja nimitettiin jäsenet eri toi-
mikuntiin. Ainoa piirin vastuuhenkilömuutos oli, kun ampumaupseeri 
Mika Pulkkisen tilalle nimitettiin Harri Tiirikkala Tuusulasta. Lisäksi 
hallitus valtuutti työvaliokunnan vastaisuudessa käsittelemään ylennys-
esitykset ja RUL:n ansiomitaliesitykset.656

Järvenpäästä piirin suurin kerho
Vuoden 2001 aikana Järvenpään Reserviupseerikerhon jäsenmäärä ohitti 
Lohjan kerhon jäsenmäärän. Lohja oli ollut piirin historian alusta alkaen 
sen suurin kerho, mutta nyt Järvenpään kerho ohitti sen neljällätoista jä-
senellä, joka johtui pääasiassa Lohjan kerhon jäsenmäärän vähenemisestä. 
Piirin kerhojen yhteinen jäsenmäärä laski myös hieman. Vuoden alussa jä-
senmäärä oli ollut 1813 ja vuoden lopussa 1806. Laskua oli 0,4 %. Myrskylä 
lisäsi suhteessa eniten jäsenistöään, toisena Rajamäki. Eniten prosentuaa-
lisesti menettivät Jokela ja Västnyland. Järvenpää ja Lohja olivat ainoat yli 
200 jäsenen kerhot. Yli sadan jäsenen kerhoja olivat suuruusjärjestyksessä 
Kerava, Hyvinkää, Tuusula ja Porvoo. Pienin kerhoista oli Sipoo.657

2002
Aikaisemmista vuosista poiketen piirihallituksen työvaliokunta kokoon-
tui säännöllisesti. Siihen kuuluivat puheenjohtajisto Arto Kivistö, Veikko 
Toivonen, Jukka Sariola ja piirisihteeri Veikko Karhumäki sekä toimin-
nanjohtaja Pekka Pulkkinen. Kokoontumisen tiheyteen oli ilmeisesti syy-
nä lähestyvä piirin 50-vuotisjuhla ja piirihallituksen lopulta melko harva 
kokoontumisaikataulu.

Vuoden ensimmäisessä työvaliokunnan kokouksessa tammikuussa 
käsiteltiin valtuutuksen mukaisesti palkitsemisasiat sekä päätettiin pe-
rustaa nopeasti piirin 50-vuotisjuhlatoimikunta. Kokouksessa todettiin 
Vesa Yrjölän vastuulla olevan piirin historiankirjoituksen etenevän aika-

655   URPark: K 21. Piirin syyskokous 4.12.2001.
656   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 4.12.2001.
657   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 27.2.2002. Liite 4.
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taulussa.658

Hyvinkää oli jo aikaisemmin päätetty piirin 50-vuotisjuhlan pitopai-
kaksi. Siksi valittiin juhlaa valmistelevan toimikunnan puheenjohtajaksi 
Hyvinkään Reserviupseerien puheenjohtaja Ari Poskiparta. Muun jäse-
nistön muodosti piirihallituksen työvaliokunta. Toimikunnan kokouk-
sessa kesäkuussa päätettiin alustavasti tilaisuuden päivämäärä, ohjelma ja 
tehtiin päätös kutsuvieraslistan laatimisesta. Samalla päätettiin lähettää 
tukianomuskirjeet alueen kaupungeille ja kunnille sekä eräille yrityksille 
piirin 50-vuotishistoriikiin rahoittamiseksi.659

Oltermannin päätoimittajan tehtävä oli ollut kaksivuotinen, joten 
reserviläisten Jukka Mustosen kausi oli päättymässä vuoden lopussa. 
Piirin työvaliokunnan mielestä tehtävä kuului edelleen reserviläisten 
vastuulle, koska neljä Mustosen edeltäjää oli ollut reserviupseeripiiristä. 
Työvaliokunta päätti esittää asian PYT:lle.660

20.	Maanpuolustuspäivä
Lokakuun 5. päivänä vietettiin Kirkkonummella jo 20. Uudenmaan Maan-
puolustuspäivää. Juhlan järjestelyistä vastasivat Kirkkonummen resrevi-
läisyhditykset sekä monet muut paikalliset järjestöt. Päivän koordinaat-
torina toimi Anders Finskas. Upinniemestä, Dragsvikista sekä Utista oli 
saapunut puolustusvoimien kalustoa Kirkkonummen keskuskentän näyt-
telyyn. Näyttelyssä oli runsaasti toimintanäytöksiä, mm. VPK:n taitokisa, 
keskiraskas helikopteri ja erikoisjääkäriryhmä, jalkaväen taistelunäytös 
ja poliisikoiranäytös. Paraatiin osallistui puolustusvoimien paraatijouk-
kojen lisäksi runsaasti vapaaehtoisia reserviläisiä. Aamun räntäsateesta 
huolimatta paljon yleisöä kerääntyi seuraamaan tapahtumia.661

Piirin historiikki
Historiikin kirjoituksen edistyminen oli esillä kaikissa vuoden piirihalli-
tuksen ja työvaliokunnan kokouksissa. Tavoitteesta ja kirjoittajan lupa-
uksista huolimatta piirin historiikki ei valmistunut piirin 50-vuotisjuh-
laan mennessä. Piirihallitus joutui kokouksessaan marraskuun lopussa 
toteamaan, ettei se myöskään nykyisen kirjoittajan toimesta valmistu 

658   URPark: K 21. Piirihallituksen työvaliokunnan kokous 23.1.2002.
659   URPark: K 21. Piirin 50-vuotisjuhlatoimikunnan kokous 13.6.2002.
660   URPark: K 21. Piirihallituksen työvaliokunnan kokous 20.8.2002.
661   URPark: Oltermanni 4/2002.
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Piirin 50-vuotisjuhlassa Hyvinkäällä palkittuja. Vasemmalta eversti Jarmo Myyrä, Pent-
ti Orhala, Anders Finskas, Håkan Karlsson ja Veikko Karhumäki sekä jakajina puheen-
johtaja Arto Kivistö ja varapuheenjohtaja Veikko Toivonen.

lainkaan. Kokouksessa läsnä ollut Reijo Nummela totesi, että kirjoitta-
jalta saatu teksti ei olisi kestänyt julkaisemista virheineen ja puutteineen. 
Monivaiheisten saatepuheenvuorojen jälkeen Vesa Yrjölä irtisanottiin 
piirihallituksen päätöksellä kirjoittajan tehtävästään ja puheenjohtaja 
Arto Kivistön esityksestä työn jatkajaksi nimettiin Veikko Karhumäki. 
Tavoitteeksi asetettiin julkaista historiikki seuraavaan kevätkokoukseen 
mennessä nimellä ”50-vuotisjuhlajulkaisu”. Samalla päätettiin perustaa 
juhlateoksen työryhmä, jonka vetäjäksi nimitettiin Veikko Karhumäki. 
Päätökset tehtiin yksimielisesti ilman äänestyksiä.662

Piirin	50-vuotisjuhla
Piirin vanhin kerho Hyvinkään Reserviupseerit sai järjestettäväkseen 
piirin 50-vuotisjuhlan 27.10.2002. Hyvinkää oli ollut aikaisemmin jo 
kerran vuonna 1982 piirin tasavuosijuhlan näyttämönä. Tilaisuudesta 
muodostui sisällöltään arvokas maanpuolustusjuhla. Se oli myös avoin 
kansalaisjuhla. Aamupäivällä laskettiin piirin seppele Hyvinkään Puo-
limatkan sankariristille. Ennen varsinaista juhlaa Jarmo Myyrä, Pentti 
Orhala, Anders Finskas, Håkan Karlsson ja Veikko Karhumäki saivat pii-

662   URPark: K21. Piirihallituksen kokous 27.11.2002. Oltermanni 4/2002.
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rin standaarit. Juhlan avauk-
sessaan puheenjohtaja Arto 
Kivistö lausui mm: 

”Yhdentoista edeltäjäni joh-
dolla on taottu toiminnal-
lisesti katkeamaton ketju. 
Satojen reserviupseerien 
valtavien työmäärien ohel-
la siihen on pyyteettömästi 
annettu myös suuria talou-
dellisia panostuksia. Piirin 
historia velvoittaa meidät ja 
tulevat reserviupseeripolvet 
vaalimaan tätä kunniakasta 
perintöä. Sen teemme parhaiten, kun emme jää yhteiskuntakehityk-
semme muutosten keskellä makaamaan, vaan vastaamme haasteisiin 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä kehittäen. Uskon sen olevan samal-
la paras kiitos työmme edeltäjille. 

2002

Piirin 50-vuotisjuhlan yleisöä.

Puheenjohtaja Arto Kivistö ja varapuheenjohta-
ja Veikko Toivonen tervehtivät 50-vuotisjuhlan 
juhlapuhujaa, ministeri Tanja Karpelaa, joka sai 
tilaisuudesta lehdistössä suurimman huomion.

Arto Kivistön tervehdyssanojen ja Kaartin soittokunnan musiikkiesityk-
sen jälkeen varapuheenjohtaja Veikko Toivonen esitteli piirin historiaa. 
Juhlapuhujaksi oli saatu kansanedustaja Tanja Karpela, joka sai suurim-
man huomion tilaisuudesta julkaistuissa lehtiartikkeleissa. Hän kiinnitti 
puheessaan huomiota terrorismiin, joka hänen mukaansa on vaatinut 
myös suomalaisilta uudenlaista asennoitumista: 

”Terroristien kohdalla rajat vihollisiin ja sotilaiden erottamiseen si-
viileistä eivät ole selviä. Terroristien pyrkimyksenä on soluttautua 
yhteiskuntien sisälle ja pysyä piilossa. Erityisen vaikeaksi nousee 
kysymys siitä, miten suhtaudutaan terroristeja suojeleviin, tukeviin 
tai heistä vaikeneviin. Ovatko hekin terroristeja, joita vastaan on 
suunnattava vastatoimia?” 

Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta ry vastasi juhlan liikunnallisesta osasta 
ohjelmallaan Message. Puheenjohtaja Tapio Peltomäki toi juhlaan Suo-
men Reserviupseeriliiton tervehdyksen. Sotilasläänin tervehdyksen toi 
eversti Jarmo Myyrä ja kaupunginjohtaja Tauno Kirves Hyvinkään kau-
pungin tervehdyksen. Juhlaan osallistui yli sata henkeä, joka oli kuitenkin 
odotettua vähemmän.663

Menestystä kilpaurheilijoille
Vuosi oli menestyksellinen piirien kilpaurheilijoille. Tavallista vahvem-
pi joukkue osallistui Uudeltamaalta ResUL:n talvimestaruuskilpailuihin 
Utissa. Vahvuus perustui lukumäärään, kokemukseen ja taitotasoon. Me-
nestys oli erinomainen, Kilpailuissa jaossa olleista kahdeksasta mestaruu-
desta, kuusi ikäsarjaa ja kaksi joukkuekisaa, Uudenmaan kilpailijat saivat 
kuusi mestaruutta, ja kaksi näistä oli lisäksi kaksoisvoittoa. Ari Enroth 
voitti sarjan H21, Seppo Raula sarjan H50 ja Yrjö Nikkinen sarjan H60. 
Lisäksi voitto tuli joukkuekilpailussa sarjassa H40, joukkueella Tuomo 
Kauppinen, Ari Enroth, Ossi Autio ja Markku Laine ja sarjassa H50-H70 
kokonaan upseerijoukkueella Yrjö Nikkinen, Seppo Raula, Reino Pajuoja 
ja Risto Sirola. Edellisistä Kauppinen ja Laine olivat reserviläisten edus-
tajia. ResUL:n maastomestaruuskilpailuissa ei ylletty mestaruuksiin. Si-
tä vastoin partiokilpailussa Uusimaa vei voitot sarjassa H50 joukkueella 
Seppo Raula, Reino Ruotsalainen ja Risto Sirola sekä sarjassa H40 jouk-
kueella Ari Kattainen, Ossi Autio ja Hannu Harju.

RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa Rolf Stenbäck voitti mesta-

663   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 27.11.2002. Liitteet. Oltermanni 4/2002. Arto  
         Kivistön tervehdyspuhe 50-vuotisjuhlassa.
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ruuden sarjassa pistoolipika-ammunta Y70 ja oli toinen isopistoolin ja 
urheilupistoolin kilpailuissa. Tuusulan Raine Honkaselkä voitti liiton va-
kioluokan SRA-mestaruuden. Uudenmaan joukkue tuli tässä kilpailussa 
toiseksi.664

Piirin jäsenmäärän kehitys oli huolestuttava. Valitettavasti tilanne 
oli sama myös valtakunnallisesti. Jo edellisenä vuonna piirin 19 kerhon 
yhteinen jäsenmäärä oli vähentynyt hieman, mutta nyt se väheni 42 jäse-
nellä eli 2,33 % ja oli vuoden lopussa 1 764. Jokelan Reserviupseerit on-
nistuivat prosentuaalisesti eniten nostamaan jäsenmääräänsä. Seuraava-
na oli Kirkkonummi. Aikaisemmin piirin suurin kerho Lohja menetti 6 % 
jäsenistöstään ja putosi selvästi alle 200 jäsenen rajan. Vain neljä kerhoa 
onnistui kasvattamaan jäsenmääräänsä, muiden jäsenmäärä väheni.665

Piirin syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2003 tavoitesuunnitel-
ma. Perinteiset painopistealueet olivat: maanpuolustuskoulutus, yhteis-
työ ja tiedotustoiminta. Mitään erityistavoitteita ei kirjattu vuodelle 2003.  
Piirin puheenjohtajaksi valittiin kolmannelle kaudelleen edelleen Arto 
Kivistö, samoin valittiin uudelleen molemmat varapuheenjohtajat Veik-
ko Toivonen ja Jukka Sariola. Myös muut piirin toimihenkilöt jatkoivat 
tehtävissään.666

Valtion kiinteistöyhtiö Arsenal oli myynyt Rajamäellä sijaitsevan pii-
ritilan kiinteistön. Ostajalle, joka oli kiinteistösijoitusyhtiö, ei kuitenkaan 

ollut heti käyttöä 
tilalle, joten piirit 
saattoivat käyttää 
sitä toistaiseksi 
edelleen vastik-
keetta.667

    
       

664   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2002. Oltermanni 2/2002.
665   Ibid.
666   URPark: K 21. Piirin syyskokous 27.11.2002.
667   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 27.11.2002.
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Piirihallituksen työ-
valiokunta kokouk-
sessaan Karhumäellä. 
Vasemmalta Jukka 
Sariola, Arto Kivis-
tö, Veikko Toivonen 
ja Pekka Pulkkinen. 
Kameran takana on 
Veikko Karhumäki.

Kuudes vuosikymmen 
		2003–2012
Uudet haasteet, muuttuva 
maailma ja toimintaympäristö
Uudenmaan Reserviupseeripiiri onnistui saamaan vuodeksi 2003 sääntö-
määräisten liittovaltuusto- ja hallitusedustajapaikkojen lisäksi edustajia 
myös RUL:n toimikuntiin ja liiton ulkopuolisiin elimiin. Jukka Sariola va-
littiin edelleen liiton taloustoimikuntaan ja Reserviupseerien tukisäätiön 
hallitukseen. Veikko Toivonen toimi Baltic Talks -järjestelytoimikunnassa 
ja Harri Tiirikkala palkitsemisvaliokunnassa. Markku Onttonen valittiin 
edelleen liiton tiedotustoimikuntaan ja Arto Kivistö toimi Maanpuolus-
tusyhtiön hallituksessa.668

Edellisen vuoden tapaan siirrettiin vuoden ensimmäisen hallituksen 
kokouksen ajankohta helmikuun loppuun, joka mahdollisti piirin tilinpää-
töksen valmistumisen ennen tätä ensimmäistä hallituksen kokousta. Tästä 
syystä hallituksen työvaliokunta joutui tekemään alkuvuoden aikana useita 
tärkeitä päätöksiä mm. vuosipalkitsemisista ja ansiomitaliesityksistä.669 

Piiritilasta luovutaan lopullisesti
Piirien hallussa vuodesta 1985 lähtien Rajamäellä ollut tila jouduttiin 
tyhjentämään helmikuun 2003 loppuun mennessä. Piirien arkistojen ja 
esineistön säilytyspaikaksi onnistuttiin saamaan Porvoosta Werner Sö-
derström OY:ltä pieni varastotila, jonne jäljelle jääneet esineet ja arkisto 
siirrettiin talkoilla. Muu kalustus ja irtaimisto, mitä ei voitu varastoida, 
lahjoitettiin veteraaneille ja partiolaisille tai myytiin pois.670

Vetoomus Reserviupseeriliittoon
Puolustusministeri Jan Erik Enestam oli asettanut edellisen vuoden lo-
kakuussa ministeritason työryhmän selvittämään vapaaehtoisen maan-

668   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2003. Oltermanni 1/12003.
669   URPark: K 22. Piirin työvaliokunnan kokous 17.2.2003.
670   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 26.2.2003.
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puolustuksen tavoitteiden yhteensovittamista, yhteistyötä ja tukimahdol-
lisuuksia. Puolustusministeriö antoi asian valmistelun puolustusvoimien 
tehtäväksi. Työryhmän vetäjäksi määrättiin eversti Pertti Suominen. Puo-
lustusvoimissa selvitystä johti asevelvollisuustoimisto. Reserviupseeriliit-
to pääsi myös mukaan työryhmän selvitystyöhön. Liiton puheenjohtaja 
Tapio Peltomäki korosti, ettei liitto ollut sitoutunut etukäteen mihinkään 
ratkaisuun.671 

Edellä mainittuun selvitykseen liittyen Järvenpään Reserviupseeri-
kerho teki vuodenvaihteessa laajan ja perustellun vetoomuksen Suomen 
Reserviupseeriliitolle. Tiukan aikataulun vuoksi piirin puheenjohtajisto 
joutui käsittelemään vetoomuksen ennen piirihallituksen kokousta. Pu-
heenjohtajisto tiivisti Järvenpään vetoomusta esittäen, että RUL pyrkisi kai-
kin tavoin aktiivisesti vaikuttamaan puolustusvoimiin ja puolustusministe-
riöön seuraavissa viidessä reserviupseereille keskeisessä kysymyksessä: 1. 
Maanpuolustuskoulutus ry:n järjestämä koulutus on rinnastettava puolus-
tusvoimien järjestämien kertausharjoitusten vuorokausiin. 2. Merkittävä 
toiminta maanpuolustusjärjestöissä on voitava huomioida sotilasläänin esi-
tyksestä reserviläisten ylentämisperusteena. 3. Vähintään 20 vuoden aktii-
visesta toiminnasta maanpuolustusjärjestön johtavissa tehtävissä reservi-
läinen on sotilasläänin esityksestä voitava ylentää seuraavaan sotilasarvoon 
reservikautensa päättyessä. 4. Reserviläiselle on voitava antaa mahdollisuus 
säilyttää paikallispuolustuksen tehtävänsä 65-vuotiaaksi. 5. Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n nousujohteisesti erityistehtäviin kouluttamia naisia on 
sotilasalueen esityksestä voitava sijoittaa paikallispuolustuksen sodanajan 
tehtäviin ilman varusmiespalvelusta. Lisäksi piiri esitti, että sotilasläänien 
kokonaistalous- ja maksuliikennesyistä reserviläisten vapaaehtoisen ker-
tausharjoituksien päivärahakäytännön osalta palattaisiin aikaisempaan ja 
päivärahan maksaminen lopetettaisiin.672

RUL:n liittohallitus käsitteli piirin esityksen kokouksessaan 
18.1.2003.  Järvenpään kerhon vetoomus ja piirin esitys saivat myönteisen 
vastaanoton. Liittohallitus totesi, että esitys sisälsi monia vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön motivoivia ja puolustusvalmiutta edistäviä asioita, 
mutta ylentämistä koskeviin ehdotuksiin suhtauduttiin kriittisesti ja ko-
rostettiin, etteivät ylennykset ole palkitsemisväline. Liiton hallitus kehotti 
odottamaan asetetun työryhmän työn tulosta.673

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen selvitysryhmän loppuraportti 

671   Ikonen 2006: s. 108. Oltermanni 1/2003.
672   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 26.2.2003. Liite 6. 
673    URPark: K 22. RUL:n vastaus Uudenmaan Reserviupseeripiirin esitykseen. Oltermanni 1/2003.

2003 2003
valmistui marraskuussa. RUL:n tavoitteet olivat siinä selvästi esillä. Liit-
to oli ajanut linjaa, missä tulevaisuudessa kokonaismaanpuolustukses-
sa voitaisiin vapaehtoisuutta hyödyntää entistä enemmän. Tämä vaatisi 
kuitenkin säädösten muuttamista. Liittovaltuuston puheenjohtaja Juhani 
Pura korosti RUL:n itsenäisyyttä, mutta sillä tulisi olla aktiivinen rooli 
kehitettäessä koulutusorganisaatiota eli MPK:ta.674

Seminaari ja elosauna
Piirihallitus järjesti elokuun lopussa Järvenpäässä seminaarin, jossa 
käsiteltiin työvaliokunnan valmistelemia aiheita: kenttäkelpoisuuden 
ylläpito, huolenpito jäsenistöstä ja järjestökuva. Helteinen sää vaikutti 
todennäköisesti siihen, että tähän seminaariin saapui työvaliokunnan 
lisäksi vain neljätoista edustajaa kahdeksasta eri kerhosta. Jäsenistöstä 
huolehtiminen nosti esiin vilkkaan keskustelun ja kiinnostavia ideoita, 
joiden puimista jatkettiin saunan lauteilla.675 

Kilpailuja
ResUL:n mestaruuskilpailuissa piirin urheilijat menestyivät jälleen hyvin. 
Talvimaastomestaruuskilpailuissa Somerolla Ari Enroth voitti sarjan H, 
Seppo Raula sarjan H50 ja Asko Kangasmaa oli sarjan H60. Joukkuekil-
pailuissa Uusimaa oli paras nuorempien ja toinen vanhempien sarjoissa. 
ResUL:n syysjotoksella, ”Hirvi-Heikin vaelluksella,” Kurikassa Mäntsä-

674   Ikonen 2006: s. 110.
675   URPark: Oltermanni 3/2003.

Karkkilassa käy-
den vuoden 2003 
maastomesta-
ruuskilpailun 
palkittuja Seppo 
Raula ja Heimo 
Pulkkinen.  Vie-
ressä hymyilee 
Jarmo Sulopuis-
to. Partiolaiset 
olivat kilpailussa 
avustajina.
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län Kapinapartio oli ensimmäinen. 
ResUL:n partiokilpailuissa uusmaalai-
set partiot voittivat lähes kaiken. Y40-
sarjassa partio Ossi Autio, Hannu Har-
ju, Ari Kattainen ja sarjassa Y50 partio: 
Kari Huttunen, Seppo Raula, Risto 
Sirola sekä sarjassa Y60 partio Reino 
Pajuoja, Yrjö Nikkinen, Johannes Ijas 
(res) voittivat mestaruudet. Seppo Rau-
la saavutti jälleen kerran piirin vuoden 
urheilijan arvon.676

Tuusulan Reserviupseerikerho ja 
Tuusulan Reserviläiset joutuivat järjestämään yhdessä hyvin pienellä va-
roitusajalla ResUL:n talvijotoksen, joka sai nimen ”Tuusjotos”. Tämä oli 
Risto Sirolan ja reserviläisten Johannes Ijaksen johdolla melkoinen voi-
manponnistus, mutta onnistui hyvin. Keravan Erävaeltajat vei kilpailun 
voiton. Kenraaliharjoituksena tuleviin Reserviupseeriliiton mestaruuskil-
pailuihin järjestettiin elokuun alussa Tuusulassa piirin kenttäammunnan 
mestaruuskilpailut, joissa oli ennätysosanotto.677 

RUL:n ampumamestaruuskilpailu
Tuusulan Reserviupseerikerho kantoi päävastuun yhdessä Hyvinään Re-
serviupseerien kanssa elokuun lopussa kilpailusta, joka oli vuosikymme-
niin mittavin Uudenmaan piirin järjestämistä. Kilpailua oli valmisteltu 
jo yli puolitoista vuotta. Tämä kaksipäiväinen tapahtuma järjestettiin 
Tuusulan ja Hyvinkään reserviupseerien voimin tukenaan laaja joukko 
vapaaehtoisia. Harri Tiirikkala Tuusulasta teki mittavan työn kilpailun 
valmisteluissa ja sen johtajana. Antti Havulinna samoin Tuusulasta toimi 
kansliapäällikkönä. Hänen vastuullaan oli kilpailun sihteerin tehtävät, 
kilpailutoimisto ja tuloslaskenta. Järjestelytoimikuntaa johti Yrjö Kotisalo 
Järvenpäästä. Jari Haapanen oli Tuusulan osakilpailun johtajana ja Kalevi 
Kanerva Hyvinkäällä. Näissä kilpailuissa tehtiin myös historiaa. Lajeihin 
tuli mukaan uutuutena ”reserviläisammunta RK-3”, myöhemmin RK-7. 
Lisäksi saatiin ensimmäistä kertaa mukaan kamppailemaan mestaruu-
desta nainen, vänrikki Satu Luoto Hyvinkään kerhosta. Toimitsijoita tar-
vittiin 150 henkilöä. Suurena apuna oli reserviupseerien Vesa Hyyryläisen 

676   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2003.
677   Ibid.

Maastokilpailuissa Karkkilassa. Ku-
vassa Reino Pajuoja ja Kari Alen, mo-
lemmat Karkkilasta.

ja reserviläisten Hannu Nuutisen junailema Maanpuolustuskoulutus ry:n 
harjoitus, joka vastasi kilpailujen opastuksesta, vartioinnista, lääkintäpal-
veluista ja taulujärjestelyistä. Hyvinkään PAT huolehti muonituksesta. 
Ainoa uusmaalainen mestari tässä kilpailussa oli Keravan Timo Laurila, 
joka voitti pistoolin pika-ammunnan Y50-sarjan. Puheenjohtaja Arto Ki-
vistö oli tyytyväinen sateisesta säästä huolimatta, koska hänen etukäteen 
pelkäämäänsä taloudellista ”rökäletappiota” ei kilpailun järjestämisestä 
tullutkaan. Hän jäi tosin ihmettelemään, miksi ResUL:lle piti maksaa kol-
mannes osallistumismaksuista, saamatta mitaleiden lisäksi juuri mitään 
muuta vastineeksi.678

21.	Maanpuolustuspäivä	Porvoossa
Perinteisesti lokakuun alussa järjestetystä maanpuolustuspäivästä muo-
dostui hienossa syyssäässä 4.10. näyttävä tilaisuus. Porvoon reserviläis-
järjestöt vastasivat järjestelyistä eversti evp Raimo Mannisen johdolla. 
Puolustusvoimien kalustoa oli esillä tavallista runsaammin ja monipuo-

678   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2003, Oltermanni 3/2003, Vakkuri 2008: s. 125.

2003

Porvoossa järjestetyn 21. Maanpuolustusjuhlassa oli kalustonäyttelyssä esillä Leopard-
panssarivaunu, jonka päällä oli jatkuvasti kiinnostuneita katsojia, niin ettei vaunu vä-
lillä näkynyt lainkaan.
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lisemmin. Satamaan tuli ohjusvene Raahe, näyttelyssä oli Leopard-pans-
sarivaunu Parolasta ja BUK-ilmatorjuntaohjus Hyrylästä muun kaluston 
lisäksi. Ohjusveneelle oli satojen metrien jono ja panssarivaunu lähes 
peittyi yleisöön. Taidetehtaan sisätiloissa Suomenlahden Meripuolustus-
alue ja eri järjestöt esittelivät toimintaansa. Sankarihaudoille laskettiin 
seppeleet Kaartin Soittokunnan säestämänä, ja sen jälkeen tarjoiltiin 
veteraaneille hernekeittolounas. Ohimarssin aikana ilmavoimien Hor-
net-hävittäjä ja kaksi UTJR:n  Hughes-helikopteria lensi yli kaupungin. 
Paraatiin osallistui myös ratsastava rakuunaosasto. Päiväjuhlassa puhuivat 
porvoolainen kansanedustaja Mikaela Nylander, Uudenmaan Sotilasläänin 
komentaja, eversti Kari Kasurinen ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja Kimmo Kajaste. Kaikissa päivän tilaisuuksissa olivat sotiemme vete-
raanit kunniavieraina.  Tilaisuus oli suurin tähänastisista maanpuolustus-
päivistä. Itäuusmaalaiset lähtivät hyvin liikkeelle. Arvion mukaan päivän 
eri tapahtumiin osallistui yhteensä vähintään 8 000 henkeä.679

Piirin syyskokouksessa ei valittu uusia reserviupseereita piirin vas-
tuutehtäviin. Kaikki entiset jatkoivat. Ainoa uusi nimi oli Oltermannin 
toimituskuntaan valittu Jukka Sippola Keravalta. Puheenjohtaja Arto 
Kivistö piti tilannetta huolestuttavana. Hänen mielestään muutaman 

679   Kauranne 2005: s. 64–68. Oltermanni 4/2003.

Vuoden 2003 toiminnasta palkitut.  Vasemmalta Tuusulan Jorma Riissanen ja Harri 
Tiirikkala, Mäntsälän Markku Kyytsönen, Porvoon Juhani Kotilainen, Keravan Jukka 
Sariola ja Jokelan Matti Virtanen.

vuoden kuluttua oltaisiin tilanteessa, mikäli nykysuuntaus jatkuisi, että 
valtaosa piirin luottamustehtävistä tulisi kerralla täytettäviksi. Kivistön 
mielestä jatkuvalla systemaattisella uusiutumisella päästäisiin parempiin 
tuloksiin. Hän uskoi, että tehtävien vaativuutta helposti yliarvioidaan, 
eikä niiden antoisia puolia ja toiminnan mukanaan tuomien henkilökon-
taktien arvoa tiedosteta, ja siksi ei uskaltauduta tehtäviin.680 

Piirin jäsenmäärä lähti edellisvuoden notkahduksen jälkeen selvään 
nousuun. Kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 1 816 upseeria, lisä-
ystä oli 56. Suhteessa parhaiten lisäsi jäsenmääräänsä Jokela. Toisena oli 
Kerava, joka nousi nyt lähes yhtä suureksi kuin Lohja. Piirin suurin kerho 
oli Järvenpää, jossa oli 227 jäsentä.681 

2004	
Piirin sihteeri Veikko Karhumäki oli pyytänyt vapautusta piirin työvalio-
kunnan sihteerin tehtävästä. Siksi työvaliokunta päätti vuoden 2004 en-
simmäisessä kokouksessaan, ettei työvaliokunnalle toistaiseksi valita sih-
teeriä, vaan puheenjohtaja Arto Kivistö laati tehdyistä päätöksistä muistiot. 
Samassa kokouksessa työvaliokunta käsitteli RUL:n ansiomitalien ano-
mukset ja kerhojen palkitsemiset kiertopalkinnoilla. Piirillä oli kuusi vuo-
sittain jaettavaa palkintoa. Vuoden 2003 toiminnasta päätettiin jakaa ”Ol-
lin miekka” kokonaistoiminnasta Tuusulan Reserviupseerikerholle, ”Pekan 
pistin” jäsenhankintakilpailusta Jokelan Reserviupseereille, ”Turpo-kannu” 
maanpuolustuspäivän järjestämisestä Porvoon Reserviupseerikerholle, tie-
dottajayhdistyksen lautanen myös Porvoon Reserviupseerikerholle, ”Pekan 
PAT-pokaali” Mäntsälän Reserviupseerikerholle ja vuoden kerhopuheen-
johtajalle Jukka Sariolalle Keravalta ”Adalbert van der Pals -mitali”.682

RUL:n kysely
Liiton kolmivuotissuunnitelman 2005–2007 laatimisen tueksi tehtiin ke-
vään kuluessa koko maan kattava yhdistyskysely. Tavoitteena oli kerätä 
tietoa kerhojen toiminnan tilasta ja tavoitteista. Kyselyn toteuttamiseksi 
piiri päätti tehokkaasta tavasta. Jäsenkerhoille ei lähetetty kyselykaavak-
keita täytettäväksi, vaan piirin puheenjohtajisto otti henkilökohtaisesti 
puhelinyhteyden kaikkiin kerhojen puheenjohtajiin ja keräsi tiedot kes-

680   URpark: K 22. Piirin syyskokous 26.11.2003. Oltermanni 4/2003.
681   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2003.
682   URPark: K 23. Työvaliokunnan kokous 4.2.2004.
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kustelemalla. Puheenjohtajat olivat paneutuneet huolellisesti asiaan, ja 
useita rakentavia ehdotuksia saatiin. Kyselyn tulos ei ollut yllätykselli-
nen. Jokaisella toimivalla yhdistyksellä oli sääntömääräiset kokouksensa, 
toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä. Kahdella piirin 19 kerhosta 
ei ollut varsinaista järjestötoimintaa. Jokaisella muulla oli tiedotustoi-
mintaa, aatteellista toimintaa ja ampumatoimintaa. Toimivista kerhois-
ta neljällä ei ollut koulutustoimintaa.  Erilaista liikuntaa järjestettiin 12 
kerhossa. Yhdistysten järjestämien tilaisuuksien määrä vaihteli kolmesta 
viiteenkymmeneen.683 

Tulevaisuudenusko vaihteli puheenjohtajien vastauksissa. Toinen 
piirin lepotilassa olleista kerhoista uskoi toiminnan käynnistymiseen, 
toisella tätä uskoa ei ollut.  Toimivista kerhoista kaksi arvioi toimin-
tansa aktiivisuuden vähenevän, kuusi toiminnan säilyvän entisellä-
än. Näiden toiminnan taso oli jo vähintään hyvällä tasolla.  Yhdeksän 
kerhoa uskoi toimintansa määrän edelleen lisääntyvän. Kerhojen ar-
vio piirin merkityksestä ja hyödystä asettui asteikolla 1-5 välille 2-5, 
painottuen yläpäähän. Kukaan ei kokenut piiriä täysin merkitykset-
tömäksi. Liiton merkitys ja sieltä saatava tuki koettiin huomattavasti 
heikommaksi.684

Koulutus oli siirtynyt lähes kokonaan MPK ry:lle, mutta kiinteä 
yhteistoiminta piirin ja sen välillä jatkui edelleen. Piiripäällikkö Risto 
Muurman ja MPK:n uusi koulutuspäällikkö, everstiluutnantti evp. Antti 
Nieminen kävivät maaliskuun piirihallituksen kokouksessa kertomassa 
valtakunnallisesta ja MPK:n Uudenmaan Maanpuolustuspiirin koulutus-
toiminnasta. Valmisteilla ollut puolustusselonteon odotukset ja mahdol-
liset vaikutukset toimintaan herättivät keskustelua.685 

VetRes Keski-Uusimaa
VetRes Keski-Uusimaata sen perustamisesta joulukuusta 1999 lähtien 
johtanut prikaatikenraali evp Olli Heiskanen luopui tehtävästään, ja uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin kenraaliluutnantti evp Antti Simola. Jär-
venpään, Keravan ja Tuusulan alueella toimiva yhdistys oli vähitellen tul-
lut hyvin näkyväksi veteraaniperinteen vaalijaksi. Näiden paikkakuntien 
reserviupseerijärjestöjen jäsenet toimivat keskeisesti eri tilaisuuksien jär-
jestelyissä. Vuoden 2004 aikana yhdistys järjesti Vapauden viesti tapah-

683   URPark. K22. Oltermanni 2/2004, 3/2004.
684   Ibid.
685   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 17.3.2004.

