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Uutisia 50 vuotta sitten
Lehtemme nimi
Pienen, mutta tärkeän yksityiskohdan uuden lehtemme suunnittelussa muodosti
lehden nimi. Kun nasevaa nimiehdotusta ei näyttänyt helposti löytyvän, julkaistiin HRUP:n tiedotuslehdessä n:o 14/1967 nimikilpailu. Lukijoille osoitettu vetoomus tuotti tuloksen.
Nimiehdotuksia saapui toimitukselle kaikkiaan 17 kappaletta.
Tarkan seulonnan jälkeen lehden neuvottelukunta hyväksi lehden nimeksi HELSINGIN RESERVIN SANOMAT. Sen katsottiin parhaiten vastaavan lehtemme tarkoitusta kolmen jäsenpiirin tiedotusvälineenä. Samalla se ilmentää myös lehtemme
luonteen laajempaakin julkisuutta ajatellen.
Ainoastaan yksi nimikilpailuun osallistuneista, Roland Mäki Helsingfors Svenska
Reservofficersklubb rf:stä, ehdotti nimeä HELSINGIN RESERVIN SANOMAT. Hän saa
luvatun ensimmäisen palkinnon. Lisäksi palkitaan arvan perusteella Jussi Elovuori ja V. Hopeakoski. He ehdottivat nimeä Helsingin Reservi. Palkinnot toimitetaan saajille tänään, lehtemme ensimmäisen numeron ilmestymispäivänä.

RUL mukana uuden
varautumiskoulutusohjelman
toteuttamisessa
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
MPK:n varautumisen koululutusohjelman
esittelykierros käynnistyi 17.1. Helsingissä
ja se jatkuu eri puolilla maata tammi- helmikuun aikana.

sa. Ohjelmassa esitetään joitain esimerkkejä
koulutuksista, joita on toteutettu tai toteutetaan yhteistoiminnassa MPK:n ja sen jäsenjärjestöjen sekä yhteistoimintatahojen kanssa.

Vapaaehtoisilla aikaisempaa
tärkeämpi rooli YTS:ssä

Varautumiskoulutusohjelman esittelykierrokselle kutsutaan jäseniä keskustelemaan
strategian merkityksestä ja mahdollisuudesta
järjestöille – samassa tilaisuudessa esitellään
MPK:n varautumisen koulutusohjelma.
Tammikuun 17. päivänä liittotason johdon
tapaamisessa Suomen Reserviupseeriliitto,
Naisten Valmiusliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustusnaisten Liitto,
Maanpuolustuskiltojen liitto ja Reserviläisliitto vahvistivat tukensa koulutusohjelman toimeenpanolle.
Tilaisuuksiin toivotaan jokaisesta järjestöstä alueellisen/piiritason varautumiskoulutuksesta kiinnostuneita edustajia monipuolisen keskustelun mahdollistamiseksi ja tiedonkulun vahvistamiseksi.

Syksyllä julkistettu yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 (YTS 2017) on valtioneuvoston periaatepäätös, joka yhtenäistää
varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa hallinnonalojen varautumista. Strategiassa esitetään kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli, jonka pohjalta Suomessa
varaudutaan ja toimitaan erilaisissa häiriötilanteissa. Kokonaisturvallisuus tehdään
yhdessä viranomaisten, elinkeinoelämän,
järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Uudessa strategiassa avattiin järjestöille ja vapaaehtoisille aiempaa selkeämpi rooli turvallisuustoimijoina.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen varautumisen koulutusohjelma valmistui joulukuun puolessa välissä. Tämä MPK:n koulutusohjelma on kohdennettu erityisesti edistämään asukkaiden varautumista kunnissa
ja kaupungeissa sekä kuvaamaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin hyödyntämiseen varautumisessa ja sen kouluttamises-

Esittelykierros ympäri maata
tammi- helmikuussa

Lisätietoja RUL:n varautumistoimikunnan
puheenjohtaja Pekka Rintalalta:
pekka.rintala@iki.fi
Lähde: RUL 22.1.2018

Kiitämme kaikkia kilpailuun osallistuneita osoittamastaan harrastuksesta.

Pekka Rintala palkittiin vuonna 2014 varautumistyön aloittamisesta maanpuolustuksen suunnannäyttäjä -palkinnolla.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun
materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä
klo 16.30 mennessä. Materiaali
sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman
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Puheenjohtajilta
Caspar von Walzel > Yliluutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

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

HRUP:n
puheenjohtajalta

Vahvaa jäsenmäärän kasvua
vuoden alussa

Tässä tammikuussa, kirjoitushetken viikonloppuna, on kulunut tasan 100 vuotta siitä,
kun reilu kuukausi aikaisemmin julistettua
itsenäisyyttä alettiin käytännössä toteuttaa.
Neuvosto-Venäjä, Saksa, Ruotsi ja Ranska
olivat toki itsenäisyyden tunnustaneet jo
tammikuun alussa, mutta Suomessa oli vielä
paljon venäläisiä sotilaita varuskunnissa. Samaan aikaan kuitenkin alkoi myös punakapina, ja sitä myötä itsenäisen Suomen ehkä
synkin kevät. Kevään tapahtumiin ja sodan
kulkuun on turha paneutua tässä tarkemmin, tunnemme sen historian varsin hyvin.
Kun lukee lehtiä ja seuraa esimerkiksi sosiaalista mediaa huomaa helposti, että
tammikuun viimeisenä sunnuntaina alkaneet tapahtumat saavat kohtalaisen yksipuolisen käsittelyn. Niin lehdissä kuin televisiossakin on esitetty erilaisia, sinänsä ansiokkaita dokumentteja ja asiaohjelmia 1918
kevään tapahtumista. Mutta kuten olemme
ehkä saaneet tottua jo pidemmän aikaa,
tarkastelu tehdään melko suppeasti. Dokumenttielokuvat ja haastatteluohjelmat keskittyvät pitkälti yhteen narratiiviin. Voimme
kuitenkin varmasti olla kaikki melko yksimielisiä mitä Suomelle olisi käynyt, jos punakapina olisi onnistunut ja Suomesta olisi
tullut bolševikkinen valtio. Jotain osviittaa
antaa mm. se kohtalo, joka kohtasi niitä
suomalaisia jotka pakenivat Venäjälle. Toinen asia, joka saa tietysti paljon tilaa vuoden
1918 mediakäsittelyssä on vankileirit. Tässäkin asiassa voinee vallita yhteisymmärrys
siitä, että leirien osalta eivät oikeusvaltion
periaatteet toteutuneet. Kokonaan toinen
asia on sitten se tulisiko vapaussodan vaiheet käydä niin sanotusti tasapuolisesti läpi,
vai onko rakentavampaa todeta että elämme
jo sataaensimmäistä vuotta vapaassa Suomessa. Itse olen sitä mieltä, että me emme
saavuta mitään syyllistämällä eri osapuolia,
varsinkaan kun kukaan silloin mukana ollut ei ole enää keskuudessamme. Yksikään
elossa oleva suomalainen ei ole vastuussa sen enemmän vallankumousyrityksestä
kuin vankileireistä. Sen sijaan voimme ottaa
mallia esimerkiksi siitä, miten suomalaiset
tulivat yhteen kaksikymmentä vuotta myöhemmin, jolloin entiset punaiset ja valkoiset
seisoivat vierekkäin torjuakseen vihollisen
hyökkäystä maahamme.
Yhteisen ymmärtämisen ja yhteistyön
yhtenä esimerkkinä toimikoon Katajanokan
Upseerikerhon ja Helsinki Congress Paasitornin yhdessä toteuttama valokuvanäyttely:
Talot vieraissa käsissä. Näyttelyssä esitellään
20 valokuvaa jotka liittyvät vuoden 1918 tapahtumiin Paasitornin ja Katajanokan Ka-

Piirimme yhdistysten yhteenlaskettu
jäsenmäärä ylitti jouluviikolla 4000 jäsenen
rajan ja tammikuun alkuviikoilla uusia jäseniä on tullut jopa useampia päivittäin. Tämä
kertoo yhdistystemme vahvasta kyvystä
tuottaa jäsenilleen ja yhdessä toisilleen toimintaa, jolla on ajassamme tilausta. Onkin
toivottavaa, että saamme vielä tälle vuodelle
paikan Vääpelikillan ideoimaa toimintapäivää varten. Tarkoituksena on järjestää tilaisuus, johon voi osallistua mahdollisimman
moni piirimme yhdistysten jäsen.

sinon näkökulmista. Näyttely on nähtävissä
Paasitornissa kesäkuuhun asti, jonka jälkeen
se siirretään Katajanokan Kasinolle, jossa
näyttely avataan uudelleen elokuun aikana.
Tänä vuonna vietetään Suomen Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuotta. Helsingin
piirit ovat aktiivisesti mukana, piirien osalta
päätapahtuma on 2.6. järjestettävä avoimet
ovet-tapahtuma Santahaminassa. Tähän
tilaisuuteen tarvitaan tietysti myös vapaaehtoisia hoitamaan piirien info-/tapahtumateltat. Päivä on tietysti hieman haastava,
koska monella on silloin erilaisia päättäjäisiä
ym, mutta jos pystyy tarjoamaan apua edes
osaksi päivää, pyydän olemaan yhteydessä
toiminnanjohtaja Tomi Alajokeen. Kaikki
apu on tervetullut ja tarpeen!

Haluan myös muistuttaa piirin
vuoden 2018 painopisteestä joka
on kenttäkelpoisuus. Jokaisen
reserviläisen velvollisuus
on huolehtia siitä, että oma
henkinen ja fyysinen kunto on
riittävä. Lisäksi riittävä ampumataito on jokaiselle välttämätön.
Haluan myös muistuttaa piirin vuoden
2018 painopisteestä joka on kenttäkelpoisuus. Jokaisen reserviläisen velvollisuus on
huolehtia siitä, että oma henkinen ja fyysinen kunto on riittävä. Lisäksi riittävä ampumataito on jokaiselle välttämätön. Kenttäkelpoisuusindeksi koostuu molemmista,
mutta painottuen kuntoon (2/3). Vinkkejä
ja tavoitteita voi lukea esimerkiksi Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirjasta.
Osallistukaa järjestettäviin kuntotestauksiin,
urheilutapahtumiin ja piirin ja kerhojen ampumatilaisuuksiin, ja asettakaa myös tavoite
saavutettavaksi. Oma tavoitteeni on korottaa kuntoindeksiä vähintään yhdellä. Haastan kaikkia reservin upseereja samaan.
puheenjohtaja@hrup.fi

Varautumistoiminta
MPK:n varautumiskoulutuksen koulutusohjelma julkaistiin 17.1. liittojen puheenjohtajistoille (Reserviläisliitto, Reserviupseeriliitto, Naisten Valmiusliitto ja Kiltaliitto).
Samana päivänä oli myös esittelytilaisuus
Helsingin ja Uudenmaan piirien jäsenistölle;
mukaan lukien Naisten Valmiusliiton vastaavat piirit. Tilaisuutta on tämän jälkeen
järjestetty eripuolilla Suomea; kiertue jatkuu
maaliskuun puolelle.
Reserviläisliitto on laajentanut VAPEPA
(vapaaehtoinen pelastuspalvelu) -työryhmän VAPEPA ja VARTU (varautuminen)
-työryhmäksi. Ajatuksena on, että näin
saadaan yhteistyömahdollisuuksia ja toiminnan käytänteitä vapaaehtoisen pelastuspalvelun puolelta, jossa on jo vakiintunut
toimintamalli paikallisviranomaisten kanssa.
Työryhmässä on nyt usean reserviläispiirin
edustajat ja toivottavaa olisikin, että saadaan
hyvä kattavuus koko maassa.
VARTU -toiminta on hyvin alue- ja paikkakuntakohtaista. Viranomaisten ja kuntien
tarpeet ovat vaihtelevia. Kuitenkin osaa
kursseissa voitaneen monistaa ja muokata
samaa aihepiiriä koskeviksi, mutta paikalliseen tarpeeseen soveltuviksi.
Olisi toivottavaa, että piirimme yhdistykset nimeäisivät yhdistykselle varautumisvastaavan. Tehtävä on tällä hetkellä vielä
pitkälle oman jäsenistön pitämistä aiheesta
ajantasalla. Toiveena on, että pystymme
RUL:n tapaan kompensoimaan varautumiskoulutuksen kurssimaksuja. MPK pystyy
myös esittämään aktiiveille ylennyksiä
varautumistyön perusteella – tästä saanemme tulevaisuudessa lisää tietoa.

Liittohallituksen ja työryhmien
edustus vuonna 2018
Liittohallituksessa jatkavat tänä vuonna
Seppo Siimeslehto (Sissit) ja allekirjoittanut
Timo Soininen (piirin pj/Kokonaismaanpuolustus). Olen myös tämän vuoden liiton
valiokunnan varsinaisena jäsenenä. Seppo

toimii myös liiton veteraaniyhteistyöryhmässä. Naisten Valmiusliiton alueellisessa
yhteistyöryhmässä toimii piirin hallituksen
jäsen Kati Pitkänen (Sissit) ja Merireserviläisten Helena Jäntti. Liiton kansainvälisen
toimikunnan puheenjohtajaksi on valittu
Mika Kuutti (Merires.). Juha Parkkonen
(Vääpelikilta) on valittu MPK:n koulutusvaliokunnan jäseneksi.

