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Vapaaehtoiseen maanpuolustustyön- ja 
koulutuksen määrärahoihin kaavaillut noin 
viidenneksen eli 400 000 euron leikkauk-
set ensi vuodelle eivät toteudu. Asia var-
mistui, kun valtiovarainkunta vahvisti ensi 
vuoden talousarvion. Ensimmäisenä asiasta 
uutisoi Reserviläinen– lehti, joka haastatteli 
RUL:n ja RES:n puheenjohtajia.
Reserviläisjärjestöt vetosivat syyskuussa yh-
tenä rintamana eduskuntaan, jotta järjestöjen 
määrärahat palautettaisiin riittävälle tasolle. 
Julkilausuman allekirjoittivat syksyllä Maan-
puolustuksen Tuen, Suomen Reserviupseeri-
liiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskilto-
jen liiton, Naisten Valmiusliiton ja Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen puheenjohtajat.
Liitot tyytyväisiä
– Olihan se huojentava tunne, kun tieto tuli. 
Varsinkin kun raha tulee täysimääräisenä. 
Tässä oli kuitenkin kyse tosi vakavista asiois-
ta, varsinkin MPK:n toiminnassa leikkaukset 
olisivat näkyneet voimakkaasti, Reserviupsee-
riliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti tote-
aa.
 Halkilahden mukaan päätös kertoo myös 
hallituspuolueiden yhteisestä näkemyksestä 
ja siitä, että maanpuolustus koetaan tärkeäksi 
asiaksi.

– Se mikä hallitusohjelmaan on kirjattu, tuli 
toteutuneeksi nyt myös päätöksen myötä.
Edunvalvonta toimii
 Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt oli-
vat koko prosessin ajan aktiivisia toimijoita.  
Summan tärkeyttä vapaaehtoiselle maanpuo-
lustukselle on käyty konkretisoimassa useille 
päättäjille.
– Edunvalvonnalla oli varmasti nähtäviä vai-
kutuksia asiaan. Jos tässä olisi oltu vain hiljaa, 
tuskin niitä rahoja olisi palautettu. Tämä oli 
meille selkeä signaali, että edunvalvonta toi-
mii, Halkilahti toteaa.
 Reserviläisliiton puheenjohtaja ja kansan-
edustaja Mikko Savola (kesk.) ilmaisi myös 
tyytyväisyytensä päätökseen.
– Olen tyytyväinen valtiovarainvaliokunnan 
päätökseen huomioida vapaaehtoisen maan-
puolustuksen rahoitus. Uskon, että maanpuo-
lustusjärjestöjen vahva edunvalvonta ja erit-
täin perustellut syyt vapaaehtoisen koulutuk-
sen turvaamiseen tässä maailmanlaajuisessa 
turvallisuuspoliittisessa tilanteessa vaikuttivat 
myönteiseen kantaan. Savola jakoi myöntei-
sestä ja toivotusta päätöksestä kiitosta kaikille 
toimijoille.
Lähde: RUL  

Helsingin Reserviupseeri -lehti 1/1966 

Uusi vuosi...

"Helsingin Reserviupseeripiiri jatkaa toimintaansa v. 1966 RUL:n viitoittamien päämäärien saa-

vuttamiseksi pyrkien erityisesti:

- virittämään ja syventämään isänmaallista ajattelua

- lisäämään kiinnostusta maanpuolustusta kohtaan ja edistämään puolustuslaitoksen kehityk-

sen seuraamista sekä

- toimimaan niin että piirin jäsenet voisivat täyttää paikkansa reservin upseereina mahdolli-

simman hyvin".

Näillä sanoilla alkaa HRUP:n toimintasuunnitelma vuodelle 1966. On selvää, ettei vuosikymme-

niä toimineen aatteellisen järjestön toimintasuunnitelma voi yhtäkkiä perin juurin muuttua. 

Niinpä myös HRUP:n suunnitelmat sisältävät kaikki ne perinteelliset ja tärkeät toiminnan haa-

rat, jotka tähänkin asti ovat muodostaneen piirin toiminnan rungon. Tällä kerralla on toiminta-

suunnitelmassa kuitenkin myös eräitä uusia, tosin niukkasanaisia mainintoja, joihin on syytä jo 

nyt tällä palstalla kiinnittää huomiota.

Toimintasuunnitelman asiajärjestystä noudattaen lainaamme siitä ensimmäisenä seuraavan 

lauseen: "Piiri osallistuu ja tukee jäsenyhdistyksiä niiden osallistuessa liiton toimeenpa-

nemaan jäsenhankintakilpailuun" - Tämä merkitsee, että RUL rynnistää alkaneena vuonna 

laajalla rintamalla jäsenjoukkojensa kartuttamiseksi ja että HRUP ja sen kerhot ovat täydellä 

panoksella mukana tässä työssä.
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den ja siihen liittyvien muiden ulko- ja sisä
poliittisten käänteiden kautta. Suomi tulee 
aivan varmasti olemaan suurien haasteiden 
edessä vuonna 2016. Haasteista yksi tulee 
aivan varmasti olemaan keskustelu kaikista 
näistä haasteista. Kuten tähänkin asti, piiri 
ei toistaiseksi osallistu julkiseen keskuste-
luun sen enempää maahanmuutosta kuin 
sisäisestä turvallisuudestakaan. Toimimme 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen suunnan-
näyttäjinä ja luomme reservin upseereille 
parhaat mahdolliset edellytykset ylläpitää 
kenttäkelpoisuuttaan. Jokainen reservin up-
seeri on tietysti tästä huolimatta oikeutettu 
omaan mielipiteeseen ja sen ilmaisemiseen. 
Kannustan kuitenkin aina muistamaan up-
seerille sopivan käytöksen keskusteluissa. 
Vaikka keskustelun toinen osapuoli yrittäisi-
kin polarisoida asioita käyttämällä leimauk-
sia ja yleistyksiä, pyrkikäämme itse tuomaan 
oma näkökanta esille aina asiapohjalta. 
 Toivotan kaikille lukijoille oikein an-
toisaa vuotta 2016. Vuosi on myös Suomen 
Reserviupseeriliiton juhlavuosi, joka tulee 
näkymään eri tavoin vuoden aikana. Osal-
listukaa aktiivisesti eri tilaisuuksiin, ylläpitä-
kää henkistä ja fyysistä toimintakykyänne ja 
kannustakaa tuttavapiirissänne olevia reser-
vin upseereja liittymään yhdistyksiinne. 

Puheenjohtajilta

Itsenäisyydestä ja 
asedirektiivistä

Vuoden ensimmäisessä puheenvuoro-
palstassa haluan tehdä nopean katsauk-
sen edelliseen vuoteen. Vuosi 2015 oli mo-
nella tavalla haastava piirille, mutta ilokseni 
voin todeta, että pystyimme yhdessä vastaa-
maan haasteisiin hyvällä tavalla. Taloudelli-
sesti vuosi oli vaativa, mutta kiitos aktiivitoi-
mijoiden ja varsinkin piiritoimiston ansiok-
kaan panoksen, saimme alustavien tietojen 
perusteella käännettyä vuoden tuloksen pois 
tappiosta. Kaikkea suunniteltua toimintaa 
ei tietenkään voitu järjestää, mutta onneksi 
perustoiminta toimi hyvin. Kiitos tästä teille 
kaikille! 
 Toinen piirin kannalta jo pitkään jat-
kunut haaste on ollut jäsenmäärän kehitys. 
Loiva, mutta jatkuva jäsenmäärän vähene-
minen saatiin vihdoinkin taittumaan pie-
neen nousuun. Valitettavasti emme ihan 
päässeet asetettuun tavoitteeseen, mutta 
olen vakuuttunut, että pääsemme tervee-
seen kehitykseen tästä eteenpäin. Kolmas 
suuri haaste joka tuli eteen syksyllä, oli EU-
komission suunnitelmat ainakin joidenkin 
itselataavien aseiden täyskiellosta. Oli todel-
la positiivista nähdä, kuinka kaikki harrasta-
jat ja edunvalvojat puhalsivat yhteen hiileen 
vaikuttaessaan viranomaisiin ja päättäjiin. 
Vaikka työtä on tämän osalta jäljellä vielä 
paljon, tilanne on edes hivenen positiivi-
sempi kuin marraskuussa. On kuitenkin 
syytä muistaa, että tahot jotka kieltoja ovat 
olleet kirjoittamassa, eivät pienellä luovuta. 
Sekä valmisteluryhmät että komissaarit py-
syvät tiukasti kannassaan, eikä asiaperuste-
lut ja väärien tietojen oikaiseminen tunnu 
vaikuttavan heidän mielipiteisiin. Viimei-
sempien tietojen perusteella halutaan edel-
leen kieltää asetyyppejä puhtaasti ulkonäön 
perusteella, ja yhä useammin perusteluissa 
tulee esille suurriistakaliiberiset aseet ja pat-
ruunat. 
 Vuodelle 2016 riittää siis tekemistä. Jos 
maailmanpoliittinen tilanne oli vuosi sitten 
mielenkiintoinen, se on tällä hetkellä hy-
vinkin monimutkainen, varsinkin näin suo-
malaisittain tarkasteltuna. Vaikka media on 
pitkälti unohtanut Krimin valtauksen ja Uk-
rainan alueella käytävät taistelut, ne kuiten-
kin edelleen jatkuvat. Kehitys Lähi-Idässä ja 
varsinkin Syyriassa näyttää menevän huo-
mattavasti huonompaan vielä ennen kuin 
saadaan suunta parempaan. Ja tämä kaikki 
vaikuttaa meihin mm. turvapaikanhakijoi-

Katse yhdistyksiin
päin

Timo Soininen > Kersantti (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Olen ottanut vuoden alusta vastaan 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin ry:n 
puheenjohtajuuden. Huonosta taloudelli-
sesta suhdanteesta huolimatta piirin talous 
ja toiminta ovat vakaalla pohjalla. Määrätyt 
hyvin rajatut taloudelliset vakauttamistoi-
met eivät ole rajoittaneet toimintaa, eikä 
piirin tarjoamista palveluista ole jouduttu 
tinkimään. Ainoastaan Helsingin Reservin 
Sanomien kohdalla on jouduttu nopeut-
tamaan siirtymistä sähköiseen versioon, 
kuitenkin tämä muutos myös seuraa media-
alalla vallitsevaa trendiä. Piirin jäsenmäärä 
on jatkanut kasvua ja piirimme on yhä 
Reserviläisliiton johtokaksikossa. Samoin 
piiriimme liittyy tasaisesti uusia yhdistyksiä, 
joten kasvupotentiaalia yhdistyksissämme 
riittää. Yhteistyö veljesyhdistyksemme, 
Helsingin Reserviupseeripiirin, kanssa on 
mutkatonta. Kaikkiaan piirimme on hyvässä 
kunnossa ja valmis ponnistamaan eteenpäin 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla. 
Tätä tilaa ei ole saavutettu ilmaiseksi, vaan 
se on vaatinut etenkin edeltäjältäni Juha 
Parkkoselta osaamista, määrätietoista työtä 
ja varsin mittavaa ajankäyttöä. Haluan 
kiittää Juhaa erinomaisen hyvin hoidetusta 
puheenjohtajakaudesta.

Olen toiminut piirin varapuheenjohta-
jana edelliset neljä vuotta, tänä aikana piirin 
toiminta ja toimijat ovat tulleet tutuiksi. 
Muutaman vuoden jakso liiton hallituksessa 
antaa myös perspektiiviä reserviläistoi-
mintaan koko maan laajuudessa. Yhteistyö 
Kari Talikan kanssa ja hänen 30 -vuotinen 
kokemuksensa piirin toiminnanjohtajana 
ovat oiva apu aloittavalle puheenjohtajalle. 
Samoin piirihallituksemme on kokenut, 
muutaman uuden jäsenen tuodessa sekä yhä 
lisää kattavuutta piirin yhdistysten osalta 
että uutta näkemystä päätöksentekoon. 

Piirin oleellinen tehtävä on palvella ja 
tukea jäsenyhdistyksiään, joissa varsinainen 
reserviläistoiminta tapahtuu. Hyvä yhtey-
denpito piirin ja yhdistysten välillä on vält-
tämätöntä. Piirin puolesta tulemme järjestä-
mään kevättalven aikana yhteistapaamisen, 
jossa kerrotaan mm. piirin palveluista 
ja tukimahdollisuuksista, sekä käydään 
yhdessä keskustelua yhdistysten tarpeista, 
tavoitteista ja suunnitelmista. Tämänlaisia 
epämuodollisia tapaamisia Döbelninkadun 
tiloissa voidaan järjestää useampiakin vuo-
den kuluessa, kun ne hyviksi havaitaan. 

Pyrin myöskin olemaan yhdistysten käy-
tettävissä aina tarvittaessa. Toivon tapaavani 
kaikkien piirimme jäsenyhdistysten aktiivi-
toimijoita; yhdistyksille sopivissa tilaisuuk-
sissa. Tämän vuoden teemaksi piiri onkin 
asettanut yhdistykset. Tuo teema on myös 
enemmän kuin sopiva ensimmäiselle vuo-
delle puheenjohtajana.

Piirin toiminta yhdistysten edustajana 
liiton suuntaan vuosikokousten välillä on 
myös merkittävä osa piirin vastuista jäsenis-
tölleen. Tänä keväänä Seinäjoella pidettävä 
vuosikokous tulee päättämään liiton hal-
lintomallin muutoksesta. Mikäli liittohalli-
tuksen esitys tulee kannatetuksi, piirimme 
edustajien määrä kasvaa huomattavasti 
liittotasolla. Tämäkin on asia, josta on hyvä 
keskustella yhdistysten kanssa.  

Piirin toiminta jatkuu myös yhteistyö-
kumppaniemme suuntaan. Urlus-säätiö on 
ensiarvoisen tärkeä tukijamme. Yhä enem-
män tulee tehdä yhteistyötä Uudenmaan 
piirien kanssa. Puolustusvoimiin yhteyden-
pito on toimivaa ja sitä on mahdollisuus 
entisestään kehittää useiden PV:n tahojen 
kanssa. Näitä ovat aluetoimisto, paikalliset 
joukko-osastot ja muut Etelä-Suomessa 
sijaitsevat, joihin meillä on yhteyksiä niin 
varusmiespalveluksen kuin reserviläisten 
koulutustoiminnan osalta. Santahamina on 
meille erityisen tärkeä ampuma- ja koulu-
tuspaikka. Piirillämme on erittäin luotettava 
ja toimiva suhde Maanpuolustuskoulutuk-
seen ja olemme aktiivisia myös Resul:ssa. 
Yhteistyön hyödyt lankeavat piirimme 
yhdistysten jäsenille.

Piirimme kolmen vuoden strategiajakso 
päättyy tänä vuonna. Perustettava strategia-
työryhmä tuleekin lähestymään yhdistyksiä 
seuraavan strategiajakson suunnittelun 
tiimoilta. Palatkaamme näihin kehittämisen 
teemoihin tuotapikaa! Toivotan kaikille 
tämän lehden lukijoille mitä parasta vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen vuotta 2016.

puheenjohtaja@hrup.fi puheenjohtaja@helresp.fi

Sääntömuutos päätöstä vaille valmis
Teksti: Reserviläisliitto

Reserviläisliiton hallituksen kokous 1/2016 
pidettiin tammikuussa Vantaalla. Kokouk-
sessa mm. valittiin liiton varapuheenjohtajat, 
muodostettiin valiokunta ja työryhmiä. Lisäk-
si päätettiin liiton sääntöjen muutosesityksen 
sisällöstä.
 Merkittävin hallituksen käsittelemä asia 
oli liiton sääntöjen muutosesitys, joka lähetet-
tiin joulukuussa lausunnolle reserviläispiirei-
hin. Saaduissa 14 lausunnossa muutosesitystä 
pääosin kannatettiin mutta moni piiri kiinnit-
ti huomioita liittohallituksen muodostamisen 
pelisääntöihin. Hallitus antoikin liiton sään-
tötyöryhmälle tehtäväksi laatia luonnos liit-

tovaltuuston työjärjestykseksi, jossa linjataan 
mm. tätä asiaa. Lisäksi hallitus päätti korjata 
muutosesitystä niin, että myös valtuuston 
naisjäsenille valitaan henkilökohtaiset varajä-
senet.
 Hallitus hyväksyi liiton sääntömuutos-
esityksen em. muutoksella lähetettäväksi Yh-
distysrekisterin ennakkotarkastukseen vain 
Päijät-Hämeen piirin edustajan vastustaessa 
asiaa. Päätöskäsittely tapahtuu liiton sääntö-
määräisessä vuosikokouksessa 16.4. Seinäjoel-
la.

Varapuheenjohtajat ja 
valiokunta koossa
Reserviläisliiton varapuheenjohtajiksi nimet-

tiin ilman äänestyksiä Rauno Hauta-aho Kok-
kolasta (1.) sekä Terhi Hakola Tampereelta 
(2.). Kolmannen varapuheenjohtajan paikan 
vei jo ensimmäisellä äänestyskierroksella 17 
ääntä saanut Ismo Nöjd Järvenpäästä.
 Kaikki varapuheenjohtajat ovat automaat-
tisesti mukana liiton valiokunnan työssä, jota 
johtaa puheenjohtaja Mikko Savola. Lisäksi 
valiokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin 
Jari Hynninen (P-S), Jouko Hyppönen (K-S), 
Jaakko Liinamaa (E-P), Hannu P. Martikainen 
(P-K) ja Juha Parkkonen (H:ki). Varapaikoille 
pääsivät Kari Salminen (E-H), Raimo Mikko-
nen (S-S), Joonas Grönlund (E-K), Jari Hirvi-
mäki (E-H) ja Olli Leisti(Kym).
 Valiokunnan tueksi muodostettiin Kan-

sainvälinen työryhmä, Naisten työryhmä, 
Sotilas-, koulutus- ja edunvalvontatyöryhmä, 
Sääntötyöryhmä, Taloussuunnittelutyöryhmä 
sekä uutena Huomionosoitustyöryhmä.  Ku-
kin työryhmä vastaa niistä suunnittelu- ja val-
mistelutehtävistä, jotka liiton valiokunta niille 
kulloinkin tehtäväksi antaa.

Toimimme vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen suun-
nannäyttäjinä ja luomme 
reservin upseereille 
parhaat mahdolliset 
edellytykset ylläpitää 
kenttäkelpoisuuttaan. 

Caspar von Walzel > Luutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Kirjat

Teksti: Kari Talikka

Matti Taina on kirjoittanut laa-
jan teoksen sukunsa vaiheista. 
Kirjoittaja on noin kymmenen vuo-
den ajan selvittänyt isoisänsä Mat-
ti Pietarinpoika Tainan ja hänen 
perheensä vaiheita. Hän on saanut 
käyttöönsä henkilöiden päiväkirjoja 
ja kirjeitä sekä tehnyt lukuisia haas-
tatteluja.
 Kirjoittajan isoisä syntyi Luu-
mäellä, josta lähti onnensa perään 
Inkerinmaalle 1830-luvulla. Mies oli 
maaton eikä ollut löytänyt kunnon 
töitäkään paikkakunnalta. Muutto 
oli melko helppo, koska Inkerissä 
puhuttiin karjalan murretta ja näin 
oli melko helppo tulla kielen kanssa 
toimeen ja matkaakin oli vain noin 
240 kilometriä. Suku asettui Sakli-
nan kylään, jossa myös päähenkilö 
syntyi.
 Stalinin vainot kohdistuivat 
1920-luvulla Inkerin suomalaisiin 
sekä Inkerin kirkkoon. Inkeriläisiä 
pakkosiirrettiin leireille 1930-luvulle 
mentäessä. Matti Taina pidätettiin 
vuonna 1937 epäiltynä uskonnolli-
sen propagandan levittämisestä ja 
vakoilusta.
 Lopulta syyskuussa 1943 pääsi-
vät Tainan sukujen edustajat muut-
tamaan Suomeen saksalaisten ja 
suomalaisten tekemän sopimuksen 
mukaisesti. Suomessa he asettuivat 

Helsinkiin, jossa tekivät sekalaisia 
töitä talonmiehen töistä varasto-
miehen töihin. 
 Helppoa ei ollut elämä Suomes-
sakaan. Punainen Valpo hankaloit-
ti toiminnallaan perheen elämää. 
Neuvostoliitto yritti kaikin tavoin 
painostaa Tainan perhettä muut-
tamaan takaisin Neuvostoliittoon. 
Muutamia inkeriläisiä muuttikin ta-
kaisin. Osan myöhemmistä vaiheis-
ta ei kuulunut sen jälkeen mitään, 
osa näännytettiin vankileireillä kuo-
liaaksi. Tainan perhe päätti pysyä 
Suomessa painostuksesta huolimat-
ta. Painostukseen ja perheen seu-
raamiseen osallistui myös punainen 
Valpo.
 Kaikkiaan Neuvostoliittoon pa-
lasi noin 56000 inkeriläistä. Suo-
meen jäi noin 7000 henkilöä, joista 
tosin Ruotsiin muutti varsin pian 
noin puolet. Vuoden 1953 tilastojen 
mukaan inkeriläisiä asui Suomessa 
noin 3700 henkeä.
 Presidentti Koivisto antoi lau-
sunnon vuonna 1990, jonka mukai-
sesti inkeriläiset luokiteltiin paluu-
muuttajiksi. Vuoden 2013 loppuun 
mennessä heitä on muuttanut Suo-
meen noin 30000.

Matti Taina, Hyvästi Inkeri, Books 
on Demand 2015, ISBN 978-952-
33000-64, 570 sivua

Suomesta Saklinaan ja takaisin

Tämä pitää lukea!

Teksti: Risto Piekka

Emeritus-suurlähettiläs Paavo 
Rantanen on tehnyt huikean pal-
veluksen Suomen historiankir-
joitukselle kolmiosaisella trilogi-
allaan Suomen kohtalonvuosista 
1930-luvun lopulta seuraavan 
vuosikymmenen lopulle. Viime 
joulumarkkinoille tuli kirja ”Itä-
rintamalta ei mitään uutta”. Kirja 
käsittelee monipuolisesti Suomen 
tilannetta niin sisäpoliittisesti, ko-
tirintamalta, etulinjasta kuin maail-
manpolitiikan kammareista.
 Moni ehkä ihmettelee, miksi 
Paavo Rantasen kirjat eivät ole tul-
leet julkisuuteen aikajärjestyksessä. 
Ensin ilmestyi vuonna 2010 kirja 
”Vaikea tie rauhaan”, sitten kaksi 
vuotta myöhemmin ”Suomi kalte-
valla pinnalla” ja nyt aikaisempien 
kirjojen välissä olleiden vuosien his-
torian. Tässä taitaakin olla aikamoi-
nen idea. Tuttu kysymyksenasettelu 
miten- miksi on laitettu päälaelleen. 
Tämä antaa teoksille kantavuutta.
 Laitoin otsikon tarkoituksella! 
Lukekaa ihmeessä Paavo Rantasen 
kirja.  Ja kun olette lukeneet sen, 
niin lukekaa kaksi aikaisempaa. 
Näin tehdessäsi opit Suomen his-
toriaa, mutta myös paljon elämän-
viisautta. Paavo Rantasen kynä on 
armoitetun juoksevaa, mutta myös 
monia tabuja kaatava näiden vuosi-

kymmenten ns. oikeaoppisista his-
toriankirjoittajista. 
 Kirjansa ”Vaikea tie rauhaan” 
motoksi Paavo Rantanen on kirjoit-
tanut sanat: ”Kesän 1944 taistelijoil-
le  ja  poliittisille vastuunkantajille, 
jotka johtivat Suomen rauhaan”. 
Kirjan lopun yhteenvedossa tode-
taan, että” vastuullisiin johtajiin on 
voitava luottaa ja antaa heille työ-
rauha. Suurta arvovaltaa nauttineen 
Mannerheimin ainutlaatuinen mer-
kitys tulee tässä yhteydessä mie-
leen”. Laittamattomasti kirjoitettu.
 Uutuuskirjan esipuheen Paa-
vo Rantanen päättää seuraavaan: 
” maan poliittinen johto jatkuvas-
ti sammutetuin valoin vei maata 
eteenpäin vaikeuksista huolimatta. 
Sotasyyllisyystuomioistuimen lan-
gettama tuomio oli täysin väärä. 
Historia ja Suomen kansan omatun-
to tekee tässä tuomituille oikeutta. 
Suoritus oli hämmästyttävä – kaik-
kia tarvittiin, jotta voitiin selviytyä 
haasteesta, johon kohtalo meidät, 
tahdoimmepa tai ei, pakotti.”

Näinhän se oli.

  Kaikkiaan 
Neuvostoliittoon 
palasi noin 56 
000 inkeriläistä. 
Suomeen jäi noin 
7000 henkilöä.

  Maan poliit-
tinen johto jatku-
vasti sammutetuin 
valoin vei maata 
eteenpäin vaikeuk-
sista huolimatta.

Värvätyistä 
aliupseereiksi
Aliupseeriliitto täytti 50 
vuotta lokakuussa 2015. Juh-
lavuodeksi liitto hankki histo-
riateoksen, jonka kirjoitti Kaarle 
Sulamaa. Kirja ei ole ammatti-
kuntahistoria vaan nimenomaan 
järjestön historia.
 Aliupseeristo historia alkaa 
jo 1920-luvulla, kun ensimmäiset 
värvätyt palkattiin laivastoon. 
Värvättyjen määrä pysyi melko 
pienenä 1960- ja 1970-luvuille 
saakka. Sopimukset olivat lyhyi-
tä. Ne saattoivat olla ensin puo-
len vuoden mittaisia ja ne saattoi 
uusia korkeintaan neljäksi vuo-
deksi kerrallaan. Hyvin harva 
värvätty palveli puolustusvoi-
missa eläkeikään saakka. Esimer-
kiksi vuonan 1956 merivoimissa 
oli 260 värvättyä.
 1960-luvulla värvättyjen määrä 
kasvoi vähitellen useisiin satoihin. 
Monet eivät pitäneet sitä edes kun-
non ammattina, koska sitä pidettiin 
vain välivaiheena tuleviin ammat-
teihin. Värväyssopimukset olivat 
kovin lyhyitä. Palkka muodostui 
pienestä peruspalkasta, mutta heil-
lä oli käytännössä samat edut kuin 
varusmiehillä. Muonitus, vaatteet ja 
majoitus oli ilmaista. Lisäksi palk-
kaan sisältyi ilmainen terveyden-
huolto. 
 Vuonna 1965 ryhdyttiin toimiin 
oman liiton perustamiseksi. Oulu-
laiset värvätyt kartoittivat värvätty-
jen määriä eri puolista maata.  Edes 
pääesikunnassa ei ollut eri joukko-
osastojen värvätyistä tietoa. Liitto 
perustettiin syyskuussa 1965 Oulus-
sa.
 Värvätyt rinnastuivat parhai-
ten rajavartioihin. Eräs rajavartija 
muistelee teoksessa uraansa vuon-
na 1965. Työaikaa ei ollut. Raja-
vartija oli työvelvollinen 24 tuntia 
vuorokaudessa. Työaikakirjanpito 
tuli vasta 1970-luvulla. Henkilöstön 
vaihtuvuus oli nopeata, koska mo-
net huomasivat, etteivät olleet va-
linneet oikeata uraa.
 Värvätyt muuttivat liittonsa ni-
meä vuonna 1991 Sotilasammatti-
henkilöliitoksi. Entisten värvättyjen 
virkanimike muuttui sotilasammat-
tihenkilöiksi. Tehtävät pysyivät pää-

osin ennallaan. 1990-luvulla liitto 
sai ratkaistua eläke-epäkohdan sekä 
sai kehitettyä koulutusjärjestelmän. 
Sotilasammattihenkilöt siirtyivät 
myös pääosin palvelusarvojärjestel-
mään.
 Vuoden 2006 lopussa sotilas-
ammattihenkilöiden status muutet-
tiin aliupseereiksi. Kaikki tuolloin 
virassa olleet siirrettiin aliupseerin 
virkoihin. Aliupseereiden tehtäviin 
siirtyi osa opistoupseereiden tehtä-
vistä. Opistoupseereiden koulutus 
oli päättynyt jo vuonna 2003. Käsite 
aliupseeri oli taas palautettu yhte-
näispäällystöseikkailun jälkeen ta-
kaisin käyttöön. 
 Liiton jäsenmäärä on kasvanut 
voimakkaasti 2000-luvulla. Jäseniä 
on nykyisellään vajaat 3000. Esi-
merkiksi vuonna 2008 perustettiin 
450 aliupseerin virkaa, koska opis-
toupseereiden poistuma piti korva-
ta jollain.
 Aliupseeriliiton viiteen vuosi-
kymmeneen mahtuu monenlaista. 
Värvättyjen epävarmasta ja osin 
myös epäselvästä asemasta liitto on 
pystynyt vakiinnuttamaan henki-
löstön huomattavasti turvatumpaan 
aliupseerin statukseen.