2004
tuman Järvenpäässä, talvisodan päättymisen muistojuhlan ja Vapauden 
viesti tapahtuman Tuusulassa. Tämä tilaisuus järjestettiin yhteistyössä 
Tuusulan kunnan, HelItR:n ja PvKK:n kanssa syyskuun alussa. Tuusulan 
Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Jorma Riissanen oli tilaisuuden ve-
tovastuussa. Tapahtuma kohdistettiin Tuusulan koulujen 9. luokan op-
pilaille luokanvalvojineen ja Keski-Uudenmaan veteraaneille. Kaikkiaan 
osallistujia oli n. 500, jotka kuulivat esittelyjä ja tapasivat veteraaneja. Se-
kä veteraaneille että oppilaille tarjottiin kenttälounas. Tilaisuus oli melko 
raskas veteraaneille ja puolustusvoimien organisaatiouudistus piti huolen 
siitä, ettei vastaavanlaista tilaisuutta voitu toteuttaa aivan samanlaisena 
uudestaan.686

Kehittämisseminaari
Edellisvuonna Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla järjestetty pii-
rin kehittämisseminaari oli todettu niin onnistuneeksi, että vastaavan-
lainen päätettiin järjestää uudelleen. Syyskuun alussa järjestettyyn se-
minaariin osallistui 21 kerhojen edustajaa ja lisäksi RUL:n puheenjohtaja 
Tapio Peltomäki, piirin puheenjohtajisto Arto Kivistö, Veikko Toivonen 
ja Jukka Sariola sekä toiminnanjohtaja Pekka Pulkkinen. Seminaarissa 
käsiteltiin laajasti liiton toimintakyselyn tuloksia piirin osalta.  Kerhot 
tunsivat huolta toiminnan pyörittämisestä, miten aktivoida nuoret, miten 
viestitään toiminnasta, miten saada yhteys kerhoihin kuulumattomiin 
reserviupseereihin, miten kasvatetaan yhdistyksen kokoa, mistä löytyisi 
lisää aktiivisuutta toimintaan sekä mistä löytyisi uusia vastuunkantajia? 
Huolta kannettiin myös jäsenistön keski-iän noususta ja monilla paikka-
kunnilla veteraaniyhteistyön vähäisyydestä. Huolenaiheita oli paljon.687

Kerhot toivoivat enemmän tukea ja ohjeita sekä liitosta että piiris-
tä. Kilpaurheiluun ja kuntoliikuntaan kaivattiin uusia lajeja. Toimintaan 
haluttiin myös lisää julkista näkyvyyttä ja aatteellista julistusta. RUL ko-
ettiin kaukaiseksi ja sen linjausten soveltaminen ja toteuttaminen epä-
selväksi. Vastaajien mielestä liiton ote oli kahlitseva etenkin urheilus-
sa. Projektitukea toivottiin saatavan vähemmällä byrokratialla. Liiton ja 
piirin olisi lisättävä entisestään yhteistyötä puolustusvoimien kanssa ja 
RUL:n kuunneltava enemmän piiritasoa, joka tuntee parhaiten kentän 
toiminnan ja ongelmat.688

686   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 22.9.2004, liite 6. Oltermanni 3/2004.
687   URPark: Oltermanni 3/2004.
688   Ibid.
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Puheenjohtaja Tapio Peltomäki esitti laajan alustuksen RUL:n tilas-
ta ja odotuksista. Liitossa odotettiin vuoden 2004 turvallisuuspoliittista 
selontekoa. Liittokokous, jossa linjattiin liiton kolmivuotissuunnitelma, 
ajoittui selontekoon nähden hyvin. Peltomäen esitys herätti seminaarissa 
laajan keskustelun maakuntajoukoista, reservin edunvalvonnasta, puo-
lustusvoimien tulevasta hallinto- ja organisaatiomuutoksesta, reservin 
täydennyskoulutuksesta, ampumaratojen puutteesta ja liiton tuesta ken-
tälle.689

Maanpuolustuspäivä Nurmijärvellä
Piirin vuoden tärkein aatteellinen tilaisuus Uudenmaan 22. Maanpuo-
lustuspäivä vietettiin lokakuun 3. päivänä Nurmijärvellä. Se järjestettiin 
samanaikaisesti paikkakunnalla pidettävän kotiseutuharjoituksen Kivi 
2004 kanssa. Tapahtumat nivoutuivat saumattomasti yhteen, koska har-
joitus tapahtui hyvin suppealla alueella Nurmijärven keskustassa ja muo-
dostivat näin näyttävän kokonaisuuden. Juhlatoimikunnan johtaja Pekka 
Sokura ja kotiseutuharjoituksen johtaja Hannu Sihvonen olivat tehneet 
saumatonta työtä. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti esitteli kalustoaan 
perinteiseen tapaan. Paraatin otti vastaan sotilasläänin komentaja, eversti 
Kari Kasurinen seurassaan valtuuston puheenjohtaja Elli Aatela ja evers-
tiluutnantti Markku Manninen. Pääjuhlassa Nurmijärven yhteiskoululla 
puhui YK:n erityisasiantuntija Elisabeth Rehn, jonka mielestä Suomes-
sakin tulee oivaltaa se, että kriisien luonne on muuttunut sitten toisen 
maailmansodan: 

”Enää eivät aina ole vastakkain valtiot ja niiden sotilaat, vaan yhä 
useammin on kysymys pelkästään siviiliuhreja vaativista selkkauk-
sista. Toivon, että eduskunnalle hiljattain annettu turvallisuuspo-
liittinen selonteko lähtee nykyajasta, jossa kuusikymmentä vuotta 
ainoaksi oikeaksi todetut keinot eivät välttämättä enää päde.”690 

Kilpaurheilua
Piirien urheilutoimikunnassa piiriä edustivat Asko Kangasmaa, Seppo 
Raula ja Harri Tiirikkala. Piirin kilpailut järjestettiin entiseen tapaan ur-
heiluparlamentin päätösten mukaisesti. Vuoden 2004 maanpuolustusur-
heilijaksi tuli Ossi Autio Hyvinkään Reserviupseereista. Tuusulan yhdis-

689   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 22.9.2004, liite 5.
690   URPark: K 22. Piirihallitus 24.11.2004. Oltermanni 4/2004.

2004
tetty joukkue sai jälleen kiinnityk-
sen Osuuspankkimaljaan. Heikki 
Tuokko–kiväärikilpailu lokakuus-
sa oli suosittu, ilmoittautuneiden 
määrä yllätti järjestäjät. Tähän 
neljänteen Hyrylän varuskunnan 
ampumaradalla käytyyn perinne-
asekilpailuun osallistui ennätys-
määrä, 160 ampujaa. Kalervo Ju-
hola Hyvinkäältä voitti kilpailun 
huipputuloksella 99 pistettä.691

ResUL:n talvijotos ”Kapi-
najotos” järjestettiin piirin alu-
eella Mäntsälässä 12.–13. 3.2004 
paikallisten yhdistysten voimin. 
Kilpailujohtajana oli Markku 
Kyytsönen ja tehtäväpäällikkönä 
Jouko Mäkinen. Kilpailun voitto 
meni Helsinkiin. ResUL:n talvi-
maastomestaruuskilpailuissa Tik-
kakoskella sarjan H voitti Ari Enroth ja Seppo Raula sarjan H50. RUL:n 
ampumamestaruuskilpailuissa Utissa sarjassa H Erkki Kallio voitti mesta-
ruuden kenttäammunnassa ja RA3:ssa. ResUL:n ampumasuunnistuskil-
pailuissa Kankaanpäässä tuli Uudellemaalle kolme mestaruutta. Keravan 
Kari Kuokkanen voitti sarjan H65 ja Seppo Raula sarjan H55 sekä Hy-
vinkään Ossi Autio sarjan H45. ResUL:n partiokilpailuissa uusmaalaiset 
voittivat lähes kaiken. Sarjassa Y partio Petteri Muukkonen, Mikko Hei-
nonen ja Janne Nieminen oli mestari ja partio Ossi Autio, Ari Kattainen 
ja Hannu Harju oli toinen. Sarjassa H60 Reino Pajuoja, Yrjö Nikkinen ja 
Risto Sirola voittivat mestaruuden.692 

Varapuheenjohtajat vaihtuvat
Piirin syyskokouksessa Hyvinkäällä valittiin piirin uusiksi varapuheen-
johtajiksi Markku Kyytsönen Mäntsälästä ja Ari Poskiparta Hyvinkäältä 
Veikko Toivosen ja Jukka Sariolan seuraajiksi. Ampumaupseerina toimi-
neen Harri Tiirikkalan tilalle valittiin vuodelle 2005 Antti Tervola Kera-

691   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2004. Oltermanni 4/2004.
692   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2004. Oltermanni 2/2004.

Jarmo Sulopuisto Mäntsälästä kiipeämässä 
ylös seinää maastokisassa 16.4.2004.
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2005
valta. Oltermannin uudeksi päätoimittajaksi oli lupautunut Jukka Sippola 
myös Keravalta. Puheenjohtaja Arto Kivistön toivomaa vaihtuvuutta alkoi 
tulla.693 Juuri ennen syyskokousta pidetyssä hallituksen kokouksessa va-
littiin Oltermannin toimituskuntaan uutena Jorma Riissanen Tuusulasta. 
Piirin edustajiksi urheilutoimikuntaan valittiin Asko Kangasmaan lisäksi 
uusina Antti Tervola, Ossi Autio ja Isto Hyyryläinen.694

Liittokokous
Reserviupseeriliiton liittokokouksessa Rovaniemellä valittiin piirin eh-
dokkaat Ari Poskiparta ja Veikko Toivonen sekä heille henkilökohtaiset 
varamiehet Pekka Sokura ja Markku Kyytsönen liittovaltuustoon seuraa-
vaksi kolmivuotiskaudeksi 2005–2007. Piirin edustajaksi liittohallituk-
seen valittiin piirin ehdokas puheenjohtaja Arto Kivistö. Kokouksessa 
hyväksyttiin myös liittohallituksen valmistelema Suomen Reserviupsee-
riliiton kolmivuotissuunnitelma.695

2005
Puolustusvoimien suunnittelema rakennemuutos aiheutti uuden tilan-
teen ja melkoisen haitan Uudenmaan Reserviupseeripiirin toiminnalle. 
Päätös Helsingin Ilmatorjuntarykmentin siirrosta pois Tuusulasta mer-
kitsi monelle reserviupseerikerholle, eikä yksin Tuusulan Reserviupseeri-
kerholle, luotettavan ja varman yhteistyökumppanin poistumista. Monet 
tutut kuviot ja toimintamuodot jouduttiin suunnittelemaan uudestaan 
tai luopumaan niistä kokonaan. Kahden vuoden armonaika ei paljon loh-
duttanut. Samalla alkoi pitkä taistelu Hyrylän ampumaradan säilyttämi-
sestä. Tuusulan kunnan halu kaavoittaa varuskunta-alue asuntorakenta-
miselle ei luvannut hyvää.696 

Molempien piirien piirihallitusten yhteisessä tilaisuudessa Lohjal-
la toukokuussa sotilasläänin komentaja eversti Kari Kasurinen perusteli 
puolustusvoimien leikkauksia. Hän totesi puolustusvoimien joutuvan 
toimimaan seuraavat kaksi vuotta taloudellisessa kurimuksessa valtion-
varainministeriön säästövaatimuksista johtuen. Kasurinen perusteli 
seikkaperäisesti myös puolustusvoimien tarvetta uudelle johtamis- ja 

693   URPark: K 22. Piirin syyskokous 24.11.2004.
694   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 24.11.2004. 
695   URPark: K 22. Piirin syyskokous 24.11.2004. Oltermanni 4/2004.
696   URPark: Oltermanni 1/2005

hallintojärjestelmälle, joka astuisi voimaan 1.1.2008. Tällöin aloittaisi 
uusi Etelä-Suomen Sotilaslääni, johon myös Helsinki kuuluisi. Sotilas-
lääniin olisi tarkoitus perustaa aluetoimistot Helsinkiin, Tammisaareen ja 
Tuusulaan. Käyttöönoton valmistelu ja toimintamäärärahojen niukkuus 
heijastuisi sotilasläänin mahdollisuuksiin tukea vapaaehtoista maanpuo-
lustustoimintaa entiseen malliin. Tämä heijastuisi merkittävästi myös 
kertausharjoitusten ja vapaaehtoisten kertausharjoitusvuorokausien 
vähenemiseen. Piiripäällikkö Risto Muurman selvitti piirihallitusten jä-
senille MPK:n samoin 1.1.2008 suunniteltua muutosta, jossa nykyinen 
Uudenmaan maanpuolustuspiiri oli tarkoitus jakaa kahtia.697

Piirin jäsentilanne
Piirin kerhojen kirjoissa oli vuodenvaihteessa yhteensä 1846 jäsentä. 
Vaikka 30 jäsenen kasvu oli prosentuaalisesti ja määrällisesti vaatima-
ton, oli se kuitenkin liiton paras. Suhteellisesti eniten oli kasvattanut jä-
senmääräänsä Mäntsälän Reserviupseerikerho. Kasvua haluttiin, ja sik-
si piirihallitus päätti luoda kerhoille uuden jäsenhankintamallin. Tätä 
valmistelemaan perustettiin työryhmä, jonka puheenjohtajaksi valittiin 
1.varapuheenjohtaja Markku Kyytsönen ja jäseniksi 2. varapuheenjohtaja 
Ari Poskiparta sekä Veikko Toivonen Mäntsälästä.698 Toimikunta lähetti 
kyselyn kaikille kerhoille maaliskuussa. Vastausprosentti jäi heikoksi. Eri-
tyiskiitoksen vastauksista saivat Jokela, Järvenpää ja Tuusula. Vastauksia 
analysoidessaan Markku Kyytsönen totesi, että kasvuun yltävät kerhot, 
jotka moninaisen muun toiminnan ohella panostavat aktiivisesti myös 
jäsenhankintaan.699 Syksyllä toimikunta esitteli kesällä saamiensa lisävas-
tausten jälkeen laatimansa jäsenhankinnan toimintamallin. Siinä koros-
tettiin yksityiskohtaisten ohjeiden lisäksi jäsenpysyvyyteen panostamista 
ja uusien markkinointikeinojen käyttöönottoa sekä piirin tukitoimia.700

Piirin juhlateos
Piirin juhlateoksen nimen saaneen historiikin valmistuminen ei edennyt. 
Veikko Karhumäki ilmoitti piirin työvaliokunnalle osoittamallaan kir-
jeellä heinäkuussa luopuvansa tehtävästään työn loppuunsaattamiseksi. 

697   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 11.5.2005. Oltermanni 2/2005.
698   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 23.2.2005.
699   URPark: Oltermanni 2/2005.
700   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 21.9.2005. Liite 4.
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Hän ei katsonut aikansa riit-
tävän työhön ja ilmoitti lisäksi 
olevansa mielestään jäävi kir-
joittamaan oltuaan keskeises-
ti mukana piirin toiminnassa 
vuodesta 1989 lähtien.701 Pii-
rin työvaliokunta keskusteli 
laajasti asiasta ja päätti lopul-
ta ehdottaa piirihallituksel-
le, että tilanne rauhoitetaan, 
mutta teoksen valmistelua ei 
katkaista. Lisäksi ehdotettiin, 
että Veikko Karhumäki jatkaa 
perustietojen keräämistä ja ti-
lastointia edelleen. Lopullisen 
tekstin laatijaksi päätettiin 

ehdottaa valittavaksi myöhemmin ulkopuolinen kirjoittaja. Tavoitteeksi 
asetettiin teoksen ilmestyminen piirin 60-vuotispäivänä vuonna 2012. 
Teoksen painamiseen liittyvät tekniset asiat päätettiin jättää ratkaista-
vaksi kirjoitustyön valmistumisen jälkeiseen aikaan.702

Urheilua
Urheiluparlamentti kokoontui vuoden aikana kerran, kuten myös urheilu-
toimikunta. Piirin kilpailut järjestettiin vahvistetun kalenterin mukaisesti. 
Vuoden 2005 maanpuolustusurheilijan tittelin saavutti Harri Majamäki 
Tuusulasta, tuolloin vielä reserviläisten riveissä. Osuuspankkimaljaan Tuu-
sulan yhdistetty joukkue sai jälleen kiinnityksen. Heikki Tuokko -kivääri-
kilpailu järjestettiin Hyrylän ampumaradalla viidennen kerran. Tähän suo-
sittuun kilpailuun osallistui 158 kilpailijaa. Kilpailun voitti edesmenneen 
Heikki Tuokon veli Veikko Tuokko. Kilpailun yhteydessä jaettiin Heikki 
Tuokko-mitali kaikille niille ampujille, jotka olivat osallistuneet kaikkiin 
viiteen kisaan. Mitalin sai 47 ampujaa. Piiri oli osallistunut yhdessä reservi-
läispiirin ja MPK:n Uudenmaan piirin kanssa mitalin hankintaan. Yhteensä 
176 eri henkilöä osallistui vuoden aikana piirien yhteisiin kilpailuihin.703 
Aktiivisten kilpailijoiden määrä oli vähentynyt hiljalleen vuosikymmenien 

701   URPark: K 22. Piirihallitus 21.9.2005. Liite 7.
702   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 23.11.2005. Liite 5.
703   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2005.

Piirin puheenjohtajina toimineet Arto Kivistö ja 
Veikko Karhumäki tiukassa keskustelussa.

aikana. Parhaimmillaan 1960-luvun alussa kilpailijoiden määrä oli ollut 
lähes sama yhdessä kilpailussa kuin nyt yhteensä koko vuoden kilpailuissa. 
Muut toimintamuodot olivat tulleet tilalle.

Piirin menestys liiton kilpailuissa ei ollut aivan edellisvuosien ta-
soinen. Ilman mestaruuksia ei kuitenkin piirissä jääty. ResUL:n ampu-
mahiihtomestaruuden Kontiolahdella sarjassa H40 voitti Markku Husso. 
Reino Pajuoja saavutti liiton mestaruuden sarjassaan maastokilpailus-
sa Punkalaitumella. ResUL:n SRA-kisoissa Syndalenissa Tuusulan Isto 
Hyyryläinen voitti vakioluokan mestaruuden. Talvimestaruuskilpailuis-
sa Kuortanella Ari Enroth voitti sarjan H. Ampumasuunnistuskisoissa 
Lemillä puolestaan Kari Kuokkanen voitti mestaruuden sarjassa H65. 
Partiomestaruuskilpailuissa Paimiossa Uudenmaan yhdistetty joukkue 
Ossi Autio, Markku Laine (res) ja Jarmo Sulopuisto voitti mestaruuden 
sarjassa H40. Kesäyön marssilla Tuusulassa kesäkuun alussa piirin jäseniä 
oli mukana järjestelytehtävissä. Marssiin ei osallistunut piiristä joukku-
etta, mutta yksittäisiä marssijoita oli siinä mukana. 704

Maanpuolustuspäivä Myrskylässä
Piirien 23. Maanpuolauspäivästä 2. lokakuuta muodostui pienille Myrs-
kylän reserviläisyhdistyksille melkoinen voimanponnistus. Päivän aloit-
taneeseen juhlajumalanpalvelukseen oli saapunut paljon kirkkokansaa. 
Reserviläispiirien puheenjohtajat Arto Kivistö ja Timo Saloranta laskivat 
seppeleen sankaripatsaalle. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti oli tuonut 
jälleen paikalle kalustoaan. Uudenmaan Reserviläissoittokunnan tah-
dittaman paraatin lippulinna oli iso, yhteensä 36 sotaveteraani- ja jär-
jestölippua. Kolmatta kertaa järjestettiin maanpuolustuspäivän kanssa 
samanaikaisesti MPK:n kursseja. Ne muodostivat Loviisan sotilasalueen 
vuoden 2005 kotiseutuharjoitus Mänty 2005:n. Harjoituksen johtajana 
toimi eversti evp Reijo Piira. Aurinkoisessa säässä pidetyn harjoituksen 
osallistujien määrä oli noin 170 henkeä.705 Pääjuhlaan osallistui yli 200 
henkeä. Juhlassa kuultiin sotilasläänin komentajan, eversti Kari Kasuri-
sen ja Myrskylän kunnanvaltuuston puheenjohtajan Lasse Virenin ter-
vehdykset. Reserviläisliiton puheenjohtaja Matti Niemi piti kantaa otta-
van juhlapuheen. Hän sanoi mm: 

” Hyrylän ampumarata on ehkä surkuteltavin esimerkki poukkoile-
vasta päätöksenteosta. Rataa on korjattu ajanmukaiseksi ja siihen 

704   Ibid.
705   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2005. Oltermanni 4/2005.
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on investoitu huo-
mattavia summia 
rahaa viime vuo-
sina. Sitten, kun 
korjaukset on juuri 

saatu tehtyä, rata aiotaan sulkea. Varusmiehenä ollessani meillä 
oli sanonta tällaiselle toiminnalle: Intin touhuja. Siviilikielessä pu-
huttaisiin hölmöläisten touhusta. Onko rahoituskriisi todella tullut 
niin yllättäen, että kokonaisia varuskuntia joudutaan sulkemaan 
vain parin vuoden seurannan jälkeen? Tämä ei kerro hyvää pitkän 
aikavälin suunnittelussa valtionhallinnossamme.”706

Syyskokous
Piirin syyskokous Porvoossa ei tuonut muutoksia piirin johtoon. Sekä 
puheenjohtaja Arto Kivistö että molemmat varapuheenjohtajat Markku 
Kyytsönen ja Ari Poskiparta jatkoivat. Arto Kivistö valittiin edelleen piirin 
edustajaksi liiton hallitukseen. Muut luottamushenkilöt eivät myöskään 
vaihtuneet syyskokousta edeltäneessä hallituksen kokouksessa. Piirin 
painopistealueiksi vuodelle 2006 asetettiin: jäsenhankinta, jäsenhuolto, 
kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ja osallistuminen Reserviupseeriliiton 
75-juhlavuoden tapahtumiin. Liiton asettamien kenttäkelpoisuutta ko-
hottavien monimuotoisten kuntotapahtumien järjestämisestä tuli piirin 
toiminnan uusi tavoite.707

2006
Piirin jäsenmäärä oli vuoden alkaessa 1 871. Nousua edellisvuodesta oli 
saavutettu 25 jäsentä eli 1,35 %. Liiton 20 piirin joukossa Uusimaa oli 
neljänneksi suurin. Sen edellä olivat vain Helsinki, Varsinais-Suomi ja Pir-
kanmaa. Piirin kerhoista parhaan prosentuaalisen kasvun saavutti Vihti 

706   URPark: Oltermanni 4/2005.
707   URPark: K 22. Piirin syyskokous 23.11.2005. Oltermanni 4/2005.

Piirin puheenjohtaja Arto 
Kivistö ja reserviläispiirin 
puheenjohtaja Timo Sa-
loranta seppelepartiossa 
Myrskylän kirkossa.

seitsemän uuden jäsenen ja 7,14 %:n nousulla. Piirin suurin kerho Järven-
pää kasvatti jäsenmääräänsä 13 uudella jäsenellä kokonaisjäsenmäärään 
243. Toiseksi suurin kerho oli Kerava ja kolmas Porvoo. Aikaisempien 
vuosikymmenten suurkerhot Lohja ja Hyvinkää olivat painuneet sijoille 
neljä ja kuusi. Piirin kerhoista kymmenen onnistui kasvattamaan jäsen-
määräänsä, kaksi säilytti jäsenensä ja seitsemän jäsenmäärä laski, joista 
kahden lasku oli huolestuttavan suuri. 708

Vapaehtoinen maanpuolustus  
muutoksessa
Puolustusministeriö oli asettanut vuonna 2005 toimikunnan selvitte-
lemään vapaaehtoisen maanpuolustuksen säädöspohjaa ja pohtimaan 
Maanpuolustuskoulutus ry:n muuttamista julkisoikeudelliseksi yhdis-
tykseksi. RUL ei ollut varsinaisesti edustettuna toimikunnassa, ja tämä 
herätti jonkin verran huolestuneisuutta liiton johdossa.709 

Asetettu toimikunta luovutti mietintönsä puolustusministerille 
helmikuussa. Toimikunta ehdotti, että Maanpuolustuskoulutus ry:stä 
muodostettaisiin julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toimintaa säädel-
täisiin omalla lailla ja asetuksella. Tavoitteeksi asetettiin lain saattami-
nen voimaan vuoden 2008 alusta alkaen. Mietintö aiheutti runsasta 
kirjoittelua Oltermannin palstoilla. Arto Kivistön mielestä ehdotus oli 
myönteinen, mutta eräät kohdat vaativat selkeyttämistä. Hänen mie-
lestään oli puute, että muu vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus oli 
jätetty mietinnössä lähes huomioimatta. Kivistön mukaan oli hyvä pää-
töksenteon ja toiminnan suunnitellun kannalta, ettei henkilöjäsenyys 
MPK:ssa ollut mahdollista. Päätoimittaja Jukka Sippolan mukaan toi-
mikunnan ehdottama laki oli enemmän laki Maanpuolustuskoulutus 
ry:stä kuin koko vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Lisäksi mietin-
töä leimasi hallinto, virkavaltaisuus ja kontrolli. Sippola arvosteli myös 
ehdotettua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtajan 
valtaa valita yksin piiripäälliköt ja tavoitetta määritellä lakitasolla, mitä 
maanpuolustusjärjestöjen toimintamuotoihin kuuluisi. Sippolan mie-
lestä tähän riittäisi hyvin yhdistyslaki.710

Arto Kivistön mukaan perinteisten maanpuolustusjärjestöjen kou-
lutustoiminnasta oli lakiehdotuksessa tulkinnanvaraisia säännöksiä. Jär-

708   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 22.2.2006. Liite 4.
709   Ikonen 2006: s. 110.
710   URPark: Oltermanni 1/2006.
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jestöjen tulisi ehdotuksen mukaan sopia Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kanssa koulutustoiminnastaan, jota kautta ilmoitus menisi soti-
lasviranomaisille. Kivistön mukaan rajanveto ilmoitusvelvollisuudesta oli 
häilyvä, koska kerhoissa oli vuosikausia pidetty sotilasaiheisia esitelmiä ja 
karttaharjoituksia, joka oli ollut mahdollista yhdistyslain mukaan. Mihin 
vedettäisiin nyt ilmoitusvelvollisuuden raja?711

Hyrylän ampumaradat menetetään
Vuosikymmeniä keskeisellä paikalla sijainneen ja eri reserviläisjärjestöjen 
ahkerassa käytössä olleen Hyrylän varuskunnan ampumaradan kohta-
losta tuli murheellinen viesti. Tuusulasta poismuuttava Helsingin Ilma-
torjuntarykmentti irtisanoi ampumaratarakenteita koskevat vuokrasopi-
mukset 1.1.2007 alkaen ja sulki radan jo joulukuun alussa. Reserviläisjär-
jestöjen, urheiluampujien ja metsästäjien yhteinen Ampumaratafoorumi 
oli jättänyt puolustusministeriölle vetoomuksen Hyrylän ampumaratojen 
säilyttämiseksi. Vetoomuksessa korostettiin ratojen keskeistä merkitys-
tä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan ampumatoiminnalle. Mikään ei 
auttanut, ei edes sotilasläänin komentajan mielipide ampumaratojen säi-

711   Ibid.

Hyrylän ampumaradan säilyttämiseksi käytiin taistelua. Jorma Riissanen alustaa kes-
kustelua ampumaratapaneelissa heinäkuussa 2006. Kuvassa oikealta Pertti Seuna, 
Erkki Utunen, Mika Martikainen, Pauli Siponen, Veijo Ilmavirta ja Matti J. Arola.

lyttämisen tärkeydestä.  Tuusulan kunnan päättäjät ja virkamiehet olivat 
pitkään vaiti asiasta, mutta nimittivät vihdoin suunnittelutoimikunnan, 
joka tutustui ratoihin. Toimikunta ehdotti, että pienoiskivääri- ja pistoo-
lirata voitaisiin liittää urheilupuistoon, mutta ei muuta. Taustalla oli ko-
ko ajan kunnan halu saada keskeinen alue asuinrakentamiseen. Asia jäi 
alueen omistavan Senaatti-kiinteistöjen (ent. Valtion kiinteistölaitos) ja 
Tuusulan kunnan väliseksi asiaksi. Tuusulan Varuskuntakerhon toimin-
nan loppuminen aiheutti reserviläisjärjestöille merkittävän lisähaitan. 
Paljon käytetyn ja hyvän kokouspaikan menetys aiheutti ongelmia.712

Veteraanien tukemista
RUL kehotti reserviupseerikerhoja osallistumaan keräykseen sotiemme 
veteraanien hyväksi. Puolustusvoimat tuki keräystä antamalla varus-
miehiä keräyksen käyttöön erikseen sovittavalla aikataululla Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentistä, Suomenlahden Meripuolustusalueelta Upin-
niemestä ja Uudenmaan Prikaatista Tammisaaresta. Valtakunnallinen 
keräystoimikukunta nimesi alueellisia keräyspäälliköitä. Reserviupsee-
rit ja reserviläiset osallistuivat monella paikkakunnalla tempauspäivänä 
11.3.2006 lipaskeräykseen liikkeissä ja toreilla. Varusmiehiä ohjattiin ja 
kuljetettiin keräykseen useiden kymmenien autojen ja miesten voimin 
eri puolilla Uuttamaata. Kerhojen jäsenet keräsivät lipaskeräyksessä va-
roja veteraaneille paikkakunnillaan keväisin ja syksyisin. Jo kolmantena 
vuonna toteutetusta keräyksestä muodostui perinne, joka sitoi mukana 
olleita kerhoja keräykseen neljä kertaa vuodessa. Piirin kerhojen upseerit 
olivat avustamassa myös veteraanien kirkkopyhän ja muiden veteraaniti-
laisuuksien järjestämisessä.713

Keskisellä Uudellamaalla vaikutti näkyvästi VetRes-toimikunta, 
jonka toiminnassa alueen reserviupseerikerhot olivat voimakkaasti mu-
kana. Piirin edustajana VetRes Keski-Uusimaan hallituksessa oli Jorma 
Riissanen Tuusulasta. Tämän rekisteröimättömän yhteisön tavoitteina oli 
veteraanien tukeminen ja heidän perintönsä vieminen eteenpäin nuo-
remmille. Tavoitteensa toteuttamiseksi se järjesti vuosittain paneelikes-
kusteluja ja tapahtumia koulunuorisolle. Reserviupseerit olivat keskei-
sessä asemassa yhteisön toiminnassa. Piirin itäiselle alueelle perustetun 
vastaavan yhteisön toiminta oli vähitellen valitettavasti hiipunut.714

712   Vakkuri 2008: s. 135.
713   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2006. Oltermanni 1/2006.
714   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2006, Oltermanni 2/2006.

2006



303302

Maakuntakomppaniat
Sotilasläänin länsiosassa oleva Hiidenveden sotilasalue oli tiennäyttäjä 
puolustusvoimien maakuntakomppanioiden muodostamisessa. Hiiden-
veden komppanian perustamisessa oli tarkoitus kerätä tietoa maakun-
tajoukkojen perustamiseen ja koulutukseen liittyvistä menetelmistä. 
Samalla oli tarkoitus laatia ohjeet vuoden 2008 alkuun mennessä perus-
tettavia maakuntajoukkoja varten. Hiidenveden sotilasalueen päällikkö, 
eversti evp Hannu Kontiainen oli keskeisessä tehtävässä maakuntajoukon 
kokoamisessa. Upseereita ja aliupseereita ilmoittautui nopeasti mukaan 
riittävästi, ja miehistö saatiin kokoon tammikuussa 2006. Mukaan saa-
tiin myös neljä varusmiespalveluksen suorittanutta naista. Hiidenveden 
komppanian päälliköksi valittiin yliluutnantti Simo Havukorpi. Muiden 
perustettavien Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan 
maakuntakomppanioiden päälliköiksi nimettiin kapteenit Matti Mus-
tonen ja Teppo Luoto sekä yliluutnantti Markus Lassheikki.715 Maakun-
takomppanioiden perustaminen ei varsinaisesti liittynyt piirin toimin-
taan juuri lainkaan, mutta sillä oli vaikutus sen toimintaympäristöön. 
Tässä asiassa UudSlE, piirit ja Oltermanni sopivat UudSl:n vapaaehtoisen 

715   URPark: Oltermanni 1/2006.

2006

Markku Husso ehtii antamaan kilpailuohjeita kanssakilpailijoilleen piirin ampuma-
juoksukilpailussa Hyvinkäällä 22.10.2006.

maanpuolustuksen neuvottelukunnan kokouksessa yhteisestä markki-
nointikampanjasta, jolla maakuntakomppanioihin rekrytoitiin väkeä.716

Hiidenveden komppanian rekrytointi sujui hyvin, eikä miehistöteh-
täviin jouduttu sijoittamaan aliupseereita montakaan. Kevättalvella aloi-
tettiin rekrytointikampanja myös muilla alueilla. Itäisellä Uudellamaalla 
innostus oli hyvä, ja hakemuksia saapui heti runsaasti. Keskisellä Uudel-
lamaalla edellisenä syksynä pidettyyn kertausharjoitukseen osallistuneis-
ta moni ilmoittautui heti mukaan, ja tältä pohjalta aloitettiin komppani-
an kokoaminen. Länsi-Uudellamaalla hakemuksia tuli verkkaisemmin, 
mutta kiinnostus vilkastui vuoden loppua kohden.717

Urheilua
Piirin urheilijoiden menestys liittotasolla heikkeni hieman edellisvuosis-
ta. Markku Husso voitti ResUL:n ampumahiihdon mestaruuden sarjassa 
H40 Kontiolahdella helmikuussa. Reino Pajuoja voitti sarjan H70 maas-
tokilpailun mestaruuden Punkalaitumella. Syyskuussa Somerolla järjes-
tetyissä partiokilpailuissa piirien joukkue, johon kuuluivat Jarmo Sulo-
puisto, Markku Laine (res) ja Jouko Mäkinen, voitti mestaruuden sarjassa 
H40. ResUL:n SRA-kilpailussa Syndalenissa Tuusulan Isto Hyyryläinen 
voitti vakioluokan mestaruuden. Piirin vuoden 2006 maanpuolustusur-
heilijaksi nimitettiin Markku Husso Hyvinkään Reserviupseereista.718

716   Jukka Sippolan ilmoittama tieto.
717   URPark: Oltermanni 2/2006.
718   URPark: K 22. piirin toimintakertomus vuodelta 2006.

Reserviupseeriliiton 75-vuotistapahtumaan liittyneeseen pyöräilytapahtumaan lähti-
jät järjestäytyneinä Ilmatorjuntamuseon pihalla Tuusulassa.
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Maanpuolustuspäivä Karkkilassa
Uudenmaan reserviläispiirien 24. Maanpuolustuspäivä 8. lokakuuta liit-
tyi samana viikonloppuna Karkkilassa pidettyyn HÖÖKI-harjoitukseen.  
Hiidenveden sotilasalue järjesti tämän kotiseutuharjoituksen yhteis-
työssä Karkkilan kaupungin kanssa. Varsinaisen maanpuolustuspäivän 
järjestelyistä vastasivat Karkkilan reserviläisyhdistykset. Sotilasläänin 
komentaja, eversti Vesa Vainio otti paraatin vastaan yhdessä Karkkilan 
kaupunginjohtajan Minna Karhusen ja kirkkoherra Juhani Kortteen kans-
sa. Pääjuhlassa puhui oikeusministeri Leena Luhtanen.719

Klaukkalan Reserviupseerien nousu
Klaukkalan Reserviupseerien uusi nousu on hyvä esimerkki siitä, mitä 
yksi aktiivinen henkilö voi vaikuttaa. Kerho oli elänyt vuosia ns. säästö-
liekillä, oli olemassa, mutta mitään toimintaa ei ollut. Jäseniä oli vain 12. 
Esko Artell yhteysupseerina oli vuodesta 1993 lähtien pitänyt yllä kerhon 
yhteyttä piiriin, jolloin se ei päässyt kokonaan kuolemaan. Paikkakun-
nalle muuttanut Timo Hautala soitti yhteysupseerille ja liittyi jäseneksi. 
Kerhon syyskokouksessa 2006 Hautala valittiin heti puheenjohtajaksi, ja 
vuosikokousilmoituksen ja kokouksesta tehdyn lehtijutun innoittamana 
neljä uutta jäsentä liittyi mukaan. Saatuaan tiedon uuden puheenjohtajan 
valinnasta piirin puheenjohtaja Arto Kivistö soitti Hautalalle ja kutsui 
luokseen. Neuvonpidon jälkeen alkoi kerhon toiminta elpyä toiminnan-
johtaja Pekka Pulkkisen ja piirin sihteerin Veikko Karhumäen ohjeiden 
mukaan.720

Uusia nimiä piirin johtoon
Puheenjohtaja Arto Kivistö ilmoitti jo syyskuun piirihallituksen koko-
uksessa toivovansa, että vuodelle 2007 löytyisi uusi puheenjohtaja. Hän 
ilmoitti kuitenkin olevansa käytettävissä vielä yhdeksi vuodeksi, jos syys-
kokoukseen mennessä ei löydy uutta ehdokasta. Samalla hän ilmoitti, 
ettei ole käytettävissä enää vuonna 2008. Samassa kokouksessa hän il-
moitti työvaliokunnan toivomuksena, että syyskokous valitsisi toiseksi 
varapuheenjohtajaksi uuden henkilön. Kivistö kertoi myös työvaliokun-
nan valmistelevan tiedotteen, missä pyydetään kerhoja esittämään uusia 

719   Ibid.
720   Arto Kivistö: haastattelu 6.4.2010. Timo Hautalan sähköpostiviesti 14.1.2010.

2006
henkilöitä puheenjoh-
tajistoon ja toimialavas-
taaviksi.721 

Kivistön toive to-
teutui osittain vuoden 
viimeisessä hallituksen 
kokouksessa ja syysko-
kouksessa. Hän jatkoi 
edelleen seuraavalle 
vuodelle puheenjohta-
jana, mutta uudeksi 2. 
varapuheenjohtajaksi 
valittiin Pekka Kunnas 
Porvoosta Ari Poski-
parran jälkeen. Uudek-

si urheilu-upseeriksi valittiin Hannu Harju Järvenpäästä Asko Kangas-
maan tilalle ja taloudenhoitajaksi Pentti Komonen Mäntsälästä Matti 
Virtasen tilalle.722 

2007
Piirin työvaliokunta päätti toimintavuoden ensimmäisessä kokoukses-
saan ehdottaa piirihallitukselle piirin 2. varapuheenjohtajaa Pekka Kun-
nasta piirin jäsenupseeriksi. Työvaliokunnan mielestä tehtävä oli niin tär-
keä, että se kuului varapuheenjohtajalle. Uudenmaan piirin jäsenkehitys 
oli ollut edellisvuonna maan toiseksi paras. Jäsenmäärä oli ollut vuoden-
vaihteessa 1 913, jossa kasvua 42 eli 2,24 %. 723

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
Eduskunnassa hyväksyttiin 14. helmikuuta 2007 laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta, joka tulisi voimaan vuoden 2008 alussa. Tämä eri-
tyisesti maanpuolustuskoulutusta säätelevä laki määritteli puitteet ja ra-
joitukset siitä, miten reserviläiset voisivat hankkia sotilaallista koulutusta. 
Tämä laki oli myös ns. erityislaki, joka meni yleislakien, kuten yhdistyslain, 
edelle. Suojeluskuntien lakkauttamisen jälkeen se oli ensimmäinen laki, 

721   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 20.9.2006.
722   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 21.11.2006. Syyskokous 21.11.2006.
723   URPark: Piirin työvaliokunnan kokous 1/2007 6.2.2007.