Sata vuotta Vapaussodasta ja
puolustusvoimien perustamisesta
Vapaussodan katsotaan alkaneen 27.
tammikuuta 1918, Tammisunnuntaina,
Suomen vaaleilla valitun hallituksen
joukkojen – suojeluskuntien – aloittaessa
venäläisten varuskuntien riisumisen aseista
Pohjanmaalla. Seuraavana päivänä punainen
kansanvaltuuskunta julistautui Helsingissä
maan korkeimman vallan edustajaksi.
Tunnemme hyvin sodan kulun ja siihen liittyneet väkivallanteot, jotka alkoivat useilla
paikkakunnilla punaisten suorittamilla
siviilien ja suojeluskuntalaisten murhilla.
Näyttää siltä, että virallisessa puheessa tänä
vuonna sodasta halutaan käyttää termiä
sisällissota. Tämä ei yhäkään vastaa kaikkien
käsitystä tapahtuneesta. Hyvää kehitystä on
toisaalta se, että sodasta puhutaan selkeästi
asiapohjaisemmin – vanhoja proosaan ja
lähes propagandaan perustuvia myyttejä
kunnioittamatta kummallakaan puolella.
Laillisen hallituksen voitto oli itsenäisen
Suomen ja lopulta koko kansan voitto.
Puolustusvoimat täyttää siis tänä
vuonna 100 vuotta. Juhlavuoden teemana
on ”Maanpuolustus kuuluu kaikille”. Juhlavuoden 2018 aikana Puolustusvoimat
järjestää yli sata yleisötapahtumaa ympäri
Suomen. Näin kerrotaan PV:n tiedotteessa.
Helsingissä tulee olemaan kalustonäyttely
toukokuussa Senaatintorilla ja avoimien
ovien päivä Santahaminassa 2.6. Kannattaa
seurata PV:n tiedotusta tilaisuuksista niin
Helsingin seudulla kuin muuallakin maassa
liikkuessaan.
Aloittakaamme tarmokas maanpuolustusvuosi kasvun merkeissä!
puheenjohtaja@helresp.fi

Maanpuolustus kuuluu kaikille - Puolustusvoimat 100 vuotta
Puolustusvoimat täyttää tänä
vuonna 100 vuotta. Juhlavuoden teemana on Maanpuolustus
kuuluu kaikille. Juhlavuoden
2018 aikana Puolustusvoimat
järjestää yli sata yleisötapahtumaa ympäri Suomen.
Vuoden 2018 aikana Puolustusvoimien toimintaa esitellään
monipuolisesti tammikuusta joulukuuhun. Satavuotisen toimin-

tansa aikana Puolustusvoimat on
koonnut suomalaiset yhteen yhteiskunnan rauhan ylläpitämiseksi. Varusmiesten, reserviläisten ja
Puolustusvoimien palveluksessa
olevan henkilökunnan joukossa
on laaja joukko eri taustoista tulevia naisia ja miehiä. Tänä päivänä
Puolustusvoimat on moderni organisaatio, jonka toiminta koskettaa meitä kaikkia.
Juhlavuoden kunniaksi Puolustusvoimat haluaa tarjota suomalaisille laajan kuvan yhteiskun-

nallisesti merkittävästä maanpuolustustoiminnasta. Eri puolilla
Suomea järjestetään muun muassa
kalustoesittelyitä, toimintanäytöksiä, konsertteja, paraateja sekä
avointen ovien päiviä. Juhlavuoden tapahtumissa kerrotaan viranomaisyhteistyöstä, nykyaikaisesta
varusmieskoulutuksesta, reservin
kertausharjoituksista ja Puolustusvoimista työnantajana. Puolustusvoimat 100 vuotta näkyy aktiivisesti myös sosiaalisen median
kanavilla.
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2018 mekin ”marssimme Aunuksen teitä"
Teksti ja kuvat: Göran Lindgren

Yhdistetyllä Helsingin Reservin
Sanomien lukijamatkalla ja
Senioriupseerien Kerhon
retkellä 12.-16.8.2018 tulemme
kaiken muun mielenkiintoisen
kuten heimosotien, talvisodan
mottitaistelujen, jatkosodan
hyökkäysvaiheen 1941 ja torjuntataistelujen 1944 kohteisiin
tutustumisen ohella kulkemaan
Päämajan alaisen 1. Tiedotuskomppanian jalanjäljillä.
Siis minkä ihmeen
Tiedotuskomppanian?
Tiedotuskomppaniat, lyhenne
TK-komppaniat, olivat ennen talvisotaa armeijaamme perustetun
Suomen armeijan tiedotusosaston
alaisia yksiköitä, jotka toimivat
jatkosodan ja Lapin sodan aikana.
Niissä palvelevia sotilaita kutsuttiin TK-miehiksi. He olivat yleensä
toimineet siviilissä esimerkiksi toimittajina, opettajina ja mainosmiehinä. Joukossa oli myös tunnettuja
kirjailijoita, kuvataiteilijoita ja radiotoimittajia. Tehtävänimikkeiltään he olivat esimerkiksi rintamakirjeenvaihtajia, rintamareporttereja, elokuvaajia, valokuvaajia,
rintamapiirtäjiä, rintamaoppaita,
rintamakuuluttajia.
Talvisodan tiedotustoiminta
kuului Päämajan alaiseen Propa-

gandaosastoon. Toiminta ei ollut
vielä kovin ammattimaista. Varsinainen TK-organisaatio luotiinkin
vasta välirauhan aikana 1940-41.
Idea tuli Saksasta, kun Päämajan
tiedotusosaston päällikkö Kalle
Lehmus tutustui Saksan armeijan
propagandatoimintaan. Koska sanalla propaganda oli meillä kielteinen kaiku, alettiin puhua tiedotuksesta ja sen myötä tiedotuskomppanioista.
Perustetut tiedotuskomppaniat
toimivat Mikkelin Päämajan alaisuudessa, ja niitä oli sodan aikana 8
- 12. Niihin kuului jatkosodan alussa yhteensä 339 miestä, joista palveli etulinjassa kuvaajina noin 150.
Komppanian määrävahvuus oli 40
miestä, joista valokuvaajia neljä ja
elokuvaajia kaksi, kirjoittajia kymmenen. Kaikki komppaniat eivät
kuitenkaan olleet määrävahvuisia.
Päämajan Tiedotusosaston ensimmäinen ohjekäsky 23.6.1941
määritteli tiedotuskomppanioiden
tehtävät seuraavasti: ”Elävöittää
ja kertoa rintamantakaiselle väestölle kirjoitusten, valokuvien ja
elokuvien avulla kenttäarmeijan
toimintaa etulinjataisteluista ja lepohetkistä huoltomuodostelmien
ym. toimintaan saakka sekä saada
koko kansa eläytymään armeijan
taistelutoimintaan päivittäin ja siten terästämään kansan voitontahtoa; hankkia sopivaa propagandaaineistoa rintamaoloista ulkomaille
levitettäväksi; suorittaa viholliseen
kohdistuvaa propagandaa rintamalinjan välittömässä läheisyydessä;
huolehtia omien joukkojen viihdytystoiminnasta mm. elokuvaesitysten antamisesta ja rintamalehtien

Tuolla puolen Syvärin on säilynyt suomalainen pallokorsu aivan ns.
linjatien varressa Syvärin voimalaitoksen ja Podporozen välillä.

toimittamisesta, sanoma- ja aikakauslehtien levittämisestä armeijakunnan joukoille; järjestää rintamalle lähetettyjen ulkomaalaisten
sanomalehtimiesten opastusta.”
TK-miehet valittiin yleensä ammattitaidon ja poliittisen asenteen
perusteella. On mielenkiintoista,
että monilla lähellä sosiaalidemokraattista puoluetta olleilla tai
sen aatesuuntaa kannattavilla oli
merkittäviäkin tehtäviä. Päämajan
Tiedotusosaston sodan aikainen
päällikkö Kalle Lehmus, reservin
majuri, oli puoluekannaltaan sosiaalidemokraatti. Hän oli toiminut
ennen jatkosotaa Sosiaalidemokraattisen puolueen järjestösihteerinä. Hän nousi tehtävässään
erääksi Ylipäällikön luottohenkilöistä. Taustalla lienee ollut Ylipäällikön pyrkimys varmistaa esim.
keskeisten henkilösuhteiden ja
-valintojen kautta maltillisen vasemmiston pysyminen yhtenäisessä
rintamassa. Sotien jälkeen Lehmus
johti everstin arvoisena (!) Pääesikunnan tiedotusosastoa vuoteen
1955 saakka, ja toimi sen jälkeen
puolustusministeriön kansliapäällikkönä ja puolustusministerinäkin
von Fieandtin virkamieshallituksessa 1957-58. Huikea ura!

1. Tiedotuskomppania

Salmin vanhalla hautausmaalla on säilynyt heimosotien aikainen muistomerkki läpi neuvostoajan ehkä siksi, ettei siinä ole ristiä.

Päämajan alainen 1. Tiedotuskomppania oli alistettu kenraalimajuri Paavo Talvelan komentamalle
VI Armeijakunnalle, jonka tehtävänä oli osana Karjalan Armeijaa
hyökätä Moskovan rauhan rajalta
Laatokan pohjoispuolitse kohti Syväriä.
Komppanian päällikkönä toimi
talvisodan Ässä-rykmentin ”suosituin upseeri” L. Arvi P. Poijärvi,
joka oli heti sodan jälkeen ollut
rykmentin perinnetyön voimahahmo ja yksi Aseveliliiton synnyttäjistä. Ennen pitkää, 24.7.41 (lopullisesti 27.7.), tehtävän sai toinen
”ikämies”, 1899 syntynyt reservin
kapteeni, FT Martti Haavio, kun
kenraali Talvela ei kestänyt voimakastahtoista Poijärveä lähellään.
”Armeijakuntaani ei mahdu kahta
kenraalia!”. Martti Haavion oma
päiväkirja ”Me marssimme Aunuk-

sen teitä” (Wsoy 1969) on mainio vauhtiin ensiksi Pitkärannassa ja
matkaoppaamme omalla retkel- joukkojemme edettyä jonkin ajan
kuluttua vanhan rajan tuntumassa
lämme.
Haavio oli suomalaisen kan- Manssilassa. Manssilan vaihe venyi
sanrunouden ja mytologian tutkija turhauttavaksi, koska joukkomme
ja myöhempi akateemikko. Komp- joutuivat odottamaan Ylipäällikön
paniassa palveli mielenkiintoisia lupaa ylittää Tuulosjoki ja jatkaa
kulttuuripersoonia lähtien luut- kohti Syväriä. Kysymys oli joukkonantti ja myöhemmin kapteeni jemme oikean sivustan varmistaYrjö Jylhästä, talvisodan Taipaleen minen Karjalan kannaksella. Kun
komppanianpäälliköstä. Mukaan se oli vallattu elokuun lopussa,
liittyi toisesta tiedotuskomppanias- hyökkäys voi jatkua. Sen jälkeen
ta komennukselle myös Olavi Paa- komppania seurasi hyökkääviä
volainen, jonka ”Synkkä yksinpu- joukkoja ja majoittui ensin Aunukhelu” kertoo paljonkin hänen ko- sen kaupunkiin ja lopulta pysyvämkemuksistaan Aunuksessa ja toimii min Nurmoilaan Paavo Talvelan VI
Armeijakunnan esikunnan liepeille.
siten toisena matkaoppaanamme.
Haavion mainitsemia, joko jo
ennen sotia tai viimeistään niiden jälkeen tunnettuja hahmoja Lähteitä:
hänen komppaniassaan olivat so- Haavio, Martti: Me marssimme autilasvirkamies, rintamareportteri nuksen teitä, WSOY 1969
Tapio Hiisivaara, luutnantti Unto Paavolainen, Olavi: Synkkä yksinVarjonen, sodan jälkeinen mer- puhelu, Otava 1946
kittävä asevelisosialisti, vänrikki Raunio Ari, Kilin Juri: Jatkosodan
Sulo Kolkka, urheilutoimittajana hyökkäystaisteluja 1941, Karttakestunnettu, vänrikki Matti Ollila, kus 2007
luutnantti Gunnar Johansson, ra- Rautala, Ari: Itä-Karjalan valtaus
diomiehet Enzio Sevon ja Pekka 1941, Gummerus 2002
Tiilikainen, vänrikki Kim Borg, Rautala, Ari: Karjalan Armeija, 100
valokuvaaja, filmaaja Teodor Tu- 000 sotilaan hyökkäys, Gummerus
gai (Teuvo Tulio), taiteilija Erkki 2015
Tanttu, luutnanttin
Lorenz von Numers.
Mukaan liittyi myöhemmin jo iäkäs
kansantieteilijä Sakari Pälsi.
Joukko ei ollut
”sotilaallinen komppania” monessakaan
mielessä. Sen miehet
työskentelivät yleensä erillään, kuka
missäkin ja hyvin
erilaisissa tehtävissä.
Silti sen johtaminen
oli komppanianpäällikön vastuulla. Nykyaikaisin termein
kyseessä oli vaativa
asiantuntijaorganisaation johtaminen,
jossa pelkällä kurilla
ja käskyillä ei saatu
tulosta.
Nietjärven torjuntataistelujen muistomerkki
Komppania maU-asemassa Laatokan Karjalassa Pitkärannasta
joittui 1941 hyökpohjoiseen.
käyksen
päästyä
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Talot vieraissa käsissä – Helsingin Työväentalo ja Katajanokan
Upseerikasino sotavuonna 1918
Helsinki Congress
Paasitorni ja Katajanokan
Kasino toteuttavat yhteistyössä
valokuvanäyttelyn, joka esittää
Helsingin historiaa vuonna 1918
erityisesti talojen historian
kautta. Näyttely avautuu Paasitornissa 18.1. ja on esillä kesäkuuhun 2018 saakka. Elokuusta
vuoden loppuun näyttely on
esillä Katajanokan Kasinolla.
Näyttelyyn on vapaa pääsy
kaikille kiinnostuneille, Paasitornin ja Katajanokan Kasinon
aukioloaikojen mukaan. Sata
vuotta sisällissodan jälkeen
Talot vieraissa käsissä -näyttely
tarjoaa mahdollisuuden
muistaa vuoden 1918 traagisia
tapahtumia yhdessä.
Paasitornin (Helsingin Työväentalon) suunnitteli arkkitehti
Karl Lindahl ja rakennuksen on
sen valmistumisesta 1908 saakka
omistanut Helsingin Työväenyhdistys ry. Katajanokan Upseerikasino
rakennettiin venäläisen upseeriston käyttöön arviolta vuonna 1913.
Katajanokan Kasinon omistavat
Katajanokan Upseerikerhon kautta
suomalaiset upseerijärjestöt: Upseeriliitto, Reserviupseeriliitto ja
Helsingin Reserviupseeripiiri.
18.1. Paasitornissa avautuva Talot vieraissa käsissä -näyttely koostuu 20 historiallisesta valokuvasta,
jotka kuvaavat sisällissotavuotta

1918 Helsingissä ja nostavat esille
Helsingin Työväentalon ja Katajanokan Upseerikasinon osana tapahtumia.
Paasitornin osalta näyttelyn nimi
- Talot vieraissa käsissä - viittaa
vaiheisiin, jolloin punakaarti majoittui Työväentalolle yhdistyksen
edustajien vastusteluista huolimatta
ja 26.1.1918 nosti punaisen lyhdyn
talon torniin vallankumouksen alkamisen merkiksi. Helsingin taistelu käytiin huhtikuussa Helsingin
punakaartin sekä saksalaisten sotilaiden ja Helsingin valkokaartin
välillä. Työväentalon torni syttyi tuleen ja juhlasalin katto romahti saksalaisten tykkitulesta, ja punainen
Helsinki antautui 13.4. Taistelun
päätyttyä Työväentalo siirtyi saksalaisten haltuun.
Katajanokan Upseerikasino oli
joutunut vieraisiin käsiin jo maaliskuussa 1917, kun kumoukselliset
venäläiset matruusit valtasivat rakennuksen upseereilta ja nostivat
mustan anarkistilipun rakennuksen
salkoon. Sisällissodan puhjettua
tammikuussa 1918 Upseerikasino
oli joitakin kuukausia punakaartin
hallussa. Kuten Työväentalo, myös
Upseerikasino siirtyi punaisen Helsingin antauduttua saksalaisten haltuun.
Maailmansota päättyi marraskuussa 1918 Saksan tappioon, ja
sen joukot poistuivat Helsingistä.
Joulukuussa 1918 talot palautettiin
isännilleen: Työväentalo Helsingin
Työväenyhdistykselle ja Katajanokan Upseerikasino suomalaisille sotilasviranomaisille ja edelleen tammikuussa 1919 Suomen Upseerien
Liitolle upseeriklubina
käytettäväksi.