Kaarle Sulamaa, Aliupseeriliiton 
historia 1965-2015, ISBN978-952-
93-5777-2, Premedia Helsinki 2015, 
320 sivua

HRUP:n majatalkoot 18.5.2016
Spjutsundin maja tarjoaa nykyisellään oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- 
ja virkistyskäyttöön. Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset 
kutsutaan taas mukaan kevättalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Kaikki ovat tervetul-
leita, mutta erityisesti mukaan toivotaan uusia ja nuoria jäseniä jotka samalla voivat tutustua 
majaan ja toisiinsa.

Talkoissa keskitytään erityisesti majan saattamiseen kesäkuntoon ja pieniin remontti- ja yllä-
pitohommiin. Kokoonnumme majalla keskiviikkona 18.5. klo 15.00 alkaen. Piiri tarjoaa talkoo-
saunan ja saunapalan. Tule kokeilemaan uuden kiukaan löylyt. Oikeaa muonituksen ja muun 
varustautumisen suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset mukaan talkooporukkaan 
toimistolle sähköpostitse 15.5. mennessä. Ajo-ohjeet saatte ilmoittautumisen yhteydessä: 
toimisto@hrup.fi
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on joulukuussa 
2014 julkaissut kirjan "Lauri Miettinen ja asekätkentä 
Vakka-Suomessa"

Olen kirjoitellut noin 40 vuotta eri lehtiin. Useimmiten olen kir-
joituksissani käsitellyt asevelvollisuutta. Siitä aion kirjoittaa tässäkin 
kolumnissa.
 Suomen maanpuolustuksen yksi peruspilareista on yleinen ase-
velvollisuus. Se on tänään yhtä merkittävä kuin se oli 150 vuotta sit-
ten eli 1860- ja 1870-luvuilla jolloin meille valmisteltiin ensimmäistä 
omaa asevelvollisuuslakia. Suomen puolustuksen katsotaan kuulu-
van meidän kaikkien vastuulle ja asevelvollisuuslaki sitten täsmentää 
miten tämä vastuu jaetaan eri ihmisten kesken.
 Kun meidän ensimmäistä asevelvollisuuslakiamme valmisteltiin 
1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ei maailmalla ollut montaa-
kaan esinerkkiä vastaavasta. Esi-isämme tekivät hienoa lainsäädän-
töä sillä nykyinenkin asevelvollisuuslakimme noudattaa pitkälti tuon 
vuoden 1878 asevelvollisuuslain perusperiaatteita.
 Monet maat ovat 
luopuneet jopa koko-
naan asevelvollisuu-
desta. Joissakin maissa 
asevelvollisuus koskee 
vain osaa maan kan-
salaisista. Jotkut ovat 
meillekin esittäneet 
siirtymistä ammatti-
armeijaan tai ainakin 
valikoivaan asevelvolli-
suuteen.
 Rauhan ajan ase-
velvollisuudesta ovat 
luopuneet mm. Yhdys-
vallat ja Iso-Britannia. 
Näiden maiden maan-
puolustuksen on katsottu parhaiten hoituvan palkallisilla sotilailla ja 
jos tarvitaan suurempia joukkokokonaisuuksia voidaan ne perustaa 
saattamalla asevelvollisuuslaki voimaan. Pienelle maalle kuten Suo-
mi ei edellä mainitsemani pelkästään ammattisotilaisiin perustuva 
sotalaitosjärjestelmä sovi.
 Ruotsikin luopui muutamia vuosia sitten yleisestä asevellisuu-
desta. Muuttunut maailmantilanne ja uhkakuvat ovat kuitenkin ai-
heuttaneet sen, että jotkut ruotsalaispoliikot pohtivat vakavasti ylei-
sen asevelvollisuuden palauttamista Ruotsiin. Lehtien palstoilla täl-
laisen mielipiteen esitti jokin aika sitten Ruotsin ulkoministeri.
 Suomen yleinen asevelvollisuus tarkoitti pitkään sitä, että yli 80 
prosenttia miehistä suoritti varusmiespalveluksen ja heidät voitiin 
sitten sijoittaa reservissä sodan ajan puolustusvoimiin. Vaikka va-
rusmiespalveluksensa suorittavien määrä onkin vähentynyt ei Suo-
messa ole puutetta koulutetusta reservistä. Kaikkiin suunniteltuihin 
sodan joukkoihin riittää sekä aseet että miehet.
 Puolustusministeri Jussi Niinistö toi 18. tammikuuta maanpuo-
lustuskurssien osanottajille esittämässään tervehdyksessä esille huo-
lensa siitä, että nykyinen reserveille tarkoitettu kertausharjoitusten 
käynnistäminen kestää liian kauan tämän päivän uhkakuviin peila-
ten. Lainaan muutaman rivin puolustusministerin puheesta:
 "Olenkin käynnistänyt säädöshankkeen, jonka tavoitteena on ny-
kyisten aikarajojen poistaminen silloin, kun reserviläiset  kutsutaan 
kertausharjoituksiin valmiuden kohottamistarkoituksessa."
 Yleinen asevelvollisuus on käytännössä mm. Sveitsissä ja Isra-
elissa. Olen ymmärtänyt, että näissä kummassakin maassa on käy-
tössä järjestelmät, jotka takaavat reservien palveluksen saamisen 
kulloisenkin uhkakuvan vaatimusten mukaisesti. Samanlainen tilan-
ne meillä oli 1920- ja 1930-luvuilla, jolloin suojeluskuntajärjestö oli 
osa Suomen puolustusvoimia.
 Suomen käyttämä puolustusjärjestelmä ei olisi esteenä mahdol-
liselle Nato-liittymisellekään. Natossa on mukana myös useita maita, 
joilla on käytössään yleinen asevelvollisuus.
 Yleinen asevelvollisuus, valmius koko maan puolustamiseen sekä 
niiden tukena oleva korkea maanpuolustustahto ja tarkoituksenmu-
kainen lainsäädäntö takaavat Suomelle mahdollisuudet selvitä myös 
tämän ajan haasteista. Suomen puolustusvoimien - reserviemme ja 
myös varusmiestemme - ensisijainen tehtävä on Suomen puolusta-
minen.

Kolumni

Asevelvollisuudesta

 Suomen 
puolustusvoimien - 
reserviemme ja myös 
varusmiestemme 
- ensisijainen tehtävä 
on Suomen puolusta-
minen.

Tammikuu
30.1. Satu Viljanen 50 v

Helmikuu
5.2. Alikersantti Jari Luostarinen 50 v
8.2. Luutnantti Stig Johansson 50 v
8.2. Sotilasmestari Ilkka J Ignatius 70 v
 Vastaanotto Helsingin Suomalainen Klubi kello 15 - 18 
21.2. Rakennusmestari, kapteeni Keijo Talja 60 v
 Vastaanotto 18.2.2016 klo 17 - Bembölen kahvitupa
25.2. Kalastusneuvos, majuri Kari Airaksinen (matkoilla) 75 v

Maaliskuu
1.3. Kustannuslaskija, kapteeni Ensio Selin 80 v
7.3. Insinööri, kapteeniluutnantti Tapio Björklund (matkoilla) 70 v
8.3. Opettaja, kapteeni Kai Salmi (seminaarissa) 60 v
29.3. Tekniikan lisensiaatti, luutnantti Perttu Eklund (matkoilla) 80 v

Huhtikuu
6.4. Professori / teknologiajohtaja, luutnantti Matti Kleimola (matkoilla) 70 v
22.4. Diplomi-insinööri, majuri Osmo Jalovaara (ei vastaanottoa) 80 v

Kesäkuu
4.6. Toimitusjohtaja, kapteeni Pertti E. K. Aalto (ei vastaanottoa) 75 v

Onnittelemme

JR 200:n upseerit Töölön 
kerhon kunniajäseniksi 

Teksti ja kuva: Hans Gabrielsson

Töölön reserviupseereiden 
vuotuinen suunnitteluristeily 
huipentui juhlavaan tilaisuu-
teen Tallinnassa. Yhdistyksen 
päätöksen mukaisesti Virossa 
asuvat viisi JR 200:n upseeri-
veljeä kutsuttiin yhdistyksen 
kunniajäseniksi. Virolaiset yh-
teistyökumppanit järjestivät 
tilaisuutta varten tilat Tallin-
nan upseerikerholta. Isäntien 
edustaja, valtionkanslian ta-
lousjohtaja Teet Kiik toivotti 
kutsuvieraat sydämellisesti 
tervetulleeksi yhteiseen juh-
lahetkeen. Erityisen ilahdut-
tavaa oli se, että haastavasta 

talvisäästä huolimatta paikalle 
pääsi vänrikit Otto Peters (s. 
1919), Edvard Miller (s.1921) 
sekä veteraanien yhteysupsee-
ri Edgar Sinisalu (s.1924). Kiik 
kiitti puheessaan veteraanien 
uhrauksia Viron ja Suomen 
puolesta sekä korosti heidän 
merkitystään sillanrakentaji-
na veljeskansojen nuoremman 
maanpuolustusväen välillä.
 Töölön Reserviupseerit 
ry:n varapuheenjohtaja Risto 
Piekka esitti vieraiden isän-
maaliset tervehdyssanat juh-
laväelle, jonka jälkeen paikalle 
oleville uusille kunniajäsenille 
luovutettiin yhdistyksen kun-
niakilvet. Terveydellisistä syistä 

tilaisuudesta estyneet vänrikit 
Koit Loss, Vello Laos ja Leo 
Porman saavat omat kunnia-
kilpensä JR 200: perustamisen 
muistopäivän juhlallisuuksien 
yhteydessä.
  Päivän erinomaisen hyvä 
henki tiivistyi veteraanien tun-
teikkaisiin puheenvuoroihin. 
Otto Peters ja Edvard Miller 
kertasivat vaatimattomaan ta-
paansa värikkäitä taipaleensa 
vaiheita. Samalla he esittivät 
sydämelliset kiitoksensa Hel-
singin Reserviupseeripiirille 
sekä Töölön Reserviupseereille 
saamastaan lämpimästä muis-
tamisesta vuosien varrella ja 
upseeriveljeydestä.  

Kunniakilvet on luovutettu ja on aika siirtyä iltapalalle. Kuvassa vänrikki Edvard Miller, kapteeni Maido 
Rajang, kansanedustaja Henn Põlluaas, talousjohtaja Teet Kiik, vänrikki Otto Peters, yhteysupseeri Edgar 
Sinisalu sekä Töölön Reserviupseerit ry:n varapuheenjohtaja, majuri Risto Piekka. 
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Teksti: Ossi Ikonen

Kuva: Kalle Murto

Helsingin Reserviupseeripiirin 
nuorten upseerien toimikunta 
järjestäytyi perinteisessä sauna-
seminaarissaan tammikuussa. Se-
minaari pidettiin tällä kertaa Länsi-
Vantaan Reserviupseerien majalla. 

Nuorten upseerien toimikunta 
toimii jo neljättä vuotta. Toimi-
kunnan puheenjohtajana on Kalle 
Murto Tapiolan Reserviupseereista. 
Aiemmat puheenjohtajat ovat olleet 
Jussi Kangaspunta, Pauli Sortti ja 
Sampo Saarenpää.

Vuonna 2016 toimikunta panos-
taa kerhojen väliseen yhteistoi-
mintaan sekä kaikkien kerhojen 
aktivointiin. Kerhojen välisestä 
yhteistoiminnasta on hyviä koke-
muksia muun muassa Vantaalla, 
missä Tikkurilan ja Länsi-Vantaan 
kerhot ovat järjestäneet yhteisiä 
nuorten upseerien tapahtumia. 
Toisena pitkän ajan tavoitteena on 
saada toimikuntaan edustus jokai-
sesta kerhosta – joko nuorisoup-
seeri tai muu toiminnasta kiinnos-
tunut nuori jäsen.

Toimikunnan järjestämiä tapah-

tumia vuonna 2016 ovat kaverille 
kanssa -tutustumispäivä Töölössä 
12.3., osallistuminen RESUL:n tal-
vijotokselle 5. – 6.3. sekä sotilases-
terataharjoitukset. Lisäksi osallistu-
taan erilaisiin liikuntatapahtumiin 
ja piirimajan kevättalkoisiin. Myös 
perinteiset nuorten upseerien 
pistoolivuorot Töölössä jatkuvat. 
Lisäksi osallistutaan kertausharjoi-
tuksiin muun muassa maaliosas-
toina yhteistyössä puolustusvoi-
mien kanssa - tämä on ollut tärkeä 
kädenojennus puolustusvoimilta.
 Iloisena asiana nuorten upsee-
rien toimikunnassa on koko ajan 
ollut, että toimikunnassa on ollut 
vaihtuvuutta. Osa jäsenistä on ollut 
mukana alusta alkaen, mutta vuosit-
tain on tullut mukaan myös rutkasti 
uusia jäseniä.

Toimikunta tiedottaa tapahtu-
mistaan ja toiminnastaan Helsingin 
Reservin Sanomissa, piirin netti-
sivuilla ja kiertokirjeessä, ”Helsingin 
nuoret reserviupseerit”-Facebook-
ryhmässä, Instagramissa sekä nuor-
ten upseerien sähköpostilistalla. 
Sähköpostilistalle voi ilmoittautua 
osoitteeseen jarjesto@hrup.fi.

Nuorten 
upseerien 
suuntaviivoja

Nuorten upseerien toimikunta suunnittelee vuoden 2016 toimintaa.

Suomipojat Tallinnan Malevan 
vuosipäivän juhlassa
Teksti: Saku Väliahde

Kuva: Tomi Alajoki

Kaiseliitin Tallinnan Maleva vietti 
22. tammikuuta 91. vuosipäivä-
juhlaansa.
Helsingin ja Tallinnan välillä vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen työ on 
alkanut Helsingin Reserviupseeri-
piirin ja Tallinnan Malevan välillä 
puoli vuosikymmentä sitten. Viro-
yhteistyön veteraani Jukka Mattila 
sai houkuteltua Saku Väliahteen 
mukaan syventämään yhteyksiä 
Tallinnan Malevan kanssa. Visio oli, 
että pitäisi siirtyä museovierailuista 
ja saunailloista todelliseen sotilaal-
liseen oppien vaihtamiseen. Alussa 
byrokratia iski suoraan naamalle, 
mutta sitkeys ja oikeiden yhteis-
työkumppaneiden etsiminen veivät 
asiaa hiljalleen eteenpäin. Helsin-
gin Seudun Reserviläispiiri, RUL ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen Helsingin maanpuolustuspiiri 
olivat luonnolliset tahot lähteä ke-
hittämään siltaa naapurikaupunki-
en välille. MPK:n keskustoimiston 
koulutuspäällikkö Juha Niemi avasi 
selvästi ne realiteetit, joilla voim-
me toimia. Perjantaina 22.1.2016 oli 
aika juhlistaa Tallinnan Malevaa ja 
toisaalta rajoja ylittävää vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä.

Kabineteista kentälle

Tallinnan Malevan päällikkö 
everstiluutnantti Lauri Abel ja 

MPK:n Juha Niemi totesivat yhteis-
tuumin, että toiminta on siirtynyt 
kabineteista kentälle – hyvän har-
joituksen jälkeen voidaan mennä 
myös saunaan. Koulutusyhteistyön 
alussa olemme olleet tarkkailijoina 
molemmin puolin Suomenlahtea 
oppimassa toistemme vahvuuksista.  
Abel toteaa, että Virossa on nuori 
armeija, joka on valmis ja moti-
voitu. Kaitseliit (KL) on olennainen 
osa Viron puolustusjärjestelmää. 
Kova ja ammattimainen koulutus 
on vapaaehtoisille tärkeää, hän 
jatkaa. KL:ssa on tilaa niin koviin 
sotilaallisiin tehtäviin haluaville 
kuin pehmeämmistä tukitehtävistä 
kiinnostuneille. Suomalaisilla reser-
viläisillä on kokeneen armeijan 
tausta, ja sitä Virossa tarvitaan, 
Abel kiteyttää.

Hiukan pönötystä ja 
rentoa meininkiä

Juhlasaliin tultaessa ovelta pystyi 
aistimaan yhdistelmän, johon oli 
sekoittunut rentoutta, kotoisuutta ja 
arvokasta isänmaallista maanpuo-
lustushenkeä.  Näistä juhlista me 
helsinkiläiset saisimme ottaa oppia. 
Virallisessa osuudessa Malevan 
päällikkö Abel palkitsi ansioituneita 
kaitsiliittilaisia nuorimmista tytöistä 
ja pojista aina yksiköiden päällikköi-
hin. Helsingin Reserviupseeripiiri 
palkittiin Tallinnan Malevan kilvellä 
vapaaehtoisen maanpuolustusyh-
teistyön rakentamisesta lahden yli. 

Mukaan oli kutsuttu Helsingistä 
yhteistyökumppaneita: MPK:n 
koulutuspäällikkö everstiluutnantti 
Juha Niemi, HRUP:stä majuri res. 
Saku Väliahde, kapteeni res. Jukka 
Mattila, kapteeni res. Stefan Appel 
ja luutnantti res. Markus Häyhtiö 
sekä HELRESP:stä vääpeli res. Jari 
Oksman ja ylikersantti res. Marko 
Nikkanen. Ruoka ja juoma olivat 
hyviä. Illan kohokohdiksi nousivat 
Tallinnan Malevan yllätysbändi, 
joka villitsi niin vanhemman kuin 
nuoremman juhlakansan.

Jukka Karila maj res 

18.1.1938 - 10.12.2015

Sissikerhon kunniapuheenjohtaja 
Jukka Karila menehtyi pitkäai-
kaiseen sairauteen 10. joulukuuta 
2015. Hän oli Stadin Sissien pit-
käaikainen vaikuttaja ja selkäranka 
koko kerhoyhtymän yli 50-vuotisen 
historian ajan, ja osallistui Sissien 
toimintaan aivan viime kuukausiin 
saakka. Jukka oli yksi niistä nuorista 
upseereista, jotka osallistuivat en-
simmäiselle vuoden 1959 jiu-jitsu-
kurssille, joka oli lähtölaukaus Hel-
singin Sissikerhon perustamiselle, 
ja hänet valittiin yhdistyksen ensim-
mäisen johtokunnan jäseneksi. 

Jukka Karilan aktiivisuus ja 
ansiot eivät rajoittuneet vain Stadin 
Sisseihin, vaan hän vaikutti koko 
reserviläiskentässä mm. Herman-
nien jäsenenä jo 1960-luvulla, pian 
yhdistyksen perustamisen jälkeen, 
ja Hermannien hallituksen jäsenenä 
1976-80 ja 1999-2003. 

Jukan toiminnalle luonteen-
omaista jo nuoresta lähtien oli 
aktiivisuus ja porukan saaminen 
mukaan. Hän johti edestä ja näytti 
esimerkkiä kaikkein vaativimmissa 
tehtävissä, joita hänelle oli usein 
tarjolla. Hänen sodan ajan sijoituk-
sensa Erillispataljoonan komenta-
jana oli reserviläiselle harvinainen 
luottamuksenosoitus. Voidaan 
hyvällä syyllä sanoa, että Jukka 
Karila oli todellinen primus inter 
pares – ensimmäinen vertaistensa 
joukossa.

Järjestötoiminnassa Jukka oli 
tehokas ja jämäkkä vaikuttaja, joka 
edellytti että asiat olivat hyvin val-
misteltuja ja ajankäyttö tehokasta. 
Jukan energia, tahto ja harkintakyky 
olivat ominaisuuksia, joita arvos-
tettiin  yhdistystoiminnassa aivan 
yhtä lailla kuin työelämässä. Hän ei 
katsonut hyvällä liian pitkiä puheita 
ilman eteenpäinvievää sisältöä – 
tärkeämpää oli että syntyy päätöksiä 
ja niiden jälkeen tekoja. Jos keskus-
telu jäi paikalleen, Jukka esitti oman 
napakan analyysin, jota seurasi aina 
myös toimintaehdotus, jolla pääs-
täisiin eteenpäin. Tämä oli muiden 
usein helppo hyväksyä.  

Taitavana johtajana Jukka osasi 
kuunnella, ja otti aina asialliset ja 
perustellut näkemykset kiitoksella 
huomioon. Hän kuunteli tarkalla 
korvalla etenkin nuoria, joita hän 
isällisesti kannusti, opasti ja motivoi 
oikeaan toimintaan. Jukka osasi 
myös kiittää, ja suuren auktoritee-
tin kiitos lämmitti monia Sissien 
toimijoita vuosien varrella. Jukka 
oli taitava motivoija, ja hänen tarjo-
amastaan vastuusta oli usein vaikea 
kieltäytyä. Hyvin hoidetun työn 
jälkeen Jukka saattoi laajojen kon-
taktiensa kautta ehdottaa kunnos-
tautunutta henkilöä uuteen sodan 
ajan tehtävään, jos tilaisuus tuli.

Stadin Sissit -kerhoyhtymässä 
upseerien, aliupseerien ja miehistön 
yhteistoiminta oli Jukalle erittäin 
tärkeää, koska aktiivisessa ja uutta 
luovassa toiminnassa tarvittiin 
paljon erilaista osaamista ja koke-
musta. Sulkeutuminen järjestömuu-

rien taakse ei olisi tuonut parasta 
tulosta. Sissien yhtenäisyyden sym-
bolina Jukan hautajaisissa oli hänen 
toiveestaan paikalla sekä Sissiker-
hon että Sissiosaston liput. 

Osoituksena Stadin Sissien ja 
koko vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskentän eteen tekemästään työstä, 
Jukka Karila on palkittu mm. seu-
raavilla huomionosoituksilla.

 1973 Sissikerhon kunniamiekka  
  no 2

1979 Sissikerhon standaari no 2
1981 Hermanni-standaari no 6
1987 Sissijermupatsas
1988 Sininen Risti
1989 Sissiosaston numeroitu  

  standaari
1989 RES kultainen ansiomitali
1989 Sotilasansiomitali
1991 Sissiansiomitali soljen kera
1991 RUL kultainen ansiomitali  

  soljen kera
1994 Sissiosaston pienoislippu  

  no 3
1996 Suomen Valkoisen Ruusun  

  Ritariristi
1997 Hermannien Kenraali  

  A.F.Airon muistolaatta
1998 Helsingin Sissikerhon 
  kunniapuheenjohtaja
2002 Ikämiessuojeluskunnan  

  miekka 
2005 Helsingin Reserviupseeri- 

  piirin kunniajäsen

IN MEMORIAM

Tallinnan Malevan kunniakilpi.

"Kaverille kanssa” – piiri tarjoaa ammunnat 
reserviupseereille 12.3.
Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää jäsenilleen jäsenhankinta- ja tutustumispäivän Töölössä 
lauantaina 12.3. klo 10 - 18.  Helsingin Reserviupseeripiirin jäsen, ota reserviupseerikaverisi, joka 
ei vielä ole piirimme jäsen, mukaan ampumaan. Tarjoamme kaikille osallistujille pistooliammun-
nat ja infopaketin. Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittautuminen on sitova. Tarjolla on hyvä 
tilaisuus päästä ampumaan pistoolilla ja kertoa hyvästä harrastuksesta myös tuttavalle.
 
Tilaisuus toteutetaan tunnin vuoroissa klo 10-18, vuoro alkaa aina tasa- ja puolitunnein, eli 
10.00, 10.30, 11.00 ja niin edelleen. Viimeinen veto alkaa klo 17. Paikan päällä on kaikki tarvittavat 
varusteet.

Ilmoittautumiset 6.3. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Ilmoittautumisessa mainitse 
kaikkien osallistujien nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Saapumisosoite toimitetaan il-
moittautuneille ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!
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Parhaat ampujat palkittiin
Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiirin ja 
Helsingin Seudun Reserviläispii-
rin ampumatoimikunnan palkin-
tojenjakotilaisuus pidettiin suoje-
luskuntatalolla 17.12.2015. Piirien 
ampumatoimikunnan sihteeri Ossi 
Ikonen johti tilaisuuden. Tilaisuu-
teen osallistui 25 henkeä piirien eri 
kerhoista ja yhdistyksistä, kutsuttu-
ja oli yli 50.

Ampumatoimikunta on vuonna 
2011 herättänyt uudelleen eloon 
perinteiset kiertopalkinnot, jotka 
jaettiin nyt jo viidettä kertaa pitkän 
tauon jälkeen.  Kiertopalkintojen 
tarkoitus on nostattaa ampumahar-
rastuksen arvostusta sekä osoittaa, 
että piirin mestaruus on aina vaa-
tiva ja tavoiteltu titteli. 

Yksi kiertopalkinnoista on 
vanha 30-luvulla käytössä ollut 
suojeluskuntain pokaali, muut ovat 

uudempaa tuotantoa. Nykyään 
kiertopalkinnot jaetaan aina vuo-
den lopussa kunkin lajin mestarille. 
Palkinnot ovat ikuisesti kiertäviä. 
Pokaaleja jaettiin yhteensä 13 eri 
lajissa. Kiertopalkintojen lisäksi 
tilaisuudessa jaettiin kultaiset, 
hopeiset ja pronssiset mitalit eri 
ampumalajeissa menestyneille sekä 
joukkuepalkinnot.  

Vuoden 2015 ampumatoimin-
nassa oli poikkeuksellista, että 
ensimmäistä kertaa RUL:n ja RES:n 
ampujat kilpailivat samoissa, liitto-
jen yhteisissä, ampumamestaruus-
kilpailuissa elokuussa Kouvolan 
Tyrrissä. Helsingin piirien ampujien 
menestys näissä kisoissa oli hyvä. 
Vuoden 2016 kilpailut järjestetään 
loppukesästä niin ikään Tyrrissä. 
Noutamatta jääneitä pokaaleja ja 
muita palkintoja voi tiedustella pii-
ritoimistolta.

Palkitut ampujat ryhmäkuvassa.

Saksalaisten kaatuneiden 
muistopäivä
Teksti ja kuva: Kari Vainio

Saksalaiset viettivät Kaatu-
neiden Muistopäivää (Volkstrau-
ertag) maailmansodissa kuol-
leiden ja kaikkien diktatuurien 
uhrien muistoksi 15.11.2015.