2007

Piirin johto vaihtuu. Vasemmalta varapuheenjohtajat 
Pekka Kunnas ja Juhani Orhala sekä uusi puheenjohta-
ja Markku Kyytsönen kädessään Suojeluskuntalainen-
patsas vieressään edellinen puheenjohtaja Arto Kivistö.
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joka käsitteli vapaaehtoista maanpuolustusta. Lain hyväksymisen myötä 
vanha Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry) lopettaisi toimintansa ja uu-
si Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) aloittaisi toimintansa vuoden 
2008 alussa. Tästä uudesta yhdistyksestä tuli julkisoikeudellinen yhteisö 
kuten esim. Punainen Risti tai Liikenneturva. Yhdistykselle määrättiin sekä 
lakisääteisiä että vapaille kansalaisjärjestöille luonteenomaisia tehtäviä. Mer-
kittävä muutos oli, että MPK jatkaisi toimintaansa myös poikkeusoloissa724.  

Oltermanni
Vuoden ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa Oltermannin pää-
toimittaja Jukka Sippola esitteli piirilehden toimitusperiaatteita, jot-
ka oli hyväksytty jo toimituskunnan kokouksessa 18.10.2006. Ohjeen 
muotoon laadituissa toimitusperiaatteissa määriteltiin tarkasti lehden 
kustantaja, päätoimittajan tehtävä ja asema, piirien toiminnanjohta-
jan rooli, toimituskunnan tehtävät, ilmestyminen ja jakelu, aineisto, 
ilmoitukset sekä talous. Sippola esitteli myös lehden taloudellista tilaa 
ja korosti yhdistysten merkitystä mainoshankinnassa lehden taloudelle. 
Hän kaipasi myös lisää artikkeleita jäsenkerhojen toiminnasta.725

724   URPark; Oltermanni 1/2007, 4/2007.
725   URPark: Piirihallituksen kokous 1/2007, 28.2.2007.

Uudenmaan 25. maanpuolustuspäivän paraatin ohimarssin komea lippulinna Tuu-
sulassa. Paraatin vastaanottajia tervehtii piirien toiminnanjohtaja, everstiluutnantti 
Pekka Pulkkinen.

Uudenmaan	25.	Maanpuolustus- 
päivä Tuusulassa
Piirin ja Tuusulan sekä Jokelan kerhojen vastuulla olleen maanpuolustus-
päivän valmistelu oli aloitettu jo puolitoista vuotta ennen tapahtumaa, 
ja huolellinen valmistautuminen näkyi tapahtumassa. Järjestelyjä johti 
Tuusulan kerhon puheenjohtaja Jorma Riissanen. Maanpuolustuspäivä 
7. lokakuuta alkoi perinteisesti lipunnostolla ja jatkui puolustusvoimien, 
pelastuslaitoksen ja poliisin kalustonäyttelyllä. Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen paikalliset järjestöt esittelivät myös toimintaansa. Päivä jatkui 
jumalanpalveluksella Tuusulan kirkossa, jonka menojen alkaessa lähetet-
tiin seppelepartiot sankarihaudoille. Puolenpäivän aikaan oli ”Kirves 2007” 
-harjoitukseen osallistuneiden paraatikatselmus ja paraati. Uudenmaan 
Sotilasläänin komentaja, eversti Esko Vainio, sotaveteraanipiirin puheen-
johtaja Heikki Talvela ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuija Reinikai-
nen ottivat paraatin vastaan. Lippulinnassa oli yhteensä 46 sotaveteraani- ja 
järjestölippua, joka oli maanpuolustuspäivien uusi ennätys. Pääjuhlassa 
esiintyivät Kaartin soittokunta, Tuusulan mieslaulajat ja Riihikallion kou-
lun musiikkiluokka. Juhlan kohokohta oli pääministeri Matti Vanhasen 
juhlapuhe, joka oli hänen omien sanojensa mukaan linjapuhe. Siinä hän 
linjasi Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja valotti valtioneuvoston tulevaa 
turvallisuus- sekä puolustuspoliittista selontekoa mainiten mm: 

”Oma uskottava puolustuksemme on myönteinen osa omaa ja lä-
hialueemme vakautta. Paradoksaalisesti juuri tämä asia tulee ole-
maa yksi vaikeimmista kohdista tulevan selonteon valmistelussa. 
Keskeiseksi kysymykseksi kuitenkin jää, mikä on oikea tasapaino 
modernin puolustusteknologian ja laajan asevelvollisuuteen sekä 
maanpuolustustahtoon perustuvan puolustusjärjestelmämme vä-
lillä Tulemme jatkossa käymään jälleen perusteellisesti läpi myös 
puolustuksen uhkamallit ja pohtimaan niiden edellyttämiä puolus-
tusratkaisuja investointitarpeineen.”726

Kilpailumenestystä
Hannu Harju Järvenpäästä, Ossi Autio Hyvinkäältä, Antti Tervola Keraval-
ta, Isto Hyyryläinen Tuusulasta ja Jarmo Sulopuisto Mäntsälästä edustivat 
piiriä urheilutoimikunnassa. Urheilutoimikunta valmisteli piireille uudet 

726   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2007. Vakkuri 2008: s. 140–142.

2007
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kilpailusäännöt sekä niihin 
liittyvät Osuuspankkimalja- 
ja maanpuolustusurheilija-
valintasäännöt. Uudet sään-
nöt tulivat voimaan vuoden 
2008 alussa. Tuusula sai kym-
menennen perättäisen kiinni-
tyksen Osuuspankkimaljaan 
ja näin omakseen vuodesta 
1993 kiertäneen kiertopal-
kinnon. Piirin kilpailuihin 
osallistui vuoden aikana 160 
henkilöä. Kilpailijoiden mää-
rä oli pysynyt lähes samana 
viimeisen vuosikymmenen 
ajan. Määrän pieneen hajon-
taan vaikutti jonkin verran kil-
pailupaikkojen sijainti piirin 
alueella. Vuoden 2007 maan-
puolustusurheilijaksi nimettiin 
Toni Karlsson Mäntsälän Reser-
viupseerikerhosta.727

 ResUL:n talvimestaruuskil-
pailuissa helmikuussa Padas-
joella sarjan H voitti hyvinkää-
läinen Ari Enroth. Uudenmaan 
joukkue Ossi Autio, Markku 
Laine (res) ja Martti Mela voitti 
sarjan H40. Uusimaa oli saa-
nut järjestettäväkseen ResUL:n 
vuoden 2007 ampumasuun-
nistusmestaruuskilpailut. Ne 
pidettiin toukokuussa Tuusu-
lan ampumahiihtostadionin ja 
entisen varuskunnan maastossa. Tuusulan reserviläisyhdistykset vastasi-
vat järjestelyistä. Risto Sirola toimi ratamestarina. Varsinaisen kilpailun 
ulkopuolella oli myös kolme virolaista kilpailijaa oppia saamassa. Näissä 

727   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2007.

2007

Urheiluparlamentin puheenjohtaja Hannu Har-
ju luovuttaa Mäntsälän Toni Karlssonille vuoden 
parhaan maanpuolustusurheilijan palkintona 
Adalbert van der Pals-mitalin. 

Tuusulan kerhojen yhdistetty joukkue sai lopulli-
sesti haltuunsa kymmenen kiinnityksen jälkeen 
”Osuuspankkimaljan”. Kuvassa vas. Osuuspan-
kin edustaja, johtaja Matti Kyynäräinen, Harri 
Majamäki, Mats Fagerström (res), Ari Lahden-
kauppi, Harri Tiirikkala ja Johannes Ijas (res).

kilpailuissa tuli Uudel-
lemaalle todellinen 
mitalisade. Olisiko 
kotikenttäetu vaikut-
tanut? Pauli Rauta-
nen voitti sarjan H55 
ja Kari Kuokkanen 
Keravalta sarjan H60. 
Hopeasijoja tuli kaik-
kiaan viisi ja pronssi-
sijoja kolme. Maasto-
mestaruuskilpailuissa 
lokakuussa Äetsässä 
Kari Huttunen voitti 
sarjan H50. ”Aika-
miesten” sarjan H55 

– H75 voiton vei Uudenmaan joukkue Kari Huttunen, Markku Nieminen, 
Reino Ruotsalainen ja Risto Sirola. Ampumakilpailuissa ei mestaruuksia 
saavutettu. Vuoden aikana järjestettiin piirin alueella fyysisen kunnon tes-
taustilaisuuksia, mikä toiminta ei vielä toteutunut toivotulla tavalla.728

728   Ibid. ja Oltermanni 1/2007

2007

RESUL:n ampumasuunnistuksen mestaruuskilpailujen avajaiset Tuusulassa 27.5.2007. 
Lähes sadan kilpailijan joukossa edessä vasemmalla ensimmäisenä on ratamestari Ris-
to Sirola. Kilpailun johtaja oli reserviläisten Johannes Ijas.

Mikko Kolehmainen, Anssi Mälkki ja Harri Majamäki tark-
kana kartanlukutehtävässä Uudenmaan reserviläispiiri-
en maastokilpailussa 23.8.2007 Vihtijärvellä.
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2007

Piiriseminaari
Syyskuun alussa järjestettiin 
piirin myös saunaseminaa-
riksi kutsuttu tilaisuus Mänt-
sälän Hirvihaaran ampuma-
radan paviljongissa. Piirin 
hallituksen työvaliokunta 
oli valmistellut kokousta jo 
keväällä. Seminaariin saa-
pui 24 henkeä yhdeksästä eri 
kerhosta. Lisäksi paikalla oli 
RUL:n järjestösihteeri Tommi Verho. Työvaliokunnan toive, että tilaisuu-
teen saapuisi vähintään yksi edustaja, mutta mieluummin kolme jokaisesta 
kerhosta, ei toteutunut. Seminaarin pääaihe oli jäsenhuolto, koska piirin 
kerhojen yhteinen jäsenmäärä näytti polkevan paikallaan tai hiljalleen vä-
henevän. Pekka Kunnas johti keskustelua jäsenhuollosta, jossa käsiteltiin 
jäsenhankinnan eri keinoja, tiedottamista, ohjelman monipuolista tarjon-
taa, nuorten toimintaa, liiton ja piirin tukitoimia ja palkitsemisia. Tommi 
Verho selvitti RUL:n sähköisten palvelujen kehittämistä. Seminaarin oh-
jelmaan kuului myös tutustuminen Hirvihaaraan ampumarataan Markku 
Kyytsösen johdolla. Tilaisuuden osanottajat ampuivat myös viiden lauka-
uksen kilpailun, jonka tulosten perusteella Veikko Karhumäki saattoi Ol-
termannin palstoilla todeta, että piirin kerhojen avainhenkilöt ovat viime 
vuosina pitäneet kädessään selvästi enemmän kynää kuin pistoolia.729

Liiton puheenjohtaja- 
ehdokkaat esittäytyivät
Jo monen vuoden ajan oli ollut tapana, että syyskauden ensimmäisessä 
kokouksessa oli joku ulkopuolinen vieras. Piirihallituksen kokouksessa 
19.9.2007 Dragsvikin upseerikerholla Tammisaaressa oli useampia.  Ai-
kaisempina vuosina oli ollut vieraana tavallisesti liiton edustaja ja niin oli 
myös nyt. Paikalle oli saapunut toiminnanjohtaja Janne Kosonen. Kos-
kaan ennen eivät RUL:n puheenjohtajaehdokkaat olleet esittäytyneet 
piirin hallitukselle ja nyt heistä oli paikalla neljä viidestä. Paikalle olivat 
saapuneet Mika Hannula, Esa Salokorpi, Matti Ankelo ja Risto Piekka. 

729   URPark: Piirin työvaliokunnan kokous 2/2007 17.4.2007. Oltermanni 3/2007.

Vuoden 2007 piiriseminaarin oheisohjelmana oli 
pistooliammunta, joka ei sujunut ilmeistä päätel-
len odotetusti. Edessä Harri Majamäki ja Ari Lah-
denkauppi tarkastelevat tuloksiaan.

Heille annettiin kaikille viiden minuutin esittelypuheenvuoro, jota seu-
rasi haastattelu. Viidennen estyneen ehdokkaan Yrjö-Pekka Rautalahden 
esittelyn luki puheenjohtaja Arto Kivistö. Ehdokkaiden poistuttua käytiin 
heistä keskustelu, jonka päätteeksi puheenjohtaja Kivistö toivoi kaikkien 
yhdistysten käsittelevän hallituksissaan puheenjohtajavalintaa ja osallis-
tuvan liittokokoukseen ainakin valtakirjalla. Kivistö korosti, että lopulli-
nen valinta kuului reserviupseeriyhdistysten valtuuttamille edustajille.730

RUL:n liittokokous
Lokakuun lopulla Turussa järjestettyyn RUL:n liittokokoukseen osallis-
tui piirin 19 kerhosta yhdeksän ja kahdeksan muuta valtakirjalla. Lii-
ton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin selvin luvuin professori, kapteeni 
Mika Hannula Tampereelta. Uusmaalaisten äänet hajosivat Hannulan 
ja toiseksi tulleen Risto Piekan välillä. Lähes kahden vuosikymmenen 
jälkeen Uudenmaan piiri onnistui saamaan kolmannen edustajan liit-
tovaltuuston. Piirin varsinaiset ehdokkaat Arto Kivistö ja Pekka Kunnas 
tulivat valituiksi ja heidän lisäkseen Juhani Orhala Vihdistä valittiin yh-
delle liittovaltuuston viidestä ns. lisäpaikasta. Uuden liittovaltuuston 
kokouksessa joulukuun alussa Uudenmaan ehdokas Arto Kivistö valit-
tiin tiukkojen äänestysten jälkeen liittovaltuuston varapuheenjohtajaksi 
kaudeksi 2008–2010. Valtuuston puheenjohtajaäänestyksen hän hävisi 
hyvin niukasti kahdella äänellä.731

Piirin talous
Piirin talous oli koko Arto Kivistön puheenjohtajakauden varsin vakaa. 
Eräinä vuosina tulos oli hieman ylijäämäinen ja toisina hieman alijää-
mäinen. Taseen loppusumma ei pienentynyt eikä juuri suurentunut tänä 
aikana ja oli vuoden 2007 lopussa 34.480 €. Suurimman vuosittaisen tu-
loerän muodostivat jäsenmaksut ja seuraavana RUL:n avustus. Aikaisem-
pien vuosien huomattavat sijoitustuotot olivat sulaneet melko pieniksi. 
Suurimmat menot johtuivat lehtimaksuista, toiminnanjohtajan palkasta 
ja kulukorvauksista sekä urheilutoiminnan kuluista. Moneen muuhun 
RUL:n piiriin verrattuna Uudenmaan piiri ei ollut mitenkään erityisen 
varakas, mutta ei varatonkaan.732 

730   URPark: Piirihallituksen kokous 4/2007 19.9.2007.
731   URPark: Piirihallituksen kokous 5/2007 21.11.2007. Oltermanni 4/2007.
732   URPark: Piirin tilinpäätökset vuosilta 2002–2007.

2007
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Piirin puheenjohtaja vaihtuu
Piirin puheenjohtaja Arto Kivistö oli ilmoittanut jo yli vuosi aikaisem-
min, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajana vuonna 2008. Uu-
deksi puheenjohtajaksi oli lupautunut piirin varapuheenjohtaja, diplo-
mi-insinööri, kapteeni Markku Kyytsönen Mäntsälästä. Nurmijärvellä 
pidetyssä piirin syyskokouksessa marraskuun lopussa 13 jäsenkerhon 
edustajat valitsivat hänet yksimielisesti Uudenmaan Reserviupseeripiiri 
ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Samalla hänet valittiin piirin edusta-
jaksi RUL:n liittohallitukseen. Valintansa jälkeen Markku Kyytsönen 
kiiti luottamuksesta ja lupasi tehdä parhaansa piirin hyväksi. Piirihal-
lituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Juhani Orhala Vihdis-
tä, ja 2. varapuheenjohtajana jatkoi edelleen Pekka Kunnas Porvoosta. 
Kokouksen jälkeen Arto Kivistö esitti katsauksen merkittävimmistä ta-
pahtumista seitsemänvuotiselta puheenjohtajakaudeltaan ja luovutti 
Markku Kyytsöselle Reijo Nummelan vuonna 1992 lahjoittaman Suo-
jeluskuntalainen-pienoispatsaan, joka kuuluu piirin puheenjohtajalle 
hänen toimikautensa ajan.733

Syyskokousta edeltävässä piirihallituksen kokouksessa valittiin uu-
deksi piirisihteeriksi Jouko Lippo Vihdistä. Muut toimihenkilöt jatkoivat 
tehtävissään, mutta tiedottajan tehtävästä eroa pyytäneen Veikko Karhu-
mäen tilalle työvaliokunta valmistautui tekemään ehdotuksen seuraavaan 
piirihallituksen kokoukseen mennessä.734

2008
Markku Kyytsönen puheenjohtajaksi
Uuden puheenjohtajan johdolla toimintakausi alkoi Tuusulassa järjes-
tetyllä työvaliokunnan kokouksella tammikuun lopussa. Kokouksessa 
linjattiin piirin toiminnan suuntaviivat vuodelle 2008, ja päätettiin eh-
dottaa hallituksen hyväksyttäväksi uudeksi piirin tiedottajaksi Timo 
Hautala Klaukkalasta. Toiminnan painopisteiksi määriteltiin sisäisen ja 
ulkoisen tiedottamisen tehostaminen, yhteistyö puolustusvoimien kans-
sa, kuntourheilu ja kenttäkelpoisuutta kehittävät tapahtumat ja ampuma-
mahdollisuuksien kehittäminen. Samalla päätettiin, että muita erillisiä 
valiokuntia työvaliokunnan lisäksi ei perusteta. Tämän lisäksi päätettiin 
kehottaa kerhoja ja niiden jäsenistöä osallistumaan aktiivisesti RUL:n 

733   URPark: Piirin syyskokous 21.11.2007.
734   URPark: Piirihallituksen kokous 5/2007 21.11.2007. Oltermanni 4/2007.

2008

johtamis- ja järjestökoulutukseen.735 

Puolustusvoimien	organisaatiouudistus
Helsingin ja Uudenmaan sotilasläänit yhdistyivät vuodenvaihteessa Ete-
lä-Suomen Sotilaslääniksi, josta tuli yksi neljästä maan operatiivisesta 
sotilasläänistä, samalla kun maanpuolustusalueet siirtyivät historiaan. 

735   URPark: Työvaliokunnan kokous 1/2008, 28.1.2008.
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Puheenjohtaja 
Markku Kyytsönen

Diplomi-insinööri, kapteeni 
(majuri) Markku Kyytsönen 
(s. 1958) aloitti Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin puheen-
johtajana vuoden 2008 alus-
sa. Hän liittyi Mäntsälän Re-
serviupseerikerhon jäseneksi 
vuonna 2000 toimien aluksi 
kerhon koulutusupseerina. 
Mäntsälän Reserviupseeriker-
hon puheenjohtajana Kyytsö-
nen toimi vuodet 2005–2007. 
Piirihallituksen jäsenenä hän 
oli vuodet 2003–2004. Piirin 
1. varapuheenjohtajana hän 
toimi vuodet 2005–2007, ja 
saman ajan Reserviupseeriliiton hallituksen varajäsenenä. Liittohal-
lituksen jäsenenä Kyytsönen toimi vuodet 2008–2010. Lisäksi hän oli 
vuonna 2008 Reserviupseeriliiton järjestötoimikunnan jäsenenä sekä 
Suomen Reserviupseeriliiton tukisäätiön hallituksen jäsenenä. Vuosina 
2005,2007 ja 2008 hän oli Reserviupseeriliiton edustajana Itämeren 
valtioiden reserviupseerien Baltic Talks ja Baltic Sea Co-operation se-
minaareissa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen Etelä-Suomen neuvot-
telukunnan varajäsenenä Kyytsönen oli vuosina 2008–2010. MPK:n 
toimintaan hän on osallistunut niin kurssilaisena, kouluttajana kuin 
johtajana. Hänelle on myönnetty seuraavat ansiomerkit: SR hot, RUL 
ham, Mpm

Markku Kyytsönen, puheenjohtaja 
2008–2010.
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Edellinen organisaatio 
ehti olla voimassa 15 
vuotta. Reserviläisten 
kannalta olennaisin-
ta organisaatiouudis-
tuksessa oli kolmen 
aluetoimiston perus-
taminen sotilasläänin 
alueelle. Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin 
toimialueella näistä tu-
li kaksi Uudenmaan ja 

Itä-Uudenmaan aluetoimistot. Ensimmäinen sijoitettiin Tammisaaren 
Dragsvikiin ja jälkimmäinen Tuusulaan Taistelukoulun alueelle. Tämän 
lisäksi perustettiin erillinen palvelutoimisto Porvooseen. Piirin puheen-
johtajisto ja toiminnanjohtaja Pekka Pulkkinen vierailivat kevään aikana 
sotilasläänin uusissa aluetoimistoissa. Vierailujen tavoitteena oli ylläpitää 
edelleen luontevaa keskusteluyhteyttä piirin ja sen alueella vaikuttavien 
puolustusvoimien edustajien välillä. Tässä onnistuttiin, ja samalla pereh-
dytettiin uudet aluetoimistojen päälliköt reserviupseeripiirin organisaa-
tioon ja tiedotusmahdollisuuksiin.736 

Uusi Maanpuolustuskoulutusyhdistys
MPK:n piiripäällikkö Risto Muurman vieraili vuoden ensimmäisessä 
piirihallituksen kokouksessa. Hän esitteli vuodenvaihteessa voimaan 
tulleen lain perusteella muuttunutta MPK:ta, sen uutta organisaati-
ota ja muutoksen vaikutusta vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. 
Muurmanin mukaan nyt oli mahdollisuus entistä paremmin osallistua 
ja hakeutua kriisinajan tehtäviin ja turvata yhteiskunnan tulevaisuut-
ta mahdollisissa uhkatilanteissa. Maakuntajoukkojen ja perinteisten 
puolustusvoimien sijoitusten lisäksi tarjolle oli tullut puolustusvoi-
mien taistelukoulutusyksikkö ja MPK:n koulutus- ja tukiyksikkö (KO-
TU). Taistelukoulutusyksikkö tarvitsi ja haki joukkoonsa kokeneita re-
serviläiskouluttajia ja KOTU-yksikköön eri siviiliyhteistyötoimintaan 
erikoistuvia ja osaavia henkilöitä. Sisällöllisesti paikallisosasto (PAT) 
kuului nyt historiaan, mutta entiset 19 PAT-päällikköä toimivat paikal-

736   URPark: Oltermanni 1/2008.  Markku Kyytsösen haastattelu 14.4.2010.

Loviisan Reserviupseerikerhon Håkan Karlsson ja Erkki 
Tuormaa vastaanottamassa onnitteluja 11.10.2008.

lispäällikköinä. Heidän tehtävänään oli ohjata koulutusta uuden kou-
lutus- ja tukiyksikön kautta. Vuodelle suunnitellut 19 kurssia oli vielä 
osoitettu maakuntajoukoille, mutta avausvuoden jälkeen oli kurssitar-
jonta tarkoitus toteuttaa laajapohjaisempana.737

Yhteistyö muiden reservi- 
upseeripiirien kanssa
Puheenjohtaja Markku Kyytsönen avasi yhteistyötunnustelut Helsingin ja 
Päijät-Hämeen reserviupseeripiirien kanssa. Uudenmaan piirin intressi oli 
ampumaharrastusmahdollisuuksien kehittämisessä, koska mahdollisuus 
käyttää Hyrylän varuskunnan ampumarataa loppui. Myöhemmin am-
muntamahdollisuuksia avautui sekä Hälvälän että Santahaminan radoille. 
Toisaalta Uudenmaan piirin hyvin järjestetyt lukuisat urheilutapahtumat, 
etenkin hikilajit, kaipasivat lisää osallistujia, joten osallistumismahdol-
lisuuksia tarjottiin naapuripiireille. Uudenmaan Reserviläispiirin lisäksi 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri lähti mukaan yhteistyöhön. Yhteistoi-
minta tiivistyi Helsingin Reserviupseeripiirin kanssa, koska Etelä-Suomen 
sotilaslääni aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa. Säännöllisten yhteis-
toimintakokousten lisäksi mm. jäsenhankintaan tähdänneen, reserviläisil-
le suunnattu tiedotuskampanja sekä nuorten reserviläisten toimintapäivä 
järjestettiin piirien yhteistyönä Etelä-Suomen sotilasläänin kanssa. Yhteis-
työ oli luonnollisesti eduksi valmistauduttaessa Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen Etelä-Suomen neuvottelukunnan kokouksiin.738

Piirin	kunniapuheenjohtaja	90	vuotta
Piirin kunniapuheenjohtaja Adalbert van der Pals täytti 90 vuotta 
28.4.2008 Laakspohjan kartanossa Lohjalla. Hän oli yksi piirin perus-
tajista ja sen puheenjohtaja vuoden 1965 alusta 30.6.1970 saakka. Uu-
denmaan Reserviupseeripiirin tervehdyksen kunniapuheenjohtajalleen 
veivät piirin varapuheenjohtaja Pekka Kunnas ja Lohjan Reserviupsee-
rikerhon puheenjohtaja Seppo Iivonen. Tervehdyksen vastauspuheessa 
van der Pals totesi: 

”Toiminnalla reserviupseerikerhossa sekä kerho- että piiritasolla on 
ollut suuri merkitys elämälleni.”739

737   URPark: Piirihallituksen kokous 27.2.2008. Oltermanni 1/2007.
738   Markku Kyytsösen sähköpostiviesti 30.1.2012.
739   URPark: Oltermanni 2/2008.
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Tiedottamista ja rekrytointia
Piirin jo lähes perinteisessä saunaseminaarissa toukokuussa Mäntsälän 
Hirvihaarassa RUL:n 2. varapuheenjohtaja Hannu Lahtinen valotti osal-
listujille liiton uutta kolmivuotisstrategiaa 2008–2011. Järjestösihteeri 
Tommi Verho selosti ja ohjasi nettipohjaisen jäsenrekisterin käyttöä ja 
uusitun nettipohjaisen toimintalomakkeen täyttämistä. Piirin omana 
pääteemana oli tiedottaminen. Piirin tiedotusupseerin Timo Hautalan 
valmistelema tiedotussuunnitelma esiteltiin seminaarissa. Lisäksi Olter-
mannin päätoimittaja Jukka Sippola kertoi lehtijuttujen tekemisestä ja 
ilmoitushankinnan keinoista.740

Syksyllä järjestettiin yhdessä Reserviläispiirin ja Etelä-Suomen So-
tilasläänin kanssa jo keväällä valmisteltu mittava rekrytointikampanja. 
Puolustusvoimat tuki kampanjaa taloudellisesti. Kaikille Uudenmaan 
ja Itä-Uudenmaan alueella asuville reserviläisille, joiden SA-sijoitus oli 
purkautunut vuoden alussa, lähetettiin yli 5800 rekrytointi- ja informaa-
tiokirjettä. Näistä kirjeiden saajista oli upseereita n. 10 %. Kampanjakir-
jeessä oli Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajan, Reserviupseeripiirin 
ja Reserviläispiirin puheenjohtajien allekirjoittama lähetekirje, jossa ker-
rottiin vapaaehtoisesta reserviläistoiminnasta ja kehotettiin vastaanotta-
jaa liittymään mukaan reserviläisjärjestöihin. Lisäksi mukana oli posti-
maksettu ilmoittautumislomake ja Oltermannin numero 3/2008. Tässä 
28-sivuisessa lehdessä oli runsaasti artikkeleita reserviläistoiminnasta ja 
Pekka Kunnaksen kirjoittama artikkeli miten ja miksi voi liittyä reser-
viläisjärjestön jäseneksi. Kampanjan käytännön toteuttamisesta vastasi 
toiminnanjohtaja Pekka Pulkkinen.741

Maanpuolustuspäivä
Uudenmaan reserviläispiirien 26. Maanpuolustuspäivää vietettiin Loh-
jalla lokakuun 5. päivänä. Se liittyi samana viikonloppuna järjestettyyn 
MPK:n kotiseutuharjoitukseen. Aikaisempina vuosina maanpuolustus-
päivän yhteydessä ollutta sotilasalueen harjoitusta ei järjestetty. Päivän 
järjestelyistä vastasivat Lohjan reserviläisyhdistykset Timo Salorannan 
johdolla. Lohjan torilla yleisö sai tutustua puolustusvoimien kalusto-
näyttelyn lisäksi reserviläisjärjestöjen, SPR:n, poliisin, pelastuspalvelun ja 
VPK:n toimintaan. Maanpuolustuspäivän menestystä hieman himmensi 

740   URPark: Työvaliokunta 3/2008 ja 4/2008, Oltermanni 2/2008,
741   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2008. Oltermanni 3/2008.

2008
se, ettei perinteistä paraatia voitu järjestää aikaisempien vuosien tapaan. 
Puolustusvoimat asetti omat tavoitteensa reserviläisten maanpuolustus-
tapahtuman edelle. Muuten päivän ohjelma ja juhla noudattivat perin-
teistä mallia. Juhlassa Kaartin soittokunta esiintyi ja juhlapuhuja, edus-
kunnan puhemies Sauli Niinistö puhui maanpuolustusinnon tärkeydestä: 

”Meidän on viisasta harjoittaa realistista ja aktiivista turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaa. Eduskunnalle annettavat selonteot yhdis-
tettynä vilkkaaseen kansalaiskeskusteluun ovat hyvä tapa ylläpi-
tää ja kehittää omaa turvallisuuspolitiikkaamme. Me suomalaiset 
saamme joka tapauksessa olla ylpeitä maanpuolustusinnostamme, 
jota ylläpidetään vahvalla tahdolla.” 742

Urheilua
Urheilutoimikuntaa työllisti vuoden aikana ampumavakuutuksen 
käyttöönotto ja siihen liittyneet ongelmat.  Toimikunta päätti mää-
rätä vakuutuksen pakolliseksi kaikkiin piirin kilpailuihin, joissa am-
mutaan ruutiaseilla. Päätös ei vielä koskenut vuoden 2008 kilpailuja, 
vaan astui voimaan vasta seuraavan vuoden maaliskuun alusta alkaen. 

Epätietoisuus vakuutus-
turvasta vaikutti jonkin 
verran piirin kilpailuihin 
ja vähensivät osallistuja-
määriä. Kaikkiaan 135 
henkeä osallistui piirin 
kilpailuihin vuoden ai-
kana. Tuusulan yhdistet-
ty joukkue sai ensimmäi-
sen kiinnityksen uuteen 
Osuuspankkimaljaan. 
Vuoden 2008 maanpuo-
lustusurheilijaksi nimet-
tiin Toni Karlsson Mänt-
sälän Reserviupseeri-
kerhosta. Piirin alueella 

järjestettiin ensimmäi-
sen kerran vuosisuun-
nitelman mukaisesti 

742   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2008, Oltermanni 4/2008.

2008

Mäntsälän joukkue Loviisa-jotoksella. Kuvassa vasem-
malta Markku Kyytsönen, Vesa Kolu, Jarmo Sulopuisto 
ja Toni Karlsson.
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fyysisen kunnon mittaustilaisuuksia.  Toiminta etsi vielä muotojaan 
eikä onnistunut kaikilta osiltaan odotetusti. Tulosten kirjaamisessa ja 
seurannassa oli vielä parantamisen varaa. Tuusulassa aikaisemmin jär-
jestetty Kesäyön Marssi siirtyi Vantaalle, eikä piiri enää osallistunut sen 
järjestelyihin.743

ResUL:n kilpailuissa vuosi ei ollut uusmaalaisille kilpailijoille ko-
vin menestyksellinen. Yhtään mestaruutta ei saavutettu. Paras tulos oli 
partiokilpailun toinen sija syyskuussa Nousiaisissa. Menestystä ei tullut 
myöskään RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa. Osallistuminen liittojen 
kilpailuihin säilyi kuitenkin entisellään. Tuusulan Reserviupseerikerhon 
joukkue sai liitolta kutsun osallistua edellisvuoden hyvän jotosmenestyk-
sensä perusteella reserviupseerien Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin 
Norjaan kesäkuun lopussa. Haasteellisessa kilpailussa ei ensikertalaiselle 
joukkueelle tullut palkintosijoja, mutta runsaasti kokemusta ja valmiutta 
vastaaviin koitoksiin. 744 

Piirin historia
Neuvottelujen jälkeen piirihallitus päätti antaa piirin kuudenkymmenen 
vuoden taipaleen historiankirjoituksen filosofian maisteri Juhani Vakku-
rin tehtäväksi ja solmi hänen kanssaan kirjoittajasopimuksen. Sopimuk-
sessa edellytettiin teoksen julkistamista piirin 60-vuotisjuhlassa syksyllä 
vuonna 2012. Samalla piirihallitus päätti perustaa historiatoimikunnan, 
johon valittiin jäseniksi Markku Kyytsönen ja Pekka Pulkkinen. Tämän 
lisäksi nimettiin työn seurantaryhmäksi piirin työvaliokunnan muut jä-

743   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2008.
744   URpark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2008, Vakkuri 2008: s. 150.

Håkan Karlsson Loviisasta tähtäilee ampumahiihtokilpailuissa Riihimäellä. Takana 
on mm. Keravan Asko Kangasmaa. Tuolloin piirinmestaruudet ratkottiin yhteistyössä 
Etelä-Hämeen piirin kanssa samoissa kilpailuissa. Tuusulassa ei ollut tarpeeksi lunta

senet Juhani Orhala, Pekka Kunnas ja Jouko Lippo sekä lisäksi Jukka Sip-
pola ja Timo Hautala. 745

Syyskokous ei tuonut muutoksia piirin johtoon. Ainoa muutos pii-
rin toimihenkilöihin tuli, kun syyskokousta edeltävässä hallituksen ko-
kouksessa piirin ampumaupseeriksi valittiin Toni Karlsson Mäntsälästä 
keravalaisen Antti Tervolan tilalle.746 

2009 
Edellisenä syksynä toteutetusta mittavasta tiedotus- ja rekrytointikam-
panjasta saatu tulos jäi reserviupseeripiirin kohdalla melko vaatimatto-
maksi. Ilmoittautumisia jäseniksi saatiin vain 14 kpl, kun reserviläispiiri 
sai 80 kpl. Vuodenvaihteessa piirissä oli jäseniä 1993, joten kasvua edel-
lisestä vuodenvaihteesta oli 56 jäsentä. Klaukkalan kerho kasvatti vuonna 
2008 jäsenmääräänsä suhteessa eniten +86 % ja 13 jäsentä. Piirin suurin 
kerho Järvenpää kasvatti 17 jäsenellä määrällisesti eniten jäsenistöään. 
Vihdin, Nurmijärven, Keravan, Kirkkonummen ja Porvoon kerhon jäsen-
kehitys oli myös positiivista.747

745   URPark: Piirihallituksen kokous 17.9.2008.
746   URPark: Piirihallituksen kokous 19.11.2008
747   URPark: Piirin työvaliokunnan kokous 1/2009 26.1.2009. Piirihallituksen kokous 1/2009,  
        25.2.2009.