Suojeluskunnan paraati kauppatorilla 16.5.1918. Helsingin kaupunginmuseo.

Nykyisin Helsinki Congress
Paasitorni ja Katajanokan Kasino
ovat Helsingin johtavia kokous-,
juhla- ja tapahtumataloja. Ravintolatoimintaa Paasitornissa harjoittaa

Ravintolakolmio-konserniin kuuluva Graniittiravintolat Oy ja Katajanokan Kasinolla Royal Ravintolat
Oy. Sata vuotta tapahtumien jälkeen
Helsinki Congress Paasitorni ja Ka-

tajanokan Kasino järjestävät yhteistyössä valokuvanäyttelyn sisällissodan tapahtumista. Näyttelyn tuottaa
Helsinki Walks Oy.

porttina Salpalinjalle antavat luontevan pohjan kehittää perinnekeskusta myös osana kaupungin ja
koko Etelä-Kymenlaakson matkailutarjontaa ja elinkeinopolitiikkaa.
Uusi toimintamalli sopii so-

vellettavaksi muuallekin Suomeen
vireyttämään ukkoutuvaa yhdistystoimintaa ja kunkin seutukunnan
elämää. Hamina on nyt tässä edelläkävijänä paljon haltijana.

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön
perinteet saman katon alle Haminassa
Haminaan ollaan perustamassa
Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskusta. Sen kärkenä
on Suomesta puuttuva valtakunnallinen rauhanturvaamisesta kertova museo. Lisäksi perinnekeskus
uudella toiminnallisella tavalla
vaalii ja esittelee sotiemme veteraanien ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön perintöä.
Suomalaisen rauhanturvatoiminnan ja kriisinhallinnan historia
on luonnollinen jatke itsenäisen
Suomen maanpuolustukselle ja
sen vapaaehtoistyölle. Perinnekeskusidea on nerokas oivallus vetää
rauhanturvaperintö sekä alueen
maanpuolustus- ja veteraaniyhdistykset saman katon alle.
Perinnekeskuksen tiloiksi on
suunniteltu keskellä Haminan varuskuntaa sijaitseva entinen toimiupseerikerho ja sen tontti. Vaikka hanke on vasta aloittamassa
toimitiloihin tarvittavan rahoituksen hankintaa, on syyskuussa 2017
perustettuun Rauhanturvaamisen
ja Veteraanityön Perinnekeskus
ry:hyn liittynyt jo nyt yhdeksän jäsenyhdistystä.
Uuden yhdistyksen jäseniä
ovat Suomen Rauhanturvaajaliitto,
Kymenlaakson Rauhanturvaajat,
Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit, RUK:n Oppilaskunnan

Kannatusyhdistys, Haminan Reserviupseerikerho, Kymenseudun
Lottaperinneyhdistys, Haminan
Maanpuolustusnaiset, Etelä-Kymen
Kadettipiiri ja Etelä-Kymenlaakson
Sotilaspoikien Perinnekilta.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin ensimmäisessä vuosikokouksessa 8.1.2018 eversti Markku
Hutka Ruotsinpyhtäältä. Toiminnanjohtajana on vuodenvaihteessa
aloittanut, hankkeen valmistelua
viime talvesta asti vetänyt eversti
evp Vesa Kangasmäki Haminasta.
Hankeajatuksen toiminnallisuuden takeena on se, että perinnekeskuksen tilat ovat jäseniksi
hakeutuneiden ja hakeutuvien alueellisten ja paikallisten veteraani- ja
maanpuolustusyhdistysten käytössä kokoontumisiin ja erilaisten
tilaisuuksien järjestämiseen. Niiden perinne-esineistön taltiointi ja
myös esillepano vaihtuvissa näyttelyissä kuuluu toiminta-ajatukseen.
MPK:n Kaakkois-Suomen
Maanpuolustuspiirin uusi Haminan koulutuspaikka ja sen toimisto
on myös sijoittumassa perinnekeskuksen tiloihin.
Hankkeen uskotaan tuovan lisävetovoimaa Haminan seudun
matkailulle. Perinnekeskus on saanut toiminnan käynnistämiseen
Leader-rahoitusta Etelä-Kymen-

laakson kehittämisyhdistys Sepralta. Avajaisia vietetään 2. elokuuta
2018 Hamina Tattoo –viikon aikana.
Haminan rauha, kaupungin
vanha linnoitushistoria ja sijainti
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HRU:n Pioneeriosasto ulkovartiolaiva Turvalla (VL Turva)
Teksti ja kuvat: Timo Lukkarinen

Suomenlahden merivartioston komentaja, kommodori Tom
Hanén, piti syksyllä 2017 mielenkiintoisen esitelmän. Merivartioston tehtäviin liittyen hän kertoi
ulkovartiolaiva Turvasta. Otin häneen yhteyttä ja saimme kutsun
tulla tutustumaan alukseen ja sen
ominaisuuksiin. Erityisesti olimme
kiinnostuneita aluksen kyvyistä
suojelutoiminnassa.
Marraskuussa sain kokoon seitsemän reserviupseeria ja pääsimme
nousemaan 96-metriselle alukselle
valvovien silmien alla. Sen päällikkö, komentajakapteeni Tuomas
Saarilehto, otti meidät vastaan ja
piti pienen alustuksen laivan messissä merikahvien kera ennen varsinaista tutustumiskierrosta.
Aloitimme kierroksen komentokansilta, joita on useita, ja niitä
käytetään riippuen aluksen kulloisestakin tehtävästä. Monipuoliset
tilat mahdollistavat useiden viranomaisten yhteistoiminnan aluksella. Modernilla aluksella on huima
määrä näyttöjä joihin saa näkyviin
tilannekuvaa aluksen sisältä, ympäriltä, läheltä ja kaukaa, meren
pohjasta. Alusta voi ohjata useilta
paikoilta, mm. sivuohjailupaikalta
sekä peräohjailupaikalta hinaustilanteissa.
Aluksesta voidaan havainnoida myös ympäristössä olevia kemikaaleja. Tätä varten on laitteita,
jotka näyttävät esim. teollisuuskemikaalin laadun. Käytössä on myös
herkempiä ja enemmän erikoisosaamista vaativia massaspektrometrejä, joilla voidaan tunnistaa
myös harvinaisempia vaarallisia
kemikaaleja pieninäkin pitoisuuksina. Suojelulaboratorion kemistin
sormet syyhysivät päästä niitä testaamaan, mutta siihen ei nyt ollut
mahdollisuutta. Ilmatieteenlaitos
on asentanut aluksen kuivalaboratorioon mittalaitteita, joilla voidaan
mitata ilman hiukkaspitoisuuksia. Aluksella on märkälaboratorio
merellisten näytteiden käsittelyyn.
Tietyn aikaa alus voi operoida vaikka kemikaalipilvessä, sillä siihen
on asennettu paineilmasäiliöillä ja
kompressoreilla toimiva ylipaineistusjärjestelmä.

Monikäyttöinen alus voi toimia
rajaturvallisuustehtävissä, meripelastuksessa ja vaativissa merellisissä
ympäristöturvallisuuden tehtävissä. Alus osallistuu aluevalvontaan
ja luo tilannekuvaa. Jos onnettomuudessa on vaarassa ihmishenkiä
tai ympäristö, vastaa meripelastuksesta rajavartiolaitos. Alus voi
liittyä valvontajärjestelmiin ilma-,
pinta- ja vedenalaisen tilanteen
osalta. Monipuolinen sensorikalusto takaa kyvyn valvoa merialuetta
kaikissa näkyvyysolosuhteissa.
Koska yhtenä tärkeänä tehtävänä on meripelastus, on aluksella
pienempiä merikelpoisia veneitä
partio- ja pelastustehtäviin, sekä
lääkäritason ensihoitovälineet sairashuoneessa. Paikalle voidaan
tuoda esim. lääkäri ja evakuoida
henkilöitä helikopterilla, jolle on
kenttä aluksen keulassa. Potilashissi auttaa henkilöiden siirrossa ensihoitohuoneesta helikopterikannelle.
Aluksella oleva miehistö tekee
töitä n. 12h/vrk ja on loppuajan
vuorokaudesta varalla (työnantajan
välittömästi käytettävissä tarvittaessa). Yhtäjaksoisesti miehistö on
aluksella reilun viikon ja tämän jälkeen reilun viikon vapaalla.
Aluksella on erilaisia öljyn- ja
kemikaalin keräysjärjestelmiä, joista kutakin käytetään riippuen mm.
merenkäynnistä tai lämpötilasta.
Öljylle on 1000 kuution ja kemikaaleille 200 kuution tankit, öljypuomia on 800 metriä. Kemikaalisukellusvälineet ja muut monipuoliset henkilösuojaimet auttavat
suojelutoiminnassa.
Polttoaineena laiva käyttää
pääasiassa nesteytettyä maakaasua
(LNG), mikä tekee siitä vähäpäästöisen. Suuri säiliö 130-asteista nesteytettyä maakaasua kulkee useiden kansien läpi. Tietyissä tilanteissa käytetään dieseliä.
Saimme komentajakapteenilta
napakan ja yksityiskohtaisen esityksen aluksen ja sen miehistön
kyvyistä ja toimenkuvista. Todella
vaikuttavaa, vieläkin hämmästyttää
tuo monipuolisuus myös suojelutoiminnassa. Kiitos! Seuraavalla
kerralla tutustumme saunan ominaisuuksiin.

Vieraileva osasto ja päällikkö Tuomas Saarilehto (vas.).

Ulkovartiolaiva Turva.

Kenttätykistö 100 vuotta Senaatintorilla 9.2.2018
Itsenäisen Suomen kenttätykistön ja Tykistökoulun
100-vuotisjuhlaa vietetään perjantaina 9.2.2018 Helsingissä.
Senaatintorilla järjestetään
kello 10 - 18 kalustonäyttely,
jossa on esillä monipuolisesti
tykistön kalustoa. Näyttelyyn
on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Maavoimien järjestämässä
kalustonäyttelyssä voi tutustua
muun muassa kenttähaupitseihin ja -kanuunoihin sekä raketinheittimiin. Uusimpana on
esillä 155 mm panssarihaupitsi
K9 "Moukari". Sodanaikaista kalustoa esittelee näyttelyssä Ras-

kas patteristo 1:n perinneyhdistys. Lisäksi on luvassa hevosvetoisen tykistön perinnevaljakon
asemaanajonäytökset, jotka toteuttavat Niinisalon Ratsastajat
ry ja Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry.
Mukana on myös myyntipisteellään Sotilaskoti. Helsingin
Reserviupseeripiirin pisteellä
pääsee kokeilemaan laserammuntaa.
Päivään liittyy myös yleisölle avoin seppeleenlaskutilaisuus
Hietaniemen hautausmaalla kello 9 alkaen.
Kello 10 - 18 Tykistön kalustonäyttely Senaatintorilla Helsingissä
Kello 10.30 ja 13.00 Perinnevaljakon asemaanajonäytökset

Maavoimien kalusto
Senaatintorilla:
Kenttähaupitsi 122 H 63
Kenttäkanuuna 130 K 54
Kenttäkanuuna 155 K 83-97
Kenttäkanuuna 155 K 98
Panssarihaupitsi 122 PSH 74
Panssarihaupitsi K9 "Moukari"
Kevyt raketinheitin
122 RAKH 89
Raskas raketinheitin
298 RSRAKH 06
Tulenjohtopanssarivaunu
BMP-1 TJ
Komentopaikkapanssarivaunu
MTLBU
Maalinpaikannuslaite MPL15
Minilennokkijärjestelmä
(MUAS)
Johtamiskontti M15
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Lukijamatkaa tiedustelemassa: raportti Laatokan Karjalasta,
Aunuksesta ja Syväriltä
Teksti: Göran Lindgren
Kuvat: Göran Lindgren ja Kari Salminen

Senioriupseerien kerhon
ja Helsingin Reservien
Sanomien lukijoiden viime
toukokuisen onnistuneen
Maaselän kannaksen retken
jälkeen virisi ajatus uudesta
matkasta 2018. Näkemättä oli
lähinnä aikataulusyistä jäänyt
mm. Nietjärven kesän 1944
torjuntataistelujen maasto. Kun
sitten otettiin esille kartat ja
alettiin miettiä uuden matkan
kohteita, Nietjärvelle päätettiin
ainakin mennä, jos vaan tieolot
sen sallisivat. Sieltä eteenpäin
avautui Laatokan rannan
suunta Aunukseen ja Syvärille
saakka.
Mutta suuria
kysymysmerkkejä
nousi eteen
Reitti, tiestö, matkan kesto,
ajankohta, ajomatkat, aikataulut,
tarkemmat kohteet, majoitus, ruokailut jne. Kaikkiin näihin kysymyksiin ei voitu vastata työpöydän
ääressä karttoja katsellen, matkaoppaita lukien ja googlettamalla.
Oli ajettava reitit läpi, tarkistettava
tiestön kunto, jalkauduttava kohdemaastoihin, koemajoituttava ja ruokailtava. Edessä oli siis kesän 2018
matkaa pohjustava tutkimusretki.
Se nyt vaan oli välttämätön!