Saksalainen seurakunta kirkko-
herra Erik Panzig’in johdolla toi-
meenpani saksalaisella sotilashauta-
usmaalla Vantaan Honkanummella 
seurakunnan rippikoululaisten 
kanssa siivouspäivän lauantaina 
14.11.2015. Saksan suurlähettiläs 
Dorothee Janetzke-Wenzel ja soti-
lasasiamies, evl. Konstantin Bellini 
laskivat seppeleen sotilasmestari 

Mike Stezkan avustamana sotilas-
hautausmaan muistomerkille klo 
14:00.

Päätapahtuma vietettiin saksa-
laisella kirkolla Helsingissä sunnun-
taina alkaen jumalanpalveluksella 
klo 11:00 jonka jälkeen siirryttiin 
kirkon viereiselle 1918 kaatuneiden 
muistomerkille jolle laskivat seppe-
leet Saksan suurlähettiläs Dorothee 
Janetzke-Wenzel ja sotilasasiamies, 
evl. Konstantin Bellini sotilasmes-
tari Mike Stezkan avustamana, 
saksalaisen seurakuntaneuvoston 
puheenjohtaja Frank Biermann ja 
Vantaan Reserviläiset ry:stä sotain-
validi Viljo Valtonen alikersantti 

(res.) Vilho Mäkelän avustamana.
Tapahtumassa esiintyi saksalais-

suomalainen kuoro ja seurakunnan 
pasuunakuoro.

Seppeleenlaskun jälkeen osal-
listujat kutsuttiin seurakuntasaliin 
nauttimaan Saksan suurlähetystön 
ja Saksalaisen seurakunnan tarjo-
amia kirkkokahveja.

Rovaniemellä Norvajärven sak-
salaisen sotilashautausmaan huol-
lossa ja ylöspidossa toimii Rovanie-
men Rotarypiiri 1400 ry jota edusti 
tapahtumassa Eero Pajula jonka 
kanssa Vantaan Reserviläiset ry:n 
jäsenet pääsivät vaihtamaan ajatuk-
sia.

Seppeleenlasku 1918 kaatuneiden muistomerkillä.

Reservi tutuksi Kampissa 2016
Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri järjestävät lauantaina 7.5.2016 klo 11-17 ”Reservi tutuksi” teemapäivän Helsingin keskustassa Mauno Koiviston 
aukiolla Kampissa. Reserviläistoimintaa esitellään kaupunkilaisille HRS-lehden tietopaketin ja toiminnallisten rastien kautta. Järjestämme erilaisia esittelypisteitä. Henkilökunta 
vaatetetaan M91-maastopukuihin ja ravitaan soppatykin maukkaalla hernekeitolla.

Tapahtumassa on seuraavat esittelyt: PST-kalusto, viestikalusto, PASI-panssariauto, laseraseammunta (pistooli ja kivääri), Reserviläisurheiluliitto, rauhanturvaajat, INTTISTOREN 
myymälä, veteraanikeräys, maanpuolustusnaiset ja Vääpelikillan soppatykki. Lisäksi jaamme Reservin Sanomat- lehteä.

Tapahtuman yhteistyökumppaneina ovat Maanpuolustusyhtiö, Reserviläisurheiluliitto, Vääpelikilta, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Veteraanikeräys, RUL, RES, Helsingin Rau-
hanturvaajat ry ja Etelä-Suomen kiltapiiri. Muutkin halukkaat maanpuolustusjärjestöt ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  www.hrup.fi ja toimisto@hrup.fi

Teksti ja kuva: Kari Vainio

Perinteinen Kynttilätapahtuma 
Honkanummen saksalaisella soti-
lashautausmaalla toimeenpantiin 
aatonaattona 23.12. Aikoinaan 
Saksan silloinen sotilasasiamies 
everstiluutnantti Axel Pfaffenroth 
hyväksyi Vantaan Reserviläiset Ry:n 
tekemän esityksen sytyttää jouluna 
kynttilät hautausmaalle. Tapahtuma 
on vuosien mittaan laajentunut ja 
järjestetään nykyisin paitsi yhteis-
työssä Saksan suurlähetystön myös 
yhteistyössä saksalaisen seurakun-
nan kanssa. 
Kirkkoherra Erik Panzig toi rippi-

koululaisensa perheenjäsenineen 
tapahtumaan ja hauta- ja muisto-
merkki-alueille sytytettiin kaiken 
kaikkiaan 135 kynttilää. Kirkkoher-
ra piti muistopuheen ja luki sak-
saksi Isä Meidän-rukouksen jonka 
jälkeen Vantaan Reserviläiset ry:n 
Kari Vainio toimi esilukijana Isä 
Meidän-rukoukselle suomeksi.
Tapahtuman päätteeksi sotilas-
mestari Mike Stezka ja rouva Karin 
Stezka kutsuivat osallistujat glögille. 
Lämminhenkisessä tapahtumassa 
oli läsnä noin 40 henkilöä.
Tapahtuman pääjärjestäjänä Van-
taan Reserviläiset ry keräsi pois lop-
puun palaneet kynttilät.

Kynttilätapahtuma 
Honkanummella 

Muistomerkin kynttilät.
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Porkkala 
vuokralla  
1944—1956

jatkoa viime numerosta

Teksti: Göran Lindgren 

KTM, ylil res

Puna-armeija 
Porkkalan isäntänä

Suomalaisten tiedustelun 
kannalta ongelmallista oli se, 
etteivät tulli- ja rajaviranomai-
set saaneet tarkistaa Porkkalaan 
saapuvia kuljetuksia, tulivat ne 
sitten maanteitse tai rautateitä 
pitkin. Niinpä tukikohtaan tulevissa 
kuljetuksissa oli mahdollista sala-
kuljettaa alueelle neuvostoliittolai-
sia tai Neuvostoliiton palvelukseen 
antautuneita suomalaisia vakoojia. 
Heidän toiminnastaan ei kuiten-
kaan ole säilynyt mitään näyttöjä. 

Neuvostoviranomaiset sallivat 
rautatieliikenteen vuokra-alueen 
läpi vasta marraskuussa 1947. Mutta 
eivät suinkaan ilman erikoisjärjes-
telyjä! Suomalaiset junat, siis nykyi-
sellä Helsingin-Turun rantaradalla 
Helsingistä länteen ja Karjaalta 
itään, varustettiin ennen vuokra-
aluetta ikkunaluukuilla, ja jokaisessa 
vaunussa oli aseistettu neuvosto-
liittolainen vartija, joka piti huolta, 
ettei ulos päästy kurkistelemaan. 
Tämä synnytti nimenomaan ulko-
maisten lehtimiesten keskuudessa, 
joita reitillä matkustelikin runsaasti, 
kertomuksen ”pisimmästä ja kum-
mallisimmasta tunnelista”. 

Porkkalan miehityksenä oli 
Itämeren laivaston matruuseista 
koostuva noin divisioonan vahvui-
nen jalkaväki, joitakin erillisiä patal-
joonia, voimakas rannikkotykistö, 
lentotukikohta koneineen, laivasto-
osasto, rajavartijoita, poliittisia eli-
miä sekä huomattava määrä siviilejä 
tukikohdan erilaisissa ylläpitotehtä-
vissä, muun muassa sovhoosissa ja 
sikalassa. Eräiden tietojen mukaan 
mainittu divisioona käsitti kolme 
tykki/konekivääri rykmenttiä (jokai-
sessa kolme pataljoonaa), panssa-
rirykmentin, voimakkaan tykistön 
sekä pioneeri-, ilmatorjunta- ja 
huoltoelimiä. 

Neuvostoliiton turvallisuusjouk-
koihin kuulunut rajavartio-osasto 
vartioi vuokra-alueen rajaa. 

Yksityiskohtiin menemättä on 
voitu todeta, että Porkkalaan raken-
nettiin melkoinen määrä erilaisia 
ja -tasoisia linnoituslaitteita alueen 
puolustamista varten. Ne olisivat 
toimineet tarpeen vaatiessa myös 
hyökkäyksen lähtöalueina. On myös 
aihetta epäillä, että vuokralaiset 
käyttivät alueella työvoimana myös 
saksalaisia sotavankeja, joille oli 
uskoteltu oltavan Virossa. Kaiken 
kaikkiaan neuvostoliittolaisia soti-
laita lienee ollut Porkkalassa run-
saat 10 000 miestä, joiden apuna ja 
tukena oli suunnilleen sama määrä 

siviilejä, työvoimaa, upseerien per-
heitä jne. 

Aluksi alueen haltuun otossa ja 
käytännön elämässä alueella lienee 
ollut melkoisia ongelmia, koska 
miehitysjoukot saapuivat Pork-
kalaan juuri talven kynnyksellä. 
Niinpä Suomi joutui käytännössä 
”elättämään” tukikohtaa toimitta-
malla sinne elintarvikkeita, polttoai-
neita ja sähköä. Seuraavana vuonna 
neuvostoliittolaiset perustivat 
Porkkalan Degerbyhyn valtavan lei-
pomon ja toisaalle sovhoosin tuot-
tamaan viljaa tukikohdan tarpeisiin. 

Kun osa Porkkalaan komen-
netuista sai tuoda perheensä 
mukanaan, siellä syntyi tukikohdan 
komentajan kenraaliluutnantti 
Kabanovin mukaan neljä lasta joka 
päivä, siis lähinnä olojen vakiin-
tumisen jälkeen. Lapsikuolleisuus 
lienee ollut niissä oloissa varsin 
suuri, sillä tietojen mukaan alueella 
raivosi 1950-luvun alussa epidemia, 
jota pienet lapset eivät kestäneet. 
Porkkalaan on haudattu runsaat 
200 neuvostokansalaista, heistä 
melkoinen osa lapsia. 

Neuvostoliitto luopuu 
Porkkalasta 

Jo vuonna 1955 maassamme 
liikkui sitkeitä huhuja ja ”luotetta-
van tahon tietoja” Neuvostoliiton 
mahdollisista aluepalautuksista 
Suomelle. Karjalaiset olivat var-
moja, että ainakin osa Karjalan 
kannaksesta palautettaisiin, monet 
veikkasivat Viipuria, Petsamoa, 
ja myös Porkkalaa. Huhut saivat 
vauhtia, kun neuvostohallitus kutsui 
presidentti Paasikiven vieraisille 
Moskovaan. Kysymyksessä ei ollut 
pelkkä kohteliaisuusvierailu, vaan 
jotain Suomen kannalta vakavam-
paa. Moskovassa keskusteltiinkin 
mm. YYA-sopimuksen jatkamisesta. 

Kansan keskuudessa nousi kui-
tenkin tärkeimmäksi uutiseksi se, 
että neuvostojohto ilmoitti palautta-
vansa Porkkalan takaisin Suomelle 
ennen vuokra-ajan päättymistä. 
Asiakirja palauttamisesta allekir-
joitettiin 19.9.1955 eli päivälleen 11 
vuotta välirauhan sopimuksen sol-
mimisesta, jolla Porkkala luovutet-
tiin Neuvostoliitolle tukikohdaksi. 

Porkkalan palauttamisen ajankohta 
jäi silloin vielä avoimeksi, sillä ison 
täysin varustetun sotilastukikohdan 
rauhanomainen tyhjentäminen ei 
tietenkään ollut mahdollista yhtä 
nopeasti kuin sen pakon edessä 
toteutettu luovutus. 

Uutinen oli kansainvälisestikin 
suuri pommi, kun ottaa huomi-
oon kylmän sodan silloin kahtia 
jakaman maailman. Strateginen 
tilanne Itämerellä ja Suomenlah-
della oli kuitenkin perusteellisesti 
muuttunut sekä poliittisesti että 
sotilaallisesti, joten Neuvostoliitto 
katsoi voivansa luopua alueesta 
ja tällä tavalla osoittaa halunsa 
rauhanomaiseen rinnakkaiseloon. 
Poliittisesti Neuvostoliitto taisi 
ajatella hyötyvänsä muuttuneessa 
tilanteessa enemmän tukikohdasta 
luopumisesta kuin sen sitkeästä, 
sopimukseen perustuvasta pitämi-
sestä. Tarpeettomaksi käyneestä 
tukikohdasta oli myös muodostunut 
sille taloudellisestikin raskas kivi-
riippa. 

Vuokralaisia odotti nyt Porkka-
lassa massiivinen purkuoperaatio. 
Kaikki alueelle rakennetut tukikoh-
dat, asepesäkkeet linnoituslaitteet, 
taisteluhaudat ja esterakennelmat 
oli peitettävä, tuhottava tai puret-
tava ja jäljet tasoitettava. Osa töistä 
tehtiin koulutuksen muodossa 
käyttämällä kovia ampumatarvik-
keita, liekinheittimiä ja räjähteitä. 
Tukikohdan ympärillä elävät 
saivat aiheen ihmetellä runsaita 
järeittenkin räjäytysten ääniä. Ne 
lähinnä raskaat aseet, joita ei voitu 
junilla viedä, kuljetettiin meritse 
Neuvosto-Viroon. 

Neuvostojoukot purkivat osan 
puisista kasarmeistaan ja kuljetti-
vat Viroon, mistä ne oli alun perin 
tuotukin. Niitä pystytettiin sinne 
paikoin uudelleen puna-armeija 
käyttöön. Rautateitse kuljetettiin 
Porkkalasta runsaat 4 000 vaunu-
kuormaa. Laskettiin, että Porkka-
lasta poistui rautateitse noin 22 000 
ihmistä, heistä yli 10 000 sotilasta 
ja kymmenisen tuhatta siviilivirka-
miestä, naisia ja lapsia. 

Porkkala palautetaan 
Suomelle 

Rajapuomit avattiin 26.1.1956 
kello 15.00. Päätapahtuma oli 
Espoossa Jorvaksen sillalla, missä 
eversti Ali Koskimaan ja majuri 
Reino Västin johtama rajavartio- ja 
sotilasosasto marssi yli äskeisen 
rajan. Sillan pielessä odotti ainakin 
500 julkisen sanan edustajaa eri 
maista. Myös entiset paikkakunta-
laiset olivat todistamassa tapahtu-
maa. Kuitenkin vasta kaksi päivää 
myöhemmin päästettiin ensimmäi-
set lehdistön ja radion toimittajat 
tutustumaan alueeseen. Helmikuun 
4. päivänä pääsivät entiset pork-
kalalaiset katsomaan kotejaan. 
Samoihin aikoihin saapuivat Pork-
kalaan myös ensimmäiset hallinnon 
vaatimat virkamiehet. Porkkala oli 
nyt jälleen osa Suomea, joskin sur-
keassa kunnossa. 

Lähteitä: 
Artikkeli perustuu everstiluut-

nantti Anssi Vuorenmaan artikke-
liin Sotaveteraani -lehdessä 1/2006.

Lue lisää:
Jari Leskinen -Pekka Silvast: Sul-

jettu aika. Porkkala Neuvostoliiton 
sotilastukikohtana vuosina 1944-
1956. WSOY, Juva 2001

Eino Kekäläinen: Tuntematon 
Porkkala. Artikkeli teoksessa Tunte-
maton sota, Valitut Palat, Portugali 
1991 

Pekka Silvast: Porkkala 1944-
1956. Neuvostoliiton merisotilaalli-
nen tukikohta, Sotamuseon julkaisu 
1/1991

Pekka Silvast: Hanko ja Porkkala. 
Neuvostoliiton meritukikohdat. 
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt 2015

Everstiluutnantti Ilmari Kirja-
vainen: Rajavartiolaitos 1944-1969, 
teoksessa Rajavartiolaitos 1919-
1969, Mikkeli 1969 

Helsingin Reserviupseeripiirin 
Senioriupseerien kerho järjestää 
jäsenilleen avec retken Porkkalan 
vuokra-alueelle 4.5.2016. Retki on 
senioriupseerien lisäksi avoin kai-
kille asiasta kiinnostuneille. Retken 
ilmoitus lehden takasivulla.

Porkkalan vuokra-alueesta tuli hermeettisesti suljettu sotilasalue 
ja -yhteisö. Monet entiset asukkaat yrittivät kuitenkin aluksi 
tavalla tai toisella päästä käymään kodeissaan. Varsin pian 
vuokralaiset kuitenkin ilmoittivat, että kaikkia tunkeilijoita 
ammuttaisiin. Näin tapahtuikin muutamassa tapauksessa, joskin 
kuolemantapauksilta ilmeisesti vältyttiin. Kiinni saadut tunkeilijat 
kuulusteltiin ja palautettiin suomalaisille rajavartijoille, miehityk-
sen loppuaikoina jo varsin nopeasti. 
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Teksti ja kuvat: Terho Ahonen

Rauhanturvaajien linnoittamis-
talkoot sotiemme veteraanien 
kunniaksi ja Salpalinjan hyväksi 
jatkuvat ensi kesänä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
kurssina Virolahdella. Nyt lin-
noitustöihin pääsevät myös asiasta 
kiinnostuneet reserviläiset palkkana 
kolme kh-päivää.
 Linnoittamiskurssi toteutetaan 
juhannuksen jälkeisellä viikolla. 
Työkohteita on kaksi. Harjun oppi-
miskeskuksessa katetaan kk-pesäke 
ja puuverhoillaan pätkä tst-hautaa 
palvelemaan RUK-kurssien Salpa-
linja-opastuksia. Virolahden Bunk-
kerimuseolla puolestaan uusitaan 
yhteys- ja taisteluhautaa. 
 Poissuljettu ei ole mahdollisuus, 
että kunnostettavat kohteet kiin-
nostaisivat uuden Tuntemattoman 
sotilaan elokuvantekijöitä. Joka ta-
pauksessa elokuvan filmauksia teh-
dään ensi kesänä myös Virolahdella.
 Rauhanturvaajat ovat kolmena 
vuonna ansiokkaasti ja hyvää pa-
lautetta saaden kunnostaneet Sal-
palinja-museon rakenteita Miehik-
kälässä. Se on tapahtunut juvalaisen 

talkooaktiivi Rainer Fabriciuksen ja 
Kymenlaakson Rauhanturvaajien 
johdon myötävaikutuksella. Fabri-
ciuksen  mukaan pääosin sama noin 
15 miehen joukko aina Kuopiosta 
saakka on tulossa myös Virolahdel-
le. Mukaan mahtuu ja tarvitaan rei-
lusti toinen mokoma linnoittajia.
 Kurssille hakeutuminen tapah-

tuu kirjautumalla ensin henkilökoh-
taisesti MPK-järjestelmään ja sitten 
ilmoittautumalla linnoittamis-
kurssille n:o 0800 16 12007 (30.6. 
– 2.7.2016) toukokuun puoliväliin 
mennessä.
 Työt alkavat aloituspäivänä klo 
15. Asevelvollisuusiässä olevat re-
serviläiset saavat kurssista kolme 
kertausharjoituspäivää. MPK:n 
määrittämään 66 euron kurssimak-
suun sisältyvät kaikki ruokailut ja 
telttamajoitus.
 Linnoittamiskurssi on ajoi-
tettu Salpavaelluksen kanssa osin 
päällekkäin. Kurssin viimeisenä 
päivänä kohteet viimeistellään työ-
näytöksinä Harjussa rauhanturvaa-
jien Checkpoint Salpa -tapahtuman 
osallistujille ja Bunkkerimuseolla 
Seiskatien ramppi –reitin vaeltajille.
 Kurssinjohtajana on Heikki Kal-
ve Kotkasta ja kurssin paikallisena 
yhteyshenkilönä on Terho Ahonen 
Miehikkälästä. Työnjohdosta huo-
lehtivat Bunkkerimuseolla pääopas 
Erkki Rikkola ja Harjussa Harjun 
oppimiskeskus.

Linnoittamiskurssi Salpalinjassa

Rauhanturvaajien linnoitustalkoiden yhtenä kunnostuskohteena kesällä 2015 
Miehikkälän Salpalinja-museolla oli taisteluhaudan puuverhouksen uusiminen.

Konekiväärikilven paikoilleen virittäminen linnoitustalkoissa 2015 Salpalinja-
museolla vaati jo miehistä voimaakin!

Sähköinen lehti - ensimmäisen vuoden kokemuksia
Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

Helsingin Reservin Sano-
mat siirtyi osittain sähköi-
seen formaattiin vuonna 
2015. Nykyään piirilehti il-
mestyy neljä kertaa vuodessa 
paperilla ja kuusi kertaa säh-
köisesti. Sähköisen alustan 
on tuottanut Wodemedia Oy 
ja se perustuu Wordpress-
julkaisujärjestelmään. 
 Sähköinen formaatti tuo 
tullessaan monia etuja. Mer-
kittävän on tietysti kustan-
nusten säästö paino- ja pos-
tituskulujen myötä. Etenkin 
postituskulut ovat viime vuo-
sina nousseet voimakkaasti 
Itellan hinnankorotusten seu-
rauksena. Lisäksi sähköinen 
alusta mahdollistaa laaduk-
kaamman ja monipuolisen 
kuvituksen sekä pidemmät 
jutut, kun palstatilan määrä 
ei enää ole rajoitteena. Sa-
moin artikkeleihin on mah-
dollista lisätä linkkejä, kuvia 
ja jopa liikkuvaa kuvaa, mikä 
printtilehdessä ei tietenkään 

ole mahdollista. Myös jul-
kaistun toimittaminen muut-
tuu joustavammaksi. 
 Helsingin Reservipiireis-
sä ilmoitus sähköisen lehden 
ilmestymisestä lähetetään 
jäsenistölle sähköpostilla 
ilmestymispäivänä. Säh-
köiseen lehteen siirtymisen 
myötä moni jäsen onkin in-
nostunut päivittämään säh-
köpostiosoitteensa jäsenre-
kisteriin. 
 Sähköisen lehden teke-
minen perustuu hieman eri 
filosofiaan kuin printtime-
dian tapauksessa. Aineiston 
toimitustyön määrä pysyy sa-
mana – jutut on oikoluettava, 
kuvat on valittava ja käsitel-
tävä. Sähköisessä lehdessä ai-
neisto ”taitetaan” sähköisellä 
julkaisujärjestelmällä samaan 
tapaan kuin paperilehti taite-
taan taitto-ohjelmalla. Varsi-
nainen työmäärä ei sähköisen 
lehden käytössä juurikaan vä-
hene. Työ on vain erilaista. 

 
Helsingin seudulla erikois-
piirteenä on, että piirien 
ja niiden jäsenyhdistysten 
sääntömääräisten kokousten 
kutsut tulee usein julkaista 
paperilla ilmestyvässä leh-
dessä. Tästä haasteesta on 
hyvin selviydytty hyvällä ai-
kataulusuunnittelulla. 
 Toki kaikilla ei ole säh-
köpostia tai välttämättä 
edes Internetiä käytössään. 
Sähköisen lehden lukijakun-
ta on väistämättä hieman 
erilainen kuin paperilehdel-
lä. Sähköisen lehden etuna 
toisaalta on, että sen artik-
keleita on mahdollista jakaa 
sosiaalisessa mediassa hel-
pommin. 
 Ensimmäisen vuoden 
kokemusten perusteella säh-
köistä formaattia voi suosi-
tella ainakin harkittavaksi 
muillekin maanpuolustusyh-
teisöille. 

Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi  

reservinsanomat@hrup.fi

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA 

  JaPi-Matkat Oy 
  Laatokan kierros 12.-15.5.                           505 €    

oppaana evl Aimo Kiukas     
 Sortavala – Valamo – Viipuri 6.-8.6.           475 € 
 Pietari-Novgorod- Tartto  18.-22.7.             640 € 
 Pietari 27.-29.7.                                            390 € 

 
   Hinnat sis : kuljetus alk. Karhula, majoitus kahden     
       hengen huoneessa, puolihoito, ryhmäviisumi,    
                             hoitokuluvakuutus 
 
    Liity Sinäkin tyytyväisten matkustajiemme                            
        joukkoon! Kysy tarjousta ryhmällesi! 

  
 
 
 
 

     Katso lisää www.japi-matkat.fi 
     Puh 05 3559365                  Kaivokatu 10 
     myynti@japi-matkat.fi                49400 Hamina 
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Talvisodan henki
Tuskin mikään historiallinen 
tapahtumasarja on saanut 
Suomen kansan yleisessä 
tietoisuudessa niin korostettua 
merkitystä kuin talvisota. ”Se 
oli historiamme tärkeimpiä 
yhteisiä kansallisia elämyksiä, 
ja niinpä sen vaikutukset ovat-
kin tuntuneet pitkään ja laajalti 
suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Siitä on tullut käsite, joka sym-
bolisoi eräitä pysyviä arvoja: 
hämmästyttävää kaikkivoipaa 
yksimielisyyttä sekä aineelliset 
ja henkiset voimavarat ylit-
tävää taistelutahtoa oikeaksi 
uskotun asian puolesta.” 

Teksti: Göran Lindgren 

KTM, ylil res

Kuva: Ossi Ikonen

”Talvisodan hengellä” tarkoi-
tetaan yleensä sitä yksimielisyyttä 
ja peräänantamattomuutta, jolla 
suomalaiset kansakuntana puolus-
tautuivat. Tämän hengen kehitty-
minen, sen vaikutus Suomen selviy-
tymiseen ja sen hiipuminen sodan 
päätyttyä on oma, mielenkiintoinen 
prosessinsa. Hengen edellytysten 
kehittyminen oli alkanut vähitellen 
ja vuoden 1939 syksyllä sen osate-
kijät alkoivat olla valmiina. Tarvit-
tiin vain ”liipaisintekijä”, ulkoinen 
voima, vihollisen provosoimaton 
hyökkäys, joka puristi nämä osate-
kijät yhteen kokonaisuudeksi. 

Talvisodan henki ei syntynyt 
”noin vain”! Maan Turva 
hengen nostattajana

Yksi selitys talvisodan hengelle 
on sen syntyminen organisoidun 
mielialoihin ja mielipiteisiin vai-
kuttamisen tuloksena. Syksyn 1939 
kuluessa Neuvostoliiton Suomelle 
ja Baltian maille esittämät neu-
vottelut herättivät levottomuutta 
väestön keskuudessa. Aikaisem-
min äärioikeistolaisena tunnettu 
isänmaallinen kansalaisjärjestö 
Akateeminen Karjala-Seura (AKS) 
oli 1930 –luvun loppua lähestyttä-
essä muuttunut luonteeltaan. Se ei 
enää ajanut aikaisempien vuosien 
tapaan Karjalan suomensukuisten 
kansojen yhdistämistä. Suur-Suomi 
haaveet olivat siirtyneet taka-alalle. 
Poliittisen tilanteen kehittyessä 
uhkaavaksi syksyllä 1939 järjestön 
piirissä alettiin miettiä mahdol-
lisuuksia rauhoittaa kansalaisten 
mielialoja ja siten ylläpitää vahvaa 
maanpuolustustahtoa. Tästä tulikin 
järjestön toiminnan painopiste-
alue. Tämä ei ollut sinänsä uutta 
AKS:ssa, sillä järjestö oli jo parin 
vuoden ajan ollut aktiivinen näissä 
toimissa. Se oli julkaissut ohjekirjoja 
ja kouluttanut jäseniään huhujen 
torjuntaan, mielialojen tarkkailuun 
ja maanpuolustustietouden ja –hen-
gen levittämiseen. Tätä varten sillä 
oli siis valmis organisaatio, jolla oli 
selkänojanaan sotilasjohdon ja eri-
tyisesti nuoren upseeriston tuki. 