Piirien yhteisessä urheiluparlamentissa päätetään seuraavan vuoden kilpailuohjel-
masta.

2009
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Tiedottamista tehostetaan 
Tavoitteensa mukaisesti piiri pyrki tehostamaan sisäistä tiedottamistaan 
voimakkaasti. Piirin tiedottaja Timo Hautala laati piirille tiedotussuunni-
telman, jonka toteuttamisesta piirihallitus päätti helmikuussa. Sen avulla 
pyrittiin kartoittamaan kerhojen lähtökohtatilanne, selvittämään yhteys-
henkilöverkostot ja laadittiin toimintasuunnitelma erityisesti sähköisen 
tiedottamisen tehostamiseksi. Sisäisen tiedotuksen tavoitteena oli myös 
hoitaa reserviupseerien edunvalvontaa sekä kehittää vuorovaikutusmah-
dollisuuksia piirin ja sen kerhojen välillä. Kaikkien kerhojen avoimista 
koulutustapahtumista ja muista tilaisuuksista pyrittiin saamaan tieto ko-
ko jäsenistölle sähköpostin avulla sekä myös Oltermannin välityksellä.748

VetRes Keski-Uusimaa
Jorma Riissanen Tuusulasta oli toiminut vuodesta 2004 lähtien piirin 
edustajana VetRes Keski-Uusimaan hallituksessa. Näistä vuosista hän oli 
hallituksen varapuheenjohtajana vuoden 2008. Jorma Riissasen luovut-
tua VetRes hallitustyöskentelystä nimitettiin piirin edustajaksi VetRes 
Keski-Uusimaan hallitukseen Juhani Vakkuri Tuusulasta vuoden 2009 
alusta lähtien. Piirin edustuksen lisäksi hän toimi samalla sekä Tuusulan 
että Jokelan Reserviupseerikerhojen edustajana tässä yhteisössä.749

Rajamäen Reserviupseerikerhon 
toiminta loppuu
Piirin kerhojen määrä väheni yhdellä, kun vuonna 1963 perustettu Raja-
mäen Reserviupseerikerho päätti lakkauttaa itsensä 31.5.2009. Kerhon 
kaikki 27 jäsentä liittyivät Nurmijärven Reserviupseerikerhoon. Tämän 
jälkeen jäi piiriin 18 kerhoa, joista Sipoon kerholla ei ollut toimivaa hal-
litusta.750

Uusi aselaki
Keväästä 2005 lähtien Ampumaharrastusfoorumista oli muodostunut 
ampumaurheilun, reserviläistoiminnan ja metsästyksen yhteistyöelin, 

748   URPark: Piirihallituksen kokous 25.2.2009, Oltermanni 1/2009.
749   URPark: Piirin hallituksen työvaliokunnan kokous 11.3.2009.
750   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2009.

2009

joka pyrki parantamaan ammuntaharrastuksen olosuhteita ja mahdolli-
suuksia. Valitettavat Jokelassa ja Kauhajoella kouluissa tapahtuneet am-
pumatapaukset olivat kiristäneet yleistä asennetta myös järjestäytynyttä 
ampumaurheilua kohtaan. Hallituksen uuden ampuma-aselakiesitykseen 
ei valtakunnallisilla maanpuolustusjärjestöjen lausunnoilla ollut paljon 
vaikutusta, joten lakiesityksen mukaan ampumaurheilun aloittaminen 
tuli vaikeutumaan oleellisesti. Ampumaharrastusfoorumi kyseenalaisti 
uuden aselain tarpeellisuuden. RUK:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan up-
seerioppilaiden kiinnostus reserviin siirtyessään suuntautui nimenomaan 
toimintaan kuten juuri ampumaharrastukseen. Kerhojen toimimiseen am-
pumakoulutusseuroina olivat hyvät mahdollisuudet ja valmiudet. Samalla 
tämä mahdollistaisi erinomaisesti rekrytoinnin kerhojen jäseneksi.  Tässä 
mielessä aselakiehdotuksen vaatimus ammunnanharrastajan pakollisesta 
liittymisestä seuraan oli reserviläistoiminnan kannalta kannatettavaa.751

Urheilua
Hannu Harjun vetämää urheilutoimikuntaa työllisti vuoden aikana am-
pumavakuutuksen kohtalon tutkiminen ns. ”hikilajeissa”. Urheilutoimi-
kunta päätti lopulta, ettei vakuutusta näissä lajeissa vaadita, mutta sen 
hankkimista suositellaan. Piirien kilpailut järjestettiin kuten ennenkin 
kerran vuodessa kokoontuvan urheiluparlamentin laatiman urheiluka-
lenterin mukaisesti. Vuoden aikana kilpailijoiden määrä hieman laski, 
joka johtui ilmeisesti ampumavakuutuksen aiheuttamasta hämmingis-

751   URPark: Oltermanni 2/2009

Piirinmestaruuskilpailujen lisäksi järjestettiin piirin alueella lukuisia muita kilpailuja. 
Tässä kuvassa on kuuden kerhon pistooliampumahiihtokilpailu Tuusulassa 4.2.2009.
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tä ja kilpailupaikkakuntien kierrättämisestä eri puolilla piirin aluetta. 
Edellisen Osuuspankkimaljan omakseen voittanut Tuusulan yhdistetty 
joukkue sai jo toisen kiinnityksen uuteen Osuuspankkimaljaan. Vuoden 
reserviläisurheilijaksi nimitettiin Toni Karlsson Mäntsälästä jo kolman-
nen kerran peräkkäin.752

Kilpaurheilua
Vuosi 2009 oli uusmaalaisille kilpailijoille hieman edellistä vuotta parem-
pi. Ari Enroth voitti sarjan H mestaruuden ResUL:n talvimestaruuskil-
pailuissa Porissa. Samassa kilpailussa Asko Kangasmaa voitti sarjan H70.  
Uudenmaan joukkue, johon kuuluivat Ossi Autio, Asko Kangasmaa, Jar-
mo Sulopuisto ja Markku Laine, voitti joukkuemestaruuden sarjassa H50. 
Maastokilpailuissa Laukaassa saavutettiin runsaasti toisia sijoja. RUL:n 
ampumamestaruuskilpailuissa ei saavutettu voittoja.753 

Lotta-muistomerkki
Myrskylässä paljastettiin elokuun alussa tyylikkäässä juhlassa Myrskylän 
reserviupseerien puheenjohtajan Seppo Helskeen aloitteesta aikaansaatu 
entisen lottien ilmavalvontatornin paikalle näyttävä muistomerkki.  Mo-
lempien Myrskylän reserviläisjärjestöjen talkoovoimilla aikaansaadun 
komean punagraniittisen muistomerkin paljastustilaisuuteen oli saapu-

752   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2009.
753   Ibid.

Mäntsälässä vietetyn maanpuolustuspäivän komea lippulinna.

nut runsaan yleisöjoukon lisäksi myös kahdeksan entistä lottaa, joista 
viisi oli toiminut tornissa valvontatehtävissä sotien aikana. Muistomerk-
kihanke oli Myrskylän pienten reserviläisyhdistysten merkityksellinen 
voimanponnistus ja hyvä esimerkki muille yhdistyksille.754 

Maanpuolustuspäivä
Uudenmaan reserviläispiirien 27. Maanpuolustuspäivä vietettiin Mänt-
sälässä samana viikonloppuna järjestetyn MPK:n kotiseutuharjoituksen 
kanssa 27. syyskuuta. Jarmo Sulopuisto johti päivän järjestelyt. Kaartin 
Jääkärirykmentin osasto esitteli kalustoaan samoin täydennyspoliisi ja 
Sälinkään VPK. Vuoden tauon jälkeen nähtiin maanpuolustusjuhlassa 
paraati, jonka lippukomppaniana marssi Keski-Uudenmaan Maakunta-
komppania. Lippulinnaan osallistui 55 Uudenmaan alueen sotaveteraa-
ni- ja reserviläisjärjestöjen lippua, joka oli maanpuolustuspäivien uusi 
ennätys. Lippulinnan perässä marssi kaksi turvakurssia, Uudenmaan 
erityishuoltopiirin osasto ja viimeisenä Uudenmaan perinneratsastajien 
ratsukaksikko. Aluetoimiston v.a. päällikkö, everstiluutnantti Markku Il-
vonen otti vastaan ohimarssin seurassaan rintamaveteraanien ja soravete-
raanien edustajat. Paraatia seuranneessa juhlassa esiintyi Kaartin soitto-
kunta ja Mäntsälän teatteri. Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedus-
taja Markku Pakkanen tarkasteli puheessaan maanpuolustustoiminnan 
ajankohtaisia asioita lähinnä Reserviläisliiton kannalta.755

754   URPark: Oltermanni  3/2009 s. 21.
755   URPark: Oltermanni 4/2009 s. 12.
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Lokakuussa paljastettiin Mäntsälässä merkittävään Suomen histori-
an vaiheeseen liittyvä muistomerkki. Esimerkkinä oli useita eri puolilla 
maatamme aikaisemmin paljastettuja muistomerkkejä. Sääksjärven tien 
varressa paljastettiin asekätkennän muistomerkki yhden asekätkön pai-
kalle. Mäntsälässä oli ollut myös useita muita kätköjä. Punagraniittisen 
muistokiven laatassa oli teksti: 

”Asekätkentä 1944–1945. Tämän Salpalinjan kiven paikalla oli yksi 
asekätköistä Mäntsälässä”.  

Mäntsälän Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Jarmo Sulopuisto laski 
seppeleen muistomerkille. Pääjuhlassa eversti evp Matti Lukkari kertoi 
salintäyteiselle juhlayleisölle asekätkennän merkityksestä ja tavoitteista. 
On aivan ilmeistä, että asekätkentäoperaatio osaltaan pelasti Suomen so-
danjälkeiseltä Neuvostoliiton miehitykseltä.756

Uusi toiminnanjohtaja valitaan
Vuodesta 1998 lähtien piirien toiminnanjohtajana toiminut everstiluut-
nantti evp. Pekka Pulkkinen oli ilmoittanut jo edellisen vuoden aikana ha-
lunsa luopua tehtävästään. Hän oli aktiivisesti etsinyt itselleen seuraajaa 
ja saattoi syyskuun piirihallituksen kokouksessa ilmoittaa marraskuussa 
Uudenmaan Aluetoimistosta reserviin siirtyvän kapteeni Keijo Wigrenin 
olevan halukkaan tehtävään. Piirihallitus hyväksyi Pekka Pulkkisen ero-
anomuksen ja hyväksyi yksimielisesti piirin uudeksi toiminnanjohtajaksi 
Keijo Wigrenin.757  

756   URPark: Oltermanni 4/2009 s. 16–17. 
757   URPark: Piirihallituksen kokous 4/2009 5.9.2009.

Myrskylässä paljastettiin lottien sodanaikaisen ilmavalvontatornin paikalle näyttävä muis-
tomerkki. Hankkeen käynnistäjä Myrskylän kerhon puheenjohtaja Seppo Helske puhuu.

Oltermannin päätoimittaja vaihtuu
Jukka Sippola toimi jo viidettä kauttaan päätoimittajana. Hän oli jo pa-
ri vuotta aikaisemmin ilmoittanut halunsa luovuttaa tehtävän toiselle, 
mutta suostunut vielä jatkokauteen antaakseen aikaa uuden päätoimit-
tajan etsintään. Vuoroperiaatteen mukaisesti paikan täyttäminen kuului 
reserviläispiirille. Kokouksessaan marraskuussa piirihallitus saattoi valita 
toiminnanjohtajan esityksestä uudeksi päätoimittajaksi Jari Pietiläisen 
Vantaalta. Samalla valittiin piirin edustajiksi lehden toimituskuntaan Ti-
mo Hautala, Jorma Riissanen ja Jukka Sippola.758

Piirien vetoomus
Uusi aselaki oli valiokuntakäsittelyssä eduskunnassa ja lainvalmistelijat 
eivät olleet RUL:n mielestä ottaneet riittävästi huomioon asiantuntija-
järjestöjen näkemyksiä. Vaikuttaakseen lain käsittelyyn Uudenmaan Re-
serviupseeri- ja Reserviläispiiri lähestyivät syyskuussa Uudenmaan kan-
sanedustajia kirjelmällä, jossa pyydettiin vaikuttamaan ampuma-aselakia 
koskevan hallituksen esityksen saattamiseksi uuteen valmisteluun. Piiri-
en mielestä turvallinen ja monipuolinen ampumaharrastus oli keskeinen 
osa Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä. Kirjelmässä lausuttiin mm: 

”Sisäasiainministeriön nopealla aikataululla ampuma-aselainmuu-
tosesitykset sisältävät reserviläistoiminnan ja vapaaehtoisen maan-
puolustuksen kannalta useita ongelmakohtia. Näiden yhteisvaiku-
tukset koko maan reserviläistoimintaan tulisivat olemaan merkit-
täviä, Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla jopa kohtalokkaita.” 

Kirjelmässä käsiteltiin lakiesityksen kahdeksaa ongelmakohtaa korjauk-
sineen ja niiden perustelut.759

Piirin johto jatkaa
Järvenpäässä pidetty piirin syyskokous ei tuonut muutoksia piirin johtoon 
ja toimihenkilöihin. Puheenjohtaja Markku Kyytsönen valittiin kolman-
nelle kaudelleen. Samoin valittiin kolmannelle kaudelleen varapuheen-
johtaja Juhani Orhala ja jo neljännelle kaudelleen 2. varapuheenjohtaja 
Pekka Kunnas. Syyskokousta edeltäneessä hallituksen kokouksessa piirin 

758   URPark: Piirihallituksen kokous 5/2009 18.11.2009.
759   URPark: Oltermanni  4/2009.

2009
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uudeksi kuntourheilu-upseeriksi valittiin Aki Mäkirinta.760

Piirin	jäsenmäärä	yli	2	000	rajan
Toimintavuoden päättyessä piirissä oli 18 kerhoa. Vuoden aikana piirin 
yhteinen jäsenmäärä nousi ensi kertaa yli 2 000 jäsenen rajan ja oli vuo-
denvaihteessa 2 039 maksanutta jäsentä. Piirin jäsenmäärän nousu tä-
män rajan yli oikeutti samalla kolmanteen varsinaiseen paikkaan RUL:n 
liittovaltuustossa. Piirin kerhoista vain Järvenpään kerhon jäsenmäärä 
ylitti 200 jäsentä. Klaukkalan Reserviupseerikerho lisäsi vuoden aikana 
sekä määrällisesti että suhteellisesti eniten jäseniään. Karkkilan ja Han-
gon kerhot eivät onnistuneet lähettämään edustajaansa vuoden aikana 
kertaakaan piirihallituksen tai piirin varsinaisiin kokouksiin. Sipoon ker-
ho oli vain nimi luettelossa.761

2010
Uusi toiminnanjohtaja luopuu 
tehtävästään
Piirin hallitus joutui vuoden 2010 ensimmäisessä kokouksessaan tote-
amaan vastavalitun toiminnanjohtajan Keijo Wigrenin joutuneen luo-
pumaan tehtävästään henkilökohtaisista syistä johtuen. Kriisi vältettiin, 

760   URPark: Piirin syyskokous 18.11.2009.
761   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2009, Oltermanni 4/2009.

MPK:n piiripäällikkö Risto Muurman ja toiminnanjohtaja Pekka Pulkkinen palkitsevat 
toisiaan Heikki Tuokko-perinneasekilpailun muistomitalilla.

koska edellinen toiminnanjohtaja Pekka Pulkkinen lupautui jatkamaan 
tehtävässä lyhyen siirtymäkauden ajan kuitenkin korkeintaan kuluvan 
vuoden kesäkuun loppuun saakka.762 Hänen seuraajansa etsintä aloitettiin 
välittömästi. Vuoden ensimmäisessä Oltermannin numerossa julkaistiin 
piirien toiminannanjohtajan hakuilmoitus.763

Piirin kunniajäsen ja vuosien 1985–1992 puheenjohtaja sekä mo-
nivuotinen RUL:n hallituksen jäsen Reijo Nummela Keravalta menehtyi 
vaikeaan sairauteen 3.3.2010. Piirin edustajina Markku Kyytsönen, Ar-
to Kivistö ja Pekka Pulkkinen osallistuivat hänen siunaustilaisuuteensa. 
RUL:n entinen puheenjohtaja Antti Ahlström osallistui myös tilaisuu-
teen. Siunaustilaisuudessa Veikko Karhumäki piti piirin puolesta kosket-
tavan muistopuheen.764

Piirin kuusi palkintoa vuodelta 2009 jaettiin vuosikokouksessa 
maaliskuun lopulla 2010 Hyvinkäällä. Veikko Karhumäki vastaanotti 
Järvenpään Reserviupseerikerhon puolesta parhaan yleistoimintakerhon 
palkinnon ”Ollin Miekan”. Klaukkalan Reserviupseerikerho sai kaksi 
kiertopalkintoa. Timo Hautala vastaanotti vuoden tiedottajayhdistyksen 

762   URPark: Piirihallituksen kokous 1/2010, 25.1.2010
763   URPark: Oltermanni 1/2010.
764   URPark: Piirihallituksen työvaliokunnan kokous 3/2010, 20.4.2010.

2010

Kalervo Juhola, sylisään Suojeluskuntalainen-kiertopalkinto, perinneaseiden Heikki 
Tuokko-kilpailun voittajana Upinniemessä 10.10.2010.
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kiertopalkintolautasen sekä piirin jäsenhankintakilpailun sotilaspistin-
kiertopalkinnon.  Hannu Santti vastaanotti Vihdin Reserviupseerikerhon 
puolesta ”Pekan PAT-pokaalin” menestyksellisestä koulutustoiminnasta. 
Maanpuolustuspäivän järjestelyistä Mäntsälän Reserviupseerikerholle 
kuulunut ”Turpo-kannun” luovutus jouduttiin siirtämään myöhäisem-
mäksi. Samoin Mäntsälän kerhon puheenjohtajalle Jarmo Sulopuistolle 
myönnetty vuoden kerhopuheenjohtajan palkinto ”Adalbert van der Pals 
-mitalin” luovutus jouduttiin siirtämään seuraavaan piirihallituksen ko-
koukseen.765

Uusi toiminnanjohtaja valitaan
Oltermannissa julkaistu ilmoitus toi kolme kiinnostunutta henkilöä ha-
kemaan toiminnanjohtajan tehtävään, joista valittiin haastateltavaksi 
toukokuun alun hallituksen työvaliokunnan kokoukseen kapteeni evp 
Jussi Karhila Raaseporista. Molempien piirien työvaliokuntien yhteisessä 
kokouksessa tehdyn haastattelun jälkeen piirin hallitus valitsi yksimie-
lisesti Jussi Karhilan uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hetkeä aikaisemmin 
Reserviläispiirin hallitus oli tehnyt vastaavanlaisen päätöksen. Piirien uu-
den toiminnanjohtajan työsuhde sovittiin alkavaksi 1.8.2010. Samalla 
todettiin Pekka Pulkkisen työsuhteen päättyvän 30.6.2010.766

765   URPark: Piirin sääntömääräinen kevätkokous 24.3.2010. Oltermanni2/2010.
766  URPark: Piirihallituksen kokous 3/2010. 5.5.2010. Työvaliokunnan kokous 4/2010,  
        5.5.2010.

Piirien ja RESUL:n palaveri Tuusulassa 20.1.2010. RESULn toiminnanjohtaja Risto Tar-
kiainen oli paikalla kertomassa liittonsa toiminnasta.

Oltermanni
Edellisen vuoden marraskuussa Oltermannin päätoimittajan tehtävään vali-
tun Jari Pietiläisen aikaansaamana lopulta ilmestyi vain yksi lehden numero 
1/2010 huhtikuussa. Terveydellisistä syistä hän joutui luopumaan tehtäväs-
tään. Tästä seurasi lehden seuraavan numeron viivästyminen syksyyn.767

Uudenmaan	28.	maanpuolustus- 
päivä Raaseporissa
Perinteinen maanpuolustuspäivä vietettiin Raaseporissa 3.10. Se liit-
tyi samana viikonloppuna järjestettyyn MPK:n kotiseutuharjoitukseen. 

767   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2010.

2010

Jussi Karhila, toiminnanjohtaja 2010-.

Toiminnanjohtaja 
Jussi Karhila

Kapteeni evp Jussi Karhila 
(s.1957) aloitti piirien toi-
minnanjohtajana kesällä 
2010. Hän palveli Puolus-
tusvoimissa Satakunnan 
Lennostossa Porissa sekä 
Tampereella, Hyvinkäällä, 
Kirkkonummella ja Tammi-
saaressa ilmavalvontatut-
ka-alan tehtävissä. Karhila 
siirtyi eläkkeelle kaukoval-
vontatutka-aseman päälli-
kön tehtävistä. Hänellä on 
sotilaskoulutuksen lisäksi 
kaksi insinöörin (AMK) 
tutkintoa. Karhila on toi-
minut Pirkkalan Toimiupseerit ry:n puheenjohtajana 1985–86 ja 
Moottoriurheiluinsinöörit ry:n puheenjohtajana vuodesta 2006 läh-
tien. Hänelle on myönnetty mm. seuraavat kunnia ja ansiomerkit: 
SLR, SVR M 1 kr, Mpm, Suomen Partiolaisten Sankarimerkki No 27. 



331330

Västnylands Reservofficersförening vastasi päivän järjestelyistä Lars-Erik 
Henricsonin johdolla apunaan Ekenesnäjdens Reservister ja Christian 
Cavonius. Ennätyksellinen määrä Uudenmaan alueen sotaveteraani- ja 
reserviläisjärjestöjen lippuja osallistui juhlapäivän paraatiin. Paraatipu-
heessaan Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Juha-
Pekka Liikola osoitti sanansa maakuntakomppanioiden reserviläisille: 

”Olette olennainen osa Etelä-Suomen Sotilasläänin korkean val-
miuden joukkoja. Sitoutumisenne joukkoonne ja tehtäväänne ovat 
konkreettinen osoitus maassamme vallitsevasta korkeasta maan-
puolustustahdosta.”  

Pääjuhlan juhlapuhuja eversti Erik Errol totesi mm: 
”Kuten kaikilla itsenäisillä valtioilla lähtökohtamme on, että koko 
maata puolustetaan. Kannamme ensi kädessä itse vastuun maam-
me puolustamisesta.”768

Urheilumenestystä
Piirin urheilijoiden menestys liittojen mestaruuskilpailuissa oli edellis-
vuosia selvästi parempi. RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa elokuus-
sa Kouvolassa Timo Laurila voitti pistoolin pika-ammunnan H60 sarjan 

768   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2010 ja Oltermanni 3/2010. 

2010

Vuoden 2010 talvikisan järjestelyissä vasemmalta Jarmo Sulopuisto, Toni Karlsson ja 
Jukka Mäkelä.

mestaruuden. ResUL:n palvelusammunnoissa heinäkuussa Mikkelissä 
Jarkko Hemminki voitti PA2:n uudella ennätyksellä ja oli kokonaiskilpai-
lun toinen. Uusimaa voitti sekajoukkueella samoissa kilpailuissa PA2:n. 
Jarkko Hemminki, Juha Toivola, Mika Heino ja Ahti Muhonen (res) am-
puivat tässä joukkueessa. ResUL:n talvikilpailuissa helmikuussa Kon-
tiolahdella Ari Enroth voitti sarjansa H ja Asko Kangasmaa sarjan H70.  
Joukkuevoittoja tuli useita. Uusimaa voitti sarjan H50 sekajoukkueella 
Jarmo Sulopuisto, Ossi Autio, Risto Sirola ja Markku Laine (res). ResUL:n 
partiomestaruuskilpailuissa syyskuussa Uudenmaan sekajoukkue voitti 
mestaruuden joukkueella Jarmo Sulopuisto, Ossi Autio ja Markku Laine 
(res). ResUL:n maastomestaruuskilpailuissa Loimaalla Uusimaa voitti 
joukkuemestaruuden sekajoukkueella Jarmo Sulopuisto, Risto Sirola, 
Heimo Pulkkinen (res) ja Markku Laine (res).  Piirin menestys partio- ja 
maastomestaruuskilpailuissa oli melko harvojen miesten harteilla.769

Vapauden viesti
Tuusulan Reserviupseerikerhon jäsenet olivat aktiivisesti järjestämäs-
sä VetRes Keski-Uusimaan perinteistä Vapauden Viesti tapahtumaa 
Tuusulassa. Tavoitteena oli veteraanien perinnön siirtäminen nuorem-
mille sukupolville. Tapahtuma oli tarkoitettu kaikille Tuusulan kou-
lujen yhdeksäsluokkalaisille oppilaille, joita oli yli 600. Tapahtuma 
järjestettiin yhteistyössä Tuusulan kunnan, Puolustusvoimien Kan-
sainvälisen keskuksen ja Ilmatorjuntamuseon kanssa.  Sotiemme vete-
raanit maanviljelysneuvos Heikki Talvela ja eversti evp Aimo Heinaro 
esittivät tervehdyksensä oppilaille, kansainvälistä keskusta esiteltiin 
ja FM Juhani Vakkuri piti kaikille neljään ryhmään jaetuille oppilaille 
esitelmän talvisodasta.  Esitelmän jälkeen oppilaat tutustuivat ilma-
torjuntamuseoon.770

Sipoon kerho herätetään henkiin
Vuonna 1983 perustettu Sipoon Reserviupseerikerho oli elänyt hiljaiseloa 
lähes parikymmentä vuotta. Piirin 2. varapuheenjohtaja Pekka Kunnas 
hallituksen jäsenasioista vastaavana otti tehtäväkseen kerhon toiminnan 
elvyttämisen. Lokakuun 10. päivänä pidetyssä kerhon ylimääräisessä 
kokouksessa valittiin kerholle hallitus, ja onnistuttiin jakamaan vastuu-

769   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2010.
770   Tuusulan Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2010.

2010
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alueet tulevaan toimintaan. Pekka Kunnas lupautui siirtymäkauden pu-
heenjohtajaksi ja toiminnanjohtaja Jussi Karhila sihteeriksi. Jäsenupsee-
riksi valittu Christer Lindroos oli ollut Pekka Kunnaksen ohella toisena 
aktiivisena kokoonkutsujana. Kerho oli näin käynnistynyt uudelleen.771

771   Pekka Kunnaksen tiedonanto 28.9.2011 ja Oltermanni 3/2010.

2010

Puheenjohtaja 
Timo Hautala

Rakennusdiplomi-in-
sinööri, yliluutnantti 
Timo Hautala (s.1965) 
aloitti Uudenmaan Re-
serviupseeripiirin pu-
heenjohtajana vuoden 
2011 alussa. Hän liittyi 
mukaan reserviupseeri-
toimintaan Teekkarire-
serviläisissä ja Akateemi-
sissa Reserviupseereissa 
vuonna 1988 opiskelles-
saan Teknillisessä kor-
keakoulussa. Hautala 
liittyi Klaukkalan Re-
serviupseerikerhon jä-
seneksi vuonna 2000, jonka jälkeen vuonna 2009 myös Kokonais-
maanpuolustus ry:n ja Kaartin Jääkärirykmentin killan jäseneksi. 
Hän oli Klaukkalan Reserviupseerikerhon puheenjohtajana vuodet 
2005–2008, jonka ajan hän oli myös Uudenmaan Reserviupseeripii-
rin hallituksen jäsenenä. Hautala toimi myös kerhonsa aktiivisena 
tiedottajana vuodet 2007–2010, samalla piirin tiedotusupseerina 
vuodet 2008–2010. Reserviupseeriliiton liittohallituksen jäsenenä ja 
järjestötoimikunnan jäsenenä hän on ollut vuodesta 2011 lähtien. 
Hautala on toiminut lisäksi Suomen Reserviupseerien tukisäätiön 
hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 sekä Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys (MPK) Uudenmaan koulutus- ja tukiyksikössä (KOTU) 
kurssinjohtajana ja kouluttajana. Hautalalle on myönnetty RUL ham.

Timo Hautala, puheenjohtaja 2011–.

2010

Puheenjohtaja vaihtuu,  
Timo Hautala puheenjohtajaksi
Piirin puheenjohtaja Markku Kyytsönen oli jo kauan etsinyt seuraajaa 
itselleen, koska oli havainnut sekä oman aikansa riittämättömyyden että 
todennut antaneensa jo annettavansa piirille. Lisäksi hän kannatti suh-
teellisen nopeaa rotaatiota piirin eri tehtävien hoitamisessa. Tästä seurasi, 
että piirin syyskokouksessa Keravalla Timo Hautala Klaukkalasta valittiin 
piirin uudeksi puheenjohtajaksi. Hän oli toiminut piirin tiedotusupsee-
rina koko Markku Kyytsösen puheenjohtajakauden ajan. Piirin 2. vara-
puheenjohtaja Pekka Kunnas ei lupautunut myöskään enää jatkamaan ja 
hänen tilalleen valittiin 2. varapuheenjohtajaksi ja jäsenupseeriksi Kari 
Vahala Porvoosta. Juhani Orhala Vihdistä jatkoi 1. varapuheenjohtaja-
na. Piirin edustajaksi liittohallitukseen valittiin uusi puheenjohtaja Ti-
mo Hautala.772 Syyskokousta edeltäneessä hallituksen kokouksessa kaik-
ki muut piirin toimihenkilöt valittiin jatkamaan edelleen tehtävissään, 
mutta Timo Hautalan tilalle tiedotusupseeriksi valittiin Jukka Sippola 
Keravalta.773

Piirin	uusi	strategia	ja	painopisteet
Syyskokouksessa hyväksyttiin aikaisemmin voimassa olleiden jäsen-
hankinta- ja tiedotusstrategioiden täydentäminen kokonaisstrategiak-
si. Aloite tähän oli tullut Järvenpään Reserviupseerikerhosta, ja Markku 
Kyytsönen oli vastannut haasteeseen. Hyväksytty kokonaisstrategia on 
hyvä pohja, mitä voidaan tulevina vuosina hyödyntää ja kehittää. Jäsen-
hankinta ja -huolto, ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen 
sekä maanpuolustuskoulutus tulivat vuoden 2011 tavoitesuunnitelman 
painopisteiksi.774

RUL:n liittokokous
Suomen Reserviupseeriliiton joka kolmas vuosi järjestettävä liittokokous 
oli marraskuun lopulla Seinäjoella. Samanaikaisesti järjestettiin samassa 
paikassa ensimmäisen kerran myös Reserviläisliiton ja Maanpuolustus-

772  URPark: Piirin sääntömääräinen syyskokous 17.11.2010, Oltermanni 4/2010. Markku  
        Kyytsösen haastattelu 2.10.2011.
773   URPark: Piirihallituksen kokous 5/2010.
774   URPark: Piirin sääntömääräinen syyskokous 17.11.2010, liitteet 1 ja 2.
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naisten Liiton syyskokoukset. Yhteisellä julkilausumalla liitot halusivat 
vaikuttaa puolustusvoimien kehittämiseen. Julkilausumassa korostettiin, 
että maamme puolustuksen tulee tulevaisuudessakin perustua yleiseen 
asevelvollisuuteen ja suureen reserviin. RUL:n varsinaisessa liittokoko-
uksessa valittiin liiton puheenjohtaja professori Mika Hannula yksimie-
lisesti jatkamaan seuraavan kolmivuotiskauden. Jäsenmääränsä ylitettyä 
2 000 rajan Uudenmaan Reserviupseeripiiristä valittiin ensi kertaa oman 
jäsenmääränsä perusteella kolme jäsentä liittovaltuuston. Piirin esityk-
sen mukaisesti Juhani Orhala, Jarmo Sulopuisto ja Kari Vahala tulivat 
valituiksi. Piiri oli hyvin edustettuna liittokokouksessa. Puheenjohtajisto 
oli paikalla kokonaisuudessaan ja lisäksi henkilöedustus Hyvinkään, Jo-
kelan, Kirkkonummen, Klaukkalan, Nurmijärven, Mäntsälän, Porvoon, 
Tuusulan ja Vihdin kerhoista.775

2011 
Palkitsemisia
Piirin kevätkokouksessa Klaukkalassa maaliskuussa Järvenpään Reser-
viupseerikerhon Veikko Karhumäki sai toisena vuotena peräkkäin vas-
taanottaa ”Ollin miekan”, joka jaetaan piirin parhaalle yleistoimintaker-
holle. Järvenpään kerho sai vastaanottaa myös parhaan tiedottajayhdis-
tyksen palkinnon.  Hyvinkään Reserviupseerit sai vuodeksi haltuunsa 
”Pekan PAT-pokaalin”.  Jäsenhankintakilpailun palkinto meni jo viiden-
nen kerran peräkkäin Klaukkalan Reserviupseerikerholle. Västnylands 
Reservofficersförening sai vastaanottaa ”Turpo-kannun” Uudenmaan 28. 
Maanpuolustuspäivän järjestelyistä. Porvoon ja Sipoon kerhojen puheen-
johtaja Pekka Kunnas sai vuoden kerhopuheenjohtajalle tulevan ”Adal-
bert van der Pals-mitalin”.  Vuoden maanpuolustusurheilijaksi jälleen 
valittu Toni Karlsson sai myös saman mitalin.776

Saunaseminaari
Piirin perinteinen saunaseminaari järjestettiin Tuusulassa yhteisesti re-
serviläispiirin kanssa.  Everstiluutnantti Simo Antikainen Itä-Uuden-
maan aluetoimistosta kertoi puolustusvoiminen ajankohtaisista asioista. 
Piiripäällikkö Mauri Väänänen tiedotti puolestaan MPK:n ja Uudenmaan 
koulutus- ja tukiyksikön asioista. Piirin omina aiheina olivat jäsenhan-

775   URPark: Oltermanni 4/2010.
776   URPark: Piirin sääntömääräinen kevätkokous 16.3.2011, Oltermanni 2/2011
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kinta yleensä sekä kokemukset ylennettyjen onnitteluista jäsenhankinta 
tavoitteena. Piirin SRA-vastaava Isto Hyyryläinen esitti seminaarin osal-
listujille kattavan tiedotuksen sovelletuista reserviläisammunnoista.777  

Oltermanni vuoden piirilehdeksi
Piirien yhteinen lehti Oltermanni palkittiin vuoden 2010 piirilehden 
palkinnolla. Lehden todettiin uudistuneen onnistuneesti ja täyttäneen 
erinomaisesti tehtävänsä piirien tiedotuslehtenä.  Palkinto jaettiin piirien 
toiminnanjohtajien neuvottelupäivän yhteydessä Lahdessa, jossa toimin-
nanjohtaja Jussi Karhila vastaanotti sen. Antti Kauranne toimi lehden 
päätoimittajana.778

Johtamispäivät Uudellamaalla
Reserviupseeriliitto antoi 80 v -juhlavuotensa toteuttamisen jäsenkerhoil-
leen teemalla ”Johtamispäivä 2011”. Kerhoihin tuli 12 ohjeistettua rasti-
tehtävää päivän toteuttamiseksi. Uudellamaalla johtamispäivä toteutettiin 
Porvoossa, Tuusulassa, Hyvinkäällä ja Syndalenissa. Päivä toteutettiin Por-
voossa liiton suosituksen mukaisesti kilpa- ja kuntosarjana. Päivän toteu-
tuksesta vastasi Porvoon Reserviupseerikerho Erkki Naumasen ja Teppo 
Luodon johdolla. Tuusulan tapahtuma sijoittui Taistelukoulun alueelle. 

777   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2011.
778   Reserviläinen 6/2011.