Ei kun matkaan!
Niin siis hahmottui nopeasti
suunnitelma sopivan ”tiedustelupartion” retkestä tuon suunnitellun
2018 matkan reitille ja kohteisiin.
Osallistujiksi ilmoittautui ensi vuoden matkan tuleva johtotiimi eli sotilasasiantuntija Kari Salminen, tiimin venäjänkielentaitoinen avustaja
Jarmo Sarjanen sekä matkanjohtaja
Göran Lindgren. Matkaan päätettiin lähteä Jarmo Sarjasen VW Caravellellä. Kun tilaa oli, mukaan rekrytoitiin lisäksi ST, maj res Olli Harinen sekä Senioriupseerien kerhon
puheenjohtaja Seppo Kulmala.

Hki-Kitee-Niirala-VärtsiläLäskelä-Pitkäranta
Ensimmäinen matkapäivä oli
ja tulee 2018 olemaan siirtymäajoa
kohdealueelle. Ensimmäinen majoi-

tuskohteeme, joka oli Hotelli Dlinnyi Berg eli Pitkäranta Laatokan
rannalla. Hotelli on uudehko, siisti
ja sen sijainti on hieno. Raivoisa
tuuli Laatokalta rajoitti maisemien
ihailuamme. Palvelu oli erittäin ystävällistä ja kaikki toimi hotellissa.
Mutta, mutta ja mutta! Hotellissa ei
ole omaa ravintolaa, joten ruokailuihin hotelli ohjasi meidät n. 400
metrin päässä sijaitsevaan ravintolaan, jossa ruoka oli hyvää mutta
palvelu toivottoman hidasta. Sinne
emme voi majoittua ensi vuonna.
Majoitus päätettiin varata tutuksi
tulleesta Lomakylä Gardarikasta Jänisjärven rannalta.

Pitkäranta-KoirinojaNietjärvi-KoirinojaPitkäranta-SalmiVitele-Tuulos-Aunus
Aamiaisen jälkeen suuntasimme
Koirinojan kautta ”Murheen Ristin” tienhaaraan ja Prääsän uudelle
tielle ja siltä edelleen Nietjärvelle.
Pikkutie Prääsän valtatieltä Nietjärvelle oli tutkimusmatkamme ja siten myös vuoden 2018 matkan ehkä
suurin ja tärkein kysymysmerkki.
Tie oli kapea ja osittain tukkirekkojen runnoma mutta tulkintamme
mukaan ajokelpoinen myös bussilla.
Perille 1944 taistelujen maastoon ja
muistomerkille pääsimme ja pääsemme myös 2018, ellei tie jostain
syystä huonone. Taistelumaasto
muistomerkin tuntumassa on näkemisen arvoinen.
Palasimme Nietjärveltä Murheen Ristille, missä lyhyt tauko, jollainen on pakko pitää myös 2018.
Vaikka matkan teema käsittelee
lähinnä hyökkäysvaihetta 1941 ja
torjuntataisteluja 1944, ei talvisodan mottitaistelujakaan voida täysin
ohittaa. Eikä heimosotia 1919-20,
tietenkään. Jatkoimme Koirinojan
kautta Pitkärantaan ja ajoimme Salmin, Viteleen ja Tuuloksen kautta
Aunukseen. Salmin ortodoksikirkon
raunioiden äärellä komealla paikalla kirkonmäellä nautimme kevyen
kenttälounaan Laatokalta raivokkaasti puhaltavassa tuulessa.
Kirkon alapuolella kuvasimme
suomalaisen sankarihautausmaan,
jolla lepää yli 400 salmilaista sankarivainajaamme. Vieressä puna-armeijan ”veljeshauta”, johon haudattujen lukumäärästä ei ollut tietoa.
Salmin varsinaisella hautausmaalla
kävimme tietysti Aunuksen retken
1920 muistomerkillä, joka ihme kyllä säilyi neuvostoajan vandalismilta.
Viteleessä puna-armeija nousi maihin suomalaisten selustassa

T-34-panssarivaunu muistomerkkinä Sammatuksessa PSS-linjalla.

kesällä 1944. Siellä vietimme hiljaisen hetken suomalaisella kenttähautausmaan muistomerkillä.
Pysähdyimme Tuulosjoella, missä
Mannerheim pysäytti hyökkäyksen
kesällä 1941 antaakseen Kannaksen
takaisin valtauksen käynnistyä ja siten rauhoittaakseen Syvärille jatkuvan hyökkäyksen sivustan. Tuulosjoen ylitimme muistellen loppukesää 1941, jolloin suomalaiset joukot
ennen näkemättömän voimakkaan
tykistön tukemina hyökkäsivät joen
ylityksen jälkeen kohti Syväriä.
Aunuksesta tiesimme ennakkoon, että perinteisesti käyttämämme Hotelli Olonga oli jonkinlaisella
tauolla eikä ottanut vastaan varauksia. Majoituimme siksi Aleksanteri
Syväriläisen luostarin naapurissa
Troitsankonnussa sijaitsevaan Hotelli/lomakylä Staraja Slobodaan.
Saimme loistavat hyvät huoneet aivan uudessa rakennuksessa ja nautimme kevyen keittoillallisen hotellin hienossa ravintolassa. Hyvää! Ja
erittäin hyvä palvelu!

Tyypillinen karjalaistalo Yrjö Jylhän Kuujärvellä. Kuva Göran Lindgren.

Troitsankontu-SyväriLotinanpelto-Syvärin
voimalaitos (Svirstroi)Podporoze-VaaseninKuujärvi-NurmoilaSammatus-Troitsankontu
Lähdimme hotellista ja ajoimme
Syvärin yli Lotinanpellon kaupunkiin, missä oli tarkoitus vain tankata ja ostaa lounaseväitä. Osuimme
kuitenkin valtavan monumenttipuiston portille, joten se kohde oli
tutkittava. Sieltä löytyi paitsi valtava
Syvärin Voiton muistomerkki myös
pieni hyvin mielenkiintoinen museo, joka esitteli paitsi kansatieteitä,
alueen historiaa ja luontoa myös sotaa Syvärillä. Tästä tehtiin heti uusi
kohde vuoden 2018 matkalle.
Ihmeellisten liikenneympyröiden jälkeen jatkoimme Syvärin voimalaitokselle ja Podporozeen. Nuo
sotahistoriaankin liittyvät kohteet
katsastettiin etäältä kylläkin pysähdellen ja valokuvaillen. Podporozessa oli edessä hyvin mielenkiintoinen
Syvärin ylitys voimalaitoksen patosiltaa myöten. Vaasenin jälkeen
kohtuullisessa kunnossa oleva asfalttitie muuttuikin sitten soratieksi.
Varovasti piti edetä, mutta ajokelpoinen se tie oli bussillekin. Monen
mutkan ja mäen jälkeen saavuimme
Kuujärvelle, tiedotusmiesten Yrjö
Jylhän, Martti Haavion ja Olavi
Paavolaisen värikkäästi kuvailemiin
maisemiin. Upeat oli maisemat ja
hieno oli se varsin alkuperäiseltä
vaikuttava pieni karjalaiskylä ”väärän” Kuujärven rannalla. Kenttälounas ”oikean” järven rannalla nautittiin hieman parantuneessa syyssäässä.
Jatkoimme Yrjö Jylhän ”Laulu Kuujärvestä” runon maisemista
Mägrätjärven, Vasoinkylän ja Kuittisen kautta Petroskoin valtatielle.
Kävimme Nurmoilassa, missä sijaitsivat 1941-44 VI Armeijakunnan
esikunta, lentokenttä sekä Päämajan alaisen 1. Tiedotuskomppanian
tukikohta. Jatkoimme sieltä Sammatuksen, PSS-linjan tukikohdan
ja kesän 1944 torjuntataistelujen
maaston kautta takaisin tuttuun
hotelliimme, missä lämmitytimme
itsellemme lähes tulisen saunan ja
nautimme kalakeittoillallisen.

Se väärä Kuujärven kylä, joka Yrjö Jylhää inspiroi. Kuva Kari Salminen.

Troitsankontu-Aunus-TuulosVitele-Salmi-PitkärantaLäskelä-Sortavala
Hyvän aamiaisen jälkeen pakkasimme matkatavaramme autoon.
Lähtiessä totesimme, että 2018 tulemme tutustumaan Troitsankonnun Aleksanteri Syväriläisen luostariin englantia puhuvan oppaan
johdolla. Palasimme Laatokan rantatietä Alavoisten, Tuuloksen ja Viteleen kautta kohti vanhaa Suomen
rajaa Rajakonnussa. Salmista ajoimme Pitkärannan ja Läskelän kautta
Sortavalaan. Matkalla nautimme
Salmin kirkonmäellä retkilounaan
menomatkaa huomattavasti paremmassa säässä. Lopuksi ajoimme
Sortavalaan ja majoituimme Hotelli
Piipun Pihaan. Tiesimme, ettemme
mahdu sinne 2018, kun meitä on
bussilastillinen. Ensi vuonna tulemme siksi majoittumaan Sortavalan
keskustassa Hotelli Seurahuoneelle.

Sortavala-HuuhanmäkiLahdenpohja-KäkisalmiKiviniemi-ViipuriVaalimaa-Helsinki
Hyvän aamiaisen jälkeen kotimatkalle! Ajoimme kotiin tieten
tahtoen eri reittiä kuin tulisimme
2018 ajamaan. Olimme näet päätyneet ratkaisuun, että palaamme
2018 bussilla Sortavalasta Värtsilän
ja Niiralan kautta Kiteelle ja edelleen Helsinkiin. Pitkän bussimatkan
jälkeen katsoimme kohtuulliseksi
päästä nopeasti kotimaan puolelle
ja hyviä teitä ajoissa lähtöpisteeseen
Helsinkiin.
Retkemme oli erittäin mielenkiintoinen ja antoisa. Nyt tiedämme tarkoin, minne viemme matkalaisemme ja mikä meitä siellä
odottaa. Lukekaa niistä lisää tästä
12.–16.8.2018 toteutettavasta matkasta. Ja ilmoittautukaa nopeasti,
sillä paikkoja on rajoitetusti!
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Jukola-valmistelut
alkaneet
Heikki Valkonen
Jukola-joukkueen johtaja

Viime kesän Jukolassa olimme
kahdella joukkueella Enossa,
siis 14 henkeä ja mainio
meininki. Nyt alkavat taas
toimet, jotta viikkoa ennen
juhannusta olemme taas valmiina läpi yön. Siihen hetkeen
valmistaudumme nyt kevään
aikana. Sopivia tapahtumia on
paljon tarjolla.
Nyt on talvi vasta tekemässä
tuloaan, ennen kevättä pitäisi vielä
kokea talvikin tässä välissä. Mutta
juostahan voi aina ja suunnistustakin on tarjolla korttelirastien merkeissä, siellä sun täällä. Olemme
juuri ilmoittaneet yhden joukkueen
ensi kesän Jukolaan.
Nyt meillä on varalla muutama
suunnistaja sairastapausten varalle.
Eihän sitä tosin tiedä, vaikka mu-

kaan ilmoittautuisi lähtijöitä, jotta saisimme toisenkin joukkueen
vielä matkaan. Tarkoitus on valita
kuntosuunnistustapahtumista sopivia, joissa kisaamme keskenämme ja haemme tuntumaa pidemmille reiteille. Mukaan saa tulla.
Jukola joukkueeseen ei tarvitse lupautua, vaan voi hakea motivaatiota ja kuntoa itseään varten.
Varsinaisesti jokailtaiset rastit
alkavat pyöriä huhtikuun alusta,
joten panostamme silloin niihin
tosissamme. Lisäksi heittelemme haasteina kisakutsuja rogaintapahtumiin tai muihin sopiviin
harjoittelua tukeviin tapahtumiin,
kuten polkujuoksuun.
Ilmoittautuminen kiinnostuneeksi tapahtuu piirien kotisivulta:
http://www.hrup.fi/uutiset/161Jukola
Rogaining Finlandilla on Facebook-ryhmä tiedottamiseen tapahtumista ja Espoo Trail Runilla
samoin. trailrunning.fi -sivulta
löytyy lisää polkujuoksuja, muutama per kuukausi. Nähdään metsässä!

Heikki takatalven kourissa, viime toukokuussa.

Veteraanijäsenet
vapautetaan jäsenmaksuista

Suomen Reserviupseeriliiton
liittovaltuusto on hyväksynyt
liittohallituksen esityksen,
jonka mukaan kaikki liiton
viime sotien veteraanit vapautetaan jäsenmaksuista vuoden
2018 alusta alkaen.
Käytännössä tämä tarkoittaa,
että kaikki liiton vuonna 1926 ja
aikaisemmin syntyneet jäsenet
siirretään Veteraanijäsen -jäsenluokkaan. Heiltä ei peritä jäsenmaksua, mutta heillä säilyvät jä-

senoikeudet ja -edut normaalisti
eli he mm. saavat edelleen Reserviläinen -lehden ja piirilehden. RUL:n jäsenrekisterissä on
hieman yli 120 vuonna 1926 tai
aikaisemmin syntynyttä jäsentä.
– Viimeistään nyt, Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuonna, on sopiva aika kutsua
viime sotien reserviupseeriveteraanit liiton veteraanijäseniksi ja
vapautta heidät jäsenmaksusta,
totesi liiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti päätöksen jälkeen.