AKS teki ensimmäiset ehdotuk-
sensa valtakunnallisen propagandaa 

harjoittavan järjestön perusta-
misesta ulkoministeri Erkolle ja 
puolustusministeri Niukkaselle 
4.10.1939. Se tarjosi maan halli-
tuksen käyttöön AKS:n valmiin 
organisaation. Kun sitten ministerit 
kannattivat ehdotusta, AKS ryhtyi 
valmisteleviin toimiin. Järjestö oli 
niin hyvin viritetty, että toiminnan 
voitiin luvata alkavan täydessä 
laajuudessaan jo 13.10.1939.  Neu-
vottelut etenivät ripeässä tahdissa, 
ja 12.10.1939 perustettiin Maan 
Turva –järjestö. Tämän koko maan 
kattavan järjestön tehtävänä oli 
”näkymättömästi ja ilman virallisen 
propagandan painolastia” tarkkailla 
ja yhtenäistää kansalaisten mieli-
aloja. Se raportoi maan hallitukselle 
ja oli siten virallinen vaikkakaan ei 
julkinen toimija. Valtioneuvoston 
Tiedotuskeskus (VTK), joka sodan 
sytyttyä siirrettiin opetusministe-
riön alaisuuteen, valvoi hallituksen 
puolesta Maan Turvan toimintaa. 
Armeijan johtokin osallistui val-
vontaan siinä vaiheessa, kun Maan 
Turva alkoi järjestää isänmaallisia ja 
maanpuolustuksellisia tilaisuuksia 
hyvän mielialan ylläpitämiseksi. 
Haluttiin varmistaa, ettei tästä 
toiminnasta seurannut ulko- tai 
sotilaspoliittisia haittoja.

Koko maan kattavan ja kaikkiin 
väestökerroksiin ulottuvan asia-
miesverkostonsa välityksellä Maan 
Turvan tuli levittää rohkaisevaa 
mielialaa, torjua paniikkihuhuja ja 
seurata väestön mielialoja. Loka-
kuun lopulla asiamiesverkkoon 
kuului jo 3.000 jäsentä ja talvisodan 
syttyessä tiedusteluverkkoon kuului 
ala-asiamiehineen 10.000 toimijaa, 
osa kotirintamalla ja osa taiste-
lujoukkojen keskuudessa. Sodan 
jatkuessa varsinaisia asiamiehiä oli 
helmikuun 1940 lopussa 3.150. Asia-
miesverkoston lisäksi AKS:n ja sen 
lähipiirien käytettävissä olevat voi-
mat valjastettiin maanpuolustusta 
tukevien artikkelien kirjoittamiseen 
sekä erilaisten aineistojen valmis-
telemiseen virallisten propaganda-
elinten käyttöön. Sodan uhan kas-
vaessa ulkomaiset tiedotusvälineet 
tulivat tärkeäksi kohderyhmäksi. 
Yleisten kertausharjoitusten alet-
tua alettiin raportoida mielialoista 
joukkojen keskuudessa. YH:n vain 
jatkuessa Maan Turva organisoi 
viihdytyskiertueita, joiden tehtä-
vänä oli kohentaa laskuun lähte-
neitä mielialoja.

Raportteja ilmestyi sen jälkeen 
lähes päivittäin. Järjestön keskus-
johto kokosi raportit ja koosti niistä 
katsauksen, joka jaettiin keskeisille 
ministereille ja virkamiehille sekä 
Päämajalle ja Valtion Tiedotuskes-
kukselle. Raportointia kansan ja 
armeijan mielialoista jatkettiin läpi 
sodan ja sen jälkeenkin heinäkuun 
1940 loppuun. Sodan aikana Maan 
Turva sai lisätehtävän. Sen tuli ydin-
joukollaan, n. 500 – 600 hengen 
voimin suorittaa erikoistarkkailua, 
jossa kiinnitettiin huomiota maan-
petokselliseen toimintaan. 

Maan Turvan toiminnan todel-
lista vaikutusta talvisodan hengen 
kehittymiseen on mahdotonta 
mitata ja vaikea edes arvioida. 
Toiminnasta on säilynyt arkistoissa 
erittäin runsaasti aineistoa, mieli-
alaraportteja ja muutakin materiaa-
lia. Voidaan tietenkin kysyä, miten 

nämä raportit mahdollisesti ohja-
sivat maan hallituksen ja puolus-
tusvoimien toimintaa kansalaisten 
mielialojen vaikuttamiseksi, mutta 
yksiselitteisiä vastauksia tuohon 
kysymykseen ei löydy. Järjestön 
organisoimista kansalaistilaisuuk-
sista tiedetään myös, mutta tämän 
toiminnan todellinen vaikuttavuus 
on kysymysmerkki. 

”Yhteiskuntasopimus” 
hengen tukena

Sodan jatkuessa yhteishengen 
symboliksi muodostui suojelus-
kuntajärjestön ja sosiaalidemo-
kraattisen puolueen sovinto ja 
jo sitä edeltäneet ”kädenlyönnit” 
urheilujärjestöjen SVUL ja TUL 
sekä työnantajain ja työntekijäin 
keskusjärjestöjen välillä.  Tuo ensin 
mainittu sopimus allekirjoitettiin 
15.2.1940. Se merkitsi suojeluskun-
tien avautumista työväestölle ja toi-
saalta sitä, etteivät työväen järjestöt 
enää nähneet estettä jäsenistönsä 
liittymiselle suojeluskuntiin. Ei ole 
käytettävissä täsmällisiä tietoja siitä, 
kuinka paljon sosialidemokraattisen 
puolueen jäseniä tosiasiallisesti liit-
tyi suojeluskuntiin, mutta määrä oli 
kuitenkin kaikesta päätellen varsin 
vähäinen. Niinpä tuo ”kädenlyönti” 
saikin enemmän symbolisen ja peri-
aatteellisen kuin konkreettisen ja 
käytännöllisen merkityksen.  

Työväestön suhtautumista syt-
tyneeseen sotaan kuvastaa muun 
muassa se pieni yksityiskohta, että 
Helsingin työväenyhdistys hankki 
omin varoin ilmatorjuntatykin gra-
niittilinnansa katolle. 

Talvisodan yksimielisyyttä 
ylistettiin kaikilla tahoilla. Kansa-
laissodan haavat näyttivät lopul-
lisesti umpeutuneen, ja ”lahtarit” 
ja ”punikit” seisoivat rinta rinnan 
puolustamassa isänmaata vihollisen 
hyökkäyksiltä. 

Realismin nimissä talvisodan 
hengen paatoksellinen puoli ei 
varmaan tavoittanut työväestön 
rivijäseniä. He luottivat kuitenkin 
johtajiinsa ja olivat mukana ”rivissä” 
täyttäen tehtävänsä. Erottuen suoje-
luskuntalaisesta isänmaallisuudesta 
työväenliike halusi ensisijaisesti 
puolustaa demokratiaa, joka oli 
avannut sille mahdollisuudet 
osallistua maan päätöksentekoon 
hallitusta myöten. Taustalla saattoi 
olla myös kyse sosialidemokraattien 
puolustustaistelusta hiipivää kom-
munistista aatetta vastaan. 

Vaikka Neuvostoliitto oli sodan 
alla koettu ainakin jonkinasteiseksi 
uhkaksi myös työväenliikkeen 
taholla, neuvottelujen päättyminen 
ja sodan syttyminen oli työväes-
tölle suuri järkytys. Neuvostoliiton 
toimet olivat rikkomus sosialismin 
keskeisiä periaatteita,  sodanvastai-
suutta ja kansojen itsemääräämisoi-
keutta vastaan. Paikalliset työväen-
yhdistykset tuomitsivat sen toimet 
jyrkästi ja alkoivat saarnata yksimie-
lisyyden puolesta. Yhteistoiminta 
suojeluskuntien, maamiesseurojen 
ja muiden porvarillisten yhdistys-
ten kanssa oli yleensä kitkatonta. 
Yhteisiä maanpuolustusjuhliakin 
järjestettiin.  

Ainakin osin se syntyi 
”synnyttämättä”

Monestakin syystä voidaan 
kaikesta huolimatta olettaa, että 
talvisodan henki syntyi ainakin osin 
spontaanisti – propagandaa ja mie-
lialoihin vaikuttamista ei ehkä olisi 
tarvittu. Ei olisi tarvittu sodan pää-
määrän selvittämistä tai määritte-
lyä, kuten sotien yhteydessä yleensä 
on tapana. Kaikki oli ikään kuin 
itsestään selvää alusta alkaen.  Eräs 
selitysmalli on se, että talvisodan 
henki piti sisällään monia historial-
lisia ja psykologisia kerrostumia. Jo 
sortovuosina oli kehittynyt sinisil-
mäinen uskomus, että oikeus ennen 
pitkää voittaa kansojen historiassa. 
Talvisotaan suomalaiset katsoivat 
olevansa täysin syyttömiä. He olivat 
siis oikeassa ja hyökkääjä väärässä. 
Kun Kansainliitto sitten hyökkäyk-
sen jälkeen erotti Neuvostoliiton, 
kansainvälinen oikeus ja mielipide 
vahvistivat tätä suomalaisten käsi-
tystä. Sodan kestäessä käsitys syyt-
tömyydestä lujitti uskoa taistelun 
välttämättömyyteen.  Talvisota piti 
siten sisällään voimakkaita tunnela-
tauksia, joita voidaan kuvata seuraa-
villa vastakkainasetteluilla: Daavid 
vastaan Goljat, hyvä vastaan paha, 
oikeus vastaan vääryys, demokratia 
vastaan diktatuuri ja Suomi vastaan 
”vuosisatainen perivihollinen”. 

Hengen syntymiseen vaikutti 
myös osaltaan se, että suomalaisten 
valtaosa luotti maan puolustusvoi-
miin ja niiden kykyyn torjua vihol-
lisen hyökkäykset, oli vihollinen 
kuka hyvänsä. Siten yksimielisyys 
tarkoitti paitsi maan puolustamista 
myös uskoa selviytymisen mahdol-
lisuuksiin. Maata piti ja kannatti 
puolustaa tarvittaessa asein. Sotaa 
edeltävät kiistat koskivat ainoastaan 
sitä, kuinka paljon oli panostettava 
materiaaliseen valmiuteen ja kuinka 
paljon luotettava kansakunnan hen-

kisiin voimavaroihin.  Kansalaiset 
halusivat myös itse monin tavoin, 
ilman välikäsiä osallistua materiaali-
sen valmiuden rakentamiseen. Ehkä 
paras näyttö tästä ovat kesällä 1939 
Karjalan kannaksella järjestetetyt 
linnoittamistalkoot.

Tätä teemaa kehittelemme 
edelleen Senioriupseerien Kerhon 
esitelmätilaisuudessa torstaina 
18.2.2016 18:00 Töölöntorin audito-
riossa, Töölöntorinkatu 2.

Raatteen porttia pidetään yleisesti talvisodan symbolina.

FT Tuomas Tepora: 
Talvisodan henki 
– myytti vai ei?
Esitelmä perustuu tohtori Teporan 
uuteen kirjaan ”Sodan henki- kaunis ja 
ruma TALVISOTA”, WSOY 2015. 
Tuomas Tepora vastaa esitelmässään 
kysymykseen, oliko ”Talvisodan Henki” 
myytti? Hän on kirjaansa kirjoittaessaan 
ilmeisesti ensimmäisenä tutkijana 
purkanut Maan Turva -organisaation 
raportteja.  Mitä ihmiset sodan alla ja 
sen kestäessä ja päättyessä oikein ajat-
telivat, mistä he puhuivat, miltä kaikki 
heistä näytti? Ja milloin, miksi ja miten 
tuo myyttinen ”Talvisodan Henki” sitten 
alkoi rakoilla ja miten se ikäänkuin katosi 
kansakuntamme historiaan niin, ettei sitä 
sieltä enää pystyttäne herättelemään. 
Vai pystyttäisiinkö? 

Esitelmätilaisuus on avoin ja 
maksuton kaikille Helsingin 
Reserviupseeripiirin jäsenille 
ja muille asiasta kiinnostu-
neille. 

Järjestelyjen vuoksi tilaisuuksiin tulee 
ilmoittautua kerhon puheenjohtajalle 
Seppo Kulmalalle joko sähköpostitse 
osoitteeseen skulmala48@gmail.com tai 
puhelimitse numeroon 040 586 9252.
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Utria Dessant 
sotilaspartio-
kilpailussa 
vaikeat 
olosuhteet
Tämänvuotinen Utria 
Dessant kilpailtiin ankarissa 
olosuhteissa. Kilpailuun otti 
osaa ennätysmäärä partioita, 
30 kappaletta. Ulkomaisia 
joukkueita kilpailussa oli peräti 
kuusi: Saksasta kaksi, Ruotsista 
kaksi ja yksi joukkue sekä 
Suomesta että Puolasta.
Teksti: Jari Oksman 

Kilpailu juontaa juurensa I 
suomalaisen vapaajoukon eli ns. 
Ekströmin rykmentin 16. - 17.1.1919 
tekemän uhkarohkean maihin-
nousun kunniaksi, jossa noin 500 
sotilaan vahvuinen osasto nousi 
maihin Utria-Merikylä alueella ja 
taisteli tiensä Narvaan vallaten sen. 
Se päätti aktiivisimmat sotatoimet 
Viron pohjoisrintamalla vuonna 
1919 - 1920 käydyssä vapaussodassa.

Vaikeat olosuhteet kuitenkin 
vaativat uhrinsa siten, että maaliin 
pääsi ainoastaan 13 partiota. Näi-
den joukossa oli kilpailun ainut 
suomalainen partio, joka sijoittui 
viimeiseksi kilpailussa. Kärki-
partiot edustivat tuttuja valiota, 
joihin lukeutuvat Eestin Scouts-
pataljoonan ryhmä, joka voitti 
kilpailun tänäkin vuonna Tallinnan 
Malevan Pohjoisen komppanian 
ollessa toisena. Yllätyksen kilpailun 
kärkikolmikkoon toi Ruotsin soti-
lasakatemian partio, joka sijoittui 
kolmanneksi. Se oli ensikertalaisilta 
ruotsalaisilta upseereilta kova suo-
ritus tässä tasokkaassa kilpailussa. 
Ensimmäistä kertaa talvikilpailuun 
osallistuville Puolan ja Saksan 
joukkueiden kohtaloksi koitui väärä 

välinevalinta. Heidän varusteensa 
olisivat sopineet paremmin vuoristo 
olosuhteisiin Tatralle tai Alpeille.

Suomen kilpailupartion, Stadin 
Sissien, Matti Riikonen totesi kilpai-
lun jälkeen, että järjestelyt toimivat 
hyvin. Virolainen yhteysupseeri 
Siiri Sepp on kokenut ja osaava toi-
mija. Ulkomaisten joukkueiden on 
helppo osallistua tähän vaativaan 
talvikilpailuun, esimerkiksi kilpailu-
välineistä aseet tulevat paikallisten 
tukemana. Ankara sää ja huonot 
reittivalinnat heikensivät Sissien 
joukkueen sijoitusta. Sija 13 ei kui-
tenkaan ole huono, kun muistetaan, 
että 30 partiota lähti kilpailemaan.

Kahden vuorokauden mittai-
sen kilpailun varrella oli lukuisia 
tehtävärasteja, joissa kilvoiteltiin 
ammunnassa, käsikranaatinheitossa 
pimeässä metsässä valoraketin 
valaisemana. Kilpailun huipennus, 
loppujuoksu, päätti kilpailun Kre-
natöörinmäellä olevalle Sinimäkien 
taistelun sankariristille, jossa lop-
putarkastuksen jälkeen kilpailijat 
pääsivät nauttimaan lämmintä Sel-
jankakeittoa kahden vuorokauden 
ponnistelujen jälkeen. 

Kansainvälinen tuomariryhmä 
vastasi tänäkin vuonna kilpailun 
tarkkailusta ja tuomaroinnista. Ryh-
mään kuului parikymmentä tuoma-
ria Suomesta, jotka edustivat oman 
alueensa rauhanturvaaja, reserviup-
seeri- ja reserviläiskerhoja. Tuoma-
ritoiminta toteutettiin MPK:n soti-
laallisena kurssina. Muista Pohjois-
maista tuomareita tuli tänä talvena 
Norjasta ja Tanskasta. Yhteistyö 
virolaisen kilpailuorganisaation, 
Erna Seltsin kanssa toimii hyvin, jo 
vuosien kokemuksella.

Kilpailun viimeinen vuorokausi on alkanut 16.1.2016 klo 00.15 tehtävärastilla, 
jossa partioiden täytyi valaista pimeä suopohjainen metsämaasto ja osua käsi-
kranaateilla aukealla näkyvään kohteeseen. Neljästä kranaatista parhaimmat 
ryhmät saivat kaksi osumaa. Väsymys ja vaikeat olosuhteet heikensivät 
osumatarkkuutta.

Joulun kunniavartiot 
Hietaniemessä
Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri or-
ganisoi jouluaattona Hietaniemen 
sankariristille ja Suomen Mar-
salkka Mannerheimin haudalle 
perinteiset kunniavartiot, sekä 
valtakunnallisenkin merkityk-
sen omaavan hartaustilaisuuden, 
jossa puhui pääesikunnan uusi 
kenttärovasti Janne Aalto. Vii-
purin Lauluveikkojen kuoronjoh-
tajana toimi everstiluutnantti evp 
Matti Orlamo, kappaleina kuultiin 
Jouluyö, kaunehin maa ja Finlandia-
hymni. Jouluevankeliumin luki Ju-
hani Talvela. Kunniavartioiden joh-
tajina toimivat Reserviupseeripiirin 
kapteeni Tomi Alajoki ja luutnantti 
Ossi Ikonen.

Vuonna 2015 kenraalikuntaa var-
tiossa edustivat puolustusvoimien 
komentaja kenraali Jarmo Lind-
berg, pääesikunnan päällikkö vara-
amiraali Juha Rannikko, sotatalous-
päällikkö kenraaliluutnantti Raimo 
Jyväsjärvi sekä Maanpuolustuskor-
keakoulun rehtori kontra-amiraali 
Veijo Taipalus, samassa vuorossa 
ristillä seisoivat kadetit. Kaartin jää-
kärirykmentti tuki tapahtumaa ka-
lustollaan.
Toista kertaa ei Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiirillä veteraanien 
korkean iän vuoksi enää ollut omaa 
kunniavartiovuoroa, vaan HRUP 
vastasi kahden ensimmäisen vuo-
ron miehittämisestä. Piirin vuoroon 
osallistui neljä vanhaa sotilaspoikaa. 

Kunniavartiossa sankariaukiolla sei-
soivat rinta rinnan veteraanipolven 
edustajat ja nuoret reserviupseerit.
Sankarihautojen kunniavartio on 
järjestetty vuodesta 1948 lähtien ja 
Suomen Marsalkan haudalla Man-
nerheimin kuolinvuodesta 1951 läh-
tien. Kunniavartiovuoroissa olivat 
seuraavat tahot: - Helsingin Re-
serviupseeripiiri ja Sotilaspojat 
(HRUP), Akateeminen Maanpuo-
lustusyhdistys (ARU), Maanpuolus-
tuskillat (MPKL), Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri (HELRESP), Ken-
raalit ja everstit reservissä, Kenraa-
lit ja kadetit, Helsingin varuskunta, 
HRUP:n Autokerho ja Töölön Re-
serviupseerit sekä HRUP:n Sissiker-
ho.

Sotilaspojat ovat juuri asettuneet kunniavartioon.

Helsingin Reserviupseeripiirin vuoro sankariristillä.
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Varautumisyhteistyötä
Etelä-Karjalassa
Etelä-Karjalassa on käynnissä 
laaja ja aktiivinen varautumisen 
ja valmiussuunnittelun yhteis-
toimintaprosessi keskeisten 
yhteistoimintatahojen kesken. 
Mukana yhteistyössä ovat 
mm. alueen kunnat, poliisi, 
pelastuslaitos, rajavartiosto, 
puolustusvoimat, sosiaali- ja 
terveyspiiri, aluehallintovirasto, 
seurakunnat ja Punainen Risti. 

Teksti: Ari-Pekka Meuronen 

Yhteistyötä koordinoimaan on pe-
rustettu Etelä-Karjalan turvallisuus- 
ja valmiustoimikunta EKTURVA. 
Lähtökohtana on kokonaisturvalli-
suuden hengessä yhteen sovittaa ja 
kehittää maakunnan turvallisuus-, 
valmiussuunnittelu- ja varautu-
mistyötä. Maakuntakomppania ja 
MPK ovat olleet keskeisesti mukana 
useissa yhteistoimintaharjoituksis-
sa.
 Etelä-Karjalan turvallisuus- ja 
valmiustoimikunta EKTURVA on 
perustettu vapaaehtoispohjalta, 
maakunnan eri toimijoiden ylim-
män johdon yhteiseen tahtoon ja 
tarpeeseen perustuen. Toiminta 
käynnistyi vuoden 2010 alussa.
 Etelä-Karjalassa oli ollut mo-
nenlaista yhteistyötä jo tuota ennen, 
mutta toiminta oli hajanaista. Maa-
kunnassa haluttiin luoda järjestely, 
jossa toiminta on koordinoitua ja 
samansuuntaista.
 Toimikunnalla ei sinällään ole 
muodollista päätösvaltaa, vaan pää-
tösvalta perustuu kunkin organi-
saation ylimmän johdon edustajien 
yhteiseen sopimiseen. Lähtökohtai-
sesti toiminnan kannalta on hyvin 
tärkeätä, että EKTURVA:n puheen-
johtaja on siviili eli Lappeenrannan 
kaupunginjohtaja. Tällä halutaan 
korostaa sitä, että siviiliyhteiskunta 
asettaa toiminnalle vaateita, joita 
sitten mm. turvallisuusviranomaiset 
tukevat.
 Varsinaisen EKTURVA:n muo-
dostavat kunkin mukana olevan or-
ganisaation ylimmän johdon edus-
tajat. Hyvin tärkeässä roolissa on 
EKTURVA:n sihteeristö, joka vastaa 
asioiden valmistelusta.
 Varautumisen yhteistoimin-

taprosessissa Etelä-Karjalassa on 
sekä tehty suunnitelmia että pidetty 
harjoituksia. Yhtenä tärkeänä ke-
hittämiskohteena on ollut kuntien 
valmiussuunnittelu, jota pelastus-
laitos on vahvasti tukenut. Yhteisinä 
suunnitelmina on kehitetty yhteis-
toimintaa erityisesti normaaliolo-
jen häiriötilanteissa. Erityisesti on 
mietitty uhka-arvioita, että mitä 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategi-
an mukaiset uhkakuvat tarkoittai-
sivat Etelä-Karjalan maakunnassa. 
Näihin uhkatilanteisiin liittyviä yh-
teistoimintamenettelyjä on myös 
pyritty sopimaan. Erityisesti on tar-
kennettu hälytysrajoja, että milloin 
erilaisista häiriötilanteista on syytä 
ilmoittaa muille yhteistoiminta-
kumppaneille.
 EKTURVA:n puitteissa on pi-
detty lukuisia yhteistoimintaharjoi-
tuksia, joita on pidetty vuosittain 

1-3 kpl. Pienimuotoisimpia näistä 
ovat olleet erilaiset yhteyskokeilu-
harjoitukset. Maakunnan puitteissa 
on ensinnäkin koottu keskeisimpien 
yhteistyökumppaneiden yhteystie-
toluettelot. Kun sitten on kokeil-
tu saavutettavuutta mahdollisissa 
häiriötilanteissa, niin tulokset ovat 
olleet hyviä. Vastuuhenkilöt tavoite-
taan hyvin.
 Parin viime vuoden laajimpia 
yhteistoimintaharjoituksia ovat 
olleet maakuntakomppanian har-
joitusten yhteyteen toteutetut har-
joitukset. Yhteistyö Puolustusvoi-
mien suuntaan on tässä suhteessa 
toiminut erinomaisesti. Paikallinen 
joukko-osastomme Maasotakoulu 
esimerkiksi ilmoitti jo noin vuot-
ta ennen viime keväänä toteutet-
tua maakuntakomppanian viran-
omaisyhteistyöharjoitusta, että 
heillä on suunnitteilla tällainen 

harjoitus. Viestinä oli, että maakun-
takomppania on yhteiskunnan käy-
tettävissä. Tämän jälkeen koottiin 
MPK:n ja EKTURVA:n sihteeristön 
johdolla harjoituksen suunnitte-
luryhmä. Tällöin esimerkiksi Lap-
peenrannan Energia Oy:n, Erillis-
verkkojen ja poliisin vastuuhenkilöt 
itse miettivät tilanteet, joissa he 
mahdollisesti tarvitsisivat maakun-
takomppanian tukea ja harjoitus 
toteutettiin sen mukaisesti. Edelleen 
harjoituksessa olivat mukana mm. 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-
piiri, SPR, Vapepa ja Saimaan tuki-
palvelut Oy:n ruokahuoltoyksikkö 
perustamassa evakuointikeskusta.
 Yksi keskeinen saavutus, mitä 
EKTURVA:n perustamisella on 
Etelä-Karjalassa saatu aikaan, on 
yhteistoimintaprosessi sinänsä. Sii-
nä on opittu tuntemaan eri yhteis-
toimintaosapuolet ja ollaan heidän 
kanssaan jatkuvasti kiinteässä yh-
teistyössä. Samalla yhteistyöstä on 
tullut luonteva osa oman toimin-
nan jatkuvuuden varmistamista ja 
kun yhteistyökumppanit tunnetaan, 
on heihin myös opittu luottamaan. 
Todellisen hädän hetkellä on keski-
näinen luottamus yksi tärkeimmistä 
voimavaroista.
 Konkreettisia tuotoksia ovat ol-
leet mm. yhteiset uhkakuvamietin-
nät, yhteistoimintajärjestelyjen ja 
hälytysrajojen kuvaukset sekä keski-
näisen tiedonkulun aktivointi.
 Nykyisellään EKTURVA on 
lähinnä normaaliolojen turvalli-
suus- ja valmiussuunnittelua maa-
kunnassa koordinoiva elin, joka on 
samalla olemassa oleva yhteinen 

foorumi muodollistakin päätök-
sentekoa varten. Tarpeen vaatiessa 
foorumi voidaan kutsua hyvinkin 
nopeasti koolle. Tässä mallissa on 
vähintäänkin luotu perusta toimia 
kokonaisturvallisuuden hengessä. 
EKTURVA:ssa on laadittu yhteisiä 
toimintasuunnitelmia, on tutustut-
tu toisten toimintatapoihin ja on 
harjoiteltu yhdessä. Näin on luotu 
perustaa myös operatiiviselle yh-
teistoiminnalle niin normaaliolojen 
laajoissa häiriötilanteissa kuin poik-
keusoloissa.
 Reserviläiset ovat keskeisesti 
mukana toiminnassa kokonaistur-
vallisuuden hengessä. Lähes kaikki-
en mukana olevien sekä siviili- että 
turvallisuusorganisaatioiden ylim-
mät johtajat ovat reserviläisiä, usein 
upseereita, mutta vähintään aliup-
seereita. Reserviläiset osallistuvat 
siten keskeisesti yhteiskunnan ko-
konaisturvallisuuden ylläpitämiseen 
myös normaaleissa siviilitehtävis-
sään. Keskeisiä turvallisuustoimijoi-
ta ovat tietysti myös uudet paikal-
lispataljoonat, joihin aktiivisten re-
serviläisten on viimeistään nyt syytä 
hakeutua mukaan. Mutta vaikka ei 
paikallispataljoonaan päätyisikään, 
MPK:sta löytyy varmasti haastavia 
tehtäviä kaikille reserviläisille.

Kirjoittaja on Lappeenrannan kau-
pungin turvallisuus ja riskienhal-
lintapäällikkö ja EKTURVA:n vs. 
pääsihteeri. Hän on Lappeenrannan 
reserviupseerikerhon pitkäaikainen 
hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 
sekä MPK:n kouluttaja ja RUL:n va-
rautumistoimikunnan jäsen.