RUL:n 80-vuotistapahtumiin liittynyt johtamispäivän tilaisuus Taistelukoululla touko-
kuussa. Takana seisomassa on tapahtuman vetänyt Isto Hyyryläinen.
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Tämä johtamispäivä oli suunnattu Jokelan, Järvenpään, Keravan, Tuusulan 
ja Sipoon Reserviupseerikerhojen jäsenille. Se oli opetustapahtuma eikä 
kilpailu. Tuusulan Reserviupseerikerhon Isto Hyyryläinen johti tämän ta-
pahtuman. Västnyland Reservofficers´in vastuulla ollut Syndalenin MPK:n 
Gentlemanstävling herrasmieskilpailu ja Hyvinkään Reserviupseerien jär-
jestämä MPK:n II Salpajotos kirjattiin nyt myös liiton juhlavuoden tapah-
tumiksi, vaikka ne oli aikaisemmin toteutettu samanlaisina.779

Maanpuolustuspäivä Loviisassa
Kaunis, aurinkoinen syksysää helli lokakuun 2. päivänä Loviisaan kokoon-
tunutta maanpuolustusväkeä, joka oli saapunut viettämään 29. maakun-
nallista maanpuolustuspäivää. Tapahtuma alkoi Loviisan torilla pidetyllä 
joukkojen katselmuksella ja jatkui Kaartin soittokunnan tahdittamalla 
ohimarssilla, johon ennätyksellinen 66 lipun lippulinna osallistui. Edel-
linen ennätys 62 lippua oli ollut Raaseporissa. Katselmuksen ja paraatin 
vastaanottanut kenraalimajuri Markku Nikkilä korosti paraatipuhees-
saan maanpuolustuksen kulmakiviä: välineitä, taitoa ja tahtoa. Maan-
puolustusjuhla järjestettiin Loviisan liikuntahallissa. Kaartin soittokunta, 
Loviisanseudun tanssiopisto ja Sångargillet i Lappträsk esiintyivät juhlas-
sa. Kenraalimajuri Markku Nikkilä toi Puolustusvoimien tervehdyksen, 
ja valtiosihteeri Marcus Rantala Puolustusministeriöstä piti juhlapuheen.

779   URPark: Piirihallituksen kokous 1/2011,Oltermanni 2/2011.
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RUL:n johtamispäivän osallistujia Porvoossa. Keskellä on piirin toisena varapuheenjoh-
tajana toiminut porvoolainen Pekka Kunnas.

Piirin koulutustilaisuus
Aikaisempien vuosien saunaseminaarin korvannut koulutustilaisuus 
järjestettiin Tuusulassa Taistelukoulun alueella 22.10. Tilaisuus oli tar-
koitettu ensisijaisesti uusille, tuleville ja vanhoille kerhojen toimihenki-
löille. Tilaisuudessa Isto Hyyryläinen puhui SRA-ampumatoiminnasta 
ja Toni Karlsson ampumakoulutuksesta. Tarkoituksena oli puhua myös 
jäsenhankinnasta, tiedottamisesta ja nettijäsenrekisteristä, mutta tek-
nisten vaikeuksien vuoksi näistä jouduttiin luopumaan. Etelä-Suomen 
sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Markku Nikkilä oli myös saapu-
nut paikalle. Hän selvitti perusteellisesti tilaisuuteen saapuneille puolus-
tusvoimien tulevaisuuden kehityssuuntia. Saunominen Taistelukoulun 
saunassa kuului tähänkin tilaisuuteen.780

Järvenpään Reserviupseerikerho juhli
Piirin suurin jäsenkerho Järvenpään Reserviupseerikerho juhli 60-vuotista 
taivaltaan 11.11.2011 Taistelukoulun Upseerikerholla palkitsemalla run-
saasti aktiivisia jäseniään. Kerhon toiminnan kaksi ensimmäistä vuosikym-
mentä olivat olleet vaivalloisia, mutta 1970-luvulla nousu alkoi ja jatkuu 
yhä. Kerho ohitti jäsenmäärällään vuonna 2001 Lohjan Reserviupseeriker-
hon, joka oli ollut piirin perustamisesta lähtien sen suurin kerho. Kerhon 
puheenjohtajan Veikko Karhumäen hämmästyttävä aktiivisuus on ollut 
Järvenpään kerhon jäsenmäärän nousun takana. Kerho on keskittynyt yhä 
enemmän veteraanien perinnön vaalimiseen, johon laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta maanpuolustusjärjestöt velvoittaa.  Kerhon laatiman 
tulevaisuuskuvan mukaan sen elinvoimaisuus turvataan, vain jos sen jäse-
neksi liitytään yhdistyksen omaksuman arvopohjan perusteella.781

Urheilua
Alueen ampumaratojen vähäisyys ja maastolajien ammunnan tiuken-
tuneet suorituspaikkavaatimukset rajoittivat huomattavasti maanpuo-
lustusurheilun järjestämistä. Tämän vuoksi maastolajien ammunnoissa 
on jouduttu käyttämään ampumaratoja, joka rajoitti huomattavasti jär-
jestävien yhdistysten määrää ja kohdisti näihin huomattavaa painetta. 
Hannu Harju Järvenpäästä puheenjohtajana, Toni Karlsson Mäntsälästä, 

780   URPark: Työvaliokunta 4/2011, 1.9.2011. Piirihallituksen kokous 3/11,  4.5..2011,.
781   URPark: Oltermanni 4/2011.
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Isto Hyyryläinen Tuusulasta, Aki Mäkirinta Keravalta ja Sami Markkanen 
Mäntsälästä edustivat piiriä urheilutoimikunnassa.782

Liittojen mestaruuskilpaluissa piirin maanpuolustusurheilijoiden 
menestys oli vuoden aikana hyvä. Lähes kaikissa lajeissa saavutettiin 
palkintosijoja. RESUL:n ilma-asekilpailuissa Maaningalla Timo Laurila 
voitti sarjan H60. RESUL:n talvikilpailuissa Jämillä helmikuussa Markku 
Laine voitti sarjan H50 ja Asko Kangasmaa sarjan H75. Piirin kannalta 
tärkein urheilutapahtuma vuoden aikana oli RESUL:n ampumasuunnis-
tuskilpailu. Se järjestettiin 15.5.2011 Tuusulan ampumahiihtostadio-
nilla. Suunnistusrata kulki entisen varuskunnan alueella. Kilpailun jär-
jestelyistä vastasivat Tuusulan reserviyhdistykset Risto Sirolan johdolla. 
Valvojana toimi Paavo Huopainen. Piirin kilpailijoiden menestys oli tässä 
kisassa erittäin hyvä. Sannamari Manneri voitti sarjan D16-20, Mikko 
Kolehmainen sarjan H, Petri Tonteri sarjan H40, Otto von Frenckell sar-
jan H50, Pauli Rantanen sarjan H60, Antero Varjonen sarjan H65 ja Kari 
Kuokkanen sarjan H70.  RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa Porissa 
ja Niinisalossa elokuussa ei piirin joukkueille voittoja tullut, mutta usei-
ta muita mitalisijoja. Toni Karlsson saavutti sarjan H kenttäammunnan 
10+10ls mestaruuden. Juha Toivola puolestaan voitti RA7 3+6ls sarjan H 
mestaruuden.783 

MPKK:n esitelmät
Maanpuolustuskorkeakoulun Taistelukoulun alueella järjestettiin vuo-
den aikana kahdeksan perinteistä esitelmätilaisuutta jäsenistölle. Järjes-
tymisvastuu näissä tilaisuuksissa oli pääasiassa Keski-Uudenmaan ker-
hoilla ja muille maanpuolustusjärjestöillä. Piiri vastasi kahden tilaisuu-
den järjestelyistä. Metsänhoitaja Heikki Lehtonen, everstiluutnantti evp 
Markku Hämäläinen, kansanedustaja Eero Lehti, lentokapteeni Veikko 
Karhumäki ja insinöörikapteeni Heikki E. Heinonen olivat esitelmöitsi-
jöinä näissä tilaisuuksissa kevätkaudella. Eversti evp Erkki Nordberg, yli-
tarkastaja Mika Susi ja kenraalimajuri Markku Nikkilä olivat syyskauden 
esitelmöitsijöinä. Keskimääräinen osallistujamäärä näissä tilaisuuksissa 
oli 59, joka nousi hieman edellisestä vuodesta.784

782   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2011
783   Ibid.
784   Ibid.
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Syyskokous
Piirin sääntömääräisessä syyskokouksessa marraskuussa Sipoossa valit-
tiin Timo Hautala jatkamaan edelleen piirihallituksen puheenjohtajana. 
Sitä vastoin neljä kautta 1. varapuheenjohtajana toimineen vihtiläisen Ju-
hani Orhalan tilalle valittiin Jaripekka Turtiainen samoin Vihdistä. Toinen 
varapuheenjohtaja porvoolainen Kari Vahala jatkoi tehtävässään. Piiri-
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin puheenjohtajisto ja 21 jäsentä eli 
yhteensä 24. Järvenpään Reserviupseerikerho sai yli 300 jäsenen kerhona 
kolme paikkaa hallitukseen. Samoin sai Keravan Reserviupseerikerho yli 
200 jäsenen kerhona kaksi edustajaa piirihallituksen. Muut yhdistykset 
saivat yhden edustajan. Näin muodostui piirihallituksesta jäsenmääräl-
tään jo varsin suuri.785

Van der Pals -mitalin uusintalyönti
”Mitalia oli jaettu piirissä vuosittain parhaalle kerhopuheenjohta-
jalle ja maanpuolustusurheilijalle. Mitalit loppuivat ja Pulkkisen 
Pekalle jääneen yhden mitalin perusteella päätettiin hankkia lisää. 
Lupa saatiin Adalbert van der Pals`in perheeltä.
   Suvulla oli jäljellä mitalin alkuperäinen kipsivalos, jota voitiin 
tarvittaessa käyttää jos alkuperäistä muottia ei mistään löytyisi. 
   Soitin paikallisen Sporrong-nimiseen yritykseen Tammisaaressa, 
jonka toimitusjohtaja Leif Fagerlund kertoi heidän pystyvän teke-
mään mitaleita mallin mukaan, mutta se olisi hyvin kallista. Pelkkä 
muotin tekeminen maksaisi noin 6000 €. Kerroin mitalista ja hän 
katsoi kaikilla keksimillään hakusanoilla tietokoneeltaan, mutta 
eipä löytynyt heidän tiedostoistaan. Hän lupasi etsiä vanhan ma-
nuaalisen kirjanpidon, ja sovittiin, että soitan uudelleen viikon ku-
luttua. Soitin ja kävi ilmi, että se on Sporrongin tekemä mitali, tehty 
Ruotsissa vuonna 1984 yhteensä 250 kpl. Muotti oli tullut heille 
aikoinaan yritysfuusion kautta, kun ruotsalainen ostaja palautti 
Suomessa tilattujen mitalien muotit. Muotti löytyi, ihme kyllä, va-
rastosta ja käyttökunnossa. Yleensä muotit menevät romuksi, jos 
uusia ei tilata. 
    Pulkkisen Pekan kanssa menimme käymään Sporrongilla, koska 
he halusivat nähdä sen ainoan mallikappaleen, josta selviää pati-

785   URPark: Piirin sääntömääräinen syyskokous 16.11.2011.
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nointi – nykyisin kun ei saa enää vahvoja aineita käyttää. Leif Fa-
gerlund kertoi, että pieni värieroa saattaa tulla.
    Aikaa tarjouksen saamiseksi mitalista kului pari viikkoa. Tar-
jouksen perusteella päätettiin tilata 50 kpl 80 mm  mitaleita 25 €/kpl. 
Tilaus tehtiin 28.1.2011 ja mitalit toimitettiin 8.3.2011.”

Jussi Karhila

2012
Jäsenkehitys
Piirin juhlavuoden alkaessa piirissä oli 18 kerhoa ja näissä yhteensä 2 
089 jäsentä. Kuluneen vuoden aikana oli saavutettu 41 jäsenen kasvu.  
Vaikka jäsenlisäys oli melko vaatimaton, oli se kuitenkin henkilöinä 
laskettuna liiton piirien paras. Piirin kerhoista 11 ylsi kasvuun, yhden 
jäsenmäärä säilyi entisel-
lään ja kuusi menetti jäse-
niään. Parhaan prosentu-
aalisen kasvun saavuttivat 
Sipoon Reserviupseerit ja 
määrällisesti suurimman 
kasvun Kirkkonummen 
Reserviupseerit 21 uudella 
jäsenellä.786 Tämä oli suu-
rimmaksi osaksi metsän-
hoitaja, kapteeni Markus 
Lassheikin ansiota, joka ni-
mettiin liiton vuoden 2011 
parhaaksi jäsenhankkijak-
si. Hänen työnsä tuloksena 
liittoon ja Kirkkonummen 
kerhoon tuli 17 uutta jä-
sentä. Vuoden 2012 alka-
essa Lassheikki valittiin 
Kirkkonummen kerhon 
puheenjohtajaksi.787

786   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2011.
787   Reserviläinen 2/2012.

Järvenpään kolme piirihallitusedustajaa palkintoi-
neen kevätkokouksessa maaliskuussa 2012  Loviisas-
sa. Vasemmalta Esa Kukkonen, Veikko Karhumäki ja 
Esko Sarkanen

2012

Veteraanikeräyksiä
Sotiemme Veteraanit-keräystä jatkettiin aikaisempien vuosien mukaises-
ti. Monet kymmenet reserviupseerit osallistuivat keräyksiin eri puolilla 
Uuttamaata lipaskeräyksissä ja varusmiehiä johtamalla ja kuljettamalla 
keräyskohteisiin. Lipaskeräykset toteutettiin kahdesti vuodessa kuten 
myös varusmieskeräykset. Keräysten lisäksi myytiin erilaisia keräystuot-
teita kuten heijastimia, rintamerkkejä ja riipuksia. Uudenmaan alue, 
poisluettuna Helsinki ja Vantaa sekä Espoo-Kauniainen, on jaettu nel-
jään keräysalueeseen: Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja 
Pohjois-Uusimaa. Tämän lisäksi ruotsinkielinen Södra Finland keräys-
alue toimi menestyksellisesti alueella. Erityisesti Keski-Uudellamaalla 
Keravalla, Järvenpäässä ja Tuusulassa keräykset onnistuivat erittäin hy-
vin. Kansallisessa paremmuusjärjestyksessä Keski-Uusimaa oli vuonna 
2011 sijalla 11, vaikka alue on varsin pieni.  Vielä vuonna 2006 Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentti tuki keräyksiä Uudellamaalla, mutta sen jälkeen 
on tukea saatu Kaartin Jääkärirykmentistä, Viestirykmentistä Riihimäeltä 
ja Panssariprikaatista Parolasta. Näiden lisäksi Uudenmaan Prikaati tuki 
keräyksiä läntisellä Uudellamaalla. 788

Palkitsemisia 
Piirin kiertopalkinnot jaettiin maaliskuussa kevätkokouksessa Loviisassa. 
Piirin puheenjohtaja Timo Hautala jakoi vuoden 2011 palkinnot. Järven-

788   URPark: Oltermanni 2/2011.

Sotiemme veteraanien varusmieskeräykset 
on vedetty tehokkaasti Uudellamaalla.  
Veikko Karhumäki on antamassa ohjeita 
Panssariprikaatin varusmiehille, taustalla 
varusmiesten kuljettajat ja ohjaajat.
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pään Reserviupseerikerho sai jo kolmannen kerran peräkkäin haltuunsa 
”Ollin miekan” piirin parhaana yleistoimintakerhona. Samoin Järvenpään 
puheenjohtaja Veikko Karhumäki sai vastaanottaa piirin parhaan tiedotta-
jakerhon palkinnon toisen kerran peräkkäin. ”Turvallisuuspolitiikan kan-
nu” jaettiin Loviisan kerholle Uudenmaan Maanpuolustuspäivän järjeste-
lyistä. Loviisa sai haltuunsa myös ”Pekan PAT-pokaalin” vuoden parhaana 
maanpuolustuskoulutuksen kerhona. Sipoon Reserviupseerit katkaisivat 
Klaukkalan kerhon neljän vuoden putken saaden haltuunsa ”Pekan pis-
timen” parhaasta prosentuaalisesta jäsennoususta. Kapteeni Sami Kujala 
Kirkkonummen Reserviupseereista sai vuoden kerhopuheenjohtajan pal-
kinnon ”Adalbert van der Pals”-mitalin.789

RUL:n ensimmäinen yhdistyspäivä
Suomen Reserviupseeriliito järjesti ensimmäisen yhdistyspäivän maa-
liskuun lopussa Katajanokan Kasinolla. Kaikkia piirejä oli kehotettu ni-
meämään alueeltaan yksi tai kaksi hyvin toimivan yhdistyksen edustajaa 
kutsuttavaksi paikalle. Uudenmaan piiristä Järvenpään ja Tuusulan ker-
hon edustajat saivat kutsun. Päivän tavoitteena oli tuoda esille aktiivisten 
yhdistysten hyviä toimia ja toimintatapoja, joita voitaisiin toteuttaa myös 

789   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2011.

Mpkk:n Taistelukoulun esitelmät ovat olleet suosittuja vuosikymmeniä.  Lähes salin-
täysi yleisöä kuuntelemassa professori Antti Saarialhoa, joka kertoi Petsamon merki-
tyksestä Suomelle.

muualla. Samalla liitto toivoi tilaisuuden osanottajien kertovan millais-
ta tukea liitolta odotetaan. Kokoukseen saapuvia kehotettiin etukäteen 
valmistelemaan lyhyet esitykset yhdestä hyvästä toiminnasta tai tapah-
tumasta. Järvenpään kerhon puheenjohtaja oli estynyt saapumasta, jo-
ten hänen tilallaan Tuusulan Juhani Vakkuri kertoi Keski-Uudellamaalla 
hyvin toimivasta VETRES-yhteisöstä.  Tuusulan Reserviupseerikerhon 
edustaja Ari Lahdenkauppi esitteli Tuusulassa vuosikymmeniä jatkunutta 
”Lustilan hölkkä” -tapahtumaa. Ajatusten vaihto oli vilkasta, eikä aikatau-
lussa oikein pysytty. Toivottavasti RUL saa kirjattua ja jaettua tiedon koko 
kentälle monista esille tulleista hyvistä aktiviteeteista.790

Piirin	60-vuotisjuhla
Piirin tulevasta 60-vuotisjuhlasta keskusteltiin sekä piirin työvaliokun-
nan että hallituksen keskuudessa lähes jokaisessa kokouksessa edellisen 
vuoden aikana. Useita juhlamuotoehdotuksia ja päiviä oli esillä, mutta 
lopulta päädyttiin pitämään juhla iltapäivällä sunnuntaina 28.10.2012. 
Jo aikaisemmin oli päätetty juhlan pitopaikkakunnaksi Järvenpää. Juhla-
toimikunnaksi valittiin piirin työvaliokunta laajennettuna Järvenpään ja 
Tuusulan kerhojen puheenjohtajilla. Perinteiseen tapaan päätettiin liittää 
juhlaan myös jumalanpalveluksen yhteydessä seppeleenlasku Tuusulassa 
sankarimuistomerkillä, koska Tuusula on piirin virallinen kotipaikkakun-
ta. Lisäksi päätettiin laskea seppeleet edesmenneiden puheenjohtajien 
haudoille Keravalla, Hyvinkäällä ja Tuusulassa.791  

790   RUL:n saatekirje 7.3.2012. Yhdistyspäivän ohjelmarunko.
791   URPark: Piirihallitus 5/2011. Työvaliokunta 1/2012.
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RUL:n kultaisten mitalien 
jakotilaisuudessa kuvas-
sa vas, RUL:n toiminnan-
johtaja Janne Kosonen, 
mitalinsaajat Markku 
Kyytsönen Mäntsälästä 
ja Markku Ranta-aho 
Jokelasta sekä piirin 
puheenjohtaja Timo 
Hautala ja toiminnan-
johtaja Jussi Karhila. 
Muut mitalinsaajat eivät 
päässeet paikalle.
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  Piirilehti ”Oltermanni”
Piirin johdossa tiedostettiin jo hyvin varhain, että tehokas tiedottaminen 
vaatii välttämättä oman piirilehden. Piirisihteerin tiedotuskirjeet tavoit-
tivat ainoastaan kerhojen johdon ja heistäkin usein vain puheenjohtajan 
ja sihteerin. Urheilun ja kilpailujen ollessa toiminnan alkuaikoina tärkein 
toimintamuoto oli kilpailutulosten tiedottaminen koko jäsenistölle tär-
keää, eikä tämä ollut yleisen lehdistön kautta aina mahdollista.

Ensimmäinen piirilehti
Uudenmaan Reserviupseeripiirin ensimmäinen piirilehti oli nimeltään 
Uudenmaan Reserviupseeri. Se syntyi jo vuoden 1955 alkupuolella pian 
piirin varsinaisen toiminnan alettua. Vuoden ensimmäisessä kiertokirjees-
sään piirisihteeri Jaakko Heinilä kehotti kerhoja lähettämään maaliskuun 
loppuun mennessä kaikki ne tiedot, jotka haluttiin huhtikuun alussa ilmes-
tyvään piirilehteen sekä menneet tapahtumat että tiedot tulevasta toimin-
nasta.792 Ilmoitushankinta perustettuun lehteen onnistui ilmeisesti hyvin, 
koska vuoden 1955 piirin toimintakertomuksessa saatettiin todeta lehden 
ilmestyneen kahdesti ja kannattaneen itsensä. Samalla todettiin lehden 
osoittautuneen tarkoituksenmukaiseksi yhdyssiteeksi piirin ja kerhojen 
välillä.793 

Ensimmäinen piirilehti oli pieni A 5-kokoinen, ja siinä oli vain kah-
deksan sivua. Se ilmestyi ainoastaan kaksi kertaa vuoden aikana. Nu-
merossa 3-4 oli luettelo seuraavana vuonna järjestettävistä kilpailuista, 
artikkeli Karkkilan kerhon 15-vuotisjuhlista, selostus piiritoimikunnan 
(hallituksen) kokouksesta ja kilpailujen tuloksia. Mukana oli myös pari 
mainosta ja kannessa kuva seppeleenlaskijoista Vihdin sankarihaudalla 
6.12.1955. Lehden päätoimittajaksi mainittiin piirin puheenjohtaja Kai 
A. Vakkuri, mutta lehden varsinaisen toimitustyön teki piirisihteeri Jaak-
ko Heinilä Hyvinkäältä.794

Seuraavana vuonna piirilehti ilmestyi neljä kertaa. Sen koko ja ul-
konäkö pysyi entisellään. Pääosan kahdeksasta sivusta täyttivät kilpailu-
tulokset, joka on ymmärrettävää, koska juuri mitään muuta toimintaa ei 

792   KA Pk 2113, Ec 5.  Piirin kiertokirje N:o 1/55.
793   KA Pk 2113, Ec 5. Piirin toimintakertomus vuodelta 1955.
794    Hyvinkään Reserviupseerien arkisto: Uudenmaan Reserviupseeri, 1. vuosikerta, numero 3–4.

Ensimmäinen vaatimaton piirilehti, joka eli vain kolme 
vuotta, täytti kuitenkin hyvin piirin tiedotustehtävän.

ollut. Vuoden viimeisessä 
numerossa 4/56 oli laaja 
selostus Lohjan kerhon 
20-vuotisjuhlasta. Lehden 
rahoitus ei lopulta ilmei-
sesti ollut aivan ongelma-
tonta ja helppoa, koska 
piirihallitus päätti vuoden 
viimeisessä kokoukses-
saan jakaa piirin neljään 
alueeseen, joissa jokaises-
sa oli kolme kerhoa. Jo-
kaiselle alueelle annettiin 
tavoite ja velvoite kerätä 
vuorollaan lehteen ilmoi-
tuksia 10 000.- markan 
arvosta.795 Lehden kulu-
jen peittäminen ilmoitus-
hankinnalla on ollut on-
gelmallista jo toiminnan 
alusta alkaen.

Vuonna 1957 oli tar-
koitus julkaista piirilehti 
neljä kertaa. Ilmestyikö 
näin monta numeroa ei 
ole aivan varmaa. Seuraavana vuonna lehti ei kuitenkaan enää ilmesty-
nyt, vaan yhteydet kerhoihin pidettiin yllä kiertokirjein. Ensimmäisen 
piirilehden iäksi tuli näin vain kolme vuotta. Vuoden 1958 toimintaker-
tomuksessa todetaan lehden lopettamisen syynä olleen maassa vallitse-
van heikon taloudellisen tilanteen, joka ilmeisesti tyrehdytti mainosten 
saamisen. Piirin varat olivat hyvin niukat ja ilman ulkopuolista mainos-
rahoitusta ei ollut mahdollista julkaista omaa piirilehteä, vaikka sen 
tarpeellisuus tiedostettiinkin.796 Ensimmäinen piirilehti oli ainoastaan 
Uudenmaan Reserviupseeripiirin julkaisu, koska Aliupseeripiiriä ei ollut 
tuolloin vielä perustettu.

795   KA PK 2113, Hau 1. Piiritoimikunnan kokous 12.12.1955. Lohjan Reserviupseerikerhon
         arkisto: Piirilehti 4/56.
796   KA PK 2113  Ec 5, Uudenmaan piirin toimintakertomus 1958.
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Piirilehti perustetaan uudelleen
Piirilehden tarpeellisuus ja mahdollinen herättäminen uudelleen hen-
kiin oli keskusteluissa esillä muutaman kerran 1960-luvun alkupuolella. 
Tekijöiden ja varojen puute estivät ilmeisesti piirilehden julkaisemisen 
vielä tuossa vaiheessa.

Kesäkuun alussa 1966 piirin uudeksi toiminnanjohtajaksi valittu 
majuri evp Pauli Salminen otti piirilehden tarpeellisuuden esille jo elo-
kuussa, todennäköisesti muissa piirissä aikaisemmin julkaistujen piiri-
lehtien esimerkin mukaisesti. Piirin hallituksen työvaliokunta otti asi-
aan myönteisen kannan. Piirilehden julkaisemisen valmistelu eteni nyt 
ripeästi.  Kerhoja pyydettiin tai paremminkin velvoitettiin hankkimaan 
lehden rahoittamiseksi ilmoituksia jokaisessa syksyn tiedotuskirjeessä. 
Työvaliokunta sai kokouksessaan 12.12.1966 selostuksen toimitusjohta-
jalta lehtiprojektista. Selostuksen mukaan ilmoituksia oli saatu riittävästi, 
ja näin työvaliokunta antoi luvan ensimmäisen 24-sivuisen lehden 3 500 
kappaleen painokseen. Lehden nimi oli vielä Piirilehti ja koko pienehkö A 
5. Alusta alkaen tämä uusi piirilehti oli yhteinen molemmille, sekä reser-
viupseeri- että aliupseeripiirille, kun taas 1950 luvun lehti oli ollut pelkäs-
tään Reserviupseeripiirin lehti. Lehden päätoimittaja oli piirien toiminnan-
johtaja Pauli Salminen ja toimituskunnan jäseninä kapteeni Adalbert van 
der Pals, yliluutnantti Yrjö Soramies, kapteeni Leo Lipasti, vääpeli Joppi 
Harto, kersantti Paul Rautanen ja alikersantti Railo Mäkinen.797

Ensimmäinen uuden Piirilehden numero ilmestyi joulun alla vuonna 
1966.  Sivuja tässä pienessä lehdessä oli 32, joista tosin kaksi oli ehkä 
ilmoitusten puutteessa tyhjiä. Numeron kannessa oli merkintä ensim-
mäisestä vuosikerrasta. Oikeastaan se oli jo neljäs, jos 1950-luvun kolme 
vuosikertaa lasketaan mukaan. Ilmeisesti toiminnanjohtajalla ei ollut 
tietoa aikaisemmin ilmestyneestä lehdestä. Ajankohtaista palstallaan 
toiminnanjohtaja Pauli Salminen nimittää tätä lehteä vielä näytenume-
roksi, koska sillä ei ollut vielä varsinaista nimeäkään. Toiminnanjohtajan 
palstan lisäksi lehdessä oli sekä Reserviupseeripiirin että Aliupseeripiirin 
puheenjohtajien tervehdykset. Lehdessä oli myös sotilaspiirin kuulumi-
set, artikkeli uudesta puolustusvoimien aluejaosta, yhdistyskuulumisia 
sekä useita sivuja urheilutuloksia. Mainoksia oli saatu runsaasti, yli yh-
deksän sivua. Kuvia oli niukasti ja nekin kaikki kirjoittajien kasvokuvia.798 

797   URPark K 1, piirin tiedotukset 2-5/66. Työvaliokunnan kokous 12.12.1966. Piirilehti 1/66. 
        Aliupseeripiiri perustettiin 13.12.1959.
798   URPark: Piirilehden numero 1/1966.

Oltermanni
Ensimmäisessä lehden nu-
merossa julkaistiin nimi-
kilpailu uuden piirilehden 
nimeksi.  Nimen toivottiin 
olevan lyhyt ja naseva sekä 
ilmentävän jollain tavalla 
maakuntaa tai toimintaa. 
Kilpailun voitti hyvinkää-
läinen kersantti Paul Rau-
tanen, jonka ehdotus ”Ol-
termanni” valittiin lehden 
nimeksi. Rautanen oli Re-
servialiupseeripiirin sihtee-
ri ja lehden toimituskunnan 
jäsen.799

Oltermanni ilmestyi 
vuoden 1967 aikana neljä 
kertaa. Sivumäärä vaihte-
li 24 ja 32 välillä. Koko oli 
edelleen A5. Silmiinpistävää 

oli, että mainosten määrä väheni vuoden loppua kohti huomattavasti. 
Uutena aihepiirinä tulivat lehteen ylennysuutiset, merkkipäivät, kilpai-
lukutsut ja ruotsinkielinen ”resumé”. Piirien yhteistyötoimikunta käsit-
teli lehteä kokouksessaan syyskuussa 1967 todeten sen tarpeelliseksi ja 
päätti jatkaa sen julkaisemista edelleen seuraavan vuoden aikana neljä 
kertaa. Toimitustapaan oltiin yleensä tyytyväisiä, mutta päätoimittajaa 
kehotettiin rajoittamaan kilpailujen tulosluetteloiden julkaisemista ja 
hankkimaan sen sijaan korkeatasoisia artikkeleita. Lehden talous ei ollut 
kehittynyt odotetun kaltaiseksi. Painatuskulut olivat nousseet ja ilmoi-
tushankinta ei ollut sujunut odotetusti. Tästä syystä asetettiin kerhoille 
uusia tavoitteita ilmoitushankintaan. 800

Vuoden 1968 alkaessa toiminnanjohtaja totesi hieman happamasti 
piirisihteerille osoittamassaan kirjeessä ja tilastossa, että useilla kerhoilla 
oli Oltermannin tilaajamäärä selvästi suurempi kuin ilmoitettu jäsen-
määrä. Salminen arveli tämän johtuvan pyrkimyksestä kiertää piiriveroa 

799   URPark: Oltermanni 1/1967.
800   URPark: K 1. Yhteistoimikunnan kokous 20.9.1967. Oltermanni 1-4/67.
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ja kehotti piirisihteeriä kohteliaasti tiedus-
telemaan kerhoilta, mikä jäsenistön luku-
määrä on oikea.801 

RUL:n rahoitus piireille väheni ja lo-
pulta loppui kokonaan. Oltermannille la-
dattiin yhä suurempia odotuksia. Yli puolet 
piirin toimintakauden 1.7.1968–30.6.1969 
budjetista laskettiin katettavaksi piirileh-
den mainostuloilla.802 Toiminnanjohtaja joutui syyskokouksessa 1968 
patistamaan kerhoja täyttämään ilmoitushankintatavoitteensa ja valitti, 
että eräät kerhot olivat sen kokonaan laiminlyöneet. Hän ehdotti Pohjois-
Hämeen piirin esimerkin mukaisesti palkkaamaan vakituisen ilmoitus-
hankkijan. Hänen ehdotuksensa sai paljon kannatuspuheenvuoroja, mutta 
toisaalta myös lehden kokoa ja ulkomuotoa arvosteltiin.803 Tästä oli joka 
tapauksessa seurauksena, että Oltermannin vuoden 1968 viimeisessä nu-
merossa haettiin palvelukseen ilmoitushankkijaa.804

Oltermanni ilmestyi vuonna 1968 samankokoisena ja näköisenä 
kuin edellisenä vuotena. Sivuja oli joka numerossa yli 30 ja urheilutulos-
ten määrä oli edelleen hyvin suuri. Valokuvien määrä oli vähäinen, ja il-
moitusten määrä väheni loppuvuotta kohden.805 Kustannussyistä, ja ehkä 
myös lehden ulkonäköön kohdistuneiden arvostelujen vuoksi, päätettiin 
muuttaa lehti tabloidi-kokoiseksi sanomalehdeksi vuoden 1969 alusta al-

kaen. Toimituskun-
ta kiinnitti lehden 
palvelukseen heti 
vuodenvaihteen jäl-
keen ilmoitushank-

kijan. Kahta eri henkilöä ehdittiin kokeilla kevätkaudella 1969 heikoin 
tuloksin. Vasta kolmas täytti odotukset hankkien Oltermanniin nume-
roon 3/69 ilmoituksia kaksikertaisesti yli tavoitteen.806 Ilmoitushankki-
joista huolimatta annettiin kerhoille edelleen ilmoitushankintatavoitteita 
ja kehotettiin Porvoon esimerkin mukaisesti keskittymään ns. rivi-ilmoi-
tuksiin, joita siellä oli menestyksellisesti hankittu. Ilmoitushankkijoiden 
onnistumiseen ei aluksi todennäköisesti luotettu.807

801   URPark: K 2. Toiminnanjohtajan kirje piirisihteerille 2.2.1968.
802   URPark: K 2. Piirin talousarvioehdotus.
803   URPark: K 2. Piirin syyskokouksen pöytäkirja 23.9.1968.
804   URPark: Oltermanni 4/1968.
805   URPark: Oltermannin vuosikerta 1968.
806   URPark: K 2 Piirin toimintakertomus 1.7.–30.6.1969.
807   Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto. Piirin kiertokirje 1/69.