Kurssin 250 vänrikkiammunnat
Teksti ja kuvat: Ossi Ikonen

Reserviupseerikurssi 250 kotiutui
joulun alla 2017. Kesällä, reserviupseerikurssin vielä kestäessä,
oli kurssi osallistunut RUL-infooppitunnille, jolla suurin osa oli
täyttänyt liiton jäsenlomakkeen.
Helsingin seudulla asuvista lähes
sata täytti lomakkeen ja liittyi näin
johonkin Helsingin piirin kerhoon
kotiutumisen yhteydessä.
Piirin nuorten upseerien toimikunta järjesti tuoreille vänrikeille
ja aliluutnanteille tutustumisammunnat Töölössä 27.1. Aiheena oli
pistooliammunnat ja tiivis tietopaketti reserviupseeritoiminnasta. Jo
paikalle saavuttaessa nähtiin monta iloista jälleennäkemistä, sillä
suurin osa osallistujista ei ollut
tavannut toisiaan kotiutumisen tai
RU-kurssin päättymisen jälkeen.
Ammunnan lisäksi piirin nuorten upseerien toimikunnan edustajat kertoivat uusille vänrikeille,
mitä mahdollisuuksia reserviupseeritoiminta tarjoaa ja miten

pääsee mukaan kerhojen toimintaan, ammuntoihin, koulutukseen
ynnä muuhun omaa osaamista kehittävään toimintaan. Tavoitteena
on luoda nuoren reserviupseerin
urapolku, joka madaltaa kynnystä

osallistua toimintaan heti kotiutumisen jälkeen. Tilaisuus oli onnistunut, osallistujia oli kaksikymmentä.
Vänrikkiammunnat tullaan järjestämään jatkossakin aina uuden kurssin kotiutuessa.

Tilaisuuteen osallistui 20 uutta vänrikkiä tai aliluutnanttia.

Museo Militaria teki
kävijäennätyksen vuonna 2017
Hämeenlinnassa sijaitsevassa
Museo Militariassa vieraili
vuoden 2017 aikana 23 306
henkilöä (vuonna 2016 19 816
hlöä ja vuonna 2015 21 386
hlöä). Kokonaiskävijämäärä
kasvoi edellisvuodesta 17,6 %.
Lukuun on laskettu näyttelyja tapahtumakävijöiden
lisäksi kokous- ja juhlatiloja
käyttäneet vieraat. Lukuun
eivät sisälly tieto- ja kokoelmapalveluiden käyttäjät
eivätkä ravintolan asiakkaat.
Näyttely- ja tapahtumakävijöiden määrä oli 19 239 henkilöä (vuonna 2016 16 026 hlöä
ja vuonna 2015 18 813 hlöä ).
Kasvua edellisvuoteen oli 20 %.
Myös näyttely- ja tapahtumakävijöiden määrä ylsi ennätyslukemiin, kun lukua verrataan
aiemman huippuvuoden 2015
tarkistettuihin tilastoihin.

Alkanut vuosi on niin ikään
avattu Museo Militariassa vauhdikkaasti. Vuodenvaihteessa tuli
kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun
kolme aselajimuseota yhdistänyt
Museo Militaria aloitti toimintansa. Tammikuun ensimmäisellä
viikolla 5-vuotisjuhlan kunniaksi
järjestetyille erikoisopastuksille

osallistui ja näyttelyissä vieraili yli
380 museokävijää. Hyvän vireen
odotetaan vuonna 2018 jatkuvan
runsaan tapahtumatarjonnan ja
uusien näyttelysisältöjen ansiosta.
Ajantasaiset tiedot tulevista tapahtumista ja näyttelyistä löytyvät museon verkkosivuilta
www.museomilitaria.fi.
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Vantaalla kunnioitettiin
sankarivainajia
Teksti ja kuvat: Eero Salminen

Syyskuussa 2017 saatiin kuulla, että Valtioneuvoston kansliasta oli lähtenyt Suomi 100-vuoden teemaan liittyen pyyntö
kunnille, että 6.12. järjestettäisiin kunnittain sankarihaudoille
kunniavartiot noin puolen tunnin ajaksi aamulla 09.15- 09.45.
Vantaalla tämä koski Helsingin pitäjän kirkon sankarihautausmaata. Vantaalla käytiin seurakuntien, Vantaan kaupungin
kulttuuritoimen sekä maanpuolustusjärjestöjen edustajien kesken neuvottelu, jossa sovittiin
asia hoidettavaksi.
Lyhyt valmisteluaika tuli
käyttää tehokkaasti. Asia saikin
merkittävästi julkisuutta paikallisen median: lehdet, tv ja radio
kautta. Lisäksi asiaa tiedotettiin
paikallisten järjestöjen toimesta.
Sankarihaudasta laadittiin
kartta ja selvitettiin vuoden
tarkkuudella, minkä ikäinen
henkilö oli haudattu kuhunkin
hautaan. Sankarihautoja oli 168,
joista yksi oli 33-vuotias nainen.
Nuorin vainaja oli 15-vuotias ja
vanhin 44-vuotias. Tavoitteena
oli, että jokaisen sankarihaudan
äärelle asettuisi seisomaan saman ikäinen henkilö kuin haudassa lepäävä oli kuolinhetkellään.
Uudenmaan liitto toimi asiassa ilmoittautumiskanavana.
Ilmoittautumisia tuli yli tuhat,
joista valittiin sopivan ikäisiä
henkilöitä. Ilmoittautuneille
tarjottiin myös mahdollisuus
tutustua oman sankarihaudan
vainajan sotapolkuun. Tämän
tehtävän toteutti Kansallisarkisto. Tilaisuuteen osallistui noin
20 henkilöä.
Joulukuun alussa pidettiin
kokous, jossa todettiin, että lähes kaikille haudoille oli saatu sijoitetuksi henkilöt. Ongelmaa oli
20- 25-vuotiaiden osalta, joita ei
saatu mukaan riittävästi, tuon
ikäisiä kun oli eniten sankarivainajien joukossa.
Pakilan Kukkatalon edustaja ilmoitti, että heillä pidetään
talkoot ja tavoitteena on antaa
jokaiselle kunniavartioon osallistuvalle pieni havuseppele sijoitettavaksi haudalle. Tämä
onnistuikin ja oli hienona lisänä
tässä tapahtumassa.
6.12. aamulla alkoi joukkoa
kokoontua ilmoittautumaan.
Jokaiselle tulijalle annettiin sijoituspaikkatieto ja 15 minuuttia
ennen vartion aloitusta oli kaikki valmiina: muodostelmassa oli
kirkon vierellä kahdeksan riviä.
Muutamia peruutuksia tuli, joihin oli varauduttu riittävällä reservillä.
Haudoille meno sujui hyvin
ja kunniavartio oli paikoillaan
puolen tunnin ajan. Tilaisuus
oli juhlava ja hiljainen. Yleisöä
oli runsaasti, arvioiden mukaan
kuutisen sataa henkilöä paikalla.
Sääkin suosi tapahtumaa.
Tilaisuus oli mieleenpainuva
niin kunniavartioon osallistuneille kuin sen toteuttajille.

Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri joka seuraa maanpuolustusta ja
turvallisuuspolitiikkaa sekä seuraa muutakin maailmanmenoa.

Lotat
Vaikka olenkin vanha olen kuitenkin niin nuori, että en ehtinyt
koskaan tavata oikeita lottia. Kirjallisuudesta, lehdistä ja nyt viime
aikoina netistä olen etsinyt tietoja lotista. Lottajärjestö tunnetaan
tänään suhteellisen hyvin ja minun lisäkseni on todella suuri joukko muita, jotka nyt etsivät tietoja lotista.
Siksipä olikin, ainakin minulle aikamoinen yllätys, kun Helsingin
Sanomat julkaisi 24.12.2017 Marko Junkkarin kirjoituksen "Ei lottia meidän takapihalle".Junkkarin jutun pointtina oli viikkoa aiemmin tehty Forssan kaupunginhallituksen päätös estää kaupungin
torin laitaan valmisteltu lottapatsaan pystyttäminen.
Vuoden 1903 Forssassa hyväksytyllä SDP:n ohjelmalla on edelleen vaikutuksensa. Forssalaiset unohtivat päätöksessään sen, että
vuonna 1991 valtiojohto palautti lottien kunnian. Forssan demarivaikuttaja Minna Lintonen oli esittänyt arvion, jonka mukaan lottapatsas olisi ollut "luunappi kaupungin työvästölle". Ei tämä uusi
"Forssan ohjelma" kuitenkaan vie lottien kunniaa eikä oikein tee
kunniaa työväestöllekään.
Lotta Svärd-järjestö perustettiin vuonna 1921. Järjestö oli vuosikymmenten aikana kasvanut merkittävästi ja kun se rauhansopimusehtojen mukaisesti lakkautettiin marraskuussa 1944 kuului
siihen 240 000 lottaa ja pikkulottaa. Lotat tunnettiin ja he näkyivät sekä kotirintamalla että myös sotatoimialueilla.
Omilla tehtävillään ja toimillaan lotat vapauttivat kentäarmeijan
riveihin noin 25 000 miestä. Rintamatehtävissä lottia oli jatkosodan aikana noin 20 000 ja kun mukaan lasketaan kaikki kotirintamalla toimineet lotat niin ymmärretään hyvin miten suuri merkitys isänmaan puolustuksessa oli lotilla.
Rauhansopimusehtojen mukaan järjestön lakkauttamisen lisäksi
lottien käyttämät puvut ja merkit kiellettiin. Lottien todellisuus
kiellettiin, mutta lotat elivät ja heidän vaikutuksensa suomalaisiin
ja suomalaisuuteen kasvoi. Sieltä jostain äidinmaidosta olen minäkin saanut paljon sellaista, josta on perusteita kiittää lottia.
Lotta Svärd-järjestön lakkauttamisen jälkeen järjestön omaisuus
säätiöitiin ja vuosikymmenten aikana on säätiöiden varallisuutta
hoidettu erittäin hyvin. Meillä on tänään Lottamuseo Tuusulan
Rantatiellä Syvärannan tilalla. Siellä toimi aikanaan Lottaopisto ja
aivan naapurissa Koivikon tilalla toimi Suojeluskuntien Päällystökoulu.
Lotta Museon toiminta on nykyaikaista. Netissä osoitteessa www.
lottasvard.fi on erityinen "Lotta Svärd Verkkomuseo", josta löytyy
klikkauksella paljonkin lottatietoutta. Sieltä löytyy myös parhaillaan rakentuva Lottagalleria, lottien kuvia ja lyhyen henkilöesittelyn omaava tietopankki. Sen virallinen avajaispäivä oli 3. joulukuuta.
Olen joissakin yhteyksissä esittäytynyt olevani suojeluskuntalaisen
ja lotan poika. Olen nöyrän ylpeä taustoistani. Lähettäessäni tietoja sukulaisistani Lottagalleriaan olen nyt toteamassa, että tuohon
arvostettuun joukkoon kuuluvat mm. äitini, useat tätini, serkkujani ja muita sukulaisiani. Gallerian kunniapaikoille tulevat myös
vaimoni isoäiti, äiti, täti ja enon vaimo. Kaikki he ovat jo edesmenneitä, mutta ansaitsevat meidän kunnioituksemme.

Päivitä jäsenrekisteriin
sähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja
sähköpostiosoitteesi
osoitteeseen
reservinsanomat@hrup.fi
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Helsingin varuskunnan venäläiset sotilasrakennukset 1808-1918 –
autonomian aikana sotaväelle rakennetut ja hankitut rakennukset
Majuri Marko Maaluoto
Helsingin varuskunnan
komendantti 2008-2013

5. osa: Helsingin
maalinnoitus
Helsingin maalinnoitus
– Pietari Suuren
merilinnoituksen osa
Aivan omanlaisensa erityinen
ja mittasuhteiltaan suurempi kuin
yksikään artikkelisarjan neljässä
aiemmassa osassa esitelty kohde
kulkee suurin piirtein samalla linjalla kuin Kehä I. Kyseessä on Helsingin maalinnoituksena tunnettu
osa niin sanottua Pietari Suuren
merilinnoitusta. Erilaisten linnoituslaitteiden ketju taisteluhautoineen, tuliasemineen, tykkiteineen,
ruutikellareineen, luolineen ja
muine rakenteineen sijoittuu kehätien molemmille puolille. Joissain
kohdissa, kuten vaikkapa Lahden
moottoritien kohdalla maalinnoituksen rakenteet näkyvät hyvin
kaikille kulkijoille.
Tähän Pietarin suojaksi rakennettuun linnoituslaitteiden kokonaisuuteen kuuluu Helsingin ohella
rakenteita Pietarissa Kronstadtissa,
Tallinnassa, Viipurissa, Porkkalassa, Tvärminnessä ja Jussarössä.
Helsingin edustan saarista Rysäkari, Katajaluoto, Harmaja, Kuivasaari, Isosaari, Santahamina ja ItäVillinki muodostivat meririntaman
etummaisen linjan. Sisempään linjaan kuuluivat Lauttasaari, Melkki, Pihlajasaari, Länsi-Mustasaari,
Kustanmiekka, Vallisaari ja Vasikkasaari.