EKTURVA 

EKTURVA 
- Turvallisuuden, valmiussuunnittelun 

ja varautumisen yhteensovittaja 
Etelä-Karjalan maakunnassa 

 
= Kokonaisturvallisuuden 
yhteensovittaja 
 
Maakunnan ylimmän johdon foorumi 
 + sihteeristö 

EKTURVA:n JÄSENET  

Länsi-Saimaan seutukunta/ 
kunnat 

Imatran seutukunta/kunnat 

Ympäristötoimi 

Sihteeristössä kaupungit, 
pelastus, poliisi, Eksote, KSR, 

MAASK  









 


 


 



 
 


 


 















 

 

 


 

 

 





       




Poliisin, pelastuslaitoksen, ensihoidon ja maakuntakomppanian yhteinen johto-
keskus toiminnassa Etelä-Karjalan yhteistoimintaharjoituksessa toukokuussa 
2014.

Maakuntakomppanian partio saa vikakartoitustehtävää Lappeenrannan 
Energia Oy:n päivystäjältä Etelä-Karjalan yhteistoimintaharjoituksessa 
toukokuussa 
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VIIPURI VALLATTU!
Viipurin takaisinvaltauksesta 75 vuotta 

Helsingin Reservin Sanomien lukijamatka ja Senioriupseerien 
kerhon syysretki 26. -28.08.2016

Asiantuntijaoppaana on KTM, ylil res Göran Lindgren, sotilasasiantuntijana maj evp Kari Salmi-
nen ja vastuullisena matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/
Mj Mv

Viipuri oli sekä suomalaisille että viholliselle tärkeä kohde. Suomalaiset joukot valtasivat 
Moskovan rauhassa luovutetun Viipurin takaisin taitavalla pihtiliikkeellä elokuun lopussa 1941. 
Varsinainen kaupunki saatiin haltuun lähes taistelutta, mutta erityisesti pohjoisesta ja idästä 
tapahtuva saarrostus merkitsi rajuja taisteluja. Lännestä suoritettu hyökkäys Viipurinlahden 
ylitse yllätti vihollisen, ja vasta Viipurin eteläpuolella suomalaiset joutuivat ankariin taistelui-
hin. Tutustumme valtausoperaatioon sen keskeisillä näyttämöillä tieolojen salliessa. Seuraam-
me erityisesti helsinkiläisen jatkosodan Ässä-rykmentin, JR 26:n sotatietä. 

Matkareitti 
1. Päivä
Helsinki-Kouvola-Lappeenranta-Imatra-rajan ylitys-Enso-Jääski-Antrea-Kuukauppi-Kavantsaari-
Ihantala-Portinhoikka-Tali-Viipuri.

2. Päivä
Viipuri-Tali-Karisalmi-Mannikkala-Nuoraa-Sommee-Porlammi-Johannes-Uuras-Johannes-Kaijala-
Karhula-Summankylä-Kaukjärvi-Viipuri. 

3. Päivä
Kiertoajelu ja -kävely kaupungilla. Vanhan tuomiokirkon rauniot ja suomalaisen kenttähauta-
usmaan muistomerkki-Torkkeli Knuutinpojan tori-Viipurin linna ja linnan museot-Tervanimi-
Kauppatori. Vapaata aikaa kaupungilla, minkä jälkeen lähdemme kohti rajaa ja Vaalimaata. 
Matkalla käymme tieolojen salliessa käymme tutustumassa Viipurinlahden ylimenoon 1941 
Karppilan Harjuniemeltä käsin, koska varsinaisille lähtöalueille emme pääse. Käynti Säkkijärven 
kenttähautausmaalla. Rajan ylitys, kohti Helsinkiä, arvioitu tuloaika n. 22.00. 

Matkan hinta on 462 e /henkilö jaetussa  2-hengen huoneessa mikäli osallistujia on vähintään 
30. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 40 e/koko ajalta.

Matkan hintaan sisältyy kaksi yötä Hotelli Viipurissa, puolihoito (aamiainen hotellissa 2 kertaa,  
yksi illallinen hotellissa, yksi eväslounas ja illallinen Pyöreässä Tornissa, lounas Ruski Dvor 
ravintolassa), ryhmäviisumi ja sen hankinta, asiantuntijaoppaiden palvelut ja kuljetukset Vihdin 
Liikenne Oy:n turistibussilla. Matkan hintaan ei sisälly alkoholijuomia aterioilla, laskutuslisä 5 e 
/ lasku eikä henkilökohtaista vakuutusta. Tämä matka on Helsingin Reserviupseeripiirin Senio-
riupseerien kerhon aloitteesta suunniteltu Helsingin Reservin Sanomien lukijamatka. Matkalle 
ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet avec. Mukaan mahtuu 45 ensin ilmoittautunutta. 
Ilmoittaudu siis ajoissa, viimeistään 20.6.2016!

Ilmoittautuminen matkalle: 
VL-Matkat
Helena Kuosmanen
Puhelin 09-444774
Sähköposti helena.kuosmanen@vihdinliikenne.fi tai myynti@vihdinliikenne.fi

RUL 85 vuotta päätapahtuma 5.8.2016

Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestetään perjantaina 
5.8. Haminassa. Liiton omien tapahtumien lisäksi päivän aikana Haminassa on paljon muuta-
kin nähtävää ja kuunneltavaa Hamina Tattoon toimesta.
Päivän alustava ohjelmarunko
•	Klo	11.00	Kansainvälisen	sotilassoittokunnan	puistokonsertissa	kokoontuminen	Puistotalolla.
•	Mahdollisuus	lounaaseen	esimerkiksi	Tattoo-klubilla	kauppatorilla
•	Klo	13.00	Vapaata	tutustumista	linnoituskaupungin	historiallisiin	pihoihin	ja	puutarhoihin.
•	Pihoissa/Tattoo-kadulla:	kahviloita,	näyttelyitä,	myyntikojuja,	pihakonsertteja.
•	Klo	13.00	Vapaata	tutustumista	puolustusvoimien	tapahtumakenttään	RUK:n	päärakennuk-
sen edustalla
•	Klo	15.00	RUL:n	seppeleenlasku	Kaatuneiden	upseerien	patsaalla	RUK:n	päärakennuksen	
kentällä.
•	Klo	16.00	RUL	85	vuotta	tilaisuus	RUK:n	Maneesissa
•	Klo	18.00	Mahdollisuus	päivälliseen	esimerkiksi	Hamina	Bastionissa
•	Klo	20.00	–	21.50	Marssishow	Hamina	Bastionissa
•	Noin	klo	22.15	Kotimatka	alkaa	ja	tai	mah-
dollisuus jatkaa iltaa Hamina Torin Tattoo-
klubilla tai jazz-klubilla

RUK 120 kurssin 
50-vuotis tapaaminen 
Haminassa 6-7.4.2016.
Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet kurssin 
kotisivuilla  www.ruk-120.net. Tiedustelut 
Olli Puntila puh. 0500-508974.

Uuden jäsenen tuoma etu reserviupseereille
Hankkimalla yhden uuden jäsenen (reserviupseerin) Helsingin Reserviupseeripiiri palkitsee sinut jäsenhankkijana piirin t-paidalla. Paita lähtee myös 
hankkimallesi uudelle jäsenelle. 
 
Paidan	rintaan	on	painettu	leijonalogo	ja	selkään	hieno	”DEFENSOR	CAPITOLII”	-		pääkaupungin	puolustajat	–logo.	Paitoja	on	kahta	väriä:	khaki	ja	
nato-vihreä. Saatavilla ovat koot L, XL ja XXL.
 
Lähetä uuden jäsenen tiedot osoitteeseen: toimisto@hrup.fi
 
-        etunimi
-        sukunimi
-        syntymäaika
-        äidinkieli
-        sukupuoli
-        lähiosoite
-        postinumero ja postitoimipaikka
-        kunta, maa
-        siviiliammatti/arvo
-        matkapuhelinnumero
-        sähköpostiosoite
-        puolustushaara
-        sotilasarvo
-        aselaji
-        haluttu reserviupseeriyhdistys
-        tietojen luovutus kolmannelle osapuolelle  - kyllä/ei
-								sähköinen	suoramarkkinointiposti	–	kyllä/ei
-								markkinointiposti	–	kyllä/ei
 
TAI: täyttäkää yhdessä lomake osoitteessa https://maanpuolustusrekisteri.fi/rul/JasenyysIlmo.aspx 
ja ilmoittakaa täytöstä piiritoimistoon (toimisto@hrup.fi).

SOTALENTÄJÄT 
 

Tämä video on kunnianosoitus kaikille niille miehille, jotka taistelivat talvi- ja jatkosodan 
taivaalla.  He kantoivat Akseli Gallén-Kallelan suunnittelemaa ”Sotalentäjien merkkiä”. 
 
Video ei ole kokonaisesitys ilmasodistamme vaan kukin kertoja kuvaa jotakin vaihetta tai 
toimintaa henkilökohtaisten kokemustensa kautta.  
Mauno Fräntilä kertoo talvisodan hävittäjätoiminnasta, Väinö Pokela jatkosodan alkuvaiheesta, 
Alpo Lehto ja Martti Uotinen pommitusrykmenttien suorituksista, Erkki Ehanti 
yöhävittäjäkoulutuksesta Saksassa sekä Kyösti Karhila kesän 1944 torjuntataisteluista. 
 
Mukana on myös otos päämajassa syyskuussa 1942 järjestetystä Mannerheim-ristien 
jakotilaisuudesta sekä Suomen marsalkan tuolloin pitämä puhe. Ritarimerkkinsä saivat mm. 
lentäjät Auvo Maunula ja Jorma Karhunen.  Kaikki ilmavoimiemme Mannerheim-ristin ritarit 
esitellään kuvina.        
Kesto 1h 24min 
 
TEKIJÄT  Mauri Kalima,  Reijo Maunula,  Matti Wikman 

 

 

 

 
TUOTTAJA  © 
 
      HELSINGIN  
      RESERVIUPSEERIEN 
      ILMAILUKERHO ry 
      www.rul.fi/ilmailukerho 
 
 
 

 

 

 

Myynti: Valto Ottovainen 
 
Hinta 25 € postikuluineen 
 
Tilaukseen nimi, toimitusosoite ja 
oma puhelinnumero, tilaukset : 
 
 valto.ottovainen@netti.fi,               tai 
 
GSM   040  742  3097, tekstiviestillä 
 
Toimitusaika 1- 3 viikkoa 
 
maksu  25€ Ilmailukerhon tilille 
Danske  fi 07 8000 1370 8583 76  

 

5-6.3.2016 Metsästystutkinnon 
valmentava koulutus 
Helsingin riistanhoitoyhdistys järjestää reserviläispiirien (ja VaRes:in sekä Rysky ry/rf) tilauk-
sesta Metsästäjätutkintoon valmentavaan koulutukseen viikonloppuna 5.3.- 6.3.2016. 
 
Metsästäjätutkintoon valmentavaan koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssin 
käyneiden on kuitenkin todettu suorittaneen metsästäjätutkinnon paremmin kuin niiden, 
jotka eivät ole koulutustilaisuuksiin osallistuneet. Tämän takia valmennukseen osallistumi-
nen on suositeltavaa. Valmentavan kurssin kesto on 12 tuntia ja oppitunneilla käydään läpi 
seuraavat aiheet: 1. Metsästäjätutkinto, metsästysoikeus ja metsästyslainsäädäntö (2 h). 2. 
Riistahallinto ja metsästäjäjärjestöt (1 h). 3. Lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito (3 h). 
4. Ampuma-aseet ja niiden käyttö metsästyksessä (3 h). 5. Metsästysmuodot (1 h). 6. Hyvät 
metsästäjätavat, haavoittuneen riistan haku ja saaliin käsittely (2 h)
 
Kurssi pidetään jos vähintään 20 ilmoittautunutta ja maksanutta 26.2. mennessä. Oppikirjat 
voi myös ostaa Helsingin riistanhoitoyhdistyksen kautta 40 e kurssilla hintaan tai riista.fi-
sivuilta 30 e+ postikulut
 Kurssi 60 euroa/hlö. Tutkinto 20 e/hlö
Paikka: Sompiontie 1, 00730 Helsinki
Aika:	5.-	6.3.	2016,	klo	9	–	16.	Tutkinto	6.3.	klo	14.00.
Ilmoittautuminen: helsinki@rhy.riista.fi, puh 050 3472400 (ark. 9-15) Paula Laukkanen. 
Tutkinnon ja kurssin voi maksaa ilmoittautumisvahvistuksessa olevalla laskulla.

Ilma-aseiden sarja-
kilpailu Töölössä

Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyi 
1.10.2015.

Ampumavuorot harjoitussalissa, joka 
viikko vappuun 2016 saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00

Radalle pääsee katutasosta InttiStoren 
takaovesta (Töölöntorinkadun ja Poh-
joisen Hesperiankadun kulma). Oven 
pielessä on ovikello radalle. 

Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, 
vaan toiminta tapahtuu oma-aloittei-
sesti. Radan takaosan varastohuonees-
sa löydät taulut. Tuloskortit, sarjakil-
pailun tuloskansio yms. ovat lukitussa 
kaapissa, numerolukon koodin saa 
Seppo Laitakarilta Sarjakilpailumaksu 
on 3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan 
enintään kaksi suoritusta illan aikana. 
Sarjakilpailussa ammutaan 40 kilpalau-
kausta sekä vapaavalintainen määrä 
koelaukauksia. 

Sarjakilpailussa huomioidaan kauden 
aikana ammutut kolme parasta tulosta. 
Muista ilma-asekilpailuista tulee erilli-
nen kutsu, seuraa ilmoittelua Lehdessä 
ja piirin www-sivuilla. 

Lisätiedot: Seppo Laitakari 
050-4626780. 



14  5. helmikuuta  <  1 /2016  <  Helsingin Reservin Sanomat

Ampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi 
Puheenjohtaja ylil Veijo Rautio > Varapuheenjohtaja maj Timo Niiranen

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Maanantaimarssit 
ja sählyvuorot 
jatkuvat
Maanantaimarssit jatkuvat koko 
kevään maanantaisin. Noin 10 km lenk-
ki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt 
vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilu-
puiston alaparkkipaikka Pirkkolantien 
varressa. Lähtökynnys ylitetään klo 
17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi 
liikkumaan! Lisätiedot Juha Matikainen, 
juha_matikainen@suomi24.fi. 

Pohjois-Haagan Yhteiskou-
lulla pelataan sählyä joka 
sunnuntai	kello	19.30–20.30.	Uudet	
ja vanhat pelaajat ovat tervetulleita! 
Pelaajien	ikähaarukka	on	ollut	n.25–50v	
välillä. Ilmoittautuminen tapahtuu 
www.nimenhuuto.com -sivuston kautta. 

Uudet pelaajat: Kirjoita joukkueen 
nimeksi  ”Stadin ressujen salibandy” 
ja salasanaksi ”Ressusalibandy”. Näin 
pääset kirjautumaan sivustolle ja il-
moittautumaan tapahtumaan. Peleihin 
mukaan tarvitset oman mailan ja ur-
heilutossut. Lisätietoja tarvittaessa:jyri.
vilamo@gmail.com

Lappeenrannassa 
29.-30.4.2016.

Seitsemättä kertaa järjestettävä 
marssikilpailu on kaikille avoin tapahtuma, 
jossa osallistujat pääsevät halutessaan 
koettelemaan fyysisiä rajojaan kovemmin, 
kuin missään muussa vastaavassa 
tapahtumassa.

Marssissa on kaksi sarjaa: 

MAANTIE-JA MAASTOMARSSI
http://etela-karjalan-sotilasmarssi.webnode.fi/

TERvETulOA 
SuOMEN kOvIMpAAN 

MARSSITApAhTuMAAN,
TREENI AlkAA NyT!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
sähköpostitse osoitteeseen: 
lauritsalanressut@gmail.com
Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2016. 

Tapahtuman järjestää Lauritsalan 
Reserviläiset ry. 
yhteistyökumppaneineen. 
Sponsorit 2016: 

ETElÄ-kARJAlAN 
SOTIlASMARSSI 2016

Hiihtotapah-
tuma 16.2.2016 
Itä-Helsingin Reserviupseerit järjes-
tävät kaikille reserviläisille avoimen 
hiihtotapahtuman 16.2.2016 alkaen klo 
18 Mustavuoren ulkoilualueella Vuo-
saaressa. Halukkaille on mahdollisuus 
ajanottoon, mutta voit myös tulla 
ulkoilemaan hyvässä seurassa. Ladun 
pituus on 2,4 km, hiihtotyyli perintei-
nen tai vapaa.
 
Huomioi, että tilaisuudella on sää-
varaus lumitilanteen varalta. Ennak-
koilmoittautuminen suositeltavaa 
sähköpostitse osoitteeseen ihrury@
gmail.com, jotta voimme ilmoittaa 
mahdollisista muutoksista sekä ajan-
oton tulokset.
 
Paikalle pääset bussilla 560 jäämällä 
pois Mustalahdentien pysäkillä, josta 
kävelymatkaa on noin 500 metriä 
Niinisaarentietä itään. Tarkka osoite on 
Niinisaarentie 12.

VUODEN 2016  AMPUMAVUOROT
Katso lisätiedot www.mpk.fi tai www.hrup.fi
PM KLO HINTA PAIKKA TAPAHTUMA

6.2.2016 klo.10-16 4 euroa asekäsittely 1 Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro pistooli
12.2.2016 klo.17-21 40 euroa /60 euroa Radioniemi Turvallisenampujan peruskurssi Reserviläisampujan luennot Radioniemi klo.17-21
13.2.2016 klo.8-16 asekäsittely 2
20.2.2016 klo.10-16 4 euroa pistoolirata 2 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA3 ja PA4)
27.2.2016 klo.12-16 4 euroa kiväärirata 150m  Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)
5.3.2016 klo.12-16 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)

12.3.2016 klo.8-16 4 euroa kiväärirata 300m  Perinnekivääreiden harjoitteluvuoro 150m kolmiasento, 300m makuu, kenttäammunta
12.3.2016 klo.8-16 40 euroa Santahamina SRA-ampujan kurssi Vantaa
26.3.2016 klo.12-16 4 euroa kivääri 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)
2.4.2016 klo.8-17 10 euroa kiväärirata 150m Reserviläisasekilpailu  PA1,PA2, PA3,PA4, KeA
7.4.2016 klo.17-21 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)
9.4.2016 klo.8-17 15 euroa Santahamina SRA-piirikilpailu

14.4.2016 klo.17-21 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)
17.4.2016 klo.8-18 15 euroa kiväärirata 300m Perinneasepiiririkilpailu
28.4.2016 klo.17-21 4 euroa pistoolirata 2 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA3 ja PA4)
7.5.2016 klo.8-16 65 euroa asekäsittely 2  Haulikkokurssi 

10.5.2016 klo.17-21 4 euroa kiväärirata 300m  Perinnekivääreiden harjoitteluvuoro 150m kolmiasento, 300m makuu, kenttäammunta
14.5.2016 klo.10-16 4 euroa asekäsittely 1 Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro pistooli
19.5.2016 klo.17-21 4 euroa pistoolirata 2 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA3 ja PA4)
31.5.2016 klo.17-21 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)
2.6.2016 klo.17-21 4 euroa pistoolirata 2 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA3 ja PA4)
4.6.2016 klo.12-16 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)

11.6.2016 klo.10-16 4 euroa asekäsittely 1 Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro pistooli
14.6.2016 klo.17-21 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)
18.6.2016 klo.12-16 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)
21.6.2016 klo.17-21 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)
28.6.2016 klo.17-21 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)
2.7.2016 klo.12-16 4 euroa kiväärirata 150m Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA)

Ohjeita:

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön kivääriammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia.

ilmoittautuminen AINA edeltävänä sunnuntaina klo.16.00 saakka.mpk.fi > kyseinen ampumavuoro. 
Kaikki tapahtumat ovat ilmoittautumsen suhteen avoinna tammikuu 1.1.2016 alkaen
Laina-aseen tarvitsijat ilmoittaa samalla kertaa tarpeen osoitteeseen : ratavuorolle(at)luukku.com 
lainattavissa pistooli, kivääri, itselataava kivääri.
Patruuna kustannuksen maksaa lainaaja + kiinnitysmaksun sisältää, aseen, suojavarusteet. Ilmoita määrä tasaluvuilla 50, 100,150kpl ei välimuotoja.
Peruminen? Jos et pääse vuorolle peruminen täytyy tehdä sunnuntaina klo.16.00 mennessä mpk.fi järjestelmän kautta, jos ei ole perunut veloitus vähintään
4 euroa, laina-aseen varannut perumatta jättäminen 10 euroa.

Kahdeksan 
sillan marssi 
Töölössä 21.5.
Neljänä viime keväänä järjestetty kah-
deksan sillan marssi sai osanottajilta 
kehuja ja muilta kyselyitä sen verran, 
että se on päätetty järjestää jälleen 
kerran kaikille avoimena. Matka on 
runsaat 20 km. Matkan varrelle on jär-
jestetty Kesäyön marssin tyyliin huol-
toa, johon peritään osallistumismaksu. 
Marssin lähtö Töölöstä lauantaina 
21.5. alustavasti kello 11:00. Lisätietoja 
myöhemmin keväällä. Marssin järjestää 
Töölön Reserviupseerit.

Lisätiedot: Antero Jauhiainen 050 
368 3539

Nitrojumpat
Nitrojumpat pidetään perjantaisin klo 
18-19:30 InttiStoren takatiloissa (Töö-
löntorinkatu 2). Paikalla on pukuhuone 
ja suihku. Lisätiedot Seppo Kulonen, 
0400 387 547. 

Vantaan 
Reserviläisten soti-
laspika-ammunnan 
sarjakilpailu

Vantaan Reserviläiset järjestää sotilas-
pika-ammunnan sarjakilpailun

5.11.2015 alkaen. Kilpailu käsittää 8-10 
kilpailua, joista parhaat 3 suoritusta 
lasketaan lopputuloksiin. Kilpailu on 
avoin kaikille VARY:n sekä RES/RUL:n 
jäsenille. Kilpailut pidetään Tikkurilan 
urheilutalolla Varesin vuoroilla. Aseen 
kaliiperi .22.

Tarkista tarkemmat ajankohdat osoit-
teessa www.vantaanreservilaiset.fi 
osiosta ”Tikkurilan urheilutalo”. 

Tervetuloa puhkomaan kymppejä!

Piirin SRA-karsinnat

9.4 Santahamina karsinta I. ilmoittautu-
minen MPK:n sivujen kautta. (Helsinki)

14.5 Upinniemi karsinta II. Ilmoittautu-
minen MPK:n sivujen kautta (Meripuo-
lustus/suomenlahden koulutusalue)

28.5 VaRes Cup 2, karsinta III. Ilmoit-
tautuminen www.vantaanreservilaiset.fi
Lopputuloksissa huomioidaan kunkin 
kilpailijan kaksi parasta osakilpailu-
tulosta.

Helsingin Res piirin SRA-SM joukkuee-
seen valitaan parhaat ampujat sekä 
vakio- että avoimesta luokasta.
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SENIORIUPSEERIT

Senioriupseerien esitelmätilaisuuk-
siin ja matkoille ovat tervetulleita 
kaikki Helsingin Reserviupseeripii-
rin jäsenet!

18.2. Kerhoesitelmä Töölöntorin 
auditoriossa klo 18.00: Tuomas 
Tepora: Talvisodan henki – myytti 
vai ei. Järjestelyjen vuoksi tilai-
suuteen tulee ilmoittautua 14.2. 
mennessä Seniorien puheenjohtaja 
Seppo Kulmalalle: skulmala48@
gmail.com tai 040 586 9252.

17.3. Kevätkokous Katajanokan 
Kasinolla klo 12.00. Kokousesi-
telmä: Alpo Rusi: Etupiirin ote - 
Valtapeli Euroopan rajalla ja Suomi 
1918- 1952

Järjestelyjen vuoksi tilaisuuteen 
tulee ilmoittautua 13.3. mennessä: 
skulmala48@gmail.com tai 040 586 
9252.

14.4. klo 18.00 tilattu elokuva-
näytös, Finnkino/ Tennispalatsi: 
Virolaiset heimoveljemme II Maa-
ilmansodan melskeissä; ”1944”; 
virolainen elokuva Narvan ja 
Sinimäkien taisteluista.- Osallis-
tumismaksu tapahtumaan on 20,-, 
joka kerätään ovella näytökseen tul-
taessa. Otathan tasarahan mukaasi 
sisäänpääsyn nopeuttamiseksi!   
Göran Lindgren esittelee elokuvan 
kello 17.40 alkaen, joten paikalla 
on hyvä olla jo 17.30.  Järjestelyjen 
vuoksi tilaisuuteen tulee ilmoittau-
tua 10.4. mennessä: skulmala48@
gmail.com tai 040 586 9252.

4.5. Sotahistoriallinen kevät-
retki avec ”Porkkalan vuokra-alue 
1944–56”

 Vihdin Liikenne/ VL- Matkat; 
opas ja matkanjohtaja Göran Lind-
gren. Ilmoittautumisaikaa on 20.4. 
asti.

5.8. RUL 85 v, Hamina Tattoo; 
kerho ei esiinny kerhona, jäsenten 
osallistumista toivotaan.

26 – 28.8. Viipurin valtaus 75 
vuotta. Sotahistoriallinen retki. 
Vihdin Liikenne/ VL-Matkat.- Kts. 
myös erillinen ilmoitus tämän leh-
den sivuilla. Kerhon jäsenet, HelRes 
Sanomien lukijamatka + avoin 
kaikille mukaan haluaville. Opas 
ja matkanjohtaja Göran Lindgren, 
sotilasasiantuntija maj evp Kari 
Salminen.

22.9. Senioriupseerien vierailu 
Santahaminan varuskuntaan ja ”sul-
jetulle saarelle”. 

Retken hinta ruokatarjoiluineen 
on 55,-. Erillinen ohjelma: Perin-
netalo: saari sotilassaarena tänään; 
varuskunnan esittäytyminen. saaren 
maantiede ja historia; opastettu 
kiertoajelu ja käynti varuskuntaker-
holla.

KANTA-HELSINKI

Kevätkokous: Yhdistyksen sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään 
maanantaina 21.3.2016 klo 18.00 
Katajanokan Kasinon Kenraalisa-
lissa. Kevätkokouksessa käsitellään 
yhdistyksen toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2015 sekä muut 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
jälkeen kokousesitelmä klo 19.00 
alkaen. Ei ennakkoilmoittautumista.

Ampumatoiminta: Yhdistyksen 
kevään sisäratavuorot jatkuvat 
normaalisti parittomien viikkojen 
keskiviikkoisin klo 17-19 Töölön 
radalla. Ratavuorolle pyydetään 
ilmoittautumaan ennakkoon yhdis-
tyksen ampumaupseereille (ampu-
maupseerit@khru.net).

Liikuntatoiminta: Yhdistys tukee 
jäsenistönsä osallistumista Kau-
kopartiohiihtoon 19.-21.2.2016 10 
eurolla. Tuen saamisen edellytyk-
senä on lyhyt raportti tapahtumasta 
yhdistyksen nettisivuilla julkais-
tavaksi. Ilmoita halukkuudestasi 
osallistua suoraan puheenjohta-
jalle (puheenjohtaja@khru.net). 
Lisätietoja Kaukopartiohiihdosta 
osoitteesta www.kouvu.fi -> Kauko-
partiohiihto.