Ensimmäinen tabloidi-kokoinen lehti ilmestyi vain nelisivuisena. 
Kuvia lehdessä oli edelleen hyvin vähän ja mainoksia niukanlaisesti. 
Päätoimittaja Salminen kertoi lehden ruotsinkielisessä osassa, että enää 
ei ruotsinkielistä yhteenveto-osaa tulla julkaisemaan ja peräsi siksi luki-
joita lähettämään ruotsinkielisiä artikkeleita lehteen. Seuraavassa lehden 
numerossa oli jo kuusi sivua, mutta ilmoituksia edelleen hyvin vähän. 
Lehdessä tarkasteltiin myös valtakunnallisia puolustuspoliittisia asioita 
mm. puolustusbudjettia ja varusmieskoulutusta. Seuraavat kaksi lehteä 
olivat jo kaksitoistasivuisia, kun ilmoitusmäärät kasvoivat.808

Piirilehden postittaminen jäsenistölle oli ongelmallista. Toiminnan-
johtaja joutui jokaisessa kiertokirjeessään varsin närkästyneenä muis-
tuttamaan kerhojen sihteereitä postituslistojen päivittämisestä. Jokaisen 
postituksen jälkeen palautui runsaasti lehtiä väärien tai puutteellisten 
osoitetietojen vuoksi.809

Oltermanni ilmestyi ensimmäisen kerran kuudesti toimintavuoden 
1970–71 aikana. Sisällön pulmana oli, ettei lehteen tullut tarpeeksi tieto-
ja kerhojen toiminnasta. Toiminnanjohtaja Salminen arveli tämän johtu-
van siitä, ettei kerhoihin ollut valittu kehotuksista huolimatta, muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta, tiedotusupseeria. Lisääntynyt ilmoituskan-
ta teki lehdestä kannattavan ja antoi huomattavan avun piirin taloudelle. 
Parantuneen tilanteen mukana myös lehden sivumäärä kasvoi. 810

Lehden täyttivät vuosien 1970–71 aikana piirin urheilu-uutiset ja 
mainokset, joita oli melko runsaasti. Kuvien määrä myös lisääntyi sivu-
määrän ja ilmoitusten myötä. Etusivulla oli selvästi uutisiksi luonnehdit-
tavia artikkeleita kuten selostus RUL:n liittokokouksesta ja puheenjoh-
tajan vaihdosta.811

Oltermanni oli hyvin tärkeä piirin taloudelle, ja siksi se oli esillä 
lähes kaikissa piirihallituksen kokouksissa. Toimintasuunnitelman mu-
kaan esim. vuonna 1973 oli tarkoitus julkaista lehti kuusi kertaa, mutta 
ilmestyskerrat jäivät neljään. Lehden painosmäärä oli n. 4 000 kpl nu-
meroa kohti. Kerhoja kehotettiin hankkimaan ilmoituksia ja lähettämään 
selostuksia toiminnastaan lehteen, joka poti ilmeistä artikkelipulaa. Sen 
tulevaisuus oli myös vaakalaudalla, ja piirihallitus neuvotteli Aliupseeri-
piirin kanssa koko lehden olemassaolosta.812

Vaikeuksista huolimatta päätettiin Oltermannia edelleen julkaista seu-

808   URPark. Oltermanni 1-4/69.
809   URPark: K 2. Toiminnanjohtajan kiertokirjeet 1969.
810   URPark K 3. Piirin toimintakertomus 1.7.1970-30.6.1971.
811   URPark: K 3. Oltermanni 4/70, 1/71, 4/71.
812    URPark. K 4. Piirihallituksen kokous 11.2.1974. Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 1973.
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raavina vuosina. Vain neljä numeroa leh-
teä ilmestyi vuosittain. Ilmoitushankin-
taan panostettiin, ja ilmoitustuotot peit-
tivät painatuksen ja postituskulut juuri 
ja juuri. Poikkeuksena olivat vain vuodet 
1974 ja 1975, jolloin Oltermannin ilmoi-

tustuotoista jäi varoja myös muihin piirin menoihin.813

Taloudellinen tilanne maassa huononi nopeasti vuoden 1976 aika-
na, ja sen myötä ilmoitusten saaminen Oltermanniin vaikeutui edelleen. 
Uudelle, vuoden alussa aloittaneelle, toiminnanjohtaja Esko Solalle asiat 
olivat vielä outoja, ja ensimmäisen lehden tekeminen sekä ilmoitushan-
kinta viivästyivät. Vielä syyskuun alun hallituksen kokouksessa todettiin 
numeroiden 1 ja 2 ilmoitushankinnan olevan jo lähes koossa. Lopulta 
kuitenkin jouduttiin marraskuun lopun piirihallituksen kokouksessa to-
teamaan, ettei toiminnanjohtaja ollut pystynyt vastaamaan lehden jat-
kuvasta ilmestymisestä lupauksistaan huolimatta. Oltermannin julkaise-
mista päätettiin kuitenkin jatkaa seuraavana vuonna ja siirtää osavastuu 
lehden taloudesta jäsenyhdistyksille. Näin ei Oltermanni ilmestynyt vuo-
den 1976 aikana lainkaan.814

Ensimmäinen vuoden tauon jälkeinen numero ilmestyi maaliskuus-
sa 1977. Kerhojen vastuulla ollut ilmoitushankinta sujui epätasaisesti. 
Kokouksessaan 30.9.1977 hallitus joutui toteamaan vain Järvenpään, 
Lohjan, Loviisan ja Tuusulan hoitaneen osuutensa. Tästä johtui, että esim. 
numeron 2 kustannuksista ilmoitushankinta kattoi vain noin puolet.815

Lehti lopetetaan
Lopulta piirin hallitus joutui tekemään syyskokouksessaan 1977 katkeran 
päätöksen Oltermannin julkaisemisen lopettamisesta toistaiseksi, vaikka 
vuoden aikana oli onnistuttu julkaisemaan neljä numeroa. Piirien talous 
ei omaa lehteä enää kestänyt. Samalla päätettiin hoitaa tiedotustoiminta 
piiritiedotteiden ja kerhojen omien tiedotteiden avulla.816

Seuraavien vuosien aikana keskusteltiin omasta lehdestä usein piiri-
hallituksen kokouksissa, ja etsittiin tiedottamiseen vaihtoehtoja. Eräänä 
tällaisena vaihtoehtona pohdittiin mm. Helsingin Reservin Sanomien 
tilaamista kerhoihin ja tiedotusten julkaisemista siinä. Monen kerhon, 
813   URPark, K 4. Piirin kevätkokous 24.3.1075 ja toimintakertomus vuodelta 1975.
814   URPark, K 5. Piirihallituksen kokous 14.9. ja 30.11.1976.
815   URPark. K 5. Piirin syyskokous 30.11.1976. Piirihallituksen pöytäkirja 30.9.1977.
816   URPark, K 5. Piirin syyskokous 24.11.1977.

esim. Keravan, hyvin kielteinen kanta kaatoi tämän ajatuksen. Oma lehti 
päätettiin korvata säännöllisesti noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä 
monistettavalla piiritiedotteella. Vielä vuonna 1980 kehotettiin kerhoja 
kuitenkin edelleen tilaamaan Helsingin Reservin Sanomia jäsenistölleen. 
Tämän lisäksi lehti tilattiin vuoden aikana kahdesti kaikille uusmaalai-
sille reserviupseerikerhojen jäsenille. Näissä numeroissa tiedotettiin toi-
mintavuoden urheiluohjelmasta ja retkistä.817 

Yhteistyötä Helsingin Reservin Sanomien kanssa jatkettiin seuraava-
nakin vuonna. Lehteen saatiin syksyllä 1981 oma Uudenmaan Reserviup-
seeripiirin toiminnanjohtajan palsta, jossa uusi toiminnanjohtaja ”Tysse” 
Raatikainen kertoi tulevista ja myös menneistä tapahtumista. Piirin tie-
dottamista pyrittiin tehostamaan sopimalla Helsingin Reservin Sanomien 
kanssa, että piiri saa palstatilaa kokeilumielessä jokaisessa tässä 12 kertaa 
vuodessa ilmestyvässä lehdessä vuoden 1982 aikana. Lisäksi toiminnan-
johtaja suositteli kerhoja tilaamaan lehti jäsenistölleen tai ainakin halli-
tusten jäsenille. Tämä siksi, että piirin saama palstatila lehdessä riippui 
tilausten määrästä. Aluksi piiri sai lehdessä vakiopaikallaan vain pari 
palstaa, mutta vähitellen määrä lisääntyi neljään.818

Helsingin Reservin Sanomien antamaa palstatilaa ja sen kautta an-

817  URPark: K 5. Piirihallituksen kokous 4/78, 1/79,1/80. URPark: K 6. Piirin toimintakerto-
        mus vuodelta 1980.
818   URPark: K 6. Kopio toiminnanjohtajan palstasta. Helsingin Reservin Sanomat 9/81. 1-7/82.

Vuoden 1983 Oltermannin toimitus koolla. Oikealta vastaava päätoimittaja Matti Kle-
mi, Pentti Orhala, Pentti Hyvärinen, Tysse Raatikainen ja Pertti Jokinen.
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nettavaa informaatiota jäse-
nistölle ei pidetty riittävänä, 
siksi julkaistiin vuonna 1982 
Uudenmaan reserviläispiiri-
en yhteinen vuosijulkaisu Ol-
termannin nimellä. Julkaisun 
päätoimittajana oli aliupseeri-
en Tuomo Heimonen ja toimit-
tajina Jukka-Pekka Niku ja Mi-
kael Baer. Tässä A 5-kokoisessa 
julkaisussa oli Etelä-Suomen 
sotilasläänin komentajan, ken-
raaliluutnantti Jaakko Valtasen 
tervehdys ja tiedot Sotilaspiiri-
en päälliköistä, piirien puheen-
johtajista ja toiminnanjohtajas-
ta. Näiden lisäksi oli lyhyt ku-
vaus jokaisesta piirien kerhosta 
yhteystietoineen. Mainokset 
täyttivät yli kolmanneksen jul-

kaisun sivuista.819 
Vähitellen sekä liittojen että myös Uudenmaan piirien taloudet al-

koivat kohentua, ja ajatukset piirin omasta lehdestä nousivat jälleen esiin. 
Vielä vuonna 1983 julkaistiin edellisen vuoden mallin mukainen vuosi-
julkaisu, jonka päätoimittajana oli Matti Klemi sekä toimittajina Pentti 
Hyvärinen ja Pertti Jokinen. Toiminnanjohtaja Väinö ”Tysse” Raatikainen 
osallistui myös aktiivisesti julkaisun toimittamiseen. Uusi julkaisu oli jo 
edeltäjäänsä monipuolisempi. Siinä oli tervehdysten ja kerhoesittelyjen 
lisäksi myös selostukset piirien toimintasuunnitelmista ja toimenpiteistä 
niiden toteuttamiseksi sekä vuoden 1983 tapahtumakalenteri.820

Helsingin Reservin Sanomissa oli voitu julkaista piirin toiminnan-
johtajan palstaa, mutta lehteä arvosteltiin, koska se oli usein mielival-
taisesti pilkkonut ja muuttanut lähetettyjä tekstejä. Lehti ei myöskään 
ollut saavuttanut Uudenmaan piirin jäsenten keskuudessa suosiota, ja 
tilausmäärät jäivät vaatimattomiksi. Oma säännöllisesti ilmestyvä lehti 
koettiin yhä tärkeämmäksi,821

819   URPark: Oltermannin vuosijulkaisu 1982.
820   URPark: Oltermannin vuosijulkaisu 1983.
821   URPark: K 7. Piirihallitus 1.9.1983
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Oltermanni syntyy uudelleen
Vuosijulkaisu tehtiin vielä kerran vuoden 1984 aluksi, mutta sitä seurasi 
välittömästi tabloidikokoinen 12-sivuinen piirilehti, joka näin oli syn-
tynyt uudelleen. Oltermannin numero 2/1982 oli jo oikea tiedotuslehti 
mielenkiintoisine artikkeleineen, tiedotuksineen ja uutisineen. Lehden 
päätoimittajana toimi lohjalainen Pertti Jokinen. Alku oli kuitenkin han-
kalaa, koska ilmoitushankinnan hitauden vuoksi numero 2 myöhästyi. 
Tämä koettiin ongelmaksi kilpailutoiminnan tiedotuksen vuoksi. Ensim-
mäisen sanomalehden muotoisen Oltermannin kustantamiseen piirit 
joutuivat uhraamaan vähiä rahojaan. Siksi toiminnanjohtaja Tysse Raati-
kainen haastoi kaikki yli 50-vuotiaat reserviupseerit ja aliupseerit lehden 
tukikampanjaan 100.- markan panoksella.822

Oltermannin numerossa 1/84 päätoimittaja Pertti Jokinen kirjoitti 
pääkirjoituksessaan reserviläistiedottamisen olevan alennustilassa. Hän 
tarkoitti artikkelissaan nimenomaan järjestöstä ulospäin paikallisten, 
maakunnallisten ja valtakunnallisten joukkotiedotusvälineiden kautta 
luotavaa kuvaa vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta. Erityisen 
kärkevästi Jokinen arvosteli liittoja.823

Kuten oli ehkä odotettavissa, reagoitiin asiaan voimakkaasti. Re-
servin Aliupseerien Liiton toiminnanjohtaja Hannu Théman lähetti pit-
kän vastineen julkaistavaksi Oltermannissa ja lisäksi hän lähetti Tuomo 
Heimosen vastineen, joka käsitteli maanpuolustustiedottamista ja vai-
kuttamisen ongelmaa. Reijo Nummelan mukaan oli turhaan synnytetty 
”myrsky vesilasissa”. Hänen mielestään ei kannattanut alkaa taittaa asi-
asta peistä Oltermannin palstoilla, koska edistystä tiedottamisessa oli jo 
havaittu.824

Uusi	päätoimittaja	Erik	Läckström
Vuoden 1985 alusta aloitti Oltermannin päätoimittajana porvoolainen 
Erik Läckström. Lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa keskimäärin 
18-sivuisena. Kuvien määrä lehdessä lisääntyi, mutta myös mainosten 
määrä, jolla oli merkittävä vaikutus piirien talouteen. Ruotsinkielisten 
artikkelien määrä myös lisääntyi, todennäköisesti uuden päätoimittajan 
ansiosta. Ensimmäisen kerran piirilehdessä käytettiin sinistä lisäväriä yh-

822   URPark: Oltermanni 1/84 ja 2/84
823   URPark: Oltermanni 1/84.
824   URPark: K 8. Thémanin kirje Jokiselle. Reijo Nummelan kirje Pentti Orhalalle 20.6.1984.

dellä sivulla Nurmijärvellä pidetyn III maanpuolustuspäivän ilmoituk-
sessa.825 

Oltermanniin ja sen toimittamiseen piireissä oltiin tyytyväisiä, ja sik-
si pyydettiin Erik Läckströmiä jatkamaan tehtävässään vielä seuraavan 
vuoden.826 Uudenmaan Reserviupseeripiiri päätti syyskokouksessa siirtää 
Oltermannin taloudellisen vastuun piirien yhteistyötoimikunnalle (PYT), 
koska lehti oli leimallisesti molempien piirien yhteistä toimintaa, ja jotta 
se saataisiin normaalien tilinpidollisten toimenpiteiden alaiseksi.827

Matti Kyllönen päätoimittajaksi
Matti Kyllönen Keravalta aloitti Oltermannin päätoimittajana vuoden 
1987 alkaessa. Lehden painopaikka säilyi entisenä.828 Lehden ulkonä-
kö ei uuden päätoimittajan myötä vielä merkittävästi muuttunut. Taitto 
selkiintyi jonkin verran, kun artikkelien ympärille tuli kehykset. Kuvi-
en määrä oli edelleen vähäinen, mutta lisääntyi edellisvuodesta selvästi. 
Tuusulassa järjestetyn Uudenmaan V maanpuolustuspäivän yhteydessä 
juhlatoimikunta julkaisi 12-sivuisen lisälehden, jossa oli sinistä lisäväriä 
kannessa ja sisäaukeamalla.829  

Lehti koki myös arvostelua. Vihdin kerhon puheenjohtaja Pentti Or-
hala oli kerhonsa syyskokouksessa 1987 esittänyt, että kerhon jäsenille ei 
tilattaisi Oltermannia seuraavana vuonna, koska hänen mielestään lehden 
sisältö oli vaikeaselkoista, huonosti luettavaa, artikkelit epäjohdonmukai-
sia ja lehden tekninen taso heikko. Kovaa arvostelua, mutta syynä tähän 
oli todennäköisesti lehden sijasta perimmiltään Orhalan ja piirin johdon 
väliset erimielisyydet valittaessa piirin edustajaa liittohallitukseen.830 

Lehden painopai-
kaksi valittiin vuo-
deksi 1988 edul-
lisimman tarjouk-
sen tehnyt Nurmi-
järven Sanomat, ja 

samalla lehden koko muuttui hieman suuremmaksi ns. euroformaattiin, 
jossa on viiden palstan sijasta kuusi. Tämä saattoi olla myös kirjapainon 

825   URPark: Oltermannin vuosikerta 1985
826   URPark: K 9. Piirien yhteistyötoimikunnan (PYT) kokous 12.8.1985. 
827   URPark: K 9. Piirin syyskokous 14.10.1985.
828   URPark: K 10. Piirien yhteistyötoimikunta. 12.11.1986
829   Oltermanni 1-4/78.
830   Kurunmäki 2009: s. 36.
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vaatimus. Samalla saatiin etusivulle lisäväriksi sininen, joka selvästi elä-
vöitti lehden ulkonäköä. Sivumäärä vaihteli 16 ja 20 sivun välillä.831

Lehden uusi ulkomuoto näyttää tulleen yllätyksenä yhteistyötoi-
mikunnan monelle jäsenelle. Muutos oli tehty ohi toiminnanjohtajan, 
Oltermannin toimituskunnan ja Aliupseeripiirin. Reserviupseeripiirin 
työvaliokunta keskusteli uudistuneesta lehdestä maaliskuun 1988 koko-
uksessaan, ja se sai melkoisesti kritiikkiä osakseen. Oltermannin uusi ul-
komuoto sai toisaalta Reserviupseerien naisten puheenjohtajalta kiitosta. 
Hänen mukaansa lehden ilmettä pidettiin nyt modernina ja kiinnostusta 
herättävänä. Kuvien määrä lisääntyi jonkin verran, ja niiden laatu parani 
hieman.832

Aikaisemmin teh-
dyn päätöksen mu-
kaan käytiin lehden 
painatuksesta uusi 
tarjouskierros, jonka 
perusteella painopaikka muuttui jälleen vuonna 1989 ja samalla myös 
jälleen lehden koko. Uudeksi painopaikaksi valittiin Keski-Uusimaa Oy 
ja koko palautui aikaisempaan tabloidi-kokoon. Uuden päätoimittajan 
löytäminen oli huolestuttanut piirien yhteistyötoimikuntaa koko vuoden 

831   URPark: K 11. PYT kokous 17.12.1987.
832    URPark: K 12. Piirin työvaliokunnan kokous 8.3.ja 28.4.1988. Oltermanni vuosikerta 1988.

Taistelukoululla Tuusulassa joulukuussa 1988 järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin lehden 
ilmoitusplaketit ja kunniakirjat neljälle suurimmalle ilmoittajalle ja seitsemälle ilmoi-
tushankkijalle.

1988, koska Matti Kyllönen oli jo keväällä ilmoittanut luopuvansa teh-
tävästään. Etsintä tuotti lopulta tuloksen ja marraskuun kokouksessaan 
PYT saattoi valita uudeksi Oltermannin päätoimittajaksi Jouko Kitulan 
Tuusulasta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.833

Jouko Kitulan kausi
Piirit ja Oltermanni olivat ottaneet tavaksi palkita vuosittain lehden 
suurimpia ilmoittajia ja tehokkaimpia ilmoitushankkijoita. Joulukuus-
sa 1988 järjestettiin Tuusulassa tilaisuus, missä jaettiin lehden plaketit 
suurimmille ilmoittajille Kesko Oy:lle ja Kansallis-Osake-Pankille, Uni-
on Öljyille ja Metsä-Serla Oy:lle. Seitsemän ilmoitushankkijaa sai myös 
plakettinsa.834

Oltermanni koki myös vastoinkäymisiä. Lehti veloitettiin kerhoilta 
jäsenmäärän mukaan, ja joillain kerhoilla oli ilmeisesti vaikeuksia mak-
sun suorittamisessa. Tästä syystä esim. Nurmijärven kerho ilmoitti vuo-

833   URPark: K 12. PYT kokous 17.12. 1988.
834   URPark. Oltermanni 1/1989.

Oltermannin päätoimittaja Jouko Santala ja toiminnanjohtaja Pekka Lenkkeri kävivät 
luovuttamassa edelliselle päätoimittajalle Jouko Kitulalle perinteiset piirien kunniakil-
vet ja kehykseen laitetun Oltermannin painolevyn.
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den 1988 lopussa sanoutuvansa irti lehden tilaamisesta jäsenilleen.835 
Samoin teki Vihdin Reserviupseerikerho, joka päätti yksimielisesti vuo-
den 1989 lopulla lopettaa lehden tilaamisen jäsenistölleen.836 Nämä jäivät 
lopulta ainoiksi tämän päätöksen tehneiksi kerhoiksi. Ainakaan Vihdin 
Reserviupseerikerhon kohdalla ei tilausten lopettaminen ollut ilmeisesti 
taloudellinen kysymys.

Uuden päätoimittajan Jouko Kitulan ja painopaikan muutoksen 
myötä myös lehden ulkonäkö muuttui jälleen vuonna 1989. Ensimmäi-
sessä pääkirjoituksessaan uusi päätoimittaja ilmoitti lehden pyrkivän seu-
raavien vuosien aikana lähemmäksi rivijäseniä. Samalla hän lupasi, että se 
tulee jämäköitymään ja säilyttämään mielekkäät, antoisat ja valistavat ar-
tikkelinsa. Päätoimittaja haastoi jäsenistöä aktiivisuuteen ja lähettämään 
kirjoituksia ja kuvia toiminnasta. Kuvien määrä lisääntyi heti ensimmäi-
sissä numeroissa ja uudistuneen taiton myötä ulkonäkö selkiintyi.837

Lehden painosmäärä oli piirien yhteiseen jäsenistön määrään näh-
den melko suuri: 5 000 kpl. Oltermannin vapaakappaleiden piirissä olivat 
myös alueen kirjastot ja sanomalehdet. Lehti lähetettiin myös Uudenmaan 
kansanedustajille. Edellisistä vuosista poiketen ei vuonna 1990 enää jaettu 
ilmoitushankintapalkintoja ilmoittajille eikä ilmoitushankkijoille.838

Oltermannin lukijamatkat alkavat
Edellisten vuosikymmenten aikana piiri oli järjestänyt useita tutustumis-
matkoja sekä sotilas- että siviilikohteisiin Suomessa. Vuonna 1990-luvul-
la siirryttiin Oltermannin kautta matkoihin naapurimaihin. Näin saivat 
myöhemmin hyvin suosituiksi tulleet Oltermannin lukijamatkat alkun-
sa. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt kotimaisten tutustumisretkien loppu-
mista kokonaan. Toiminnanjohtaja Pekka Lenkkeri järjesti ensimmäisen 
Oltermannin lukijamatkan Ruotsiin marraskuun alussa 1990. Matkan 
oppaana toimi aikaisemmin pitkään Itä-Uudenmaan Sotilaspiirin pääl-
likkönä ollut eversti Olli Yki-Järvinen. Matkalla tutustuttiin mm. Ruotsin 
Armeijamuseoon ja sen erikoisnäyttelyyn. Seuraavana vuonna suunnitel-
tiin ensimmäistä lukijamatkaan itärajan taakse, mutta järjestävän matka-
toimiston konkurssin myötä se jouduttiin perumaan.839

835   URPark: K 14. Piirin työvaliokunnan kokous 2.3.1989.
836   URPark: K 14. Piirihallitus 7.12.1989, liite.
837   URPark: Oltermannin vuosikerta 1989.
838   URPark: K  16. Piirin toimintakertomus vuodelta 1990.
839   Pekka Lenkkerin haastattelu 20.1.2010. Itärajan auettua olivat Oltermannin lukijamatkat hyvin suosittuja.
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Päätoimittaja vaihtuu
Päätoimittaja Jouko Kitula oli jo keväällä 1990 ilmoittanut, ettei ole enää 
käytettävissä päätoimittajan tehtävään seuraavan vuoden alussa. Piirien 
yhteistyötoimikunta toimi nopeasti ja jo 12.6.1990 voitiin ilmoittaa, että 
Viikkouutisten toimitusjohtaja Jouko Santala oli suostunut Olterman-
nin uudeksi päätoimittajaksi vuosiksi 1991–92. Santalan kohdalle sattui 
mahdollisimman huono taloudellinen tilanne: 1990-luvun alun lama. 
Oltermannin talous notkahti, ja lehti ilmestyi näiden vuosien aikana 
16-sivuisena. Lehden 
painosmäärä oli edel-
lisvuosia pienempi 
4 000 kpl, ja mainok-
set vähenivät lähes 
olemattomiin. Leh-
den artikkelien kirjoittajiksi onnistuttiin saamaan hyvin arvovaltaisia ul-
kopuolisia henkilöitä esim.: kansanedustajat Kalevi Lamminen, Henrik 
Lax ja Anneli Taina, pankinjohtajat Tapani Ruokanen ja Matti Paavonsa-
lo, ylijohtaja Juhani Nummela, varatuomari Veikko Vennamo, kenraali-
luutnantti Erkki Rannikko, everstit Juhani Paakkinen ja Kalevi Usva sekä 
everstiluutnantti Erkki Nordberg.840

Oltermannin lukijamatkoilla yksi vuosi jäi väliin, mutta syyskuussa 
1992 tehtiin matka itärajan taakse Pietariin ja Kannakselle. Mukana oli 
42 lehden lukijaa, osa puolisoineen. Onnistunut matka sai Pekka Lenk-
kerin suunnittelemaan vastaavanlaisia lisää.841

Reijo Nummelan päätoimittajakausi
Päätoimittaja Jouko Santala oli lupautunut tehtäväänsä vain kahden vuo-
den ajaksi. Uuden päätoimittajan löytäminen osoittautui PYT:n kokouk-
sissa hankalaksi. Lopulta tehtävään lupautui piirin eroava puheenjohtaja 
Reijo Nummela Keravalta, joka aloitti päätoimittajana vuoden 1993 alus-
sa. Merkittävä muutos Oltermannin rahoitukseen tuli, kun PYT päätti, 
että Oltermannin tilausmaksu piti sisällyttää piirien jäsenmaksuun. Tämä 
toimenpide sai jälleen kaikki kerhot mukaan Oltermannin tilaajiksi.842 
Reserviupseeripiirin puolesta päätös oli jo vahvistettu syyskokouksessa 

840   URPark: K 16. Piirien yhteistoimikunta 12.6.1990. Oltermannin vuosikerrat 1991–1992.
841   URPark: K 16. Piirin toimintakertomus 1992. Pekka Lenkkerin haastattelu 6.2.2010.
842   URPark: K 17. PYT:n kokous 15.12.1992.

marraskuussa 1992.843

Reijo Nummelan kaksivuotisella päätoimittajakaudella Oltermanni 
keskittyi hyvin voimakkaasti turvallisuuspoliittisiin aiheisiin, jotka olivat 
ajankohtaisia Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisessä Suomessa. Maamme 
mahdollinen jäsenyys Euroopan yhteisössä ja liittymisen vaikutukset oli-
vat myös usein esillä. Puolustusvoimien eri joukko-osastojen esittelyjä oli 
runsaasti. Suomen sotilaallista historiaa valotettiin aina nuijasodasta ja 
Suomen sodasta jääkäriliikkeen kautta talvi- ja jatkosodan tapahtumiin. 
Sivumäärä oli kaikissa ilmestyneissä numeroissa 16.844

Rainer	Wiceen	päätoimittajaksi
Lehden päätoimittajana aloitti vuoden 1995 alussa entinen pitkäaikainen 
piirisihteeri Rainer Wiceen Tuusulasta. Päätoimittajakauden pituudek-
si oli vakiintunut kaksi vuotta. Lehden toimituskuntaan kuuluivat Reijo 
Nummela, Heikki Nieminen, Markku Onttonen ja Veikko Karhumäki. 
Suomen Reserviupseerien Naisten Uudenmaan alueen edustajana oli Si-
nikka Hurttia. Oltermanni oli edelleen julkaisijajärjestöjensä pääasiallisin 
tiedotuskanava. Tavoitteena oli pitää lukijat ajan tasalla turvallisuuspoli-
tiikan eri osa-alueista ja nopeasti kehittyvän vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen suuntaviivoista. Lehden sivumäärä kasvoi jonkin verran. Kahdessa 
numerossa sivumäärä oli 20. Mainoksia oli edelleen varsin vähän, mutta 
kuvien määrä lisääntyi.845

Seuraavana vuonna lehdessä lisääntyivät artikkelit vapaehtoisesta 
maanpuolustuksesta, paikallisosastotoiminnasta ja reserviyksiköistä. 
Reijo Nummela jatkoi lehdessä ansiokkaasti Venäjän kehityksen ja on-
gelmien seuraamista ja analysointia. Rajantakaisen Karjalan tilanne sai 
myös paljon huomiota. Maanpuolustusjuhla ja lukijamatka saivat myös 
ansaitsemansa palstatilan. Erilaisten tiedotusten määrä lisääntyi, mutta 
mainosten määrä oli edelleen hyvin vähäinen.846

Oltermanni vuoden piirilehdeksi
Oltermanni valittiin RUL:n vuoden 1996 parhaaksi piirilehdeksi. Tämän 
huomattavan tunnustuksen myöntämisen kriteereinä olivat mm: ”Kyky 

843   URPark: K 16. Piirin syyskokous 5.11.1992.
844   URParki: Oltermannin vuosikerrat 1993–1994.
845   URPark. Oltermannin vuosikerta 1995.
846   URPark: Oltermannin vuosikerta 1996.
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tukea reserviläispiirejä ja maanpuolus-
tustyötä viestinnällisin keinoin sekä si-
sällön kiinnostavuus, monipuolisuus, 
luotettavuus, lehden ulkoasu ja toimit-
tamisessa näkyvä reserviläisten vapaa-
ehtoinen työpanos.”847

Oltermannin 
lukijamatkoja
Vuodesta 1993 lähtien Oltermannin 
lukijamatkat järjestettiin yhteistyössä 
Kenttätykistön Pääkaupunkiseudun 
killan tiedotuslehden Tulikomento-
ja kanssa. Näin voitiin varmistaa, että 
lukijamatkat eivät peruunnu osanotta-
jien puutteesta. Yhteinen nimittäjä oli 
Pekka Lenkkeri, joka oli sekä piirien 

toiminnanjohtaja että killan Tuliko-
mentoja-lehden päätoimittaja. 

Suomalaisten entisille taistelu-
paikoille ja menetettyyn Karjalaan suuntautuneet matkat saavuttivat 
suuren suosion. Asiantuntevina oppaina oli 1990-luvun loppupuolella 
evl Anssi Vuorenmaa, evl Antti Juutilainen ja ev Sampo Ahto. Heidän 
johdollaan on kierretty Laatokka (1993), käyty Karhumäessä (1994), ol-
tu Jääkärien jäljillä Baltiassa (1995), kierretty Laatokka toiseen kertaan 
(1996), kierretty Suomenlahti (1997) ja tutustuttu uudestaan Kannak-
seen vuonna 1998. Kaikille matkoille lehden lukijoita osallistui täysi bus-
silasti, monet perheenjäsenineen.848

Päätoimittaja vaihtuu
Rainer Wiceenin jälkeen aloitti vuoden 1997 alussa Oltermannin pää-
toimittajana kapteeni (majuri) Juha Koskenranta Järvenpäästä. Uuden 
päätoimittajan myötä siirryttiin lehden ladonnassa tietokoneaikaan. 
Lehden ulkoinen ilme ei juuri muuttunut. Erilaisten puolustusvoimien 
toiminnasta kertovien artikkelien määrä lehdessä kasvoi. Esittelyvuo-

847   URPark: Oltermanni 1/97.
848   Lenkkeri 1999: s. 57.

Oltermanni sai vuoden 1996 parhaan 
piirilehden palkinnon. Päätoimittaja 
Rainer Wiceen kunniakirja kädessään.

roon tulivat puolustusvoiminen nopean toiminnan joukot, ilmavoimat, 
laskuvarjojääkärit ja sukeltajat jne. Markku Onttonen piti yllä lehdessä 
mielenkiintoista Suomen jääkäreistä kertovaa artikkelisarjaa. Piirien pu-
heenjohtajat selostivat omilla palstoillaan jokaisessa lehden numerossa 
piiriensä toimintaa. Silmiinpistävää oli loppuvuodesta 1997 ilmoitusten 
määrän merkittävä kasvu, joka mahdollisti vuoden viimeisen numeron 
ilmestymisen peräti 32-sivuisena.849

Vuoden 1997 viimeisessä numerossa julkaistiin tutkimus vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön toimintaedellytyksistä. Vastaukset pyydettiin 
tammikuun 1998 loppuun mennessä. Kysely osui ajan hermoon. Kes-
kustelu maanpuolustuskoulutuksen asemasta maapuolustusjärjestöjen 
kentässä kävi kuumana. Kyselyn julkaisi myös Kymen Salpa ja Helsingin 
Reservin Sanomat. Tämä oli ensimmäinen yhteistoimi kolmen piirileh-
den ja kuuden reserviläispiirin historiassa. Kyselyn tulosten perusteella 
piirihallitus jätti kannanottonsa liittohallitukselle vapaaehtoisen maan-
puolustustyön kehittämisestä.850

Lehdessä oli vuoden aikana sivuja yhteensä 96, joka oli 50 % 
enemmän kuin oli budjetoitu, mutta onnistuneen ilmoitushankinnan 
ansiosta talous säilyi tasapainossa. Tämä oli lähinnä lehden oman il-
moitushankkijan keravalaisen Tapani Kirjosen ansiota.  Painosmäärät 
vaihtelivat 4000–4400 kpl välillä. Oltermanni postitettiin jäsenistön 
lisäksi edelleen Uudenmaan kansanedustajille sekä varuskuntiin. Eräi-
den jäsenkerhojen ansiosta Oltermanni oli esillä myös monen kirjaston 
lukusalissa.851

Seuraavana ilmestymisvuotena puolustusvoimia käsittelevät artik-
kelit lisääntyivät entisestään. Jokaisessa numerossa oli runsaasti tietoa 
puolustuksen eri osa-alueista, kuten talven vaikutuksesta eri puolustus-
haaroihin, sodankäynnin teknistymisestä, eri asejärjestelmistä ja naapuri-
maiden sotilaallisesta valmiudesta ja kehityksestä. Piirien omasta toimin-
nasta ja tapahtumista kertovat artikkelit olivat selvänä vähemmistönä.852

Lehden taloudellisia tukijoita ja ahkeria kirjoittajia palkittiin vuo-
delta 1998 Taistelukoulun upseerikerholla järjestetyssä tilaisuudessa 
huhtikuussa 1999. Neljätoista henkilöä 29 kutsutusta sai kiitokseksi 
Oltermanni-kunniakirjat.853

849   URPark: Oltermannin vuosikerta 1997.
850   URPark: Oltermanni 4/97. 1/98.
851   URPark: K 20. Piirin toimintakertomus vuodelta 1997.
852   URPark: Oltermannin vuosikerta 1998.
853   URPark: Oltermanni 2/99.
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Jälleen uusi päätoimittaja
Vuoden 1998 lopulla järvenpääläinen kapteeni res Yrjö Lindström va-
littiin Oltermannin uudeksi päätoimittajaksi vuosille 1999–2000. Hän 
oli toiminut vuosikymmenen alussa piirin koulutuspäällikkönä. Lehden 
tuotonjakoa päätettiin samalla muuttaa siten, että mainoksen hankki-
va kerho saa 60 prosenttia aiemman 90 prosentin sijaan. Tällä halut-
tiin varmistaa lehden taloutta.854 Uuden päätoimittajan myötä vaihtui 
myös lehden painopaikka. Sivuvalmistus tapahtui edelleen Marker Oy:n 
Kellokas-lehden tiloissa Tuusulassa ja painatus Painoyhtymä OY:ssä Lo-
viisassa.855

Oltermannin taival alkoi olla kivikkoista. Piirin puheenjohtaja Veikko 
Karhumäki arvosteli voimakkaasti lehteä marraskuun 1999 piirihallituk-
sen kokouksessa. Hänen mukaansa ”Oltermanni oli ollut edellisvuosina 
ilo, mutta kuluvana vuonna myös murhe”. Lehden numero 2/99 oli ollut 
hänen mielestään ”pohjakosketus niin taiton kuin sisällönkin kannalta”. 
Aikapula oli ilmeisesti vaivannut sisällön tarkistamista ja oikolukua. Nu-
merot olivat myöhästyneet ja tuottaneet tappiota. Myös Reserviläispiiri 
oli esittänyt kritiikkiä. Piirihallitus päätti, että lehti julkaistaan vastaisuu-
dessa yli 16-sivuisena vain jos siihen on varaa.856

Oltermannin vuoden 1999 toisessa numerossa alkoi uutuutena 
piiripäällikön palsta sivun kokoisena. Tästä alkoi yhä jatkuva perinne. 
Samassa numerossa Seppo Sundberg kertasi artikkelissaan miten Maan-
puolustuskoulutus ry oli 1990-luvulla kehittynyt.857

Yrjö Lindströmin kaudella lehdessä keskityttiin hyvin voimakkaasti 
sotahistoriallisiin aiheisiin. Esillä olivat sekä talvisodan että välirauhan 
aikaiset tapahtumat. Vuoden 2000 aikana mainosten määrä vähitellen 
lisääntyi. Uudenmaan Maanpuolustuspiiriltä saatu rahallinen tuki tiedo-
tussivujen julkaisemisesta oli taloudellisesti merkittävää sotilasläänin tuen 
päätyttyä. Kuitenkin jouduttiin taloudellisista syistä kaksi vuoden 2000 nu-
meroista julkaisemaan vain 16-sivuisena. Lehden mainoshankkijana alkoi 
toimia Armi Kääriä, jonka työ näkyi vähitellen lisääntyvänä sivumääränä. 
Vuoden 2000 viimeinen numero julkaistiin jo 24-sivuisena.858

854   URPark: K 20. Piirihallituksen kokous 4.11.1998.
855   URPark: K 20. Piirihallituksen kokous 10.3.1999.
856   URPark: K 20 Piirihallituksen kokous 3.11.1999. Veikko Karhumäen avauspuheenvuoro.
857   URPark: Oltermanni 2/99
858   URPark: Oltermanni 1/00 ja vuosikerta 2000.

Jukka Mustonen päätoimittajaksi
Yrjö Lindströmin kaksivuotisen päätoimittajakauden päätyttyä Reservi-
läispiirin Jukka Mustonen Porvoosta valittiin Oltermannin uudeksi pää-
toimittajaksi vuosiksi 2001–2002. Uuden päätoimittajan myötä vaihtui 
myös lehden painopaikka. Uusi painopaikka oli Salon Lehtitehdas Oy, 
jossa sekä painojälki ja erityisesti painopaperi paranivat huomattavasti ai-
kaisemmasta. Lehden talous oli edellisvuoden aikana saatu tasapainoon, 
mutta kuitenkin lehti budjetoitiin julkaistavaksi ainoastaan 16-sivuisena 
ja vain mahdollisuuksien mukaan 24-sivuisena.859

Uuden päätoimittajan aloittaessa piirien yhteistyötoimikunta (PYT), 
joka samalla oli Oltermannin toimituskunta, teki kokouksessaan tammi-
kuun alussa 2001 lehden toiminnallisen linjauksen. Kokoukseen osal-
listuivat Sinikka Hurttia, Arto Kivistö, Veikko Karhumäki, Jukka Sariola, 
Pirjo Koponen, Timo Saloranta, Kari Suomela, Jukka Mustonen ja Pekka 
Pulkkinen. Sisällöstä päätettiin, että sota- ja muuta historiaa saa olla vain 
sivun verran lehteä kohti. Lindströmin kaudella nämä aiheet olivat saa-
neet suurimman osan palstatilasta. Päätettiin myös aloittaa kerhokohtai-
set esittelyt ja joukko-osastojen esittelyt. Piirien ja maanpuolustusnais-
ten piirijärjestön esittelyt päätettiin ottaa mukaan heti ensimmäisessä 
numerossa.860 Toimituskunta antoi uudelle päätoimittajalle varsin tiukat 
raamit toimitustyöhön ja halusi selvästi ottaa aikaisempaa lujemman ot-
teen lehden toimituslinjaan. 