Maarintaman kolme lohkoa
Maarintama oli jaettu kolmeen
puolustuslohkoon: itäinen (I lohko), pohjoinen (II lohko) ja läntinen (III lohko). Itäisen lohkon patterit olivat Vuosaaressa, Mellunmäessä, Vesalassa, Myllypurossa,
Kontulassa, Kivikossa, Ala-Malmilla, Latokartanossa ja Pihlajamäessä. Pohjoinen käsitti Patolan, ItäPakilan, Länsi-Pakilan, Paloheinän,
Maununnevan, Kannelmäen, Pohjois-Haagan ja Lassilan. Läntiseen
kuuluivat Reimarla, Leppävaara,
Perkkaa, Laajalahti, Visamäki, Etelä-Tapiola, Miessaari ja Lauttasaari.
1. maailmasodan lopulla maarintamaan kuului yhteensä 56 patteria ja
näissä oli enimmillään erilaisia tykkejä yli 400 kpl. Jokaiseen patteriin
kuului tuliasemia, ruutikellareita,
suoja- ja majoitustiloja ja näitä yh-

distäviä taisteluhautoja sekä mukulakivipäällysteisiä tykkiteitä.
Maarintamaa rakennettiin
vuosina 1914-1918 ja suunnitelmia
myös muutettiin kesken rakentamisen mm. saatujen sotakokemusten perusteella. Rakennustyöt
olivat käynnissä itäisellä lohkolla
vielä helmikuussa 1918. Helsingissä rakennustöissä oli kaikkiaan n.
10.000 henkilöä, näistä jopa 3.000
oli Kaukasiasta ja osa jopa Kiinasta
asti.
Sisällissodassa Helsingin suojana olleita linnoituslaitteita ei käytetty. Venäläiset vetäytyivät saksalaisten kanssa sopimallaan tavalla
ja samalla tuhosivat linnoitteita
sekä tekivät tykeistä toimimattomia ottamalla niistä lukot pois.
Ennen 2. maailmansotaa linnoituslaitteet inventoitiin, joitain luolia
kunnostettiin mm. varastoiksi ja
ammussorvaamoiksi. Edelleenkin osa luolista on käytössä, mutta hyvin monet veden valtaamia
tai täynnä kaikenlaista romua.
Taisteluhaudat tuliasemineen ja
suojineen ovat luonnontilaisena,
kaikki on kuitenkin onneksi suojeltu. Joitain ulkoilualueilla olevia
kohteita on myös raivattu ja niissä
on opastauluja, joten varsinkin niihin on helppo käydä tutustumassa.
Helsingin puolella maalinnoitus
on inventoitu ainakin 1990-luvun
alkupuolella. Tuolloin sen hetkiselle kiinteistökartalle merkittiin
linnoitteiden alkuperäiset sijaintipaikat ja lisäksi oli kuvaukset eri
rakennelmista.

Luola vuodelta 1915 Viikin Latokartanossa.

Linnoitteisiin
liittyvä nimistö
Maalinnoitus on innoittanut
nimeämään paikkoja ja teitä eri
puolilla Helsinkiä. Näitä ovat esimerkiksi Jakomäessä, Kaarelassa,
Kivikossa, Maununnevalla ja Pajamäessä Estetie, Kaivantopuisto,
Kanuunatie, Kasematikallio, Kenttätie, Kiinalaispuisto, Lavettitie,
Maavallintie, Vallirinne ja Vuorilinnakkeentie, muitakin varmasti löytyy.
Lähteet: Helsingin kaupungin arkisto, Kansallisarkisto, Helsinkiä
käsittelevä kirjallisuus ja eräistä
kohteista laaditut rakennushistorialliset selvitykset.
Kuvat, kartat ja piirustukset:
Helsingin kaupungin arkisto, Helsingin kaupungin museo, Kansallisarkisto, Museovirasto, Puolustusvoimat, Sotamuseo, Työväen
arkisto ja kirjoittaja.

Työmiehiltä käyttämättä jääneitä kalkkitynnyreitä Kurkimäessä – tynnyrien
puuosat lahonneet vuosikymmeniä sitten ja niissä ollut kalkki on kivettynyt
tynnyrin muotoon.

Taisteluhautaa Kontulassa – liittyy vuoden 1915 suunnitelmiin.

Tykkitie Kontulassa aseman 6 lähistöllä – alueella myös asemat 4, 5 ja 7 ja runsaasti tykkiteitä vuodelta 1915 alkaen,
vastaavia mukulakivistä tai kivimurskasta tehtyjä tykkiteitä löytyy jokaiselta lohkolta.
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HX-hävittäjähankeaiheiset esitelmät
helmi- ja huhtikuussa Helsingissä
Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerho ry ja Helsingin Reservin Ilmailuosasto ry järjestävät
kevätkaudella kaksi esitelmätilaisuutta, joihin voivat myös alueen muiden kerhojen jäsenet
osallistua.
-13.2. tiistai klo 18.30: BAE Systemsin edustaja ev (evp) Jukka Ahlberg ja Sqn Ldr (ret) Paul
Camer: Eurofighter Typhoon -hävittäjän esittely. Paikkana Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6.krs
Helsingin Kampissa. Esitelmää edeltää iltapala klo 18. Iltapalan hinta n. 25 e.

Esitelmä talvisodan
muistomerkistä
Talvisodan muistomerkkiprojektin sihteeri Ilkka Kouri kertoo
TALVISODAN MUISTOMERKISTÄ
maanantaina 16.4.2018 klo 17.30 sk-talon
auditoriossa (Töölöntorinkatu 2 B).
Järjestäjä: HELSINGIN SUOJELUSKUNTAPIIRIN PERINNEKILTA ry

Kemiön Kasnäs, Örön linnakesaari,
rannikkopuolustuksemme historian
helmi, Länsi-Uudenmaan taloushistorialliset ruukkimiljööt
Sota- ja kulttuurihistoriallinen
retki 8.-10.6.2018

Ilmoittautumiset Aarne Paukku, sähköposti aarneuntamo(ät)gmail.com 11.2. mennessä. Mainitse kerho johon kuulut sekä osallistutko iltapalaan.
-10.4. tiistai klo 18.00: Kenrmaj (evp) Lauri Puranen: HX-hankkeen tilanne (RFQ-prosessi). Paikkana Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3 A, 5.krs Helsingin Kampissa.
Esitelmää edeltää illallinen klo 17.30. Illallisen hinta on 21 e. Vaatemaksu 3 e.

Helsingin
Rauhanturvaajat ry

Matkanjohtajana Göran Lindgren ja asiantuntijaoppaana prikaatikenraali Asko Kilpinen.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/Mj Mv

Ilmoittautumiset Aarne Paukku, sähköposti aarneuntamo(ät)gmail.com 5.4. mennessä. Mainitse kerho, johon kuulut sekä osallistutko illalliseen.

Kevätkokous pidetään tiistaina 10.4.2018
klo 19.00 ravintola Zetorissa, Mannerheimintie 3-5, Helsinki .

Perjantai 8.6.2018
09:00 Lähdemme Helsingistä Mannerheimin patsaalta ja ajamme Tammisaaren ja Perniön
		
kautta Kemiön saarelle.
12:30
Tutustumme Amos Anderssonin kartanomuseoon. Opastettu kierros.
13:30
Kevyt lounas kartanon pihapiirissä.
14:30
Jatkamme matkaa Kasnäsiin. Majoitumme Saaristokylpylä Kasnäsin rivitaloihin.
		
Kasnäsintie 1294, tel 02 5210100.
		
Kylpylähotelli sijaitsee Suomen eteläisimmän saariston, Hiittisten saariston
		
rannalla Kasnäsin kaupungissa.
		
Vapaamuotoista tutustumista alueeseen ja sen palveluihin, mm. paikallisten
		
tuotteiden myymälöihin
16:00
Kokoustiloissa esitelmä rannikkotykistöstämme ja sen linnakkeista kohdealueella ja
		
Bengtskärin taistelusta 1941.
17:00
Mahdollisuus käyttää Hotellin kylpyläpalveluja.
20:00 Illallinen Hotellin ravintolassa.

Klubilla noudatamme Klubin pukukoodia: pikkutakki +solmio (miehet). Tilaisuuksissamme
noudatetaan Chatham House -sääntöä, ellei toisin ilmoiteta. Kuvaaminen ja äänitallenteiden
teko on kielletty, ellei toisin ilmoiteta. Tervetuloa!

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntömuutosehdotus.

Helsingin reservipiirien
sotahistoriallinen matka 14.4.2018

Esitelmätilaisuus
Ilmatorjuntamuseolla

Teemana ”Vapaussodasta 100 vuotta – tapahtumia Länsi-Uudellamaalla”
Alustava ohjelma:
Lähtö Helsingistä noin kello 9.00
Matka mahdollisesti Nummelan kautta, jossa tutustuminen 1918 linnoitteisiin ja punakaartin
asemiin.
11.00 Matka jatkuu Lohjan aseman kautta Siuntioon.
11.30 Tutustuminen saksalaisten etenemiseen Siuntiossa, jossa käydään läpi saksalaisten osalta
taistelutapahtumat Hanko-Karjaa-Siuntio välillä.
12.00 Siuntiossa tutustuminen Svidjan taisteluihin.
13.00 Omakustanteinen lounas mahd. Siuntion kylpylässä
14.00 Matka jatkuu Kirkkonummen Sigurdsiin ja Volsiin, jossa tutustutaan tammikuun 1918 tapahtumiin
15.30 Matka jatkuu Leppävaaraan, jossa tutustuminen saksalaisten ja punaisten taistelupaikkoihin ja mahd. Vallikallion linnoitusalueeseen.
16.00 Leppävaarasta matka jatkuu Huopalahteen, jossa pysähdys Haagan pelastusaseman
kohdalla - paikassa kerrotaan Helsingin valtaukseen liittyvät tapahtumat. Jos aikaa jää bussi
voi ajaa Mannerheimintietä (mahd. myös Koroistentietä) kohti Töölöä ja samalla käydään läpi
taisteluiden eteneminen.
Noin klo 18.00 kierros loppuu
Matka tehdään tilausbussilla. Oppaana on joko Jukka I Mattila tai Eeva Tammi/Göran Lindgren.
Matkan osallistumismaksu on 20-25 eur (riippuu lähtijämäärästä). HRUP ja HELRESP tukevat
matkan kustannuksia.
Sitova ilmoittautuminen 23.2. mennessä jukka.rusila ät ramboll.fi tai 0407795619. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä piirikohtaisin kiintiöin. Ilmoittautuneille lähetetään lisäohjeet
maksamisesta ja tieto lähtöpaikasta ja tarkemmasta ohjelmasta.

Akateemisen Karjala – Seuran Perinneyhdistys ry
Kevään 2018 kuukausiesitelmät
16.1.2018		
20.2.2018		
20.3.2018		
17.4.2018		
			

Aki Lindén		
Martti Susitaival
Juhani Kaskeala
Marja-Liisa Hentilä
& Seppo Hentilä

Erikoissairaanhoidon laatu uhattuna
Viestisotaa Rukajärvellä
Itämeri tänään
Saksalainen Suomi keväällä 1918

Esitelmät pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa. Tilaisuudet ovat avoimia ja alkavat kello
17.00. Tilavuokran kuittaamiseksi kerätään 3 e kolehti. Paitsi uudet kuulijat, myös uudet
jäsenet yhdistykseen ovat tervetulleita. Jäsenhakemuskaavake löytyy kotisivultamme: www.
aksperinne.fi
AKS perinneyhdistyksen hallitus
Tervetuloa!

Lauantaina 3.3.2018 on museolla kaikille
avoin esitelmäpäivä.
Päivän ohjelma:
Klo 11.00 Museo avautuu
Esitelmät alkavat klo 12.00 ja ne pidetään
Tuusula-hallissa:
Eversti evp Ahti Lappi: Ilmasotaa Indokiinassa. Pohjois-Vietnamin pommitukset ja
ilmapuolustus 1965-1972.
Yliluutnantti (evp) Keijo Kari: Tepsu-tutka
ja ilmatorjunnan johtokeskusten kehittäminen
1960-1970-luvulla.
Noin klo 14.00 Opastettu kierros Helsinkihallissa halukkaille.
Osanottomaksu 5 euroa. Myynnissä on
mm. kahvia, munkkeja ja virvokkeita.
Järjestelyjen vuoksi ilmoittautumiset
27.2.2018 mennessä Tutkamieskillan
sihteerille Jukka Kalevalle sähköpostilla:
jukka.kaleva@elisanet.fi tai puhelimella:
040 – 961 6111
Tilaisuuden järjestelyistä vastaavat Tutkamieskilta r.y. ja Ilmatorjuntamuseo
Katso Ilmatorjuntamuseon tapahtumat:
www.ilmatorjuntamuseo.fi

Esitelmä kokonaisturvallisuudesta ja
hybridivaikuttamisesta
Pioneeriosaston kevätkokous on tiistaina
27.3. klo 18.00 Rambollin pääkonttorilla,
Säterinkatu 6, Leppävaara. Yhteyshenkilönä Jukka Rusila 0407795619 ja jukka.
rusila ät ramboll.fi. Kokouksen jälkeen n.
klo 19 on Jääkärikerhon kanssa yhteinen
iltapala ja esitelmä, jonka pitää Puolustusministeriön Turvallisuuskomitean
pääsihteeri, evl, sotatieteiden tohtori
Vesa Valtonen aiheenaan ”Kokonaisturvallisuus ja hybridivaikuttaminen”.

Lauantai 9.6.2018
07:00
Aamiainen Hotellin ravintolassa.
		
Omien retkieväiden hankinta sataman valintamyymälästä.
09:00 Lähtö Örön linnakesaarelle yhteysaluksellamme.
		
Tutustuminen saareen ja sen tykkipattereihin, erityisesti kierros 12 tuuman
		
patterialueella.
		
Omaa aikaa saarella.
13:00
Kalakeittolounas Hotelli Örön ravintolassa.
14:30
Tutustuminen saareen jatkuu
17:00
Paluu aluksellamme Öröstä Kasnäsiin.
		
Omaa aikaa Kasnäsissä. Tutustumiskohteina mm. torialueen erikoismyymälät ja
		
hieno luontokeskus.
20:00 Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa.

Sunnuntai 10.6.2018
08:00 Aamiainen Hotellin ravintolassa.
10:00
Lähdemme hotellista ja ajamme tietä 183 Kemiön Kirkonkylän ja Strömman kanavan
		
kautta risteykseen, mistä käännymme Matildedalin ruukkikylään johtavalle tielle.
		