Tiedotustoiminta: Toteutamme 
toimintakyselyn jäsenistölle kevään 
aikana ja alustavia tuloksia on 
tarkoitus esitellä kevätkokouksen 
yhteydessä. Kyselyyn pääset vastaa-
maan nettisivuillamme. Olemme 
myös uudistamassa nettisivujamme 
ja uudet sivut julkaistaan kevään 
aikana.

Muu toiminta: Tarkoitukse-
namme on järjestää excursio sota-
museoon helmi-maaliskuussa, esi-
telmätilaisuus huhtikuussa sekä vie-
railun Viroon huhti-toukokuussa.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
Jussi Kangaspunta (puheenjohtaja@
khru.net, 0503756772), Sihteeri 
Heikki Hynynen (heikki.hynynen@
aalto.fi). www.khru.net.

MUNKKIVUORI

Hallitus toivottaa jäsenistölle hyvää 
ja aktiivista alkanutta vuotta. Tänä-
kin vuonna jatketaan toimintaa am-
munnan ja reserviläistaitoja kohot-
tavan toiminnan merkeissä.

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot kevätkaudella parillisten viik-
kojen perjantaisin 18.00 – 19.30, 
seuraavaksi 12.2. ja siitä kahden 
viikon välein. Viimeinen vuoro on 
22.4. Ammunnat vetää Yrjö Alas-
talo, puh. 0400 306787. Töölön 
ammunnoista ilmoitetaan erikseen 
sähköpostilla.

Kerhomme kevätkokous pide-
tään 21.3 yhteistilaisuutena Kataja-
nokan Kasinolla Jääkärikabinetissa 
alkaen kello 17.45. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat 
ja sääntömuutos koskien hallituk-
sen jäsenten määrää. Kokouksen 
jälkeen pidetään esitelmä Kenraa-
lisalissa kello 19. Aihe ilmoitetaan 
myöhemmin.

Kalvolassa ammuntakausi 
alkaa maaliskuussa, 19.3. Muut 
kevätkauden ampumapäivät ovat 
30.4, 21.5 ja 11.6. Lisätietoja ampu-
maupseerilta 050 9662565 tai risto.
koskinen@orion.fi. Varmista ennen 
radalle lähtöä, ettei ole tullut muu-
toksia.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
tiedon saannin varmistamiseksi 
siltä varalta, että järjestetään muita 
tilaisuuksia. Tämä on entistä tär-
keämpää, koska Reservin Sanomat 
ilmestyy paperilehtenä neljä kertaa 
tänä vuonna. Ilmoituksen voi tehdä: 
mauri.routio@sci.fi

TIKKURILA
 

Helmikuun reserviupseeri-ilta esi-
telmineen on 28.2.2016 klo 19.00 
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiek-
kaharjussa Urheilutie 6:ssa C-por-
ras vanhassa talossa. Kahvitarjoilu! 
Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen
 TiRUK:n kevätkokous on 
poikkeuksellisesti maanantaina 
21.3.2016 klo 19.50 alkaen Katajano-
kan kasinon ’Seilori’- salissa. Kevät-
kokouksessa käsitellään sääntöjen 
12 §:n mukaiset asiat, mm. toimin-
takertomus ja tilinpäätös vuodelta 
2015. Kevätkokouksen jälkeen hal-
lituksen kokous. Ennen oman ker-
homme kokouksia on Kenraalisa-
lissa piirin järjestämä esitelmä kello 
19.00 alkaen. 
 Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net Ampumavuorot 
jatkuvat tiistaisin klo 19.00- 21.00 
Tikkurilan Urheilutalossa. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoit-
telemaan. Rohkeasti mukaan! 1.3 
ja 8.3 on pienoiskiväärin asentokil-
pailu 10+10+10 ls. Lisätietoja antaa 
ampumaupseeri Jukka Luotola puh. 
0500-455474. 

 TööLö
 

Kerhon kevätkokous 21.3 klo 17.45 
- 18.50 Katajanokan Kasinon Kor-
sukabinetissa Tämän jälkeen Hel-
singin Reserviupseeripiiri on jär-
jestänyt luennon (aihe julkaisuhet-
kellä vielä avoin) joka kestää 19.45 
asti. Toivottavasti mahdollisimman 
moni kerholainen pääsee paikalle!
 Kerho on kutsunut kerhon jä-
seninä olevat viisi Suomenpoikaa 
kunniajäsenikseen. Suomenpojille 
toimitettiin kerhon kilvet 23.1 Tal-
linnaan suuntautuneen toiminnan-
suunnitteluseminaarin yhteydessä. 
 Haluaisimme tässä yhteydessä 
muistuttaa jäseniämme että käykää 
meidän ja myös muiden reserviup-
seerikerhojen tilaisuuksissa. Tilai-
suudet ovat pääsääntöisesti aina 
avoinna kaikille piirin kerhoille ja 
kutsukaa ystäviänne muista ker-
hoista myös Töölön tapahtumiin 

rohkeasti. Yhteistyössä on kummas-
ti voimaa.
 Ampumavuorot Töölön pistoo-
liradalla jatkuvat 2016 joka toinen 
TI klo 19-21 luolassa parillisina viik-
koina. Tuleville vuoroille ensikerta-
laisilta toivotaan ennakkoilmoittau-
tumista kerhon sähköpostiin että 
tiedetään varata kalustoa paikalle. 
Jokaisen käyttämät kerhon patruu-
nat maksetaan omakustannehin-
taisina käteisellä vuoron päätteeksi 
(muistakaa vaihtokassamme rajalli-
suus). Jos kysyttävää miten mukaan 
niin sähköpostia matkaan kerhon 
sähköpostiin. 
 Jäsenkyselyn vastausprosentti 
oli noin viidesosa koko jäsenistöstä, 
joka näin digitaalisella aikakaudella 
ei ole ollenkaan hassummin, kiitok-
sia hyvästä aktiivisuudesta. Viestin-
nässä palaute oli tyytyväistä nykyi-
seen Facebook + sähköpostilinjaan, 
jäsenistö ei kaivannut uusia alus-
toja kuten Snapchat yms mukaan 
viestintäpalettiin. Tämä on meille 
arvokas tieto ja voidaan kohdistaa 
resurssit sinne missä niitä eniten 
tarvitaan. Toiminnan osalta pääl-
limmäisenä toiveissa 2016 vuodelle 
nousi ammunta sekä erilaiset eks-
kursiot ja erä & maastotaidot, näi-
tä pyrimme tietenkin parhaamme 
mukaan tarjoamaan. Kuten kaikessa 
vapaaehtoistoiminnassa, parhaiten 
mieleistään toimintaa saa aikaa kun 
tulee rohkeasti mukaan luomaan 
mahdollisuuksia. Näistä(kin) syistä, 
nähdään kevätkokouksessa!
 Kerhossa on paljon muutakin 
toimintaa jatkuvasti käynnissä. Tule 
rohkeasti mukaan toimintaan omi-
en aikataulujesi puitteissa ja pide-
tään meidän kerho aktiivisena toi-
mijana jatkossakin! 
 Yhteystiedot: toolonreserviup-
seerit@gmail.com (PS. Ilmoittaudu 
aktiivisen tiedottamisen listalle niin 
tiedät missä mennään.) Facebook: 
Töölön Reserviupseerit

ITä-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

Ammunta: Ilma-aseammunnat jat-
kuvat parillisina viikkoina keskiviik-
koisin Tukikohdassa Puotilantie 1D 
alkaen klo 17.00. Ruutiaseammun-
nat jatkuvat Töölön radalla paritto-
mien viikkojen torstaina alkaen klo 
19.00. Padasjoen ampumatapahtu-
ma järjestetään 26 - 28.2.
 Muu toiminta: Itä-Helsingin 
Reserviupseerit järjestää hiihtota-
pahtuman tiistaina 16.2. alkaen klo 
18.00 Mustavuoren ulkoilualueella 
Vuosaaressa, katso lisätiedot lehden 
liikuntatoimintaa-kohdasta. Vete-
raanikeräys järjestetään maaliskuus-
sa, lisätietoja saat Jyrki Uutelalta p. 
040-500 4906.
 Kevätkokous: Yhdistyksen hal-
litus päätti pitää kevätkokouksen 
torstaina 10.3.2016 Tukikohdassa 
Puotilantie 1D alkaen klo. 18.00. 
Kokouksessa on kahvitarjoilu.
 Yhteystietoja: pj. Toni Selin to-
nih.selin@gmail.com, vpj. Jukka 
Kantokoski p. 050 332 3687, siht. 
Juha Iiskola p. 040 6712 120.  Lisä-
tietoja ajankohtaisista asioista löy-
dät yhdistyksen nettisivuilta: www.
rul.fi/ihru ja vain jäsenille avoimes-
ta Facebook-ryhmästä: Itä-Helsin-
gin Reserviupseerit.

POHJOIS-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

Seuraava hallituksen kokous 1.3. 
AEL:ssä

Uusien jäsenten rekrytapahtuma 
18.3. alkaen ammunnalla Töölön 
luolassa klo 16:30. Ohjelman jatku-
misesta tiedotetaan myöhemmin. 
Sääntömääräinen kevätkokous 21.3 
klo 18.30, jota ennen hallituksen 
kokous klo 18:30. Paikkana AEL 
Konalassa. Perinteinen ampumaleiri 
Padasjoelle 22.-23.4.2016. Tarkem-
mat tiedot Lauri Kylmälältä 041-
5360310 / lauri.kylmala@gmail.com.

Ammunnat jatkuvat perin-
teiseen tapaan Töölössä, aina 
parittomien viikkojen perjantaisin 
klo 16-19. Edellyttää reserviläisen 
ampumavakuutusta, jonka saa 
reserviläisliitosta 09-40562040 tai 
liiton kotisivuilta. Ilmoittautumiset: 
Jouko Kylmälälle 0400-430632 tai 
kylmala@kolumbus.fi.

Vieraile myös yhdistyksen koti-
sivuilla: http://www.rul.fi/pohjois-
helsinki

Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja 
Jarkko Paananen 040-7239641 
jarkko.paananen@gmail.com. 

Sihteeri Lauri Kylmälä 041-
5360310 lauri.kylmala@gmail.com. 
Tiedotus Jorma Loimukoski 040-
6090610 jorma.loimukoski@gmail.
com

LäNSI-VANTAA

Hyvää alkanutta vuotta jäsenillem-
me.
 Kunniavartioon jouluaattona 
2015 osallistui 9 kerhon jäsentä. 
Kiitokset kaikille osallistuneille. 
Kyseessä on mieleenpainuva tapa 
aloittaa joulun vietto ja hallitus toi-
voo monen jäsenen osallistuvan 
kunniavartioon myös 2016 jouluaat-
tona.
 Kerhon uusi hallitus on aloitta-
nut toimintansa. Puheenjohtajana 
toimii Veijo Kurvinen, varapuheen-
johtajina Olli Pusa ja Ari Koski-
Ukko. Hallituksen tarkemmasta 
työnjaosta ilmoitetaan myöhemmin 
talvella.
 Heti tämän lehden ilmestymi-
sen jälkeen sunnuntaina 7.2.2016 
on kerhon liikuntapäivä klo 10 alka-
en. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita 
toimintakeskukseen. Liikuntana on 
sään, mieltymysten ym. mukaisesti 
kävelylenkki ja/tai hiihtolenkki. Sen 
jälkeen on tarjolla syötävää ja mah-
dollisuus saunomiseen. Ota oma 
pyyhe mukaan.
 Kerhon sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään keskiviikkona 30.3. 
klo 18.30 toimintakeskuksessa. Ke-
vätkokouksessa päätetään edellisen 
vuoden tili- ja vastuuasioista. Ter-
vetuloa päättämään kerhon asioista.
 Seuraava Padasjoen leiri on ke-
väällä 8.-10.4.2016. Tarkemmista 
järjestelyistä ilmoitetaan myöhem-
min. Leirin yhteydessä järjestetään 
kerhon ampumamestaruuskilpailut. 
Seuratkaa ilmoittelua ja varatkaa 
aika kalenteriinne.
 Töölön pistooliradalla on vakio 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00. Tikkurilan Urhei-
lutalon radalla on ampumavuoro 
perjantaisin klo 15:00-17:00, 22 kal. 
aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuk-
siin ilmoittautumiset Seppo Kulma-
lalle p. 040 586 9252.
 Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-
postiimme:  lvrury@gmail.com tai 
olli.pusa@pusa.fi. Seuratkaa myös 
kerhon kotisivuilla olevia tiedotuk-
sia. Kotisivujen osoite on www.rul.
fi/lansivantaa
 Hallitus

HELSINgfORS SVENSKA 
RESERVOffIcERSKLUbb

Medlemmarna i Helsingfors 
Svenska Reservofficersklubb r.f. kal-
las till ordinarie vårmöte måndagen 
den 21.3.2016 kl 18.30 på Skatud-
dens Casino. På mötet behandlas 
stadgeenliga ärenden.

Skytte inomhus fortsätter enligt 
samma mönster som tidigare, udda 
veckors torsdagar kl 17-19. Skyttet 
har en sida på Nimenhuuto.com 
som det är önskvärt att alla skyttar 
registrerar sig på. Kontakta skyt-
teofficeren ltn Axi Holmström för 
information och lösenord.

Officersbalen går av stapeln lör-
dagen den 23.4.2016 på Skatuddens 
Casino! Inbjudningarna till med-
lemmarna skickas ut inom kort. 
Information om balen publiceras 
också på hemsidan www.hsrk.fi och 
klubbens Facebook-sida www.face-
book.com/hsrk.fi som även lönar 
sig att följa.

Styrelsen

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

Autokerho järjestäytyi vuodelle 
2016 seuraavasti: puheenjohtaja 
Timo Koukkari, varapuheenjohtaja 
Heikki Heikkonen, rahastonhoitaja, 
jäsenvastaava ja lippu-upseeri Timo 
Koukkari, sihteeri, viestintä- ja val-
miusupseeri Harri Heikkonen, ker-
homestari Kai Runela, ampumatoi-
mintavastaava Paavo Virtanen.
 KOKOUS:  Ke vätkokous 
21.3.2016, Kello 17:45 Katajanokan 
Kasinolla (baari), esitellään vuoden 
2015 toimintakertomus ja tilinpää-
tös.
 VUOSIPÄIVÄT: Autojoukkojen 
vuosipäivä vietettiin perinteisesti 
20.1.2016, aloitimme seppeleen las-
kulla Hietaniemessä, josta siirryim-
me ruokailemaan Santahaminaan. 
Autokerhon vuosipäivä 12.5.2016, 
Ravintola Perhossa. Avec-tilaisuus 
klo:11:00 – 13:00, kerhomestari Kai 
Runelan ohjauksessa. Ilmoittaudu 
Kai Runelalle viimeistään 9.5.2015 
klo 14:00 puh. 0445282848.
 TOIMINTAA: Automiesten 
ampumailta Luolassa 29.2.2016 
19:00 - 21:30, 5+5+ kilpalaukausta, 
kal .22 - 9mm. Ilmoittautuminen 
Paavolle 26.2.2016 p. 0405931175.

 Avoin toimintapäivän asekä-
sittelyharjoitus Luolassa 25.4.2016 
19:00 - 21:30, perinnepistooleilla, 
ilmoittautuminen 21.42016 Paavol-
le: 0405931175. HRUP:n kerhoille 
avoin.
  JÄSEN: Aktivoidu ja osallistu, 
niin pysyt ajan tasalla, käytä mah-
dollisuutesi.

ILMAILUKERHO

9.2. tiistai klo 17 Helsingin Suo-
malainen Klubi, Kevätkokoukset, 
klo 18 Esitelmä: Lentotoiminnan 
johtaja Jari Paajanen, Finnair Oyj: 
Uuden konetyypin vastaanotto ja 
kokemukset uudesta konetyypistä.

6.3. sunnuntai klo 12 Hietanie-
men hautausmaa, Seppeleen lasku 
sankariristille, Ilmavoimien vuosi-
päivä.

8.3. tiistai klo 18 Helsingin 
Suomalainen Klubi, Esitelmä: Prof  
Stefan Forss: Ajopuuna kohti uutta 
puolustusratkaisua.

12.4. tiistai klo 18 Helsingin Suo-
malainen Klubi, Esitelmä: Kenrmaj 
Lauri Puranen: Hornetin seuraaja-
hankkeen käynnistyminen.

Toukokuun kevätretki on suun-
nitteilla. Lisäinfo kuukausikokouk-
sissa ja seuraavassa verkkolehdessa, 
joka ilmestyy 18.3. Voit myös soittaa 
Aarne Paukku 040 757 8353 tai 
Valto Ottovainen 040 742 3097.

Ilmailukerhon nettisivut: www.
rul.fi/ilmailukerho

ILMATORJUNTAKERHO

Hyvää alkanutta vuotta!
Kevätkokous: Kerhon sääntö-

määräinen kevätkokous pidetään 
maanantaina 21.3.2016 kello 17.45 
Katajannokan kasinolla. Kokouk-
sessa käsitellään kerhon tulevaisuu-
den toimintaa ja organisoitumista, 
sääntömääräisten asioiden lisäksi. 
Päivä on Helsingin Reserviupseeri-
piirin yhteinen kevätkokouspäivä ja 
kello 19.00 ohjelmassa on yleinen 
esitelmätilaisuus. Piiri tarjoaa koko-
uskahvit. Tervetuloa!

Kerhon ampumavuoro on 
Töölön ampuradalla parillisten 
viikkojen keskiviikkoina kello 16-19. 
Ilmoittautumiset Timo Niiraselle 
(timo.niiranen@gmail.com) vähin-
tään kahta päivää ennen tapahtu-
maa.

JääKäRIKERHO
 

Kerhoillat jatkuvat Kiltasaunalla 
Santahaminassa kunkin kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 16:30 alka-
en. Seuraavat kerhoillat ovat Santa-
haminan kiltasaunalla 1.3., 5.4., 3.5. 
ja 7.6. Ota saunaan mukaan pyyhe 
ja omat eväät, takassa on mahdolli-
suus grillata makkaroita. 
 Jääkärikerhon kevätvuosikokous 
pidetään Katajanokan Kasinon Ker-
hotilassa maanantaina 21.3.2016 klo 

18:15. Kerhon hallitus kokoontuu 
klo 17:45. Vuosikokouksen jälkeen 
klo 19 alkaen on piirin yhteinen esi-
telmätilaisuus Kenraalisalissa.
 Vuosijuhlaa vietämme lauantai-
na 16.4. klo 18:00 alkaen Santaha-
minan Maanpuolustuskerholla (Up-
seerikerho) hyvän ruoan ja muka-
van seuran merkeissä. Illalliskortti 
on noin 40 euroa. Ilmoittautumiset 
8.4. mennessä Yrjö Saulamolle (p. 
050 344 5635 tai hannele.saulamo@
elisanet.fi).
 Terveisin pj Jorma Nisula puh. 
0400 453 709, jorma.nisula@ko-
lumbus.fi ja siht. Yrjö Saulamo puh. 
050 344 5635, hannele.saulamo@eli-
sanet.fi

RESERVIMERIUPSEERIT

Hyvää alkanutta vuotta kerhomme 
jäsenille.

Syyskokouksen valitsema halli-
tus on järjestäytynyt ensimmäisessä 
kokouksessa: puheenjohtaja Henri 
Havulinna, varapuheenjohtaja Sami 
Linnermo, sihteeri Ville Haapa-
linna, perinneupseeri Yrjö-Pekka 
Rautalahti, 2. perinneupseeri Pekka 
Niemi, koulutusupseeri Antti Jäntti, 
ampumaupseeri Aku Kaikkonen, 2. 
ampumaupseeri Ville Haapalinna, 
3. ampumaupseeri Harri Pakarinen, 
jäsenvastaavat Henri Havulinna ja 
Sami Linnermo, nuorisoupseeri 
Marko Vuorinen, web- ja someup-
seeri Ada Westerinen ja jäsen Juha 
Tenhunen.

Ammuntojen vakiovuorot jat-
kuvat Töölössä 2016 parittomien 
viikkojen lauantaisin 12:00-14:30 ja 
lisäksi huhti-syyskuussa tiistaisin 
16-19. Muista olla yhteydessä ampu-
maupseeriin vähintään kahta päivää 
ennen vuoroa, saadaksesi tarkem-
mat ohjeet.

Tulevia tapahtumia: HRMU:n 
Kehitysseminaari 3.3. kello 1800 
Dimensio -talossa Ruoholahdessa, 
Itämerenkatu 1.  HRMU:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään 
13.4. kello 18:00. Paikkana Apteek-
kien Eläkekassa 5. kerros, Kalevan-
katu 13, Helsinki.

Linnakevene hankeen koordi-
nointia varten on perustettu työ-
ryhmä, jota vetää Marko Vuorinen 
(marko_vuorinen@hotmail.com) 
sekä Reima Mäkeläinen (reima.
makelainen@suomi24.fi). Mikäli 
toiminta kiinnostaa, olethan yhtey-
dessä.

PIONEERIOSASTO

KOKOUSKUTSU: Pioneeriosas-
ton kevätkokous ma 21.3.2016 klo 
18 Katajanokan Kasinon Marski-
kabinetissa. Kokouksessa 2015 toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
hyväksyminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle. Koko-
uksen yhteydessä on kokousesitel-
mä. Piiri tarjoaa kokouskahvit, ter-
vetuloa mukaan!
 Puheenjohtajan tervehdys: Uusi 
vuosi käynnistyy myös Pioneeri-
osastossa. Kiitän luottamuksesta, 
jonka sain syyskokouksessa. Yksi 
toiminnan pääpainopisteistä 2016 
on jäsenkunnan osallistumisen li-

sääminen. Itse järjestämiemme 
tapahtumien lisäksi viestimme ak-
tiivisesti myös yhteistyötahojen ta-
pahtumista pioneeri-, suojelu- tai 
johtamisaihealueilla. Tavoittelem-
me ainutlaatuisen ja kiinnostavien 
tapahtumien ohella osallistumisen 
helppoutta. Monin paikoin näin 
onkin. Esimerkiksi ampumavuo-
rollemme pääsee ilmoittautumalla 
tekstiviestillä ja tulemalla paikalle. 
Kaikki muu on valmiina. Toinen 
painopiste, eli jäsenhankinta, on 
myös hyvällä tolalla. Tavoitteenam-
me on jatkaa RUL:n kärkitasolla 
ja erityisesti toivotamme uudet jä-
senet tervetulleeksi tapahtumiim-
me. Aina parempi, jos pyydät kave-
rin tai muutaman mukaan.
 Poimihan osaltasi kuluvan vuo-
den aikana yksi itseäsi eniten kiin-
nostava tapahtuma ja ilmoittaudu. 
Kysymyksissä voit olla yhteydessä 
allekirjoittaneeseen tai keneen ta-
hansa hallituksen jäseneen. Toivo-
tan kaikille pioneerihenkistä vuotta 
2016! Juha Vatanen, Puheenjohtaja
 Ampumavuorot Töölön luolas-
sa vuonna 2016: KE klo 19 – 21:30 
27.1., 24.2., 23.3., 20.4., 18.5., 15.6., 
13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11. 
ja 28.12. sekä LA klo 9:30 – 12 6.2., 
5.3., 2.4., 30.4., 28.5., 25.6., 23.7., 
20.8., 17.9., 15.10., 12.11. ja 10.12. 
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneil-
le jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm, 
kullekin enintään viideltä kerralta 
vuodessa. Paikalla on lainakalustoa 
ja kouluttaja. Omat kuulonsuojai-
met ja suojalasit mukaan. Ilmoittau-
du edelliseen iltaan mennessä: mat-
ti.mahonen (at) pp.inet.fi tai tommi.
laakkonen (at) porvoo.fi.
 Talvijotos: RESUL valtakun-
nallinen talvijotos 2016 5.3.- 6.3. 
Pohjois-Karjalassa Liperin Ylämyl-
lyllä. Jotos on kaikille avoin parti-
oiden välinen kilpailu ja kunto- ja 
liikuntatapahtuma. Järjestäjinä 
Liperin Reserviupseerit ja Liperin 
Reserviläiset yhteistyössä MPK:n 
kanssa. Pioneeriosasto pyrkii osal-
listumaan jotokselle vähintään 
yhdellä joukkueella. Jos jotostelu 
kiinnostaa, ilmoittautumiset ja li-
sätiedot urheilu-upseerilta, Sampo 
Remes, sampo.j.remes (at) gmail.
com. Tutustu: www.rul.fi/jotos/tal-
vijotos2016/kutsu/ 
 Pioneeriosastolla on MYYN-
NISSÄ mustia t-paitoja, rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneerilo-
go (työkalut). Hinta 10€. Myynnissä 
myös uusia pioneerilippiksiä. Hinta 
10€ jäsenille ja 12 eur muille. Tilaa 
sihteeriltä.
 Pioneeriosasto tiedottaa toimin-
nastaan myös sähköpostilla. Jos et 
ole saanut tiedotteita sähköpostiisi, 
ole yhteydessä sihteeriin niin tar-
kistetaan että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla.
 JÄSENEKSI voit liittyä netis-
sä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteenmuutokset myös netissä.
 Yhteystiedot: Puheenjohtaja ltn 
Juha Vatanen, 040 579 1857, juha.va-
tanen (at) componenta.com
Sihteeri, tiedotusupseeri vänr 
Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen (at) gmail.com
Ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen (at) pp.inet.fi
Urheilu-upseeri ltn Sampo Remes, 
040 910 3802, sampo.j.remes (at) 
gmail.com
www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-KERHO 
JOHTORENgAS

 

AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN 
AMPUMARADALLA: Hyödynnät-
hän loistavan mahdollisuuden am-
pumataidon treenaamiseen! Kerhol-
la on joka kuukausi oma vuoronsa 
Töölön ampumaradalla ja olet myös 
tervetullut, mikäli esim. haluat vain 
kokeilla uutta harrastusta, mutta 
olet vielä epävarma jatkon suhteen. 
Kysy siis rohkeasti lisätietoja asiasta 
puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.
aalto@iki.fi tai 040 311 3348. Ajan-
kohdat ovat perinteiseen tapaan 
keskiviikkoisin klo 19-21:30, päi-
vämäärät 10.2., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 
29.6., 27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11. 
ja 14.12.
 YHDISTYKSEN KEVÄTKO-
KOUS KATAJANOKAN KASI-
NOLLA 21.3: Yhdistyksen sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään 
Katajanokan Kasinolla 21.3. osana 
HRUP:n kerhojen yhteiskevätkoko-
usta. Tarkka aika on klo 17:45 - 18:50 
ja paikkana toimii Bunkkerikabi-
netti. Kokouksen jälkeen voi jäädä 
kuuntelemaan yhteistä kokousesi-
telmää Kenraalisalissa klo 19:00 - 
19:45.
  RANNIKKOTYKISTÖAIHEI-
NEN RETKI SUUNNITTEILLA 
KESÄLLE 2016: Kerho suunnittelee 
järjestävänsä rannikkotykistöaihei-
sen retken jäsenilleen sekä heidän 
perheilleen kesällä 2016. Luon-
nollinen ja kiinnostava lähtökoh-
ta retkelle on Vallisaari Helsingin 
edustalla, joka avautuu yleisölle lop-
pukeväästä 2016. Tiedotamme ret-
kisuunnitelmien etenemisestä tar-
kemmin alkuvuoden 2016 aikana.
  KERHON VIESTINTÄ JA JÄ-
SENTEN YHTEYSTIEDOT: Ker-
hon virallisena viestikanavana toi-
mii jatkossakin Helsingin Reservin 
Sanomien tapahtumakalenteri. On 
hyvä huomioida, että osa lehden 
numeroista ilmestyy nykyään print-
tiversion sijaan digilehtenä. Aika 
ajoin kerhon hallitus tiedottaa jäse-
nistöään tapahtumista ja vastaavista 
myös sähköpostilla. Varmistathan, 
että yhteystietosi ovat ajan tasalla, 
niin vastaanotat mm. ilmoitukset 
Helsingin Reservin Sanomien jul-
kaistuista digilehdistä, Helsingin 
Reserviupseeripiirin muut tiedot-
teet kuin Johtorenkaan sähköpos-
titkin! Muuttuneet yhteystietosi voit 
ilmoittaa RUL:n toimistoon (toimis-
to@rul.fi).