Väriä
Vuonna 2001 Uudenmaan 19. Maanpuolustuspäivän yhteydessä Olter-
mannia hyödynnettiin uudella tavalla. Juhlatoimikunta kustansi nelisivui-
sen värillisen lisäliit-
teen ja tuhannen kap-
paleen ylimääräisen 
painoksen. Aikaisem-
pina vuosina oli leh-
den etusivulla ollut vain yksi, sininen lisäväri, jolla lehden nimi painettiin 
ja väritettiin joitakin kertoja etusivun kuvaa.861 Tämän kerran jälkeen saatiin 
lehteen odottaa värikuvia vielä kolme vuotta.

859   URPark: K 21. Piirihallituksen kokous 14.3.2001. Oltermanni 1/01.
860   URPark: K 21. PYT:n ja toimituskunnan kokous 2.1.2001.
861    URPark: Oltermanni 3/2001.
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Lehden päätoimittajan paikka oli ollut ennen Jukka Mustosta kahdeksan 
vuoden ajan Reserviupseeripiirin kautta tulleiden päätoimittajien hoidossa. 
Tästä syystä Reserviupseeripiirin työvaliokunta päätti ehdottaa piirien 
yhteistyötoimikunnalle, että Reserviläispiiri vastaisi päätoimittajan hank-
kimisesta edelleen seuraavan kahden vuoden ajaksi. 862 Lopulta Mustonen 
saatiin taivuteltua jatkamaan päätoimittajakauttaan vielä toisella kaksi-
vuotisjaksolla.863

Tuusulan Reserviupseerikerho oli ehdottanut Oltermannin lähettämis-
tä alueen jokaiseen talouteen jäsenhankinnan tehostamiseksi. Olterman-
nin toimituskunta vahvistettuna molempien piirien puheenjohtajilla totesi 
hankkeen kuitenkin taloudellisesti liian vaativaksi ja torjui aloitteen.864

Oltermanni ulkonäkö ja taitto eivät muuttunut juurikaan Mustosen 
toisella kaksivuotiskaudella. Piirin ja kerhojen toiminnasta kertovat artik-
kelit ja kuvat lisääntyivät kuitenkin selvästi. Toimituskunta piti ilmeisesti 
ohjat tiukalla, koska esimerkiksi sotahistoriallisten artikkeleiden määrä 
pysyi asetetuissa rajoissa.865

Vuonna 2004 oli lehden talous jo tasapainossa. Lehden osuus jäsen-
maksusta oli 3.- €. Oltermannin painosmäärät vaihtelivat 4700 ja 5000 
kpl välillä, ja sivumäärä oli vuoden aikana yhteensä 76. Lehti postitettiin 
jäsenistön lisäksi yhteistyökumppaneille ja läänin varuskuntiin. Turva-
kurssin Killan ja Suomen Maanpuolustusnaisten Liiton Uudenmaan pii-
rin jäsenet saivat myös lehden kotiin postitettuna erillistilauksesta. Lehti 
lähetettiin lisäksi Uudenmaan Kiltapiirin johtohenkilöille.866

Päättäessään nelivuotista päätoimittajakauttaan Jukka Mustonen 
kirjoitti pääkirjoituksessaan: 

”Piirilehteä ei voi julkaista ilman kustannuksia. Ilmoitushankinnan 
tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Helppo tapa ansaita rahaa yhdistyk-
sen kassaan on ilmoitushankinta Oltermanniin. Jakosuhde lehden ja 
yhdistyksen välillä on kaikkia osapuolia hyödyttävä. Yhdistykset voi-
sivat olla huomattavasti aktiivisempia tässä vähän vaivaa aiheutta-
vassa työssä. Asiasta on puhuttu vuodesta toiseen, joskus totuus vain 
tuntuu unohtuvan. Mitään ei saa ilmaiseksi, ei piirilehteäkään.” 863

862   URPark: K 21. Piirihallituksen työvaliokunnan kokous 20.8.2002.
863   URPark: Oltermanni 4/2004.
864   URPark: K22. Piirihallituksen kokous 12.5.2004.
865   URPark: Oltermannin vuosikerrat 2001–2004.
866   URPark: K 22. Piirin toimintakertomus vuodelta 2004.

Päätoimittajaksi Jukka Sippola
Keravalainen kapteeni (majuri) res Jukka Sippola oli lupautunut Olter-
mannin uudeksi päätoimittajaksi vuoden 2005 alusta lähtien. Hän oli 
Keravan Reserviupseerikerhon jäsen ja edellinen Uudenmaan Kiltapiirin 
puheenjohtaja. Hän oli ollut myös Tulikomentoja-lehden päätoimittaja.867

Uuden päätoimittajan myötä tapahtui lehdessä suuri muutos. Koko 
lehti muuttui kauttaaltaan moniväriseksi ensi kertaa lehden historiassa. 
Tämän lisäksi taitto uudistui. Esimerkiksi kansilehteen tulivat lyhyet refe-
raatit sisäsivujen tärkeimmistä artikkeleista. Lehden monipuolinen sisältö, 
kuvitus ja värien käyttö saivat kiitosta. Lehteen kohdistui kustannuspai-
neita ilman moniväripainatustakin, joten kerhoja muistutettiin ilmoitus-
hankinnan tärkeydestä. Ongelmaa lisäsi se, että vuodesta 1999 ilmoitus-
hankkijana toiminut Armi Kääriä irtisanoutui tehtävästään. Tästä johtui, 
että lehden talous heikkeni merkittävästi. Kahdessa numerossa ilmoitusten 
määrä oli hyvin vähäinen. Vain kaksi uskollista ja pitkäaikaista mainostajaa 
Rakennustoimisto Tarmo Tasanko Oy Keravalta ja Järvenpään II Apteekki 
olivat säännöllisesti mukana. Talouden ongelmat saatiin kuitenkin ratkais-
tua vuoden loppuun mennessä. Jukka Sippolan ensimmäisen päätoimitta-
javuoden lehdet julkaistiin keskimäärin 20-sivuisina.868 

Aina ei kannata kysyä turhia
”Tullessani Oltermannin päätoimittajaksi halusin siirtää sen sisäl-
lön painopisteen historia-aiheista ajankohtaisiin maanpuolustus-
teemoihin sekä saada piirilehden ulkoasu näyttävämmäksi siirty-
mällä kokonaan nelivärisyyteen. Vaikka en ole toimittaja koulutuk-
seltani, minulla oli pitkä kokemus lehtityöstä sekä kirjapainoista, ja 
tiesin väripainatuksen hinnan laskeneen selvästi aiemmasta.
Kokemuksesta myös tiesin, miten psykologia ja päätöksenteko jär-
jestötoiminnassa pelaavat: jos kysyisin piirihallitukselta voiko tehdä 
Oltermannista värillisien, saisin vastaukseksi, että jatketaan kuten 
ennenkin eli mustavalkoisella lehdellä.
Niinpä päätin muilta kyselemättä tehdä ensimmäisen lehtinume-
roni 1/2005 kokonaan värillisenä. Vasta kun aiempaa näyttävämpi 
lehti oli tullut ulos lukijoiden ihasteltavaksi, tiedustelin piireiltä, 
haluatteko että palaan tulevissa numeroissa takaisin mustavalkoi-

867   URPark: K 22. Piirihallituksen kokous 23.02.2005.
868   URpark: Oltermannin vuosikerta 2005. Piirihallituksen kokous 11.5.2005.
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suuteen.
Kukaan ei halunnut…
Kun myöhemmin kilpailutin kunnolla lehtiöpainoja, pystyimme 
tekemään värillistä Oltermannia jopa halvemmalla kuin mustaval-
koista aiemmin.” Jukka Sippola

Seuraavana vuonna lehden painopaikka vaihtui kilpailun tuloksena. 
Uudeksi lehtipainoksi valittiin Keski-Uusimaa Oy offsetrotaatio Tuusu-
lasta. Paperin laatu muuttui selvästi, mutta valitettavasti huonompaan 
suuntaan, josta päätoimittaja reklamoi painotaloon. Sivutaiton teki Jyri 
Turkkila Hyvinkäältä, kuten oli tehnyt jo vuodesta 1999 lähtien. Kuvien 
määrä lisääntyi lehdessä edelleen, ja uutena tulivat mukaan kirja-arvoste-
lut. Reserviupseerien ja reserviläisten yhdistystoiminnasta kertovat artik-
kelit lisääntyivät myös selvästi. Lehteen olivat vakiintuneet Uudenmaan 
Sotilasläänin Esikunnan sekä MPK ry:n Uudenmaan maanpuolustuspii-
rin omat sivut.869

Oltermannin toimituskunta oli laatinut ohjeen lehden toimituspe-
riaatteiksi lokakuussa 2006. Niissä määriteltiin tarkoin lehden tarkoitus, 
vastuut, toimitukselliset periaatteet ja taloudellinen tavoite. Periaatteet 
hyväksyttiin Uudenmaan Reserviläispiirin kokouksessa helmikuun alussa 
2007 ja Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksessa 28.2.2007.870 

Keski-Uusimaan painojälkeen ja paperiin oltiin tyytymättömiä ja pa-
lattiin vanhaan painopaikkaan Salon Lehtitehtaalle vuoden 2007 alusta 
alkaen kun sieltä saatiin kilpailukykyinen tarjous. Paperin ja kuvien laatu 
parani selvästi.871

Lehden lukijamatkat alkavat uudelleen
Toiminnanjohtaja evl evp Pekka Lenkkerin aloitteesta ja järjestämänä oli 
1990-luvulla järjestetty vuosittain useita suosittuja Oltermannin lukija-
matkoja. Matkoihin oli tullut kuitenkin vuosien tauko 2000-luvun alku-
puolella. Kesällä 2007 järjestettiin jälkeen sotahistoriallinen lukijamatka, 
jonka kohteena oli Itä-Karjala. Elokuun alussa viisipäiväisellä matkalla 
tutustuttiin luovutettuun Laatokan Karjalaan, talvi- ja jatkosodan taiste-
lupaikkoihin, käytiin Karhumäessä ja Poventsassa asti, tehtiin laivamatka 
Kizin saarelle ja tutustuttiin Petroskoihin. Matkalla oli oppaana sotahis-

869   URPark: Oltermannin vuosikerta 2006. Piirin toimintakertomus vuodelta 2006.
870   URPark: Piirihallituksen kokous 28.2.2007. Liite 3.
871   URPark: Oltermanni 1/2007.
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Oltermannin uu-
den päätoimittajan 
toimesta ilmestyi al-
kuvuonna vain yksi numero. Sekin tuli vasta huhtikuussa. Tämän jäl-
keen ei lehden päätoimittajaan saatu yhteyttä monista yrityksistä huoli-
matta. Toimituskuntaa ei ollut kutsuttu koolle kertaakaan tänä aikana. 
Syyskuussa joutui piirin työvaliokunta toteamaan, että Jari Pietiläinen ei 
pysty henkilökohtaisista syistä johtuen jatkamaan tehtävässään. Samalla 
työvaliokunta totesi, että uuden vakituisen päätoimittajan hakuprosessi 
on Reserviläispiirin vastuulla.878 

Antti Kauranne päätoimittajaksi
Väliaikaiseksi päätoimittajaksi onnistuttiin saamaan Porvoon reserviup-
seerikerhon jäsen Antti Kauranne Espoosta.  Hän uudisti lehden ulkonä-
ön ja taiton huomattavasti. Lehden nimiotsikon koko suureni ja muuttui 
fraktuuramalliseksi.879

Oltermanni	vuoden	2010	piirilehdeksi
Vaikeuksista huolimatta lehden teko onnistui vuonna 2010 hyvin. Tästä 
tunnustuksena Oltermanni valittiin RUL:n vuoden piirilehdeksi. Valin-
nan tehnyt Reserviläis-lehden toimituskunnan nimeämä piirilehtiä kä-
sitellyt toimikunta perusteli valintaansa toteamalla 
Oltermannin uudistuneen ja monipuolistuneen. 
Lisäksi todettiin lehdessä olevan mukana myös 
ulkopuolinen näkökulma ja sen käsittelevän niin 
piirien kuin liittojenkin asioita hyvin. Piirileh-
tipalkinto luovutettiin Oltermannille RUL:n ja 
RES:n toiminnanjohtajien kokouksen yhteydessä 
Lahdessa. toiminnanjohtaja Jussi Karhila vastaanot-
ti palkinnon, Sananvapauden patsaan, Olterman-
nin puolesta Tämä oli toinen kerta kun Oltermanni 
valittiin RUL:n vuoden piirilehdeksi.880

Vuonna 2011 Oltermanni ilmestyi 24-sivui-
sena kolmasti ja vain viimeinen vuoden numero 

878   URPark: Hallituksen työvaliokunnan pöytäkirjat 5, 6 ja 7/2010.
879   URPark: Oltermanni 2/2010.
880   URPark: Oltermanni 3/2011, Reserviläinen 6/2011

torioitsija FM Juhani Vakkuri Tuusulasta.872 
Etelä-Suomen Sotilasläänin postittama-

na ja kustantamana lähetettiin syksyllä 2008 
yli 5800 alueen reserviläisille tiedotuskirje. 
Kirjeessä oli sotilasläänin komentajan ja 
piirien puheenjohtajien allekirjoittama saa-
tekirje, etukäteen postitusmaksettu ilmoit-
tautumislomake jäseneksi ja Oltermannin 
numero 3/2008. Tämä numero oli tiedotus-
kampanjapainotteinen teemanumero, ja sen 
painos 11 000 kpl oli ennätyksellisen suuri.873 

Oltermannin suositut lukijamatkat jat-
kuivat. Kesällä 2008 tehtiin matka Vienan 
Karjalaan ja Solovetskin luostarisaarelle Ju-
hani Vakkurin johdolla. Kesällä 2009 käytiin 
Kaliningradissa, jossa tutustuttiin entiseen 
Itä-Preussin alueeseen ja sen pääkaupunkiin 
eversti Sampo Ahdon opastamana.874 Kesäl-

lä 2010 lukijamatkan aiheena oli ”Karjalan luostarit ja linnat”. Matkaan 
osallistui 40 henkeä Juhani Vakkurin opastuksella.875

Piirin edustajina Oltermannin toimituskunnassa olivat Timo Hau-
tala ja Jorma Riissanen. Toiminnanjohtaja Pekka Pulkkinen kuului myös 
toimituskuntaan. Vuoden 2009 aikana lehdessä oli sivuja yhteensä 116 ja 
painosmäärä oli n. 5500 kpl/numero. Lehden artikkelit monipuolistuivat, 
ja kuvia oli runsaasti. Oltermanni numerot 3/2008 – 4/2009 olivat myös 
luettavissa pdf-muodossa piirin kotisivuilla.876

Päätoimittaja vaihtuu
Jukka Sippola oli hyvissä ajoin ilmoittanut haluavansa päättää viisivuoti-
nen päätoimittajakautensa vuoden 2009 lopussa. Vuorotteluperiaatteen 
mukaisesti uuden päätoimittajan etsiminen oli Reserviläispiirin vastuul-
la. Tämä onnistui, ja piirihallitus saattoi marraskuun kokouksessaan vali-
ta uudeksi päätoimittajaksi Jari Pietiläisen vuoden 2010 alusta alkaen.877

872   URPark: Oltermanni  3/2007.
873   URPark: Oltermanni 3/2008.
874   URPark: Oltermanni  4/2008, 3/2009.
875   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2010.
876   URPark: Piirin toimintakertomus vuodelta 2009.
877   URPark: Piirihallituksen kokous 18.11.2009.

Oltermannin päätoimittaja 
Jukka Sippola lehden sota-
historiallisella lukijamatkalla 
bunkkerin katolla Kannaksel-
la (kuva Markku Pesonen).

Jukka Sippola suunnit-
teli Oltermanni-mitalin 
lehden päätoimittajalle 
palkitsemisvälineeksi. 
Mitali otettiin käyttöön 
vuonna 2010.
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20-sivuisena. Vuosia lehden takasivulla ollut piiripäällikön palsta muut-
tui KOTU-päällikön palstaksi Risto Muurmanin siirryttyä eläkkeelle ja 
MPK:n organisaatiomuutosten vuoksi. Maanpuolustuskoulutuksen Ete-
lä-Suomen maanpuolustuspiirin Uudenmaan koulutus- ja tukiyksikön 
päällikkö Harri Kaijansinkko tiedotti alueen asioista palstallaan vähin-
tään yhtä paljon kuin Risto Muurman aikaisemmin. Muuten lehden si-
sältä säilyi monipuolisena ja värikkäänä. Mainokset veivät edelleen varsin 
vähäisen osan lehden palstatilasta.881

Timo Åkman aloittaa päätoimittajana
Hieman vajaa kaksi vuotta väliaikaisena päätoimittajan toimineen Antti 
Kauranteen tilalle valittiin järvenpääläinen system manager, ylivääpeli res 
Timo Åkman vuoden 2012 alusta lähtien.  

Piirilehden ja Oltermannin päätoimittajat:
Vakkuri, Kai A.  Hyvinkää 1955–1957
Salminen, Pauli  Helsinki 1965–1975
Sola, Esko    Helsinki 1977
Heimonen, Tuomo Porvoo  1982 (vuosijulkaisu)
Klemi, Matti    Jokela  1983 (vuosijulkaisu)
Jokinen, Pertti  Lohja  1984
Läckström, Erik (res) Porvoo  1985–1986
Kyllönen, Matti  Kerava  1987–1988
Kitula, Jouko  (res) Tuusula 1989–1990
Santala, Jouko (res) Järvenpää 1991–1992
Nummela, Reijo  Kerava  1993–1994
Wiceen, Rainer  Tuusula 1995–1996
Koskenranta, Juha Järvenpää 1997–1998
Lindström, Yrjö  Järvenpää 1999–2000
Mustonen, Jukka (res) Porvoo  2001–2004
Sippola, Jukka  Kerava  2005–2009
Pietiläinen Jari (res) Vantaa  2010, nro 1/2010
Kauranne, Antti  Espoo  2010–2011
Timo Åkman (res) Järvenpää 2012– 

881   URPark: Oltermannin vuosikerta 2011.

  Liitteet
Uudenmaan Reserviupseeripiirin  
toimihenkilöt ja edustukset

KUNNIAPUHEENJOHTAJAT
Kai A. Vakkuri  Hyvinkää 1965–1978
Adalbert van der Pals Lohja   1982–

KUNNIAJÄSENET
Yrjö Soramies  Kerava  1982–1987
Reijo Nummela  Kerava  2000–2010

PUHEENJOHTAJAT
Niilo Ahonen Kerava  1952–1953  1 v 3 kk
Kai A. Vakkuri Hyvinkää 1954–1964  11 v
Adalbert v. d. Pals Lohja  1965–1970 (30.6.1970) 5 v 6 kk
Yrjö Soramies Kerava  1970 (1. 7.70) –1972 2 v 6 kk
Yrjö Lindström Hyvinkää 1973–1975  3 v
Pekka Hänninen Järvenpää 1976–1977  2 v
Ebbe Sommar Lohja  1978–1979  2 v
Veikko Hiltunen Kerava  1980–1981  2 v
Pentti Orhala   Vihti  1982–1984  3 v
Reijo Nummela Kerava  1985–1992  8 v
Veikko Karhumäki Järvenpää 1993–2000  8 v
Arto Kivistö   Jokela  2001–2007  7 v
Markku Kyytsönen  Mäntsälä 2008–2010  3 v
Timo Hautala Klaukkala 2011–

VARAPUHEENJOHTAJAT
Kai A. Vakkuri Hyvinkää 1952–1953
Reino Nurmi   Lohja  1954–1964
Yrjö Soramies Kerava  1965–30.6.1970 
Selim Vainio   Porvoo  1.7.1970–1972
Jaakko Huikkola  Mäntsälä 1973–1975
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Veli Häkkinen Karkkila 1976–1977
Unto Kautovaara Loviisa  1978–1979
Jouko Mäkijärvi Lohja  1980
Jouko Tynkkynen Jokela  1981
Jaakko Mure   Porvoo  1982–1983
Reijo Nummela Kerava  1984
Pekka Puustinen Nurmijärvi  1985
Paavo Leino   Mäntsälä 1986–1987
Terho Rask   Lohja  1988
Veikko Karhumäki Järvenpää 1989–1992
Reijo Nummela Kerava  1993–1994
Jarmo Koivu   Hyvinkää 1995–1997
Veikko Toivonen Mäntsälä 1998–2004
Markku Kyytsönen Mäntsälä 2005–2007
Juhani Orhala Vihti  2008–2011
Jaripekka Turtiainen  Vihti 2012–

II VARAPUHEENJOHTAJAT
Selim Vainio   Porvoo  30.6.1968–30.6.1970
Ensio Barck   Hanko  1.7.1970–1972
Lasse Manninen Lohja  1973-1974
Ebbe Sommar Lohja  1975
Henrik Paetau Porvoo  1976
Kauko Karonen Karkkila 1977
Yrjö Perta  Kirkkonummi  1978–1979
Jouko Tynkkynen Jokela  1980
Pentti Orhala   Vihti  1981
Olli Tanner   Lohja  1982–1983
Jaakko Mure   Loviisa  1984
Olli Wilen   Hyvinkää 1985–1986
Terho Rask   Lohja  1987
Juha Koskenranta Järvenpää 1988–1993
Jarmo Koivu   Hyvinkää 1994
Veikko Toivonen Mäntsälä 1995–1997
Jukka Sariola   Kerava  1998–2004
Ari Poskiparta Hyvinkää 2005–2006
Pekka Kunnas Porvoo  2007–2010
Kari Vahala   Porvoo  2011–

PIIRISIHTEERIT
Jaakko Heinilä Hyvinkää 1953–21.8.1965
Reijo Virtanen   Hyvinkää 22.8.1965–26.10.1966
Leo Lipasti   Lohja  27.10.1966–30.6.1968
Kauko Karonen Lohja  1.7.1968–30.6.1969
Terho Rask   Lohja  1.7.1969–30.6.1970
Mikko Varsta Kerava  1.07.1970–1972
Pekka Hänninen Hyvinkää 1973–1975
Veikko Karhumäki Järvenpää 1976–1977
Timo Teräs   Lohja  1978–1979
Erkki Toivonen Kerava  1980–1981
Erkki Haukkapaasi Vihti 1982–1984
Rainer Wiceen Tuusula 1985–1992
Taisto Vanhapelto Tuusula 1993–1994
Esa Kukkonen Järvenpää 1995–2000
Veikko Karhumäki Järvenpää 2001-2007
Jouko Lippo   Vihti  2008–2011
Pasi Lehtiniemi Vihti  2012–

TALOUDENHOITAJAT
Jaakko Heinilä Hyvinkää 1954–21.8.1965
Reijo Virtanen Hyvinkää 22.8.1965–26.10.1966
Leo Lipasti   Lohja  27.10.1966–30.6.1968
Erkki Suikkari Lohja  1.7.1968–30.6.1971
Klas Olavi Blomqvist Järvenpää 1.7.1971–1972
Jarmo Smedberg Hyvinkää 1973
Toivo Suosilta  Hyvinkää 1974–1979
Juha Kunnaala Järvenpää 1980–1989
Väinö Nukarinen Tuusula 1990–1992
Sakari Vänttinen Kerava  1993–1994
Pekka Lenkkeri (oto) Tuusula 1995–1997
Timo Kallioinen Järvenpää 1998–2000
Matti Virtanen Jokela  2001–2006
Pentti Komonen Mäntsälä 2007–

TOIMINNANJOHTAJAT
Pauli Salminen Helsinki 1.6.1966–1975  10 v 6 kk
Esko Sola   Espoo  1976–30.7.1981    5 v 6 kk
Väinö Raatikainen Tuusula 1.8.1981–31.8.1985            4 v
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Pekka Lenkkeri Tuusula 1.9.1986–1997  11  v 6 kk
Pekka Pulkkinen Tuusula 1998–2009                        13   v
Keijo Wigren Lohja  1.1.2010–31.1.2010    1 kk
Pekka Pulkkinen Tuusula 1.2.2010–30.6.2010    5 kk
Jussi Karhila  Tammisaari 01.08.2011–

Piirin edustus  
Reserviupseeriliiton hallinnossa

LIITON PUHEENJOHTAJA
Erkki Haarla   Lohja  1978–1980 

PIIRIN EDUSTAJAT LIITON HALLITUKSESSA
Niilo Ahonen Kerava  1940–1946 ja 1949–1953
Mauno Nuutilainen Järvenpää 1953–1955
Sven Harling   Loviisa  1954–1956
Kai A. Vakkuri Hyvinkää 1956–1965
Bror-Erik Sahlstedt Västnyland 1958–1960
Reino Kaukoranta Hanko 1961
Åke Möller   Hanko  1962–1963
Adalbert van der Pals Lohja 1963–30.6.1968, 
     (varajäsen 1.7.68–30.6.70)
Matti Mattila   Nurmijärvi 1964–1966
Eero Huotari   Tuusula 1966–30.6.1968
Henrik Segersven Västnyland 1966–30.6.1968
Unto Kautovaara Loviisa  1968–30.6.1968 ja 1.7.1970–1972
Mauri Alitalo Hyvinkää 1.7.1971–31.12.1972 (varajäsen)
Yrjö Lindström Hyvinkää 1975–1977 ja 1980 (varajäsen) 
Erkki Haarla   Lohja  1978–1980
Yrjö Lindström Hyvinkää 1981
Reijo Nummela Kerava  1984–1986
Pentti Orhala   Vihti  1987
Reijo Nummela Kerava  1988–2000
Jukka Sariola   Kerava  2001–2004
Arto Kivistö   Jokela  2005–2007
Markku Kyytsönen Mäntsälä 2008–2010
Timo Hautala Klaukkala 2011–

PIIRIN EDUSTAJAT RUL:N LIITTOVALTUUSTOSSA  
Kolmivuosikausittain. 
RUL:n liittovaltuusto aloitti sääntömuutoksen myötä 1.7.1968.

LIITTOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJA
2008-2010 Arto Kivistö  Jokela

VALTUUTETUT
1968–1971  Yrjö Soramies Kerava (1.7.1968–30.6.1971)
   Selim Vainio   Porvoo           ”
   Unto Kautovaara Loviisa           ”
1972–1974 Yrjö Soramies Kerava (1.7.1971–31.12.1974)
   Selim Vainio    Porvoo           ”
   Unto Kautovaara Loviisa           ”  
1975–1977 Yrjö Lindström Hyvinkää  
   Jouko Mäkijärvi Lohja
   Unto Kautovaara Loviisa
1978–1980 Yrjö Lindström Hyvinkää
   ouko Mäkijärvi Lohja 
   Henrik Segersven Västnyland
1981–1983 Yrjö Lindström  Hyvinkää
   Veikko Hiltunen Kerava
   Erkki Haarla    Lohja
1984–1986 Pentti Orhala   Vihti
   Henrik Paetau  Porvoo
   Palle Karola  Hyvinkää (R. Nummelan 
      varamiehenä)
1987–1989 Olli Wilen    Hyvinkää
   Pentti Orhala   Vihti (vuodet 1988–1989)
   Timo Teräs    Lohja (vuoden 1987 Orhalan
      varamiehenä)
1990–1992 Risto Lampinen Porvoo (R. Nummelan 
      varamiehenä)
   Pentti Orhala   Vihti
   Håkan Karlsson Loviisa
1993–1995 Risto Lampinen Porvoo (R. Nummelan 
      varamiehenä)
   Reino Pajuoja  Karkkila
1996–1998 Arto Kivistö  Jokela (R. Nummelan varamiehenä)
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   Reino Pajuoja  Karkkila
1999–2001 Arto Kivistö    Jokela
   Reino Pajuoja  Karkkila
2002–2004 Arto Kivistö    Jokela
   Veikko Toivonen Mäntsälä
2005–2007 Ari Poskiparta  Hyvinkää
   Veikko Toivonen Mäntsälä
2008–2010 Arto Kivistö    Jokela
   Pekka Kunnas  Porvoo
   Juhani Orhala  Vihti
2011–2013 Juhani Orhala  Vihti
   Kari Vahala    Porvoo
   Jarmo Sulopuisto Mäntsälä

RUL:N VALTUUSKUNNAN, MYÖHEMMIN 
LIITTONEUVOSTON	JA	VUODESTA	1999	
NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET UUDELTAMAALTA:

1941–1951 Max van Gilse van der Pals Lohja
1941–1945 Ragnar Nordström   Loviisa
1945–1949 Sven Harling    Loviisa
1950–1956 Jaakko Huikkola   Mäntsälä
1951–1991 Erkki R. Haarla   Lohja
1956–1968 Ragnar Nordström   Loviisa
1956–1963 Matti Mattila    Nurmijärvi
1956–1957  Sven Harling    Loviisa
1965–1991 Börje Forsström   Lohja
1966–1978 Kai A. Vakkuri   Hyvinkää
1967–1990 Matti Mattila    Nurmijärvi
1981–1999 Esko Koppanen   Hyvinkää
1981–1999 Pehr Sommar   Västnyland
1993–2005 Eero Lehti    Kerava
1996–  Antti Ahlsröm   Klaukkala
2001–2010 Reijo Nummela   Kerava
2011–  Arto Kivistö    Jokela

Uudenmaan Reserviupseeripiirin  
standaarin luovutukset
Piirin standaari valmistetuttiin samanaikaisesti kuin piirin lippu. Ensim-
mäiseen standaaritilaukseen liittyi myös kahden pienoislipun tilaami-
nen. Ne luovutettiin lipunnaulaustilaisuudessa Porvoossa 23.10.1982. 

Pienoislippujen saajina olivat:
Lipputoimikunnan puheenjohtaja  Reino Nurmi  Lohja
Piirin puheenjohtaja      Pentti Orhala  Vihti

Piirin standaaria on luovutettu seuraavasti:

30-VUOTISJUHLA	HYVINKÄÄLLÄ	24.10.1982
numero 1  Adalbert van der Pals

2  Yrjö Soramies
3  Olli Savola
4  Reino Nurmi
5  Jaakko Huikkola
6  Tor Linderos
7  Toivo Marttinen
8  Erkki Petänen
9  Veli E. E. Tamminen
10  Hannes Heikkilä
11  Selim Vainio 
12   Amer Yhtymä

13  Keravan Reserviupseerikerho   1983
14  Loviisan Reserviupseerikerho  1983
15  Taistelukoulu      1984
16  Hangon Reserviupseerikerho   1985
17  Itä-Uudenmaan Sotilaspiirin Esikunta 1985
18  Länsi-Uudenmaan Sotilaspiirin Esikunta 1985
19  Porvoon Reserviupseerikerho  1985
20  Eversti Pentti Laamanen    1986
21  Kenraaliluutnantti Keijo Tuominen  1986
22  Lohjan reserviupseerikerho   1986
23  Helsingin Ilmatorjuntarykmentti  1987
24  Karkkilan Reserviupseerikerho  1990
25  Suomen Reserviupseeriliitto   1991
26  Nurmijärven Reserviupseerit   1991
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40-VUOTISJUHLASSA	MÄNTSÄLÄSSÄ	25.10.1992
27  Eversti Väinö Raatikainen
28  Kenraaliluutnantti Erkki Rannikko 
29  Tarmo Tasanko
30  Eversti Kalevi Usva

31  Reijo Nummela      1993
32  Eversti Erkki Silvo      1994
33  Jarmo Paasikivi      1996
34  Everstiluutnantti Pekka Lenkkeri  1998
35  Prikaatikenraali Olli Heiskanen  1998
36  Västnylands Reservofficersförening  1999
37  Järvenpään Reserviupseerikerho  2001
38  Kari Strömmer      2001
39  Aimo Tilsala       2002

50-VUOTISJUHLASSA	HYVINKÄÄLLÄ	27.10.2002
39  Eversti Jarmo Myyrä882

40  Pentti Orhala   
41  Veikko Karhumäki  
42  Juha Koskenranta
43  Anders Finskas
44  Håkan Karlsson

45  Tapio Peltomäki      2007
46  Tuusulan Reserviupseerikerho  2008
47  Mäntsälän Reserviupseerikerho  2009
48  Hyvinkään Reserviupseerikerho  2009
49  Vihdin Reserviupseerikerho     2009
50  Everstiluutnantti Pekka Pulkkinen  2010

Suomen Reserviupseeriliiton ansiomitalit
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomerkki perustettiin vuon-
na 1935. Ensimmäisistä 11 merkin saajasta vain Hyvinkään kerhon 
puheenjohtaja Emil Hildén oli Helsingin ulkopuolelta. Vuonna 1947 
vahvistettiin liiton kultaisen ansiomerkin säännöt ja päätettiin muuttaa 

882  Piirin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan tietokatkoksesta johtuen Aimo Tilsalan ja ev
         Jarmo Myyrän standaarinlaattaan tuli sama numero. Pekka Pulkkisen haastattelu 4.3.2012.

ansiomerkki nauhassa kannettavaksi ansiomitaliksi ja samalla viralliseksi 
kunniamerkiksi. Asetus Suomen Reserviupseeriliiton ansiomitalista an-
nettiin 24.4.1981 jonka mukaan liitolla on kaksi virallista ansiomitalia: 
kultainen ansiomitali (RUL am) ja sitä korkeampi kultainen ansiomitali 
soljen kera (RUL am sk). Nämä molemmat myöntää puolustusministe-
ri liiton hallituksen esityksestä. Mitaleita myönnetään kerran vuodessa 
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta.

Vuonna 1989 liitto alkoi jakaa edellisten lisäksi hopeisia (RUL ham) 
ja pronssisia (RUL pram) ansiomitaleja, jotka myöntää liiton hallitus. 

Piirin kerhojen jäsenten saamat  
RUL:n kultaiset ansiomitalit
Ennen piirin perustamista vuosina 1935–1951 myönnetyt 
kultaiset ansiomerkit ja mitalit:

Vänr Emil Hildén    1935
Kapt  Olli Veijola    1941
Kapt Niilo Ahonen  1944
Kapt Tor Lindblad    1944
Ltn Rolf Winqvist  1944
Kapt Max van der Pals 1945
Kapt Tuomo Heikura 1945
Kapt Sigurd Ericsson 1946
Maj Kosti Niementaus 1949
Kenrm Ruben Lagus    1950
Ltn Edwin Bergman 1951
Kapt Toivo Nissinen 1951
Inskapt Kaarle Niemi    1951
Maj Lars Carlson    1951
Vuonna 1952 kultaisen ansiomitalin saaneiden joukossa 
ei ollut uusmaalaisia.