Tutustumme ruukkikylän nähtävyyksiin.
12:00
Matildedalissa nautimme buffetlounaan Ruukin Krouvi ravintolassa.
13:30
Lähdemme kotimatkalle Teijon kautta. Teijossa pidämme moottorimarssitauon ja
		
tutustumme Teijon ruukkikylään ja sen tarjoamiin palveluihin.
15:00
Kotimatkalle Perniön ja Tammisaaren kautta Helsinkiin.
18:00
Arvioitu saapumisaika Helsinkiin lähtöpisteeseemme.
Matkan hinta: 490 e /hlö jaetussa 2 h huoneessa. 1 h huoneen lisämaksu on 50 e.
Hintaan sisältyy:
- Vihdin Liikenteen bussi ohjelman mukaan
- majoitus Kasnäsin kylpylähotellissa 2 yötä puolihoidolla
- kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikojen puitteissa
- tutustuminen Amos Anderssonin kartanomuseoon ja keittolounas
- Örön linnakesaaren retki sisältäen lounaan
- lounas Ruukin Krouvi ravintolassa
- asiantuntijaoppaan ja matkanjohtajan palvelut

Hintaan ei sisälly:
- laskutuslisää 5 e/lasku
- alkoholijuomia aterioilla
- matkavakuutusta

Suosittelemme hankkimaan kattava matkavakuutus mahdollisen sairastumisen varalta.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Ystävällisin terveisin
Vihdin Liikenne Oy/VL-Matkat
Albertinkatu 22-24 A 00120 Helsinki 09 444774
Helena Kuosmanen
helena.kuosmanen@vihdinliikenne.fi
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Ampumatoimintaa
Kevään 2018 Santahaminan ratavuorot
PVM		VkPv
10.2.2018
LA
10.2.2018
LA
24.2.2018
LA
3.3.2018
LA
3.3.2018
LA
4.3.2018
SU
10.3.2018
LA
10.3.2018
LA
17.3.2018
LA
17.3.2018
LA
17.3.2018
LA
24.3.2018
LA
24.3.2018
LA
31.3.2018
LA
7.4.2018		LA
7.4.2018		LA
14.4.2018
LA
28.4.2018
LA
28.4.2018
LA
5.5.2018
LA
12.5.2018
LA
12.5.2018
LA
19.5.2018
LA
23.5.2018
KE
26.5.2018
LA
30.5.2018
KE
2.6.2018
LA
6.6.2018
KE
9.6.2018
LA
9.6.2018
LA
16.6.2018
LA
16.6.2018
LA
20.6.2018
KE
23.6.2018
LA
30.6.2018
LA
30.6.2018
LA

Kurssi					Rata/ tila		Aika
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro aloittelijat
AK1		
ap
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro kokeneet
AK1		
ip
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli)		
Pist 2		
ap
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 1		
ap
SRA kurssi					AK1		ap, ip
SRA kurssi					AK1		ap, ip
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli)		
Pist 2		
ip
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro aloittelijat
AK1		
ap
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli)		
Pist 2		
ap
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 1		
ip
MAAKK perusteet 1				Kiv 1		ap
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 1		
ap
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 2		
ip
Perinnekiväärikilpailu				Kiv 2		ap, ip
Reserviläisase kilpailu				Kiv 1		ap, ip
Reserviläisase kilpailu				Pist 2		ap, ip
SRA piirikilpailu			
AK1, pist 2, kiv 2, kiv 3, AK2
ap, ip
Avoin ammuntapäivä				Upinniemi		ap, ip
Intti tutuksi naisille				
Kiv 1		
ap, ip
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro kokeneet
AK1		
ip
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli)		
Pist 2		
ap
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 1		
ip
Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille (kivääri)
Kiv 1		
ip
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli)		
Pist 2		
ilta
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro aloittelijat
AK1		
ap, ip
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 1		
ilta
Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille (pistooli)
Pist 2		
ip
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli)		
Pist 2		
ilta
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 1		
ip
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli)		
Pist 2		
ap
Kouluttaja koulutus				AK1		ip
Huoltoammunnat				Kiv 1		ip
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 1		
ilta
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro kokeneet
AK1		
ap, ip
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 2		
ap
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri)		
Kiv 1		
ap

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä
Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyi 1.10.2017.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun 2018 saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00
Saliin pääsee katutasosta Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulmasta. Oven
pielessä on ovikello radalle. Jos kukaan ei ole vielä saapunut, illan ensimmäinen ampuja
tilaa oven avauksen numerosta 045 862 4648 ennen klo 16 (Ossi Ikonen).
Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan
takaosan varastohuoneessa löydät taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun 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 kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia.
Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana ammutut kolme parasta tulosta. Muista ilmaasekilpailuista tulee erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua Lehdessä ja piirin www-sivuilla.
Lisätiedot: Seppo Laitakari 050-4626780.

Reserviläisten
ampumaturva

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi

Lahjoita ylimääräiset patruunasi
Reserviupseeripiirille
Lojuuko nurkissasi tarpeettomaksi jääneitä patruunoita? Nyt voit lahjoittaa ylimääräiset
patruunat reserviupseerien ampumatoiminnassa käytettäväksi. Ilmoita patruunoista osoitteeseen jarjesto@hrup.fi, niin noudamme ne pois.

”Kaverille kanssa” – piiri tarjoaa
ammunnat reserviupseereille 10.3.
Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää jäsenilleen jäsenhankinta- ja tutustumispäivän Töölössä lauantaina 10.3. klo 14 - 18.
Pääsyedellytys: sinä piirimme jäsen, ota reserviupseerikaverisi, joka ei vielä ole piirimme
jäsen, mukaan ampumaan.
Tarjoamme kaikille osallistujille pistooliammunnat 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 14-18, vuoro alkaa aina tasa- ja puolitunnein, eli
14.00, 14.30, 15.00 ja niin edelleen. Viimeinen veto alkaa klo 17:30. Paikan päällä on kaikki
tarvittavat varusteet.
Ilmoittautumiset 6.3. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Ilmoittautumisessa mainitse
kaikkien osallistujien nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Saapumisosoite toimitetaan
ilmoittautuneille ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!

Lue Helsingin Reservin
Sanomat myös verkosta!

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.

www.reservinsanomat.fi
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Liikuntatoimintaa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Ampumahiihtoa Espoossa

Brandenstein-marssi Loviisassa 7.4.2018

Totta se on. Espoossa pääsee hiihtämään – no pääsee pääkaupunkiseudulla muutamassa muussakin paikassa, vaikka vaikeaa on ollut ja jonot
laduilla sen mukaiset. Ampumaan pääsee pääkaupunkiseudulla vain muutamassa paikassa – varsinkaan kiväärillä.
Espoo on ainoa paikka, jossa nämä kaksi voi yhdistää ja harjoitella ampumahiihtoa.

100 vuotta Osasto Brandensteinin maihinnoususta Loviisaan.
Tervetuloa mukaan juhlavuoden 2018 Brandenstein-marssille!

Lahnuksen ampumaradalla on vanhastaan ollut SM-tason kilpailuille rakennetut latupohjat, jotka on nyt järein toimin kunnostettu priimakuntoon.
Pienoiskiväärirata on kokenut mullistuksen vaatimattomista luotiloukuista niityllä, oikeaksi ampumahiihtostadioniksi. Viralliset ampumahiihtotaulut on vieläpä sijoitettu sää- ja ilkivaltasuojaan merikontteihin, joista ovat monet tahot kiinnostuneita ja seuraavat kokemuksia tarkasti.
Meillä on mahdollisuus ottaa tuntumaa ajankohtaiseen lajiin, vieläpä mahdollisimman helposti. Tapiolan Reserviupseerit järjestää keskiviikkona
14.2.2018 klo 18:00-20:00 mahdollisuuden kokeilla ampumahiihtoa. Tarvitset omat sukset, hiihtoasun, taukovaatteet, tasarahan käteisellä sekä
ampujan vakuutuksen: RUL/ResL Ampumaturva, SAL lisenssi tai metsästyskortti – todistus mukaan. Osallistumismaksu 20e sisältää ratamaksun
sekä patruunat – tarulaisille 10e. Paikalle pääsee myös busseilla 349 ja 355 – pysäkille E7915. Paikan päällä lämmin pukuhuone, vessa sekä suihku.
Ase ja patruunat järjestäjän puolesta.
Omallakin pienoiskiväärillä saa ampua. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet TaRun kotisivuilta. Järjestäjä:: www.TapiolanReserviupseerit.fi

Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat

Sotilassarjat:
LYHYT (25km):
Jalan suoritettavan marssin pituus 25 km, 10 kg:n kantamus.
Hyväksytty suoritus edellyttää marssin suorittamista 6 tunnissa.
Marssin suorittaneille reserviläisille esitetään vuosittaista kenttäkelpoisuusmerkintää PV:n rekisteriin. Lisäksi Puolustusvoimat myöntää reserviläiselle 1 kh-vuorokauden onnistuneesta marssisuorituksesta.
PITKÄ (40 km):
Jalan suoritettavan marssin pituus 40 km, 10 kg:n kantamus.
Ei aikarajaa 25 km / 6h suorituksen jälkeen.
Marssin suorittaneille reserviläisille esitetään vuosittaista kenttäkelpoisuusmerkintää PV:n rekisteriin. Lisäksi Puolustusvoimat myöntää
reserviläiselle 1 kh-vuorokauden onnistuneesta (min. 25 km / 6h) marssisuorituksesta.
Omien M05 (tai M91) -vaatteiden ja varusteiden käyttö on suositeltavaa.
Sotilassarjaan osallistuvilta edellytetään kotimaista maastopukua, M05,
M91 tai M62.

Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 7-8 km lenkki.
Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys ylitetään klo
17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Lisätiedot Juha Matikainen, juha_matikainen@suomi24.fi.
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla 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 ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan tarvitset oman mailan
ja urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa: jyri.vilamo@gmail.com.
Nitrojumpat pidetään perjantaisin klo 18-19:30 Töölöntorinkatu 2:ssa. Paikalla on pukuhuone ja suihku. Lisätiedot
Seppo Kulonen, 0400 387 547.

Maastopukuja on lainattavissa järjestäjältä, samoin Puolustusvoimien
M85-reppuja. Järjestäjä toivoo, että ne osallistujat jotka tarvitsevat järjestäjiltä varusteita ILMOITTAVAT asiasta ajoissa etukäteen - Kiitos.
Oman repun on oltava väritään sotilasasuun sopiva (oliivinvihreä / mskuvioitu / musta). Jalkineet oltava omat (!!), sotilassarjassa varsikengät
tai vähintään kehräsluun yläpuolelle ylettyvät tummat vaelluskengät tai
vastaavat (myös aavikkomalliset hiekanväriset / vast. varsikengät hyväksytään).
Osallistumismaksuun (25 e) sisältyy välipala ja todistus marssisuorituksesta. Myös siviileillä on osallistumisoikeus tapahtumaan, halutessaan
myös ilman kantamusta!
ILMOITTAUTUMISPAIKKA: Loviisan kaupunki (tarkka osoite ilmoitetaan
osallistujille erikseen)
Ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Onnittelemme

Kevätyön marssi Sipoossa 24.3.2018
Perinteinen kevätyön marssi nyt jo neljännen kerran! Tule kokemaan ainutlaatuinen tunnelma myöhäisillan marssisuorituksessa.

Marraskuu
29.11. Everstiluutnantti Matti Mähönen

75 v

Helmikuu
1.2. Toimitusjohtaja, jääkäri Markku Lähde
11.2. Yliluutnantti Mika Kuutti
21.2. Verosihteeri, alikersantti Juha Matikainen
Juhlimme 1.3.2018, ilmoittautuminen os. scutum2118@gmail.com
25.2. Varatuomari, Master of Laws, kapteeni Mauno von Fieandt (Abu Dhabi)

60 v
50 v
50 v
70 v

Maaliskuu
5.3. Ylirakennusmestari, kapteeni Risto Louhos
14.3. Huoltomies, alikersantti Petri Oljemark

75 v
50 v

Huhtikuu
3.4. Eläkeläinen, luutnantti Heikki Lyhykäinen
8.4. Diplomiekonomi, majuri Björn H Holmberg (matkoilla)
12.4. Kiinteistökoordinaattori, ylikersantti Juha Hokkanen

75 v
75 v
50 v

75 v
80 v
75 v

Heinäkuu
23.7. Valtiotieteen maisteri Henrik Korpiola (matkoilla)
28.7. Valtiotieteen maisteri, kapteeni Nikolai Marschan (matkoilla)

Marssireitit 25 km ja 40 km, pv:n marssimerkintää varten 10kg kantamus
ja max 6h suoritus 25 km matkalla.
KH-päivää haetaan kaikille 25 km ja 40 km suorittaneille.
Kaikkien marssijoiden oltava maalissa viimeistään 24:00.
Marssilla ruokahuolto 0-25 km, 25 km ja 40 km, omia varaeväitä kannattaa ottaa mukaan. Vaatetus suomalainen maastoasu tai siviilivaatetus, ei
vieraiden valtioiden maastoasuja. Kaikille osallistujille suositellaan näkyviä heijastimia ja otsalamppua. Kelin ollessa liukas, myös nastakengät
suositeltavat. Osallistujille ei jaeta varusteita järjestäjän puolesta.
Marssille max 75 marssijaa, ilmottautuminen viimeistään 17.3.2018 aikana.
Osallistujat ilmoittautuvat henkilökohtaisesti MPK:n järjestelmän kautta.
Huolto tiedustelee osallistujilta ruoka-aineallergiat ja arvioidut suoritusajat.
Tapahtuman järjestää Sipoon Reserviläiset ry yhdessä MPK:n kanssa.
Ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Kesäkuu
12.6. Rahoitusjohtaja, majuri Erkki Hätönen
21.6. Teuvo Eerola
24.6. Eläkeläinen, luutnantti Matti Kallio

Lähtö ja maali Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO.
Lähtö 24.3.2018 14:00, ilmottautuminen 13:45 mennessä.