VIESTIOSASTO

KEVÄTKOKOUS 21.3 klo 19.50-
21.00 Katajanokan Kasinon Marski-
salissa, Laivastokatu 1, 00160 
Helsinki. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat ml. toiminta-
kertomus vuodelta 2015. Kokousta 
ennen klo 19.00 esitelmä. Terve-
tuloa vaikuttamaan yhdistyksen 
toimintaan ja tutustumaan piirin 
muihinkin jäseniin!

AMPUMATOIMINTA: Vuorot 
Töölön pistooliradalla parittomien 
viikkojen TI klo 19, kokoontuminen 
klo 18:50. Ilmoittautuminen ver-
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Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

kossa tai ampumaupseerillemme 
viimeistään päivää ennen vuoroa 
http://doodle.com/poll/fm4d-
24wvfx5iifsu. 

Lisätiedot: Mikko Leskinen 
0504055873, ampumaupseeri2@
viestiosasto.net.

AMPUMAKILPAILU 2015: 
Vuoden 2015 ampumakilpailussa 
huomioitiin kolme eri asiaa: 10 
laukauksen sarja seisoviin tauluihin 
(45%), palvelusammunta 4 (45%) 
sekä osallistumisprosentti kerhon 
ampumavuoroille. Voittajaksi selvi-
ytyi Mikko Kontu liki viiden pisteen 
erolla ja palkintona toimii Inttisto-
ren lahjakortti. Tässä vielä kärki-
kuusikko: Mikko Kontu 82,07308, 
Markku Siikanen 78,21154,  Antti 
Danska 77,71154,  Mikko Leskinen 
77,31154, Niko Hämäläinen 73,59615 
ja Antti Kuisma 67,62308.

LIIKUNTA: Suomen Sotilasur-
heiluliitto ja Kouvolan Varuskunnan 
Urheilijat järjestävät kaukopartio-
hiihdon 19.- 21.2.2016. Viestiosasto 
osallistuu tapahtumaan 75 km 
osuudella ja kutsuu sinut mukaan. 
Ilmoittautuminen liikuntaupseerille 
viimeistään ke 10.2, Liikuntaup-
seeri@viestiosasto.net. Lisätietoa: 
http://www.kouvu.fi/ 

LIIKUNTAKILPAILU 2015: 
Vuoden 2015 liikuntakilpailun voit-
tajaksi tuli Antti Pokela. Antti keräsi 
283 pistettä RESUL:n kuntokorttiin 
kirjanneista liikuntasuorituksista. 
Voittaja palkittiin Intersport lahja-
kortilla. Toinen Intersportin lahja-
kortti arvottiin kaikkien vähintään 
100 pistettä kirjanneiden kesken, 
joita oli 6 kpl, ja voittajaksi selvi-
ytyi Erkka Suopanki. Parhaiden 
kuntopisteet: Antti Pokela 283, Jyri 
Putkonen 246, Erkka Suopanki 
213, Jarmo Tukiainen 199, Teemu 
Oksanen 183 ja Mikko Leskinen 
174. Viestiosasto oli RESUL:in kun-
tokortin aktiivisin käyttäjä HRUP:n 
yhdistyksistä viime vuonna, kun 
lasketaan rekisteröityjen käyttäjien 
määrä suhteessa kerhon jäsenmää-
rään! Viestiosasto kiittää jäseniä 
aktiivisuudesta ja kehottaa jatka-
maan aktiivista liikuntaa!

LIIKUNTAKILPAILU 2016: 
Myös kuluvana vuonna eniten 
RESUL:n kuntokortin pisteitä 
kerännyt palkitaan ja lisäksi kaik-
kien yli 100 pistettä keränneiden 
kesken arvotaan palkinto. Kunto-
korttiin pääsee osoitteesta www.
resul.fi. 

KOULUTUS: Katso tarjolla ole-
vaa koulutusta koulutuskalenterista 
www.mpk.fi. Seuraavaa viesti- ja 
johtamisjärjestelmäalan koulutusta 
on tarjolla pääkaupunkiseudulla: 
Kyberturvallisuuden perusteet, 
0400 16 12135, 13.–14.2. Viesti- ja 
johtamisjärjestelmä, jatkokurssi, 
0400 16 11023, 18.–20.3. Viesti- ja 
johtamisjärjestelmä, erikoiskurssi, 
0400 16 11024, 15.–17.4. Elektro-
ninen sodankäynti, 0400 16 12017, 
13.–15.5. Kyberturvallisuuden eri-
koiskurssi, 23-25.9.

Lisäksi on tulossa Metro-VSS 
jatkokoulutusta. Kannattaa vilkaista 
myös Ilma- ja Meripuolustuspii-
rin kursseja sekä etsiä Helsingistä 
hakusanalla "TRA". Tutustu myös 
Puolustusvoimien koulutusportaa-
lin PV Moodle käyttöön. Se tarjoaa 
huimasti sekä MPK:n että PV:n 
tuottamaa koulutusta reserviläisille. 

LUENTOSARJA KYBERTUR-
VALLISUUDESTA: Aalto-yliopisto 
järjestää "Kyberturvallisuus kosket-
taa meitä jokaista" –luentosarjaa 
tammikuun – toukokuun aikana. 
Kaikille avoimessa viiden luennon 

sarjassa paneudutaan ajankohtaisiin 
aiheisiin ja kyberturvallisuudesta 
puhutaan tavalla, jonka jokainen 
meistä ymmärtää. Seuraavat luen-
not ovat 9.2 ja 8.3. Lisätietoa http://
www.aalto.fi/fi/current/news/2015-
11-20-007/ 

JÄSENMÄÄRÄ KASVUSSA: 
Viestiosaston jäsenmäärä vuoden-
vaihteen tarkistusten jälkeen oli 201 
reserviupseeria, joten tällä hetkellä 
olemme ilmeisesti SUURIN ASE-
LAJIKERHO Helsingin Reserviup-
seeripiirissä!

TIEDOTUS: Tietoa toimin-
nastamme ja yhteystietomme 
löytyvät verkkosivuiltamme www.
viestiosasto.net. Tiedotamme 
tapahtumista myös sähköpostitse 
ja LinkedIn-ryhmässämme Viesti-
osasto. Voit päivittää yhteystietosi 
RUL:n sivuilla www.rul.fi tai www.
viestiosasto.net, kohdassa ”Liity 
jäseneksi”.

VR:N RESERVIUPSEERIT 

KEVÄTKAUDEN OHJELMA
 Kaikki tilaisuudet mukaan luki-
en ampumavuorot ovat yhteisiä VR 
Reserviläisten kanssa.
 Kerhoilta maanantaina 1.2.2016 
pääkonttorin isossa kongressisalis-
sa klo 16.30. Kerhoillassa kuultavan 
esitelmän aihe on Ohjuksia vai hä-
vittäjiä, Ilmatorjunnan tarkastaja, 
eversti evp Ahti Lappi.
 VR Helsingin Reserviupseeri-
en kevätkokous pidetään maanan-
taina 7.3.2016 pääkonttorin isossa 
kongressisalissa klo 16.30. Koko-
uksen jälkeen kuultavan esitelmän 
aihe tarkentuu myöhemmin. Kevät-
vierailu tehdään 25.4.2016 klo 17 al-
kaen Malmin lentoasemalle.
 Saunai l ta  Spjutsundissa 
23.5.2016 klo 17 alkaen.
 AMPUMAVUOROT VUON-
NA 2016: Yhdistyksellä on ampu-
mavuorot perjantaisin Töölössä 
kello 16.00 - 19.00 seuraavina päivi-
nä:15.1. (vk 2). 12.2. (vk 6). 11.3. (vk 
10). 8.4. (vk 14). 6.5. (vk 18). 3.6. (vk 
22). 26.8. (vk 34). 23.9. (vk 38). 21.10. 
(vk 42). 18.11. (vk 46). 16.12. (vk 50).  
Ilmoittaudu ampumaupseeri Petri 
Kehälle (p. 050 5344 181) viimeis-
tään ampumapäivänä klo 12.00.
 Yhdistyksen hallitus edellyttää, 
että kaikki yhdistyksen vuorolla 
ampuvat henkilöt hankkivat henki-
lökohtaisen ampujan vakuutuksen, 
joka korvaa pistoolivuorolla itselle 
tai muille aiheutuneet vahingot. 

HELSINgIN  

RESERVILäISET

Helsingin Reserviläiset ry:n kevät-
kokous to 21.4. klo 18:00- Döbelnin-
katu 2:ssa. Kokouksessa normaalit 
tilinpäätös- ja toimintakertomusasi-
at, kokouksen yhteydessä ei ole esi-
telmää. Tervetuloa!

19. Kesäyön marssi Turussa 
11.–12.6. Reittien pituudet 6–42 km. 
Pääkaupunkiseudulla on harjoitus- 
ja reppumarsseja, lisätietoja www.
mpk.fi. Sieltä on tietoa Cooper- ja 
lihaskuntotesteistä, joita on keväällä 
ja syksyllä mm. Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiirissä. Muista 
myös Reserviläisurheiluliiton säh-
köinen kuntokortti, johon kirjau-
dutaan jäsennumerolla osoitteessa 
www.resul.fi. Myös osoitteesta 
marsmars.heiaheia.com saa ehdo-
tuksen kuntoiluohjelmaksi.

Kevään 2016 ratavuorot ovat 
ma 15.2., 14.3., 11.4., 9.5. ja 6.6. klo 
19:00–21:00. Mahdollisista muu-
toksista tiedotetaan yhdistyksen 
sivuilla: www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit/sivustot/helsingin_
reservilaiset tai sitten voi soitella ja 
kysyä. Yhdistyksen jäsenillä, joilla 
ei ole omaa asetta, on mahdollista 
ampua yhdistyksen .22 pistooleilla, 
joihin yhdistys järjestää tarvittavat 
patruunat. Osallistujilla oltava 
omat suojalasit ja kuulosuojaimet 
sekä voimassa oleva vakuutus 
(esim. Reserviläisen ampuma-
turva), mukaan myös voimassa 
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. 
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@
lassila-tikanoja.fi ratavuoropäivänä 
klo 12.00 mennessä. Osallistujia 
mahtuu rajoitettu määrä ja osallis-
tujat otetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.

Lisätietoja: Tomi Sarilahti puh. 
050 385 1313.

HfORSNEJdENS SVENSKA 

RESERVUNdEROffIcERARE
 

Skyttet i "Luolan" fortsätter under 
hösten varje udd veckas torsdag kl. 
17.00-19.00.
Följande skytte är 4.2, 18.2, 3.3.
 Helsingforsnejdens Svenska Re-
servunderofficerare rf.
www.reservilaisliitto.fi/hsru
Ordförande Markus Liesalho
Tel.  0400-421 002
E-mail. svenska@helresp.fi

MERIRESERVILäISET
 

Hyvää alkanutta vuotta! 
 Luvassa on merireserviläistoi-
mintaa ampumaradoilla, kilpailuis-
sa kuin merellä ja reserviläiskurs-
seilla. Kerhoillatkin jatkuvat hyvän 
vastaanoton saaneina ja tulossa on 
jo perinteeksi muodostunut AUK-
päivä. Tulethan mukaan!  Ajankoh-
taisista asioista on infoa Facebook-
sivuillamme ja jäsenmeileissä sekä 
nettisivuilla. Tsekkaa aina välillä!
 Meri: Kevään mittaan selviää 
miten toimimme Ahvenen suhteen 
tänä vuonna. Kerholle on tulossa 
mahdollisuus linnakeveneajoihin, 
yhdessä parin veljesseuran kanssa. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan, 
joihinkin tehtäviin vaaditaan kou-
lutus, mutta sitäkin on tulossa sitä 
mukaa kun asiat etenevät. 
  Tulityökurssi: Tulityökurssi 
järjestettiin MPK-kurssina Upin-
niemen Meriturvassa 5.2.2016. 
Koulutukseen osallistui linnakeve-
nepuolella aktivoituneita merireser-
viläisiä. Kurssiin sisältyi luokkaope-
tusta, alkusammutusharjoitus sekä 
määräysten mukainen koe. Kurssin 
tuloksena tuli osallistujille tulityö-
kortti.
 Ammunta: Ampumaradat ovat 
käytössä, katso lisätiedot nettisivuil-
tamme, ammuntasivuilta.
Merireserviläiset ry:n jäsenillä on 
mahdollisuus käydä Upinniemes-
sä Kirkkonummen reserviläisten 
ampumavuoroilla, ratavuorot ja 
-ohjeet löytyvät Kirkkonummen 
reserviläisten sivuilta. Vuoroille on 
ilmoittauduttava etukäteen. Am-
pujilla tulee olla voimassaoleva re-
serviläisen ampumaturvavakuutus 
sekä omat suojavälineet. Ilmoittau-
tumiset, käytännön järjestelyt ja 
yhdistyksen kiväärit: yhteyshenkilö 
Ville Mäenpää.
 Vuosikokous: Merireserviläiset 
ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin Reserviläisliittojen talos-
sa 26.1. ja päivän annista voit lukea 
nettisivuillamme ja seuraavista Hel-
singin Reservin Sanomista. Vuoden 
merireserviläiseksi valittiin Vesa 
Paavolainen ja kunniamaininnan 
aktiivisesta meripuolustustyöstä 
sai Martin-Éric Racine. Onneksi 
olkoon! Toimintakertomus 2015 ja 
toimintasuunnitelma 2016 löytyvät 
nettisivuiltamme. 
 Jaosmaksut: Sinä joka käyt am-
pumaradalla tai kuulut navigaatio-
jaokseen, muistathan muutaman 
euron jaosmaksun, jonka turvin pi-
dämme yllä toimintaa. Tilinumero 
ja jaosmaksuviitteet löytyvät netti-
sivuiltamme. Kiitos.   
 Venekerho: Muistathan, että 
Merireserviläiset ry on myös vene-
kerho jolla on oma pursiseuralippu. 
Navigaatiojaoksen jäsenenä voit 

katsastaa oman veneesi seuramme 
rekisteriin. Navigaatioliiton laivu-
rinarvon omaavat tai siihen opiske-
levat yhdistyksen jäsenet voivat liit-
tyä navigaatiojaostomme jäseneksi. 
Ahven- ja linnakeveneajoihin ovat 
toki kaikki muutkin tervetulleita! 
 Kerhoillat: Pitkin talvi- ja ke-
vätkautta tullaan järjestämään ker-
hoiltoja eri teemoin: vierailuja esim. 
Sotamuseoon, esitelmiä yms. Seu-
raa toimintakalenteria nettisivuil-
tamme ja katsasta välillä Facebook-
sivumme. 
 Toimintakalenteri: Helmikuu: 
To 4.2 Ilma-aserata klo 16.30-19.30. 
To 11.2 Sisäampumarata klo 16-20. 
To 18.2 Ilma-aserata klo 16.30-19.30. 
To 25.2 Sisäampumarata klo 16-20. 
Talvi – kevät –kesä : Kerhoillat eri 
teemoin.
 Oletko harkinnut liittymistä jä-
seneksi? Täytä jäsenhakemusloma-
ke yhdistyksen nettisivuilla. 
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hy-
väksyä hyvämaineinen 18 vuotta 
täyttänyt Suomen kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
ja Facebookissa päivittyvät jatku-
vasti. Sivuilta löydät viimeisimmän 
tiedon yhdistyksen toiminnasta ja 
tulevista jäsentapahtumista.

ILMAILUOSASTO

9.2. tiistai klo 17 Helsingin Suoma-
lainen Klubi, Kevätkokoukset, klo 
18. Esitelmä: Lentotoiminnan johta-
ja Jari Paajanen, Finnair Oyj: Uuden 
konetyypin vastaanotto ja koke-
mukset uudesta konetyypistä.
 6.3. sunnuntai klo 12 Hietanie-
men hautausmaa, Seppeleen lasku 
sankariristille, Ilmavoimien vuosi-
päivä.
 8.3. tiistai klo 18 Helsingin Suo-
malainen Klubi, Esitelmä: Prof  Ste-
fan Forss: Ajopuuna kohti uutta 
puolustusratkaisua.
12.4. tiistai klo 18 Helsingin Suo-
malainen Klubi, Esitelmä: Kenrmaj 
Lauri Puranen: Hornetin seuraaja-
hankkeen käynnistyminen.
 Toukokuun kevätretki on suun-
nitteilla. Lisäinfo kuukausikokouk-
sissa ja seuraavassa verkkolehdessa, 
joka ilmestyy 18.3. Voit myös soittaa 
Aarne Paukku 040 757 8353 tai Val-
to Ottovainen 040 742 3097.

VääPELIKILTA

VÄÄPELIKILLAN JÄSENTEN 
YLENNYKSET JA HUOMION-
OSOITUKSET 2015:

Ylennykset: Sotilasmestariksi 
Joukainen Erkki, ylivääpeliksi Mat-
tila Ari, Törmäkangas Aki ja Stjern-
berg Kaj, ylikersantiksi Jokelainen 
Kirsi ja Viikki Markku.

MYÖNNETYT KUNNIA- JA 
ANSIOMERKIT: Suomen Valkoi-
sen Ruusun 1 lk mitali kultaristein 
Paavonkallio Lassi. 

Reserviläisliitto ry:n ansiomi-
talit: Kultainen (KAM) Kukkola 
Emil ja Lindholm Hans. Hopeinen 
(HAM) Jukola Yrjö ja Junnola Teijo. 
Pronssinen (PAM) Kaukiainen 
Timo ja Stenroth Arto.  Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 

Reserviläisten 
ampumaturva

Vakuutuksen saa tilattua mm. netistä: 
www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus. 

Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan 
vakuutuskauden alussa tai sen jälkeen 
maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 ja 
on voimassa vakuutuskauden loppuun. 

Ampumaturva maksaa 25 euroa.

Vakuutus vaaditaan Töölön radalla.
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taava Kari Kaiponen, puh.040 584 
8524,kari.kaiponen@pp.inet.fi. Vpj./
veteraanivastaava Hannu Juvonen, 
puh.050 492 1956,hhjuvonen@
hotmail.com. VETU Marja-Leena 
Pihlajamaa, puh.040 724 0223, 
ml.pihlajamaa@gmail.com. Liiton 
vertaistuen päivystävä puh.020 769 
8111.

Messi-illat ravintola Zetorissa 
klo 18 alkaen.  Esitelmät alkavat 
klo 19. 1.3. Ohjelma vielä avoin. 
5.4. Kevätkokous ja esitelmä. 
Muuta:14.3. Taistelunäytöksen ken-
raaliharj. Santahaminassa. Ilmoit-
taudu 6.3. mennessä netin kautta tai 
sihteerille. Huomatkaa nettisivujen 
uusi osoite: www.helrt.fi

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINgIN KILTA

KAARTJR:N LÄHEISTENPÄIVÄT: 
Johtokunta on pitänyt järjestäyty-
miskokouksen. Vuoden ensimmäiset 
tapahtumat on järjestetty. Annoim-
me jälleen tukemme Kaartin Jääkä-
rirykmentin alokkaiden läheisten-
päivien järjestelyissä 9.-10.1. Päivät 
keräsivät mukavan runsaslukuisasti 
väkeä

AUTOJOUKKOJEN VUOSI-/
PERINNEPÄIVÄ: Autojoukkojen 
vuosipäivä 20.1. kokosi automie-
hiä jälleen kokoon. Pakkanen oli 
kohtalaisen purevaa perinteisessä 
seppeleiden laskutilaisuudessa Hie-
taniemessä. Tämän jälkeen maittoi 
päivällinen Santahaminan Sahara- 
ravintolassa. 

KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMEN-
TIN VALA: Kaartin Jääkärirykmen-
tin 1/2016 valatilaisuudessa 12.2. on 
lippumme liehumassa näyttävästi 
lippulinnassa.

LIIKENTEENOHJAUSKOU-
LUTUS: Järjestetään 27.2.2016 klo 
12.00 - 16.00 Santahaminan perin-
netalolla. Kahvitarjoilu. Koulutuk-
sesta vastaa kiltaveli eläkkeellä oleva 
ylikonstaapeli Heimo Yrjönsalo. 
Tilaisuus on kohdennettu AJHK:n 
jäsenille ja maksuton. Koulutuksen 
jälkeen tunnemme liikenteenohjauk-
seen liittyvän lainsäädännön, palo-ja 
pelastuslain ja poliisilain keskeiset 
säädökset. Tunnemme poliisin käsi-
merkit ja osaamme niitä käyttäen 
ohjata liikennettä katuverkolla. Tule 
mukaan koulutukseen, josta on hyö-
tyä kaikille tien käyttäjille. Ilmoit-
tautumiset s-postilla tai puhelimella 
killan puheenjohtajalle. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 
JUAN MANUEL FANGIO:

Kutsu sääntömääräiseen kevätko-
koukseen 10.3.2016 klo 17.15 Santa-
haminan Perinnetalolle. Käsitellään 
killan säännöissä mainitut asiat, 
kuten edellisen vuoden toimintaker-
tomus ja tilinpäätös.

Kevätkokouksen jälkeen n. klo 
18:00 alkaa mielenkiintoinen esi-
telmä: ”Kilpa-ajaja Juan Manuel 
Fangio”. Esitelmä on suoraa jatketta 
viime vuoden kevätesitelmään 
Eläintarhan ajoista. Esitelmän 
pitää jälleen Jyrki K. Talvitie, jonka 
ystävä J M Fangio oli. Esitelmä 
pitää sisällään runsasta kuvitusta 
mm Fangion maatilasta El Cascosta 
Argentiinasta ja hänen museostaan, 
jossa on nähtävänä lähes kaikki 
ne silloiset formula-autot, joilla 
hän ajoi menestyksekkäästi. Näitä 
kuvia et näe kirjoissa, etkä kansissa.  

rautainen ansiomitali: Ylirotu Niko-
lai.  Reserviläisliitto ry:n erikoisluo-
kan ansiomitali:  Hautala Ari, Joke-
lainen Kirsi,  Junnola Teijo, Keto-oja 
Juhani, Kuronen Kari, Kuronen Sulo 
Paavonkallio Lassi, Pesonen Raimo, 
Nieminen Markku ja Wächter Tom. 
Reserviläisliitto ry:n erikoisluokan 
ansiomitalin LX-solki: Hyttinen 
Soini, Joukainen Erkki, Karjalainen 
Kari, Mikkonen Markku, Mäkinen 
Seppo, Stjernberg Kaj, Syrjänotko 
Timo ja Taskinen Hannu. Maan-
puolustusmitali (MP-mitali): Joke-
lainen Kirsi, kultaisella soljella ja 
Pirttilahti Jari, kultaisella soljella. 
Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n 
erikoisluokan ansiomitali: Taskinen 
Hannu, kultaisella soljella. 

MUUT HUOMIONOSOITUK-
SET: Reserviläisliitto ry:n Vuoden 
reserviläinen: Silvander Marko. 
Vääpelikilta ry:n Vuoden vääpeli: 
Wächter Tom (kiertopokaali on 
luovutettu kevätkokouksessa 2015). 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) pöytästandaari: Mäkinen 
Seppo.

VÄÄPELIKILLAN ENSIM-
MÄISESSÄ KOKOUKSESSA 
VALITTIIN HENKILÖSTÖÄ ERI 
TEHTÄVIIN JA JAOSTOIHIN

Tiedotusjaosto : Nikolai Ylirotu, 
Juhani Keto-oja ja Lassi Paavonkal-
lio (pj). Koulutusjaosto: Ari Hautala 
(pj), Kaj Stjernberg, Timo Tuomi, 
Nikolai Ylirotu. Taisteluväline- ja 
ampumajaos: Markku Nieminen 
(pj), Raimo Pesonen ja Timo Kyyh-
kynen. Perinnejaosto: Juhani Keto-
oja (pj), Lassi Paavonkallio ja Timo 
Syrjänotko. Lääkintäjaosto: Esa Åke 
(pj). Liikuntajaosto: Raimo Pesonen 
(pj). Muonitusjaosto: Hannu Tas-
kinen (pj), Erkki Joukainen  (vpj), 
Timo Kaukiainen.

Kuljetusjaosto: Timo Tuomi 
(pj), Markku Nieminen (vpj). Vies-
tiliikennejaosto: Raimo Pesonen 
(pj). Veteraanityö: Erkki Joukainen 
(pj), Hannu Taskinen. Lippuvääpeli: 
Teijo Junnola. Kalustonhoitaja: 
Raimo Pesonen.  MAAK-yht. hen-
kilö, MPK:n ja muun kv-toiminnan 
johtava yht.henkilö: Kaj Stjernberg, 
Jari Oksman (varalla). MPK:n ja 
muun kv-toiminnan yht.henkilö: 
Kaarlo Hyvärinen. Vääpelikou-
lutuksesta vastaava: Ari Hautala. 
Varainhankintavastaava: Lassi Paa-
vonkallio.

Vierailuvastaava: Erkki Joukai-
nen. Muu henkilöstö:  Facebook-
vastaava: Esko Sarkanen, Nikolai 
Ylirotu. Hengellinen työ: Niko 
Huttunen, Teijo Junnola. Kirjanpito 
ja tilinpäätös: Jari Pirttilahti.

VÄÄPELIKILTA RY:N RETKI-
PÄIVÄ 14.2.

Vääpelikilta tekee vierailun 
Suomen pankin rahamuseoon 
14.02.2016 (sunnuntai) klo 11 osoit-
teessa Snellmaninkatu 2, paikalle 
klo 10:55. Mukaan mahtuu 30 
ensiksi ilmoittautunutta. Vääpeli-
kilta maksaa jäsentensä kahvit ja 
pullat. Ilmoittautumiset 07.02 2016 
mennessä sähköpostitse: erkki.jou-
kainen@gmail.com. Raitiovaunut 
1, 1A, 7A ja 7B pysähtyvät aivan 
museon oven eteen. Linjojen 2 ja 4 
raitiovaunut kulkevat sadan metrin 
päästä Senaatintorin toiselta puo-
len. 

VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAM-
PUMAVUORO

Töölön sisäampumaradalla sun-
nuntaisin 12:00 – 14:30. Mahdol-
lisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP 
kaliperiin saakka. Kysy ratavuo-
roista Markku Niemiseltä, 0400 709 
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo 
Kyyhkyseltä, (09) 753 7837. YHTE-

YSTIEDOT: www.vaapelikilta.fi PJ 
Lassi Paavonkallio, 040 512 3358, 
lassi.paavonkallio@lp-mercatura.
fi ja sihteeri Teijo Junnola, 050 538 
7429, teiska.junnola@welho.com.

 
 
 

ITä-HELSINgIN 
RESERVILäISET  

Muistutettakoon tässä IHRes ry:n 
pirtti-illoista Vuosaaressa keväällä 
-16; helmi-toukokuussa joka kuu-
kauden toinen tiistai, pvm:t 9.2., 
8.3. (kevätkokous), 12.4. ja 10.5., 
kukin alkaen klo 18:00. Tervetuloa! 