Piirin perustamisen jälkeen myönnetyt kultaiset ansiomitalit:
1953 Ltn  Reino Nurmi   Kapt Arvo Rinne 
    Kapt  Erkki Kostia   Ltn Toivo Marttinen
1954 Ltn  Gustaf Arppe   Kapt Eino Kuisma
1955 Vänr  Jaakko Heinilä Ltn  Reino Helin 
    Ltn  Sulo Marsalo   Ltn  Arvo Seppänen
    Kapt  Tor Linderoos Kapt  Oscar Stenström
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    Inskapt Ernst B. Alander
1956 Kapt  Toivo Jokinen  Ltn  Veijo Vallenius
    Ev  Paavo Hirvelä
1957 Kapt  Kai A. Vakkuri  Kapt  Petter Forsström
1958 Ylil  Adalbert van der Pals Kapt  Erkki Petänen
    Kapt  Aarne Vuorela
1959 Ylil  Gunnar Kuosmanen Kapt   Sven Harling
1960 Ltn  Rurik Aarttila  Ylil  Hannes Heikkilä
    Maj  August Moberg  Kapt  Selim Vainio
    Ylil  Reino Kaukoranta
1961 Ltn  Erkki Haarla    Ylil  Alf Wessman
    Ylil  Veli Vallinkoski
1962 Jääkevl  Ragnar Nordström
1963 Kapt  Jouko Rekola
1964
1965 Ylil  Timo Urhola   Ltn   Harry Nyman
    Kapt  Levi Westergren Ylil  Harry Blåfield
    Ltn  Viljo Suurnäkki  Ltn  Wilhelm Ahlström
1966
1967 Ylil  Veli E. E. Tamminen
1968 Ylil  B-V Moring    Kapt  Henrik Segersven
    Komdri  Eino Siivonen Kapt  Eero Huotari
1969 Kapt  Yrjö Soramies  Maj  Simo Lehto
    Ylil  Eino Vakkuri    Ltn  Esa Toivonen
1970 Maj  Veikko Halme
1971 Ylil  Kauko Karonen  Kapt  Matti Ranta
1972
1973 Ylil Otto Lindfors
1974 Ylil Arvo Unhola    Ev Sakari Rusama
1975
1976 Ylil Jouko Mäkijärvi  Ltn Timo Teräs 
1977 Ylil. Yrjö K. Lindström Kapt  Jouko Huikkola
    Ylil. Ahti Suomalainen Maj  Reino Pieviläinen
1978 Ylil  Teuvo Tyllilä
1979 Ylil  Palle Karola
1980 Ylil  Lauri Heikkilä  Ylil  Veli Häkkinen
    Kapt  Reino Pajuoja  Ylil  Pentti Orhala
1981 Kapt  Åke Möller    Vänr  Jouko Tynkkynen
    Kapt  Erkki Roivas    Rva  Helmi Tuomi

    Ltn  Ralf Lindfors    Maj  Ilmari Mattila
   Ylil  Mikko Varsta  Kapt  Keijo Holopainen
    Ylil  Håkan Karlsson  Ylil  Stig-Björn Eklund
    Kapt  Johan Munck    Inskapt  Paavo Sihvola
    Ltn  Seppo Antinoja  Maj  Yrjänä Laalahti
   Ylil  Kay Lindblad  Ltn  Bengt Wikberg
    Ylil  Tage Dahlström  Ylil  Harald Heikel 
1982 Kapt  Risto Lampinen  Ltn  Harri Tiirikkala
    Ylil Einar-Olof Lindström
1983 Ylil  Pertti Mikkola  Maj  Olli Savola
1984 Ltn  Jorma Hanka
1985 Ylil  Hemmi Vilja    Ltn  Olli Wilén
    Ylil  Mikael Baer    Ylil  Jaakko Sukula
1986 Vänr  Rauno Kanerva  Ylil  Heikki Nieminen  
  Ltn  Erkki Haukkapaasi Kapt  Jaakko Mure 
1987 Kapt  Timo Hämeen-Anttila Ylil  Ralf Koivula
    Ylil  Reino Ruotsalainen Vänr  Seppo Pylkkö
1988 Ylil  Veikko Karhumäki Kapt  Pertti Uurasmaa
    Ylil  Eero Hämäläinen Kapt  Ebbe Sommar
    Evl evp  Väinö Raatikainen Insmaj  Pehr Sommar
1989 Ylil  Seppo Raula    Ylil  Erkki Tuormaa
    Ltn  Paavo Leino    Kapt  Arvid Eklund
1990 Ltn  Mikko Koljonen  Maj  Reijo Koivisto
1991 Ylil  Yrjo Kotisalo  Komkapt  Jouko Kuukka
    Ylil  Rainer Wiceen
1992 Ylil  Juhan Koskenranta Maj  Pekka Lenkkeri
    Ylil  Asko Kangasmaa 
1993 Kapt  Risto Sirola
1994 Ltn  Heikki Heikkonen
1995 Kapt  Jarmo Koivu    Kapt  Jukka Sariola
1996 Ylil  Pentti Ylönen  Ylil  Jukka Mäkelä
1997 Ylil  Pekka Hänninen  Ltn  Olli Merinen
   Ltn  Leo Burakoff    Ylil  Olli Kandelin
   Ylil  Juha Sorvari
1998 Lääkkapt  Ulf Bergen  Ltn   Kari Strömmer
1999 Ylil  Arto Kivistö    Ltn   Markku Onttonen
    Ylil  Olavi Skog    Ltn  Jukka Laakso
2000 Ylil  Matti Toivanen  Kapt  Taisto Vanhapelto
    Kapt  Anders Finskas  Ylil  Pekka Rautalahti
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2001 Kapt  Matti Hannila  Ylil  Pekka Puustinen
    Kapt  Pekka Sokura  Ylil  Tapio Hietaniemi
    Kapt  Rabbe Kajander
2002 Ltn  Esa Kukkonen  Kapt  Veikko Toivonen
    Kapt  Jorma Riissanen 
2003 Kapt  Timo Laurila    Kapt  Aimo Tilsala    
  Ylil  Juha-Pekka Mononen
2004 Maj  Arto Heikkilä  Kapt  Jarmo Sulopuisto
2005 Kapt  Ari Enroth    Kapt  Risto Sten
  Ylil  Hannu Harju    Kapt  Kari Weckman   
  Kapt  Yrjö V. Lindström Kapt  Pekka Käyhkö
2006 Ylil  Matti Virtanen  Kapt  Petri Nissilä 
    Ylil  Reijo Pietikäinen  Ylil  Tero Merjomaa
2007 Maj  Berndt-Gustav Schauman  Ylil  Jouko Lippo
2008 Ylil  Kari Haapala    Ltn  Isto Hyyryläinen
  Evl  Pekka Pulkkinen 
2009 Ylil  Arto Kallio    Ylil  Juhani Orhala
2010 Maj  Jari Haapanen  Kapt  Seppo Helske 
    Kapt  Raimo Laakso  Ylil  Hannu-Pekka Salminen
2011 Ylil  Antti Havulinna  Kapt  Sami Kujala
2012 Maj  Markku Kyytsönen  Kapt  Lars-Erik Henriksson
  Maj  Raimo Ikonen   Ylil  Fredrik Björklöf
  Kapt  Markku Ranta-aho  Ylil  Michael Holm
  Ltn  Erik Roos

Piirin kerhojen jäsenten saamat RUL:n 
kultaiset ansiomitalit soljen kera

1981 Kapt  Yrjö Soramies  Maj  Selim Vainio  
    Maj  Adalbert van der Pals Maj  Tor Lindblad
    Maj  Henrik Segersven
1982 Kapt  Hannes Heikkilä
1986 Kapt  Teuvo Tyllilä
1989 Ylil  Palle Karola
1990 Ylil  Jouko Nummela  Kapt  Pentti Orhala
1991 Ltn  Jouko Tynkkynen Ylil  Stig-Björn Eklund
    Kapt  Risto Lampinen
1994 Maj  Reino Pajuoja
1996 Ylil  Paavo Leino

1999 Kapt  Veikko Karhumäki Kapt.  Erkki Haukkapaasi 
2000 Ylil  Harri Tiirikkala  Kapt  Tage Dahlström 
2001 Kapt  Juha Koskenranta
2002 Ylil  Asko Kangasmaa  Ylil  Pertti Mikkola 
2003 Kapt  Risto Sirola
2004 Maj  Arto Heikkilä  Kapt  Jarmo Sulopuisto 
2006 Kapt  Arto Kivistö    Kapt  Jukka Sariola 
    Kapt  Jukka Mäkelä
2007 Ylil  Matti Toivanen
2009 Kapt  Juha Sorvari    Maj  Veikko Toivonen
2010 Ylil  Esa Kukkonen  Kapt  Jorma Riissanen
    Ylil  Erkki Tuormaa
2011 Kapt  Yrjö Kotisalo  Maj  Jarmo Sulopuisto

Piirin ehdottamat Vapaussodan perinneliiton 
Siniset ristit havunoksatunnuksella

1996 Veikko Karhumäki, Järvenpää, 
  Jukka Laakso, Lohja, Kari Strömmer, Myrskylä
1997 Ulf Bergen, Hanko,  Anders Finskas, Kirkkonummi
    Tapani Hankaniemi, UudSlE, Asko Kangasmaa, Kerava
    Arto Kivistö, Jokela, Jarmo Koivu, Järvenpää
    Veikko Toivonen, Mäntsälä
1998 Reijo Nummela, Kerava,  Juha Sorvari, Vihti
1998 Jaakko Mure, Loviisa
2000 Rabbe Kajander, Västnyland, Pekka Sokura, Nurmijärvi
2008 Markku Kyytsönen, Mäntsälä

Piirin	lipun	naulaajat	1982
Piirin lipun naulaustilaisuus järjestettiin 23.10.1982 Porvoon suoma-
laisella seurakuntakodilla liittyen piirin 30-vuotisjuhlaan. Lipun vihki 
lääninrovasti, asessori Olavi Turja. Alla luetellaan lipun naulaajat nau-
lausjärjestyksessä. Lipputoimikunnan suunnittelema alkuperäinen nau-
lausjärjestys muuttui melko paljon, koska mm. entiset puheenjohtajat 
Yrjö Lindström Hyvinkäältä ja Ebbe Sommar Lohjalta olivat estyneet 
saapumasta tilaisuuteen.

Naula 1 entinen puheenjohtaja, majuri Adalbert van der Pals
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Naula 2 lipputoimikunnan puheenjohtaja, 
  kapteeni Reino Nurmi
Naula 3 piirin perustajajäsen, 
  kapteeni Hannes Heikkilä, Porvoo
Naula 4  RUL:n puheenjohtaja, 
  kapteeni Waldemar Bühler
Naula 5  lipputoimikunnan jäsen, majuri Selim Vainio, Porvoo
Naula 6   lipputoimikunnan jäsen, 
  kapteeni Arvo Seppänen, Hyvinkää
Naula 7  lipputoimikunnan jäsen, vänrikki Kalevi Sarento, Porvoo
Naula 8   Pääesikunnan komentopäällikkö, 
  kenraalimajuri Erkki Rannikko
Naula 9  Itä-Uudenmaan Sotilaspiirin päällikkö 
  eversti Olli Yki-Järvinen
Naula 10  Länsi-Uudenmaan Sotilaspiirin päällikkö, 
  eversti Pertti Envall
Naula 11 Uudenmaan Reserviupseerien naisten pj, 
  rva Taina Lihavainen
Naula 12 entinen puheenjohtaja, kapteeni Yrjö Soramies, Kerava
Naula 13 entinen puheenjohtaja, 
  yliluutnantti Pekka Hänninen, Järvenpää
Naula 14 entinen puheenjohtaja, 
  luutnantti Veikko Hiltunen, Kerava
Naula 15 puheenjohtaja, 
  yliluutnantti Pentti Orhala, Vihti
Naula 16 I varapuheenjohtaja, 
  kapteeni Jaakko Mure, Loviisa
Naula 17 II varapuheenjohtaja, 
  insinööriyliluutnantti Olli Tanner, Lohja
Naula 18 majuri Henrik Segersven, Tammisaari
Naula 19 pitkäaikainen urheilu-upseeri, 
  kapteeni Timo Urhola, Lohja
Naula 20 pitkäaikainen urheilu-upseeri, 
  kapteeni Teuvo Tyllilä, Tuusula
Naula 21 kapteeni Reino Pajuoja, Karkkila
Naula 22 toiminnanjohtaja, 
  everstiluutnantti evp Väinö Raatikainen, Tuusula
Naula 23 lipun suunnittelija, majuri Olli Savola, Tuusula

Piirin jäsenmäärä
Piirin jäsenten vuotuinen jäsenmäärä on pyritty ilmoittamaan vuoden 
viimeisen päivän luvun mukaan. Toiminnan alkuvuosina ei lukumäärää 
ilmoitettu vuosikertomuksissa lainkaan. Ensimmäinen vuosikertomus on 
vuodelta 1954. Jonkin verran luvuissa on epäjohdonmukaisuuksia, jotka 
ehkä johtuvat maksaneiden ja maksamattomien jäsenten käsittelyn erilai-
suudesta. Joissain vuosikertomuksissa on vuoden alkavaksi jäsenmääräk-
si ilmoitettu eri luku, kuin edellisen vuoden vuosikertomuksessa päättävä 
luku. Erot ovat kuitenkin hyvin pieniä. Lisäksi luvut ennen vuotta 1998 
poikkeavat jonkin verran RUL:n toimintakertomuksissa olevista. Kaikista 
vuosista ei ole tallella vuosikertomusta tai muuta lähdettä, mistä määrä 
olisi ollut tarkistettavissa. Jäsenmäärän kasvu on ollut vakaata, mutta hy-
vin hidasta. Jo 1970-luvun puolessavälissä saavutettiin taso, jolla se on sen 
jälkeen pysynyt.  Muutaman kerran jäsenmäärä on yltänyt 1900-luvulla 
jo hyvin lähelle 2 000 jäsenen rajaa ja vihdoin yli vuonna 2009.

   

1952 1972 1 643 1992 1 827

1953 1973 1 415 1993 1 871

1954 1974 1 559 1994 1 842

1955 1975 1 740 1995 1 742

1956 1976 1 927 1996 1 775

1957 1977 1 547 1997 1 806

1958 1978 1 647 1998 1 752

1959 1 164 1979 1 658 1999 1 788

1960 1980 1 722 2000 1813

1961 1 260 1981 1 794 2001 1 806

1962 1982 1 777 2002 1 764

1963 1 315 1983 1 807 2003 1 816

1964 1 270 1984 1 861 2004 1 846

1965 1 430 1985 1 839 2005 1 871

1966 1 460 1986 1 899 2006 1 913

1967 1 503 1987 1 974 2007 1 937

1968 1988 1 955 2008 1 993

1969 1989 1 991 2009 2 039

1970 1990 1 950 2010 2 049

1971 1991 1 959 2011 2 089
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  Uudenmaan Reserviupseeri-
  piirin palkinnot
Ollin miekka
Tuusulalainen Olli Savola lahjoitti miekan alun perin Tuu-
sulan Reserviupseerikerhon palkitsemisvälineeksi vuoden 
upseeriksi nimitetylle. Vuonna 1966 sen sai Jaakko Sukula, 
1967 Tapio Mikkola ja 1968 Tapio Kuusiniemi. Tuusulassa 
palkitsemiskäytännöstä luovuttiin, ja vuonna 1983 Olli Savola 
luovutti miekan uuteen käyttöön vuosittain valittavalle piirin 
parhaalle yleistoimintakerholle. Palkinnon ovat saaneet:

1983 Kerava   1984 Lohja   1985 Lohja
1986 Hyvinkää   1987 Porvoo   1988 Porvoo
1989 Porvoo   1990 Järvenpää 1991 Järvenpää
1992 Karkkila   1993 Tuusula   1994 Vihti
1995 Kirkkonummi 1996 Kerava   1997 Vihti
1998 Lohja   1999 Myrskylä 2000 Hyvinkää
2001 Järvenpää   2002 Västnyland 2003 Tuusula
2004 Järvenpää   2005 Mäntsälä 2006 Porvoo
2007 Hyvinkää   2008 Tuusula   2009 Järvenpää
2010 Järvenpää   2011 Järvenpää

Adalbert van der Pals -mitali
Piirin kunniapuheenjohtajasta lyötetyn Adalbert van der Pals -mitalin 
on suunnitellut kuvanveistäjä Kain Tapper. Mitalia on luovutettu aluksi 
myös mm. piirin tukijoille. 

Mitalin ovat saaneet seuraavat yksityiset ja yhteisöt:
Juha Koskenranta, Järvenpää 
Jarl Magnus Jansson, Helsinki
Göran Lindgren, Helsinki 
Martti Olanterä, Kirkkonummi
Erkki Rannikko, Hämeenlinna 
Eeva-Riitta Siitonen, Helsinki
Olli Yki-Järvinen, Helsinki 
Karkkilan kaupunki

Kauniaisten seurakunta   
Keski-Uusimaa Oy
Tuusulan kunta     
Myrskylän kunta
SFEK-koulutuskeskus, Helsinki 
Pertti Nykänen, Puolustusministeriö 
Järvenpään kaupunki   Järvenpään Reserviupseerikerho
Martela Oy    Myrskylän Reserviupseerikerho

Vuodesta 1989 lähtien mitali on luovutettu piirin parhaalle 
kerhopuheenjohtajalle:

1989 Pertti Ylönen, Järvenpää 1990 Lauri Kantola, Karkkila
1991 Arto Heikkilä, Lohja 1992 Lauri Kantola, Karkkila
1993 Kari Strömmer, Myrskylä 1994 Jukka Laakso, Lohja
1995 Pentti Talikka, Karkkila 1996 Veikko Toivonen, Mäntsälä
1997 Juha Sorvari, Vihti   1998 Olli Savolainen, Porvoo
1999 Jorma Saukko, Lohja 2000 Aimo Tilsala, Mäntsälä
2001 Asko Kangasmaa, Kerava 2002 Veikko Karhumäki, Kerava
2003 Jukka Sariola, Kerava 2004 Pekka Sokura, Nurmijärvi
2005 Jorma Riissanen, Tuusula 2006 Juhani Orhala, Vihti
2007 Timo Hautala, Klaukkala 2008 Antti Tervola, Kerava
2009 Jarmo Sulopuisto, Mäntsälä 2010 Pekka Kunnas, Sipoo
2011 Sami Kujala, Kirkkonummi

Vuoden tiedottajayhdistys
Piirin paras tiedottajayhdistys on valittu vuo-
desta 1989 lähtien. Kiertopalkintona on Poh-
jola Oy:n lahjoittama teräslautanen. Valintape-
rusteina on ollut yhdistyksen sisäinen viestintä, 
Oltermannin käyttö ja toiminnasta muualla jul-
kaistut artikkelit. Vuodesta 2000 lähtien huomioitiin 
lisäksi palkintoa myönnettäessä yhdistyksen sähköinen viestintä. Kierto-
palkinnon ovat saaneet seuraavat:

1989 Hyvinkää    1990 Järvenpää  1991 Järvenpää
1992 Kirkkonummi 1993 Kerava    1994 Järvenpää
1995 Vihti    1996 Tuusula   1997 Järvenpää
1998 Vihti    1999 Hyvinkää 2000 Järvenpää
2001 Tuusula    2002 Mäntsälä 2003 Porvoo
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2004 Tuusula    2005 Järvenpää 2006 Nurmijärvi
2007 Kerava    2008 Järvenpää 2009 Klaukkala
2010 Järvenpää    2011 Järvenpää 

Jäsenhankintakilpailu
Jäsenhankintakilpailun 
palkintona oli aluksi 
Adalbert van der Pals-
mitali aina vuoteen 
1992 saakka. Piirin var-
sinaiseksi jäsenhankin-
takilpailun palkinnoksi everstiluutnantti, toiminnanjohtaja Pekka Lenk-
keri lahjoitti vuonna 1994 sotilaspistimen jalopuualustalla.  Se jaettiin 
ensimmäisen kerran vuoden 1993 ansioista Myrskylään.

Palkinnon ovat saaneet:
1989 Porvoo 1990 Järvenpää 1991 Espoo-Kauniainen
1992 Jokela 1993 Myrskylä 1994 Jokela
1995 Porvoo 1996 Mäntsälä 1997 Jokela
1998 Porvoo 1999 Mäntsälä 2000 Myrskylä
2001 Myrskylä 2002 Jokela   2003 Jokela
2004 Mäntsälä 2005 Vihti   2006 Järvenpää
2007 Klaukkala 2008 Klaukkala 2009 Klaukkala
2010 Klaukkala 2011 Sipoo

Turpo-kannu
Piirin kerhojen turvallisuuspoliittisen toiminnan 
kiertopalkinnoksi otettiin vuonna 1983 käyttöön 
Pohjola Oy:n lahjoittama tinamaljakko. Siihen ehti 
alkuperäistarkoituksessaan saada kiinnityksen Por-
voon Reserviupseerikerho.

Vuonna 1984 tämä Turpo-kannu sai uuden käytön 
kiertopalkintona. Se on tämän jälkeen annettu vuosittain 
sille reserviupseerikerholle, joka on osaltaan vastannut 
Uudenmaan lokakuisen alueellisen maanpuolustuspäi-
vän järjestelyistä.  Tässä tarkoituksessa se luovutettiin 
ensimmäisenä Mäntsälän Reserviupseerikerholle vuo-
den 1984 maanpuolustuspäivän järjestelystä. Ensim-

mäinen maanpuolustusjuhla järjestettiin Vihdissä 2.10.1983. Juhlan jär-
jestysluku muutettiin roomalaisesta arabialaiseksi numeroinniksi vuonna 
1997. Vuoden 1998 maanpuolustusjuhla Vihdissä sai ensimmäisen ker-
ran teemanimen: ”Turvallinen yhteiskunta”. Uudenmaan maanpuolus-
tuspäivän nimeksi se vakiintui Loviisassa vuonna 1999, joka oli jo 17. 
säännöllisesti järjestetty maanpuolustuspäivä.

Alueellinen maanpuolustuspäivä on järjestetty 
seuraavilla paikkakunnilla:

1983 Vihti 1984 Mäntsälä 1985 Nurmijärvi
1986 Loviisa 1987 Tuusula   1988 Tammisaari
1989 Porvoo 1990 Karkkila   1991 Järvenpää
1992 Kirkkonummi   1993 Hyvinkää 1994 Lohja 
1995 Mäntsälä 1996 Hanko   1997 Kerava 
1998 Vihti   1999 Loviisa   2000 Tammisaari 
2001 Järvenpää 2002 Kirkkonummi 2003 Porvoo 
2004 Nurmijärvi 2005 Myrskylä 2006 Karkkila 
2007 Tuusula   2008 Lohja   2009 Mäntsälä 
2010 Raasepori 2011 Loviisa 

Pekan PAT-pokaali
Toiminnanjohtaja Pekka Lenkkeri lahjoitti Maanpuolustuskoulutus ry:n 
paikallisosastojen vuosittaiseen paremmuuskilpailuun kiertopalkinnon, 
joka on jaettu Uudenmaan Sotilasläänin ja myöhemmin myös maanpuo-
lustuspiirin piiripäällikön lausunnon perusteella maanpuolustuspiirin 
paikallisosastolle.  Vuonna 2008 jakoperusteet muuttuivat siten, että 
palkinto jaetaan jäsenkerhojen ja MPK:n piiripäällikön puoltojärjestyk-
sen pohjalta piirin työvaliokunnan päätöksellä jollekin jäsenkerholle. 
Palkinnon ovat saaneet:

1997 PAT Vihti    1998 PAT Vihti 1999 PAT Tuusula
2000 PAT Nurmijärvi 2001 PAT Karkkila  2002 PAT Porvoo
2003 PAT Mäntsälä 2004 Vihti    2005 Mäntsälä
2006 Vihti    2007 Tuusula   2008 Klaukkala
2009 Vihti     2010 Hyvinkää 2011 Loviisa
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Osuuspankkimalja 
Tiedot koonnut Harri Tiirikkala
Alkujaan palkinnon nimi oli Osuuskassamalja, jonka lahjoitti Hämeen-
Uudenmaan Osuuskassaliitto. Palkinnon tarkoituksena oli saada Uu-
denmaan reservin upseerien ja aliupseerien maanpuolustusharrastus 
lisääntymään ja näin parantaa heidän fyysistä kuntoaan. Tämä arvokas 
kieropalkinto kiersi 26 vuotta ennen kuin joku sai siihen 10 kiinnitystä. 
Vuodesta 1978 lähtien tuli mahdolliseksi kilpailla paikkakunnan yhteis- 
tai erillisjoukkueilla, mutta Osuuspankkimaljan kierto jatkui siten, että 
yhteisjoukkueen molemmat yhdistykset saivat saman sijoituksen mukai-
sen pistemäärän. Hyvinkää ja Kerava jatkoivat erillisjoukkuein.

Osuuskassamalja
1968 Hyvinkään Au  1981  Keravan RU
1969 Hyvinkään Au  1982 Keravan Au
1970 Hyvinkään RU 1983 Keravan RU
1971 Lohjan RU  1984 Keravan RU
1972 Hyvinkään RU 1985 Keravan RU
1973 Hyvinkään Au  1986 Keravan RU
1974 Tuusulan RU  1987 Keravan Au
1975 Hyvinkään Au  1988 Keravan RU
1976 Hyvinkään Au  1989 Keravan RU
1977 Keravan Au  1990 Keravan RU
1978 Hyvinkään RU 1991 Keravan RU
1979 Hyvinkään RU 1992 Keravan RU
1980 Keravan RU  1993 Keravan RU
Keravan Reserviupseerikerho vei palkinnon omakseen.

Osuuspankkimalja, lahjoittaja Länsi-Uudenmaan Osuuspankki.
Kerava ja Hyvinkää jatkoivat edelleen erillisjoukkueilla.
       1994 Keravan RU
       1995 Keravan Au
       1996 Keravan RU
       1997 Keravan RU
       1998 Tuusulan yht.
       1999 Tuusulan yht.
       2000 Tuusulan yht.
       2001 Tuusulan yht.

2002 Tuusulan yht.
2003 Tuusulan yht.
2004 Tuusulan yht.
2005 Tuusulan yht.
2006 Tuusulan yht.
2007 Tuusulan yht.
       

Tuusulan yhdistetty joukkue 
vei palkinnon omakseen 10 
perättäisellä voitolla. Palkinto 
kiersi 14 vuotta.

Osuuspankkimalja II, 
lahjoittaja Keski-Uusimaan
Osuuspankki.
2008  Tuusulan yht.
2009 Tuusulan yht.
2010 Hyvinkään yht.
2011 Tuusulan yht.

Suojeluskuntalainen-veistos
Vuodet 1985–1992 piiriä johtanut Reijo Nummela lahjoitti puheenjoh-
tajakautensa päätteeksi piirille Suojeluskuntalainen-veistoksen kierto-
palkinnoksi piirin puheenjohtajan tehtävään valitulle. Patsaan jalustan 
laatassa on toistaiseksi kaiverrukset:

Veikko Karhumäki  1993–2000
Arto Kivistö    2001–2007
Markku Kyytsönen 2008–2010 

Keski-Uusimaan Osuuspankin 
edustaja, johtaja Matti Kyynäräinen 
ojensi urheiluparlamentin 
puheenjohtajalle Hannu Harjulle 
uuden komean Osuuspankkimaljan.
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Piirien vuoden maanpuolustusurheilija
Toiminnanjohtaja Pauli Salmisen ehdotuksesta piirin työvaliokunta päät-
ti 7.10.1966 ehdottaa piirin hallitukselle, että vuosittain hallitus nimeäisi 
ja palkitsisi piirin parhaan maanpuolustusurheilijan. Piirin hallitus päätti 
kokouksessaan 8.12.1966, että pyydettäisiin liitolta tarvittavat valintape-
rusteet, mutta valtuutti piirien urheilu-upseerit ennen sitä yhdessä valit-
semaan ensimmäisen maanpuolustusurheilijan. Alusta lähtien vuoden 
maanpuolustusurheilijan valinta oli yhteinen sekä upseeri- että aliupsee-
ripiirille, koska kaikki kilpailut järjestettiin yhteisinä. Aluksi annettiin 
nimitetyille palkinnoksi kunniakilpi, johon kiinnitettiin metallilaatta 
kertomaan saavutuksesta. Useamman kerran arvon voittaneille lisättiin 
kilpeen uusi vuosilukulaatta. Vuonna 1976 ei palkintoa ilmeisesti jaettu. 
Vuodesta 1989 lähtien palkintona on ollut Adalbert van der Pals -mitali.

1966 Reino Pajuoja  Karkkila
1967 Asko Kangasmaa Kerava
1968 Pertti Hirvonen Lohja
1968–69 Pertti Hirvonen Lohja
1969–70 Pertti Hirvonen  Lohja
1971–72 Ilpo Leppämäki Lohja
1973 Ari Kaihola    Hyvinkää
1974 Ari Kaihola    Hyvinkää
1975 Reino Pajuoja  Karkkila  
1976 -
1977 Ilpo Leppämäki  Lohja
1978 Asko Kangasmaa Kerava
1979 Asko Kangasmaa Kerava
1980 Seppo Raula    Kerava
1981 Seppo Raula    Kerava
1982 Seppo Raula     Kerava
1983 Asko Kangasmaa Kerava
1984 Seppo Raula   Kerava
1985 Ossi Autio    Hyvinkää
1986 Asko Kangasmaa Kerava
1987 Seppo Raula    Kerava
1988 Ossi Autio    Hyvinkää
1989 Asko Kangasmaa  Kerava
1990 Asko Kangasmaa Kerava

1991 Ossi Autio    Hyvinkää
1992 Seppo Raula    Kerava
1993 Johannes Ijas (res) Kerava 
1994 Teijo Merinen   Järvenpää
1995 Ossi Autio    Hyvinkää
1996 Seppo Raula    Kerava
1997 Asko Kangasmaa Kerava
1998 Seppo Raula    Kerava
1999 Ossi Autio    Hyvinkää
2000 Asko Kangasmaa Kerava
2001 Seppo Raula    Kerava
2002 Ossi Autio    Hyvinkää
2003 Seppo Raula    Kerava
2004 Ossi Autio    Hyvinkää
2005 Harri Majamäki (res) Tuusula
2006 Markku Husso Hyvinkää
2007 Toni Karlsson   Mäntsälä
2008 Toni Karlsson   Mäntsälä
2009 Toni Karlsson   Mäntsälä
2010 Toni Karlsson   Mäntsälä
2011 Ossi Autio    Hyvinkää

Oltermanni-mitalit
2010		(jakajana	Jukka	Sippola)
1.   Pekka Pulkkinen (piirien toiminnanjohtaja)
2.   Veikko Karhumäki (RU)
2.   Jyri Turkkila (lehden taittaja)
4.   Timo Åkman (RES)
5.   Harri Majamäki (RU/RES)
6.   Risto Muurman (MPK)
7.   Hannele Lindstén (Tuusulan Sotilaskotiyhdistys)
8.   Järvenpään II Uusi Apteekki (apteekkari Klaus Holttinen, 
  ilmoittaja)

2011	(jakajana	Antti	Kauranne)
9.   Ossi Ikonen (RES)
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  Lähteet

Arkistolähteet
Kansallisarkisto (KA), Helsinki
 Pk 2113, Reserviupseeriliiton (RUL) arkisto
Uudenmaan Reserviupseeripiirin arkisto (URPark), Porvoo
Hyvinkään Reserviupseerien arkisto
 Piirin kiertokirjeet, pöytäkirjat ja kirjelmät
Lohjan Reserviupseerikerhon arkisto
 Piirin kiertokirjeet, pöytäkirjat ja kirjelmät
Tuusulan Reserviupseerikerhon arkisto
 Piirin toimintakertomukset ja kiertokirjeet

Painamattomat lähteet
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 Julkaisematon käsikirjoitus 2003, sekä muistiinpanot. 
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 Kuopio 2002. 
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Mäkelä, Jukka: Mäntsälän Reserviupseerikerhon historiikki 1949–2000. 
 Mäntsälä 2002.
Sampola, Olli: Keravan Reserviupseerikerho 1933–1983. Kerava 1983.
Sorvari, Juha: Vihdin Reservijärjestöjen 40-vuotishistoriikki. Vihti 1999.

Kirjallisuusluettelo
Ikonen, Kimmo & Ali Pylkkänen: Haasteena sodan ja rauhan johtajuus. 
 Suomen Reserviupseeriliitto 1931–2006. Suomen Reserviupseeri-
 liitto: Helsinki 2006.
Kauranne, Antti: Maanpuolustuksen seitsemän vuosikymmentä. Porvoon 
 Reserviupseerikerho – Borgå Reservofficersklubb: Porvoo 2005.
 Senaatin ratsupoliiseista Marsalkan rakuunoiksi. Saksanniemen 
 perintö 1917–2007. Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå Reserv-
 officers klubb ry. Porvoo 2010.
Klinge, Matti: Keisarin Suomi. Schildts Kustannus Oy: Espoo 1997.



399398

Kurunmäki, Pentti: Vihdin reserviläiset kotiseudun ja isänmaan asialla. 
 Vihdin Reserviupseerikerho ry ja Vihdin Reservialiupseerit ry: 
 Vihti 2009.
Lauerma, Matti: Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27. 
 WSOY: Porvoo 1966.
Majuri, Pekka: Kunnon liikuttajasta liikuntavaikuttajaksi, Reserviläis-
 urheiluliitto 1970–2010. Reserviläisurheiluliitto: Saarijärvi 2010.
Meinander, Henrik: Tasavallan tiellä. Schildts Kustannus Oy: Espoo 1999.
Mikola K. J: Reserviupseerikoulutus Suomessa. RUK 1920–1960. 
 Reserviupseerikoulun oppilaskunnan kannatusyhdistys ry. 
 Helsinki 1960.
Numminen, Antti: Suomen Reserviupseeriliiton historia 1931–1981. 
 Suomen Reserviupseeriliitto: Helsinki 1981.
Palokangas, Marko: Itsenäisen Suomen sotilasarvot ja –arvomerkit. 
 Apali Oy: Hämeenlinnan 2000.
Porvali, Seppo: Marskin ritarit. Oy Valitut Palat – Readers Digest Ab: 
 Helsinki 2001.
Ruusukallio, Pekka: Kestävä ketju. Pirkanmaan Reserviupseeripiiri 
 50 vuotta. Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry: Tampere 2001.
Sinerma, Martti (toim.): Ympyröiltä johtajuuteen. RUK 1920–2000. 
 Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys.  
 Jyväskylä 2000.
Tervasmäki, Vilho (toim): Suomen Puolustusvoimat. 
 Sotatieteen laitoksen julkaisuja XII: Porvoo 1973.
Turtola, Martti: Heijastuksia, Keski-Uusimaan vuosikymmenet. 
 Keski-Uusimaa Oy Porvoo 2000.
Vakkuri, Juhani: Tuusulan reserviupseerikerhon ensimmäiset 50 vuotta 
 1958–2008. Tuusulan Reserviupseerikerho: Tuusula 2008. 
Valkama, E-V: Aattein ja asein. Suomen Reserviupseeriliiton 25-vuotis-
 taipaleelta. Suomen Reserviupseeriliitto: Helsinki 1956.
Viljanen, Jussi: Suomen ja kansalaisten turvallisuudeksi. Maanpuolustus-
 koulutus ry:n ensimmäinen vuosikymmen 1993–2004.  
 Maanpuolustuskoulutus ry: Helsinki 2005.

 

Lehdet
Reserviupseerilehti 1952, 1962
Reserviläinen 2011
Helsingin Reservin Sanomat 1981, 1982, 1983
Uudenmaan Reserviupseeri ja Oltermanni, vuosikerrat 1955–1956, 
1965–1975, 1977, 1982–2011
Keski-Uusimaa 1957
Länsi-Uusimaa 1994

Valokuvat
Uudenmaan Reserviupseeripiirin arkisto ellei toisin mainita. Piirin ar-
kiston kuvista merkittävä osa on Pekka Pulkkisen ja Veikko Karhumäen 
ottamia.

Haastattelut
Adalbert van der Pals  29.10.2009, 15.11.2009
Pekka Hänninen 2.12.2009, 9.12.2009
Ebbe Sommar  10.12.2009
Yrjö Lindström  14.12.2009
Veikko Hiltunen  5.1.2010, 9.3.2010
Pekka Lenkkeri  20.1.2010, 6.2.2010, 25.3.2010
Veikko Karhumäki  24.2.2010, 10.3.2010, 2.1.2012
Antti Simola     16.3.2010.
Arto Kivistö     7.2.2010, 5.4.2010, 11.4.2010
Pekka Pulkkinen  3.1.2010, 3.3.2010, 4.3.2012, 2.4.2012
Markku Kyytsönen  7.4.2010, 14.4.2010, 2.10.2011
Harri Tiirikkala 19.10.2010
Asko Kangasmaa 22.11.2011
Reino Pajuoja   22.11.2011



400

Kirjoittaja
Filosofian maisteri, kapteeni res. 
Juhani Vakkuri (s. 1944) on kirjoit-
tanut useita sotahistoriaa käsitte-
leviä lehtiartikkeleita ja pitänyt 
lukuisia asiaan liittyviä esitelmiä. 
Lisäksi hän on toiminut useita 
vuosia matkanjohtajana ja oppaa-
na itärajan taakse suuntautuneilla 
sotahistoriallisilla matkoilla.

Vakkuri on tutkinut vuoden 
1918 sotaa ja kirjoittanut tutki-
muksen ”Pietarsaaren tykistökou-
lu 1918”. Lisäksi hän on kirjoitta-
nut mm. reserviupseeritoimintaa 
koskevan osan ”Tuusula sotilas-
pitäjänä” -teokseen, ”Tuusulan 
reserviupseerikerhon historian” 
ja teoksen ”Keski-Uusimaan Am-
pumaseuran 80 toiminnan vuot-
ta”. Hänellä on valmisteilla myös 
”Uudenmaan Sotaveteraanipiirin 
historia”.