S-RYHMäN 
RESERVILäISET

Hallitus toivottaa kaikille hyvää al-
kanutta vuotta. Hallitus piti järjes-
täytymiskokouksen tammikuun 21. 
päivänä. Alla hallituksen jäsenten 
työnjako ja yhteystiedot. 
 Tietoa kevätkauden tapahtu-
mista. Yhdistyksen 59. vuosijuhlaa 
vietettiin 29. tammikuuta tutustu-
malla Santahaminassa Jääkäritaloon 
ja sen jälkeen nautimme illallisen 
Santahaminan Kerholla. Vuosiko-
kous pidetään Ässäkeskuksessa 18. 
helmikuuta. Kahvit alkaen klo 16.30 
ja kokous alkaa klo 17.00. Ilmoittau-
tumiset Teuvo Mäkiselle. Teemme 
tämän vuoden kevätretken Pohjois- 
Latviaan Cesis-nimiseen kaupun-
kiin 15.-18.4. tutun oppaamme Anne 
Kurepalun johdolla. Tarkennetut 
tiedot retkiohjelmasta hintoineen 
lähetetään helmikuun alkupuolella.  
Muutama paikka on vapaana.  Il-
moittautumiset  ja lisätietoa toimin-
nanjohtajalta. Toukokuussa tehdään 
retki maailman perintökohteeseen 
Verlaan yhdessä Senioreitten kans-
sa.  Tarkka aika ilmoitetaan myö-
hemmin.
  Yhteystiedot/työnjako: Puheen-
johtaja:  Ari Vieno,  ari.vieno@sok.fi 
I varapuheenjohtaja ja sihteeri:  
Teemu Mällinen  teemu.mallinen@
sok.fi  
II varapuheenjohtaja  Ari Karvonen  
ari. karvonen@sok.fi  
Ampumavastaavat: Juha Dahlman,  
juha.dahlman@sok.fi  
ja Teemu Kupsa,  teemu.kupsa@
sok.fi Kerhomestari: Sami Keino,  
sami.keino@sok.fi  Toiminnanjoh-
taja/rahastonhoitaja: makinen.teu-
vo@gmail.com  050-3385636

MUUT  
MAANPUOLUSTUS-

YHdISTYKSET

 

 

 

 

 

 

 

    
HELSINgIN 

RAUHANTURVAAJAT

Puheenjohtaja Tapani Forsström, 
puh.040 587 0352,tforsstrom@hot-
mail.com. Sihteeri, tiedottaja Anja 
Räisänen, puh.050 307 2663, anja.
raisanen@kolumbus.fi. Jäsenvas-

Esitelmä kestää noin 2 tuntia. Kah-
vitarjoilu. Nyt kannattaa käyttää 
tilaisuutta hyväksi - ota kaverisikin 
mukaan. Esitelmän järjestelyjen 
vuoksi ennakkoilmoitukset 7.3. 
mennessä numeroon 040 5643295 
tai toimisto@ajhk.fi. Autojoukkojen 
Helsingin killan jäsenet pääsevät 
Santahaminan kulunvalvontapis-
teestä sisään ottamalla mukaan hen-
kilötodistuksen (ajokorttikin käy) 
ja kertomalla olevansa killan jäsen. 
Killan ulkopuolisten henkilöiden 
osalta ilmoittautumisen yhteydessä 
tulee ilmoittaa nimensä lisäksi myös 
syntymäaikansa. Muistakaa siis ottaa 
henkilötodistus mukaan.

AJHK JÄSENPÄIVÄ 28.4: Kilta 
järjestää 28.4. vapaamuotoisen 
jäsenpäivän. Päivät alkavat omakus-
tanteisella lounaalla (n. 9 euroa) klo 
11.30. Päivitetään Mechelininkadun 
Autolinnan tilanne (todennäköisesti 
pysäköintiluola ja K-supermarket 
Kasarmi ovat jo tuolloin avattukin) 
ja muutakin kiltatoiminnan ajatusten 
vaihtoa. Ottakaa valokuvia jälleen 
mukaan elävöittämään tapahtumaa! 
Pyydämme ilmoittautumaan 25.4. 
mennessä numeroon 040 5643295 
tai toimisto@ajhk.fi.

KILTARETKI TYTYRIN KAI-
VOSMUSEOON LOHJALLE 13.5.: 
Teemme tutustumisen Tytyrin 
kaivosmuseoon Lohjalla 13.5. Seuraa 
killan sivuja, josta löytyy myöhem-
min tarkempi ohjelma ja retken 
hinta. Ilmoittautumisia otetaan jo 
kuitenkin vastaan. Pyrimme järjes-
tämään edullisen hintaan kuuluvan 
kuljetuksen Helsingin alueelta ja 
takaisin. Mukaan mahtuu ainakin 
20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta 
kiltalaista. 

KILLAN JÄSENSIVUT JA YOU-
TUBE-SIVUT: Seuraa kiltasivu-
jamme www.ajhk.fi niin pysyt selvillä 
tulevista tapahtumista ja menneestä 
toiminnasta kuvien ja artikkeleiden 
muodossa. YouTube:ssa voit käydä 
tykkäämässä ja kommentoimassa 

videoita killan omalla kanavalla. 
Jäsentuotteita on edelleen myyn-

nissä vanhoilla hinnoilla. Alku-
kesästä olemme pakotettuja teke-
mään hintoihin muutaman euron 
korotuksen.

MUISTUTUS LEHDEN ILMES-
TYMISESTÄ: Helsingin Reservin 
Sanomien maalis-, huhti- ja tou-
kokuun numerot ilmestyvät vain 
sähköisinä versioina. Seuraava pape-
rilehti ilmestyy 17.6.

AJHK johtokunta toivottaa hyviä 
hiihtokelejä.

HELSINgIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA 
 

TRAdITIONSgILLET 
föR H:fORS 

SKYddSKåRSdISTRIKT

VUOSIKOKOUS JA ESITELMÄTI-
LAISUUS
 Helsingin Suojeluskuntapiirin 
Perinnekillan vuosikokous pide-
tään perinteiseen tapaan Helsin-
gin sk-piirin vuosipäivänä tiistaina 
12.4.2016. Paikka on Suojeluskunta-
talon auditorio (Töölöntorinkatu 2 
B, ravintola Sognon vieressä).
 Kukkalaitteen laskemme muis-
tokivelle klo 16.15 ja varsinainen 
kokous alkaa klo 16.30. Kahvitarjoi-
lu noin klo 17.00 ja klo 17.30 alkaa 
majuri Marko Maaluodon esitelmä 
aiheesta "Kampin sotahistoria". 
 Perinnekillan yhteystiedot: 
Erkki Andersson (s-posti erkki.
andersson@welho.com, puh.  050 
570 4451) tai Markus Anaja (s-posti 
markus.anaja@kolumbus.fi, puh. 
0400 6994 004).

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuun-
tunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Merkitse kalenteriin: 
PAHKIS 16 harjoituksen päivämäärä 9-11.9.2016 Vekaranjärvi. MPK Kymen-
laakson sotilaallinenkurssi: Sissitoiminta- ja johtamisharjoitus, Pahkis-16. 
Harjoituksen johtajana toimii Janne Kortelainen yhteystiedot: kortelainen.
jt@gmail.com mobile: 045-3579595. Sissien jäsenille MPK:n kurssimaksua 66 
€ kompensoidaan siten, että maksu on jäsenille maksimissaan 20 €/henkilö. 
KarPr tukee harjoitusta viime vuoden tapaan kalustollaan, mutta VEH- sta-
tusta harjoituksella ei ole. Ilmoittautuminen www.mpk.fi sivujen kautta. 
Kurssit / Kymenlaakso / Sissitoiminta- ja johtamisharjoitus, Pahkis-16. 
Seuraa tiedotusta osoitteessa: www.stadinsissit.fi/pahkis-2016-vekaral-
la-9-11-9-2016/
 Kevätsauna sissien jäsenille 20.5 killan saunalla: www.stadinsissit.fi/ke-
vatsauna-20-5-2016/
 SISSIEN KOTISIVUT
Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löy-
tyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-Sanomien nettiversiot ja lisä-
tietoa tapahtumista.
 MAASTOTOIMINTA
Maastotoiminnasta lisätiedustelut: Sami Manner sami.manner(ät)gmail.com 
tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com
 AMPUMATOIMINTA 
Ohjatut ampumavuorot Töölössä parillisten viikkojen MA ja PE klo 19.00–
21.30.
Ampumavuorot ja mahdolliset poikkeukset tarkemmin kts. www.stadinsissit.
fi/ampumaharjoitukset-toolossa/ Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitie-
dotuslistalle ampujat(ät)stadinsissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com. 
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroilla, 
MPK:n ja piirin ampumavuoroilla http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoi-
tukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumis-
ohjeet piirin vuoroille tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
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 SALITOIMINTA
Vakiovuorot Ma & Ke. Pe (Nitrot) 18.00–19.30. Nitrojen vuoroista lisätietoja 
=> http://www.stadinsissit.fi/salitoiminta-jatkuu-jalleen-ansaitun-kesatauon-
jalkeen/ 
Tiedustelut salitoiminnasta Mika Leivo 050-555 2151 mika.leivo(ät)iki.fi  
 SISSIEN HIHAMERKIT, TEKNINEN T-PAITA ja HISTORIIKKI: Stadin 
Sissien uudet hihamerkit ! saatavissa yhdistyksen tapahtumissa tai tilattavissa 
postitse. Merkkipari jäsenhintaan 5 euroa/pari (sisältää pysty- ja vaakamalli-
sen merkin). Lisätietoja http://www.stadinsissit.fi/jasen-tilaa-itsellesi-sissien-
uusi-hihamerkki/
Saatavana myös Stadin Sissien uusi tekninen t-paita, joka soveltuu hyvin mm. 
hikiliikuntaan, väri harmaanvihreä, hinta 30,00 euroa. Tilaukset: Juha Mati-
kainen (juha_matikainen(ät)suomi24.fi )
 Haluatko Stadin Sissien uuden historiikin? Historiikkia Varjosta valoon, 
myydään Sissien tilaisuuksissa käteismaksua tai etukäteismaksua vastaan. 
Kirjan hinta on 50 EUR, postitettuna 60 EUR. Ohjeet kirjan tilaamisesta Sis-
sien nettisivuilla http://www.stadinsissit.fi/?p=3428 Voit ostaa kirjan myös 
inttistore -liikkeestä hintaan 60 EUR www.inttistore.fi info@inttistore.fi puh. 
09 4056 2014 / 09 4056 2015
 HALUATKO MAILIA SISSEILTÄ? Jos et ole saanut tänä vuonna sähkö-
postitiedotteita joiden otsikko alkaa sanalla Sissipostia, sähköpostiosoittee-
si ei ehkä ole jäsenrekisterissä tai se on jäänyt päivittämättä. Mikäli haluat 
vastaanottaa viestejä meiltä, ilmoita käyttämäsi mailiosoite jäsenvastaavalle 
(tommi.saikkonen@gmail.com)
 YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN Sissikerho pj: Antti 
Brax 050-5700843 antti.brax(ät)jippii.fi Sissiosasto pj: Jouni Nylen 040-
4418522 sissiosasto(ät)gmail.com Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen tommi.
saikkonen(ät)gmail.com

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILäISET

 

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi

TARUN KUUKAUSITAPAHTUMAT TARJOLLA – KERRAN KUUSSA

TaRun hallitus on päättänyt helpottaa jäsentensä osallistumista erilaisiin ta-
pahtumiin järjestämällä vähintään kerran kuussa laadukkaan tapahtuman. 
Nyt ei ole kiinni siitä, ettei juuri tiettyyn tapahtumaan pääsisi. ”Jos ei tässä 
kuussa - niin sitten ensi kuussa!” Tapahtumia julkaistaan hyvissä ajoin, jotta 
saat varattua päivän kalenteristasi, jo nyt kun siellä on vielä paljon vapaata. 
Ota tavoitteeksi osallistua pariin tapahtumaan vuodessa. Kynnys on matala. 
Tavataan kuukausittain!
 TARUN VUOSIKOKOUS MA 21.3. on Katajanokan Kasinolla (Laivas-
tokatu 1, 00160 Helsinki) maanantaina 21.3.2016 klo 17.45. Vuosikokouksen 
jälkeen on esitelmä joka pidetään klo 19 - 19.45. Kaikki TaRun jäsenet ovat 
tervetulleita! Terveisin: Hallitus
 ESRESIN VUOSIKOKOUS KE 6.4. klo 18:00 alkaen Espoossa, Laakso-
lahden monitoimitalon kerhohuoneessa, osoitteessa Lähdepurontie 2. Käsi-
teltävänä normaalit sääntömääräiset asiat.
 AMMUNTA: SU 14.2. Järjestämme mahdollisuuden kokeilla ampuma-
hiihtoa rennossa hengessä sunnuntaina 14.2. klo 11-13. Ampumajuoksun ta-
paan ammutaan 50 metristä pienoiskiväärillä kaatuviin ampumahiihtotau-
luihin ja heitetään kaikkiaan kolme 2700m hiihtolenkkiä aika vaativalla la-
tuprofiililla.  Vaatteiden vaihtoon on parakki käytössä ja suoritukseen aseet 
patruunoineen 10 euron osallistumismaksulla. Tarvitset siis vain rohkeutta, 
sukset ja sopivan vaatetuksen. Ilmoittautuneiden kesken on mahdollista 
sopia yhteiskyytejä ampumaradalle, esim Kalajärven yhteispalvelupisteeltä 
(Ruskaniitty 4, Espoo). Lisätietoja TaRun Facebook-sivuilta. Ilmoittautumi-
nen osoitteeseen heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi.
  TÖÖLÖN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00–20:30. 
Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen 
tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 
0400 212 252.
  Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. Ta-
Run vuoroille voivat ilmoittautua vain TaRun jäsenet. Ampujilla on oltava 
ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Tämä on helppo tapa 
ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä. Kaliiperit: 
Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä kaikki näitä 
pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset parittomina 
viikkoina toolontori (at) esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori (at) tapio-
lanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
  Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: Nimi: Oma Nimi, 
laina-aseen tarve: On/Ei. Reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes. Vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pa-
kollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reser-
vilaisliitto.fi tai www.rul.fi. Puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi
 UUSI AMPUMAVUORO TÖÖLÖSSÄ. TaRu aloittaa yhteistyön Es-
poo-Kauniainen Reserviupseerit ry:n kanssa toisen Töölöntorin pistooli-
vuoron järjestämiseksi. TaRun vuoro jatkuu normaalisti parillisina sunnun-
taina klo 17-20. Uusi EkRu+TaRu -vuoro tulee tämän lisäksi parittomiin 
sunnuntaihin klo 15-17. Näin molempien kerhojen ampujille aukeaa uusi 
mahdollisuus pistooliammuntaan sisäradalla. Näin talviaikaan sisäratavuo-
rot ovat paljon suositumpia kuin ulkovuorot pimeässä. Nyt mahtuu uusia 
ampujia mukaan! Ilmoittaudu vuorolle hyvissä ajoin  sähköpostilla: kari.
wuokko (at) kolumbus.fi. Lisätietoja: www.tapiolanreserviupseerit.fi/index.
php/toiminta/ammunta  

Akateemisen  Karjala-Seuran  
Perinneyhdistys

Kevään 2016 
kuukausiesitelmät
16.2.2016 Vesa Määttä : 
K.L.OESCH. Ylivoimaa vastassa. Vuosi-
kokousesitelmä.

15.3.2016 Jukka Salminen: 
Sinimäet	–	se	toinen	Ihantala.

19.4.2016 Antti Haarma: 
Miksi juuri Mäntsälässä?  
Paikallisnäkemyksiä

Luennot pidetään Hotelli Helkan audi-
toriossa, Pohjoinen Rautatiekatu 23.
Ne alkavat kello 17.00, ovat avoimia 
eivätkä edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä tai ennakkoilmoittautu-
mista.

Tervetuloa!

Lue Helsingin Reservin 
Sanomat myös verkosta!

www.reservinsanomat.fi

MUISTA PÄIVITTÄÄ 
YHTEYSTIETOSI 
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeri-
liiton jäsentietojen tarkistus ja muutokset 
omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. 
Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että säh-
köpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi 
ovat rekisterissä ajan tasalla. 

Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus 
onnistuu myös samasta paikasta sähköisesti. 
Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ tai 
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenre-
kisteri/.  

Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei 
tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena mahdol-
linen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin 
muutokset on ilmoitettava omatoimisesti 
jäsenrekisteriin.

 LAHNUKSEN AMPUMARATA ESPOOSSA – NYT AUKI MYÖS 
TALVELLA. Lahnuksen ampumaradan pienoiskivääri- ja pistoolirata on 
auki koko talven, ilman valvottuja vuoroja. Lisäksi kivääriradalla on mah-
dollista kohdistaa asettaan. Muut radat on suljettu talven ajaksi, mutta 
avautuvat jälleen keväällä 2016. Tiedot talven ampumamahdollisuuksista 
löytyvät radan nettisivuilta www.espoonampumarata.fi. TaRu on Espoon 
Ampumaratayhdistyksen jäsen, joten ampumaan pääset edullisemmilla jä-
senhinnoilla.
 Tarkista tiedot aina ennen radalle menoa ampumaratayhdistyksen net-
tisivuilta www.espoonampumarata.fi. Huom. jokainen ratavuoro on avoin-
na kaikille ampumaratayhdistyksen jäsenille, joten voit aina mennä minkä 
tahansa yhdistyksen valvontavuorolle ampumaan.
 SANTAHAMINAN VUOROT. Ohjeet Santahaminan vuoroista löy-
tyvät kotisivuiltamme kohdasta Toiminta -> Ammunta -> Santahaminan 
vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestä-
mistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: 
Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
 PERINNETAPAHTUMAT: TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUIS-
TOJUHLA SU 13.3. Tervetuloa seuraamaan lipunnostoa su 13.3.2016 klo 
09:00 Tapiolan Kulttuuriaukiolle. Tilaisuuden kesto n. 10 minuuttia. Sep-
peleenlasku ja lippulinna Espoon Tuomiokirkon sankarimuistomerkillä al-
kaa messun jälkeen n. klo 11:15. Vapaaehtoisia tarvitaan 2-3 kpl lippulinnaan 
ja avustamaan seppeleenlaskussa. Tilaisuuden kesto n. puoli tuntia. Voit 
ilmoittautua paikan päällä sakastin edessä perinneupseeri Marko Puuma-
laiselle (marko.puumalainen@iki.fi, 040 172 1716). Pukukoodina on siistit 
ulkovaatteet ja päähine.
 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ KE 27.4. – VAPAAEHTOISIA 
TARVITAAN. Kansallista veteraanipäivää vietetään ke 27.4.2016 Espoon 
Kulttuurikeskuksessa. Juhlatilaisuus alkaa lipunnostolla klo 9:30 Kulttuuri-
keskuksen amfiteatterissa. Tarvitsemme 10 kpl lipunnostajia (2 nostajaa per 
lippu) klo 9:15-9:45. Ilmoittautumiset perinneupseeri Marko Puumalainen 
(marko.puumalainen@iki.fi, 040 172 1716). Halutessaan vapaaehtoiset voi-
vat jäädä seuraamaan klo 10 alkavaa juhlatilaisuutta Kulttuurikeskuksen 
isossa salissa. Juhlan jälkeen kaupunki tarjoaa kahvit ja kahvileivät. Puku-
koodina lipunnostajilla siistit ulkovaatteet, ja juhlaan osallistuvilla tumma 
puku ja suuret kunniamerkit.
  YHTEYSTIETOMME:  Tapiolan Reserviupseerit ry: Puheenjohtaja 
ylil res Panu Korpela (panu.korpela (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 
4747). Varapj. vänr res Kalle Murto (kalle.murto (at) tapiolanreserviupsee-
rit.fi, 040 557 4747). 
 Espoon Reserviläiset ry: Puheenjohtaja alik res Juha Matikainen (juha.
matikainen (at) esres.fi, 050 597 7139). Varapj. Anne-Ly Koorberg (anne-ly.
koorberg (at) esres.fi, 050 550 4020)

KENTTäTYKISTöKERHO 
UUdENMAAN TYKISTöKILTA

Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan kevätohjelmaa
 Perussuunta koulutus- ja kilpailutapahtuma. Aika: 18.-20.3.Paikka: 
VIRO, TAPA. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: jyrppy@hotmail.com. Mah-
dollisuus saada Viron tykistökoululla tietoa kuinka asiat tehdään NATO-ar-
meijassa. Vesistön ylitys Hki-Tallinna tapahtuu pe iltana ja kimppakyydillä 
ajamme Tapaan,  joka on 90km Tallinnasta itään. Lauantaina koulutusta ja 
sunnuntaina taidot mitataan. Paluu Helsinkiin illalla.
 Hedberg 2016, koulutustapahtuma: Aika: 1.-3.4. Paikka: Niinisalon va-
ruskunta. Ilmoittautuminen MPK:n sivustolta. Kattava koulutus TJ/T-as 
tehtävistä Tykistökadettien toimesta.
 Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan hallitukset 2015: PJ - 
Janne Hänninen; puheenjohtaja@ktkerho.fi, VPJ - Oskari Matilainen, Sih-
teeri - Aki Mäkirinta, Rahastonhoitaja - Patrick Hjelt, Ase- ja urheilu - Jor-
ma Kainulainen, Nuoriso - Tapio Laakso, Lohjan Patteri - Raine Mönkkö-
nen.
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Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki 
puh. 045 128 3636
tomi.alajoki@hrup.fi

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. 050 446 6050 fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

Piiritoimisto

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat  
ilmestyy sähköisesti 18.3.2016.  
 
Pyydämme toimittamaan lehteen tarkoitetun  
materiaalin 7.3.2016 mennessä lehden  
sähköpostiin reservinsanomat@hrup.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2016

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti
2.  6.6.   17.6.
3.  15.8.   26.8.
4.  5.12.   16.12. 

Sähköinen lehti
1.  7.3.   18.3.
2.  18.4.   29.4.
3.  16.5.   27.5.
4.  5.9.   16.9.
5.  10.10.   21.10.
6.  7.11.   18.11.

Senioriupseerien kerhon sotahistoriallinen 
retki Porkkalaan keskiviikkona 4.5.2016  
08:00 Lähtö Helsingistä Mannerheimin ratsastajapatsaan juurelta tilausbussien pysäkiltä. 
Ajamme Kirkkonummelle Turunväylän ja Kehä III:n kautta. Ylitettyämme vuokra- 
alueen itärajan käymme Majvikin linnan alueella, missä sijaitsi vuokralaisten tiedustelukes-
kus ja nautimme aamukahvit Hotelli Majvikissa. Matka jatkuu Kirkkonummelle, missä tutus-
tumiskohteina ovat Kirkkonummen keskusta, kirkon ympäristö ja miehittäjien Kolsarbyn 
hautausmaa. Jatkamme sieltä tietä 51 länteen Inkooseen, missä ylitetään vuokra-alueen 
länsiraja. Inkoossa tutustumme tykki- ja ajoneuvomuseoon Torpissa paikallisoppaan johdol-
la.
Sieltä palaamme Degerbyn kirkolle ja tutustumme Grefvaksen bunkkeriin. Jatkamme Pork-
kalan tukikohdan Igor-museoon, tutustumme museoon paikallisoppaan johdolla ja nautim-
me kevyen retkilounaan museon pihapiirissä.  
Degerbystä suunnataan kohti Siuntion keskustaa ja ajamme Sjundbyn linnan kautta tutus-
tuen siihen  ulkopuolelta. Paluumatkan tutustumiskohteina ovat Kivenlahden (Stensvikin) 
vanha silta ja vuokra-alueen rajan muistomerkki. 
Noin klo 18:00 palaamme lähtöpisteeseen Helsingin Mannerheimin patsaalle. 
Matkan hinta on 95 e per henkilö, kun osallistujia on vähintään 30. Hintaan sisältyy oh-
jelman mukainen kuljetus Vihdin Liikenne Oy:n turistibussilla, matkanjohtajan/oppaan ja 
museo-oppaiden palvelut, aamukahvi/tee ja suolainen kahvileipä hotelli Majvikissa, kevyt 
retkilounas Degerbyssä sekä sisäänpääsyt Torpin Tykit ja Igor-museoihin. 

Hintaan ei sisälly laskutuslisää 5 e /lasku eikä matkavakuutusta. Matkatoimistomme suosit-
telee sellaisen matkavakuutuksen hankkimista, johon sisältyy peruutusturva sairaustilan-
teiden varalta. 

Tämä matka on Senioriupseerien kerhon suunnittelema matka avec ja avoin kaikille Hel-
singin Reserviupseeripiirin kerhojen jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Mukaan 
mahtuu 45 henkeä, ja ilmoittautumisjärjestys ratkaisee mukaan pääsyn.

Matkanjohtajana ja oppaana sotahistorian tutkija, KTM, ylil res Göran Lindgren ja vastuulli-
sena matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/Mj Mv.

Ilmoittautuminen matkalle puhelimitse tai sähköpostitse osoitteella:
Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat
Albertinkatu 22-24 A 2
00120 Helsinki
Puhelin	09	–	444	774
Sähköposti: myynti@vihdinliikenne.fi

–	Knut	Pippingin	hengessä	–

Suomen Sotilassosiologinen Seura ry ja Suomen Sotilaspsykologinen Seura ry 
järjestävät avoimen seminaarin

Pakokauhu, paniikki ja taistelustressi –  taistelun pysyvät haasteet
Tiistaina 8. päivänä maaliskuuta 2016 klo 14.00

Katajanokan kasinolla, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki

Seminaari on tunnustus tämän alan sotatieteellisten seurojen ja tutkijoiden työlle. Seminaarissa tarkastellaan, millaisia haasteita ja vaatimuk-
sia taistelukentän muutos sekä hybridisodankäynti tuottavat taistelulle ja taistelijoille? Aiheesta alustavat alan suomalaiset tutkijat ja semi-
naarin pääesiintyjä Dr. Reuven Gal Israelista.

OHJELMA

1400
Seminaarin avaus kenrl, VT Pertti Salminen
Käsitteiden määrittelyä lääkev, LT Matti Ponteva
Rintamatutkimus 1944 tutkija, FT Ville Kivimäki
Kommenttipuheenvuoro psykiatr. yl, LL Antti-Jussi Ämmälä
Suomen Sotilassosiologisen Seuran historiikin julkaiseminen ja kah-
vit 

1530
Hybrid Warfare kenrm Eero Pyötsiä
Information Warfare tutkija, ST Saara Jantunen
Social Media, Case Study tutkija, PsT Petteri Simola
The Change of Warfare Col. PhD Reuven Gal, Israel 
Discussion kenrl, VT Pertti Salminen

1750
Seminaarin päätös kenrl, VT Pertti Salminen 

Seminaarin 100 osallistujapaikkaa täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pyydämme Teitä ilmoittautumaan tapahtumaan 29.2.2016 mennessä, 
osoitteessa http://sotilassosiologia.nettilomake.fi tai puhelimitse Anitta Hannola p. 0299 550 542.
Lisätietoja seminaarista osoitteesta www.sotilassosiologia.fi/seminaari2016. Tervetuloa!

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin kevätvuosikokous

Kokoukset pidetään maanantaina 9.5.2016 Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. Tilaisuus alkaa kello 18.00 Heikki 
Lehtosen yhteisellä kokousesitelmällä, jonka aiheena Marskin ritarit. 

Kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmään.

Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset joissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. HRUP:n kevätvuosiko-
kouksessa ja HELRESP:n vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.

Piirihallitukset

Käy katsomassa 
Reserviläisurheiluliiton 
kilpailukalenteri 
ja uudet nettisivut:
www.resul.fi