85 v
80 v

Muista jäsenmaksu!
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
Senioriupseerien kerhon järjestämiin esitelmätilaisuuksiin
py ydämme
ilmoittautumaan
kerhomme puheenjohtaja Seppo
Kulmalalle joko sähköpostitse
osoitteeseen skulmala48@gmail.
com tai puhelimitse numeroon 040
586 9252.
15.2. Kerhoesitelmä klo 17.30,
Töölöntorin auditorio: VTT, professori Alpo Rusi: Miten Suomesta
oikein tuli Suomi?
15.3. Kevätkokous klo 17.00, Töölöntörin auditorio. Kokousesitelmä
klo 18.00: VTT, professori Martti
Häikiö: Venäjä ja Suomen itsenäistyminen
19.4. Kerhoesitelmä klo 18.00,
Töölöntorin auditorio: kenrmaj
Jukka Pennanen: Jääkärit
17.5. SENIORIUPSEERIEN KERHON VIERAILU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULULLA
Ohjelma on alustava, johon saattaa tulla muutoksia:
08.00 Kokoontuminen Mannerheimin ratsastajapatsaalla; lähtö
Santahaminaan kerhon
varaamalla bussilla
8.45 Saapuminen Santahaminan varuskunnan portille, osallistujien tarkistaminen, jalkautuminen
ja siirtyminen jalan myöhemmin
käskettävään paikkaan MpKK:n
kampuksella.
9.00 – 12.00
Tutustuminen
MpKK:n toimintaan vararehtori
eversti Hutkan vahvistaman ohjelman mukaan
12.00 Lounas Muonituskeskuksessa
13.00 Siirtyminen Maanpuolustuskerholle jalan
13.30 Kahvit avec; sisällytetään
matkan hintaan
Esitelmä: Kadettikoulutuksen
historiaa ja kadettiperinteitä.
n. 16.00- 17.00 Poistuminen Santahaminasta julkisilla välineillä.
Ilmoittautuminen
Varuskunta-alueelle
pääsy
edellyttää ennakkoilmoittautumista 16.4.2018 mennessä kerhon
puheenjohtajalle Seppo Kulmalalle
joko sähköpostitse osoitteeseen
skulmala48@gmail.com tai puhelimitse numeroon 040 586 9252.
Muista antaa seuraavat varuskunnan edellyttämät tiedot: Sukunimi,
kaikki etunimet, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, täydellinen henkilötunnus. Mukaan kuvallinen
henkilöllisyystodistus!
Varuskunnan portilla sotilaspoliisit tarkistavat tulijoiden henkilöllisyyden ja vertaavat ennakkoon
annettuun vierailijaluetteloon.
Saarelle tullaan vain yhteisellä
bussikuljetuksella! Ei omia autoja!
Mukaan mahtuu 45 ensin ilmoittautunutta Senioriupseerien Kerhon ja

Reserviupseeripiirin muiden kerhojen jäsentä. Retki ei ole avec. Paluu
saarelta omaan tahtiin julkisilla
kulkuneuvoilla. Varuskuntakerholta
löytyy bussiaikataulu.
Retken hinta on 50 € ja se maksetaan käteisellä bussissa. Se sisältää
ohjelman mukaisen bussikuljetuksen, MpKK:n esittelyn, opastukset,
lounaan Muonituskeskuksessa,
Varuskuntakerholla kahvi/tee avec
sekä esitelmä.
8 -10.6. Retki avec Kasnäsiin ja
Örön linnakkeelle; erillinen ohjelma
tämän lehden sivuilla

Kanta-helsinki
Kevätkokous: Katajanokan kasino on remontissa, mistä johtuen
yhdistyksen kevätkokous järjestetään torstaina 29.3. klo 17:30 Suojeluskuntatalon auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2B. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat, eli muun muassa päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä
vastuuvelvollisille. Kokouksessa on
kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen
on mahdollisuus tutustua Helsingin
Suojeluskuntapiirin perinnehuoneeseen samoissa tiloissa. Tervetuloa!
Ampumatoiminta: Yhdistyksen
kevään sisäratavuorot jatkuvat normaalisti parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 17-19 Töölön radalla. Ratavuorolle pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon yhdistyksen
ampumaupseereille (ampumaupseerit@khru.net).
Yhteystiedot: Puheenjohtaja
Jussi Kangaspunta (puheenjohtaja@khru.net, 0503756772), Sihteeri
Heikki Hynynen (heikki.hynynen@
aalto.fi). www.khru.net.

alkaen taloyhtiön kokoustiloissa,
Ulvilantie 29/1 A, pihanpuolella.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoonnutaan
ulko-ovelle.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuussa, 17.3. Muut kevätkauden ampumapäivät ovat 7.4, 28.4,
12.5 ja 9.6. Varmista ennen radalle
lähtöä, ettei ole tullut muutoksia.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi
tiedon saannin varmistamiseksi
siltä varalta, että järjestetään muita
tilaisuuksia. Tämä on entistä tärkeämpää, koska Reservin Sanomat
ilmestyy paperilehtenä vain neljä
kertaa tänä vuonna. Ilmoituksen voi
tehdä: mauri.routio@sci.fi

Tikkurila
Helmikuun reserviupseeri-ilta
esitelmineen on 22.2.2018 klo
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa
C-porras vanhassa talossa. Esitelmän pitää Sakari Hannula aiheesta
Metro-VSS. Kahvitarjoilu! Hallitus
kokoontuu klo 17.30 alkaen.
Talvisodan päättymispäivänä
tiistaina 13.3.2017 klo 09.00 on
muistotilaisuus Tikkurilan Veteraanipuistossa, Hertaksentie 1.
VETRES-toimikunnan vuosikokous on keskiviikkona 21.3.2018
klo 17.00 Vantaan kaupungintalon
valtuustosalissa, Asematie 7.
TiRUK: in kevätkokous on torstaina 29.3.2018 klo 19.00 alkaen
”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras
vanhassa talossa. Kevätkokouksessa
käsitellään sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat, mm. toimintakertomus
ja tilinpäätös vuodelta 2017. Kokouksen jälkeen kerhoesitelmä. Kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo
17.30 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.fi
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan
Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
6.3. ja 13.3. on pienoiskiväärin
asentokilpailu 10+10+10 ls
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.

Töölö
munkkivuori
Hallitus toivottaa jäsenistölle
hyvää ja aktiivista alkanutta vuotta.
Tänäkin vuonna jatketaan toimintaa ammunnan ja reserviläistaitoja
kohottavan toiminnan merkeissä.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot kevätkaudella parillisten viikkojen perjantaisin 18.00 – 19.30, seuraavaksi 9.2. ja siitä kahden viikon
välein. Viimeinen vuoro on 20.4.
Ammunnat vetää Yrjö Alastalo,
puh. 0400 306787. Töölön ammunnoista ilmoitetaan erikseen sähköpostilla.
Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 6.3.2018 kello 18

Tervetuloa Töölön Reserviupseerien kevätkokoukseen. Kokous
järjestetään 28.3. klo 18:00 – 19:00
Ravintola Kaartissa (Pohjoinen
Hesperiankatu 33 A, 00260 Helsinki). Toivottavasti mahdollisimman moni kerholainen pääsee paikalle!
Töölön Reserviupseerit juhlivat tänä vuonna 50v. juhlavuottaan, jota tullaan juhlistamaan
vuoden aikana eri tavoin. Pysykää
kuulolla!
Haluaisimme tässä yhteydessä muistuttaa jäseniämme käymään aktiivisesti kerhon omissa
ja muiden reserviupseerikerhojen
tilaisuuksissa sekä osallistumaan
MPK:n koulutuksiin. Töölön Reserviupseerit on päättänyt tukea

jäsentensä MPK-kursseihin osallistumista vuonna 2018 maksamalla
puolet kurssin osallistumismaksusta.
Kerhon ampumaratavuorot
jatkuvat vuonna 2018 normaalisti,
parillisten viikkojen tiistaisin klo
19-21 Töölön luolassa. Ensikertalaisilta toivotaan ennakkoilmoittautumista kerhon sähköpostiin
(toolonreserviupseerit@gmail.com),
jotta tiedämme varata kalustoa ja
patruunoita paikalle.
Kerhossa on paljon muutakin
toimintaa jatkuvasti käynnissä.
Tule rohkeasti mukaan toimintaan
omien aikataulujesi puitteissa ja
pidetään meidän kerho aktiivisena
toimijana jatkossakin! Vastaamme
mielellämme kysymyksiin alla olevista yhteystiedoista.
Kerhomme yhteystiedot: toolonreserviupseerit@gmail.com
Facebook: Töölön Reserviupseerit

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla alkaen klo 17:00
parillisten viikkojen keskiviikkona.
Pistooliammunnat HRUP:n radalla
Töölössä jatkuvat parittomien viikkojen torstaina klo 19:00. Saapumisohjeet radalle saat osoitteesta ihrury@gmail.com.
Tutustumisammunnat pidetään
Töölön ampumaradalla 15.2. Kaukopartiohiihtotapahtuma on 16. - 18.2.
Talvijotos-tapahtuma on tänä vuonna Pohjois-Karjalan Onttolossa 24 25.2.
Itä-Helsingin Reserviläisten
hiihtokilpailut pidetään Vuosaaressa Mustavuoren maastossa 27.2.
alkaen klo 18:00. Tapahtumassa on
säävaraus.
KEVÄTKOKOUS pidetään
20.3.2018 tukikohdassa Puotilantie 1
D alkaen klo 18:00. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu.
Yhteystietoja Pj. Toni Selin 050 356
2806 /tonih.selin@gmail.com, vpj.
Jukka Kantokoski p. 050 332 3687,
sihteeri Toivo Haimi.
Nettisivut: www.rul.fi/ihru, Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/IHRUry.

taas perinteinen itsenäisyysjuhla.
Kerhon uusi hallitus järjestäytyi.
Puheenjohtajana toimii Juha Seppänen, 1. varapuheenjohtaja Veijo
Kurvinen ja 2. varapuheenjohtajana Olli Pusa. Sihteerinä toimii Jani
Tuomainen. Hallituksen työnjaosta
kerrotaan tarkemmin kotisivuilla.
Sunnuntaina 11.2 klo 12 on liikuntapäivä majalla. Kaikki ovat tervetulleita liikkumaan. Sen jälkeen
on tarjolla hernekeittoa ja pannukakkua. Ennakkoilmoittautumista
ei tarvita.
Alustava päivä kerhon kevätkokoukselle on 28.3. (toimintakeskus
kello 18:30). Huhtikuun alussa on
taas Padasjoen leiri. Siitä tiedotetaan tarkemmin, kun suunnitelmat
valmistuvat.
Nuorten upseerien toiminnasta, facebook-sivuista ym. voi kysyä
nuorisoupseeri Miika Koistiselta
(miika.koistinen@hotmail.com)
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin
ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle
P: 040 586 9252.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai
olli.pusa@pusa.fi
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.fi/lansivantaa
Hallitus toivottaa kaikille menestyksekästä ja aktiivista alkanutta
vuotta.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Medlemmarna i Helsingfors
Svenska Reservofficersklubb r.f. kallas till ordinarie vårmöte torsdagen
den 22.3.2017 kl 18:00 på Döbelsgatan 2 (5. våningen). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Skytte fortsätter udda veckors torsdagar kl. 17 i Luolan. Klubbens har
en nimenhuuto.com-sida som kontakt- och informationskanal för
skytteturerna. Nya skyttar är också välkomna. Kontakta klubbens
skytteofficer Axi Holmström, 0407733830, axi@hsrk.fi, för ytterligare
information.

LÄNSI-VANTAA
Itsenäisyyspäivän 2017 aamuna
oli Pyhän Laurin kirkolla tapahtuma, jossa jokaisen 167 sankarihaudan edessä seisoi henkilö, joka oli
saman ikäinen kuin sankarivainaja
kuollessaan. Tapahtuman järjestivät
Vantaan kaupunki ja maanpuolustusjärjestöt. Tapahtuman jälkeen
oli jumalanpalvelus, johon kaikki
halukkaat eivät valitettavasti mahtuneet kirkkoon sisälle.
Itsenäisyyden 100-juhlavuoden
takia itsenäisyyspäivänä ei ollut perinteistä maanpuolustusjärjestöjen
itsenäisyysjuhlaa. Sen sijaan järjestöt osallistuivat aktiivisesti Vantaan
kaupungin itsenäisyysjuhlaan Energia-Areenalla. Maanpuolustusjärjestöjen väki oli tapahtuman vapaaehtoisten toimijoiden ydinjoukko.
Vuonna 2018 on tavoitteena pitää

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Vuosikokous 17.4. klo 18.30
Kauniaisten kaupungintalolla.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Hallituksen kokous 18.2. 2018
klo 18.30. Vuosikokous 27.3. klo
18.30 Malmin kirkolla.
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Aselajikerhot

AUTOkerho
Autokerho järjestäytyi 2018:
PJ Timo Koukkari; varapj Heikki
Heikkonen; rahastonhoitaja, jäsenvastaava ja lippu-upseeri Timo
Koukkari; sihteeri, viestintä- ja
valmiusupseeri Harri Heikkonen;
kerhomestari Kai Runela, ampumatoimintavastaava Paavo Virtanen ja
Heikki Heikkonen.
KO KO U S :
Ke v ät k o k o u s
23.3.2018, Döbelninkatu 2 6. kerros.
Esitellään vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös.
VUOSIPÄIVÄT: Autojoukkojen
vuosipäivä vietettiin perinteisesti
19.1.2018, aloitimme seppeleen
laskulla Hietaniemessä ja jatkoimme ruokailua Ravintola Kaartissa
vanhoissa Autolinnan tiloisssa.
Au t o k e r h o n
vuosipäivä
11.05.2018 (71 v.), Ravintola Kaartissa avec-tilaisuus klo:13:00 alkaen,
Buffee-pöytä. Tumma puku ja kunniamerkit. Ilmoittautuminen Timolle.
TOIMINTAA: Autokerhon ampumakilpailu Luolassa 26.2.2017
19:00 - 21:30.
Sotilaspistooli 9 mm. Ilmoittautuminen Paavolle 25.2.2017 p.
0405931175. Avoin toimintapäivän asekäsittelyharjoitus Luolassa 23.4.2017 19:00 - 21:30. Perinnepistooleilla, ilmoittautuminen
22.4.2017 Paavolle. HRUP:n kerhoille avoin - omakustanteiset patruunat.
Seuraava hallituksen kokous
9.3.2018 klo 17.00. Töölössä.
Perinneasekurssi 7-8.4.2018 Santahaminassa (MPK:n kurssi).
Maastoajokurssi AJHK:n kanssa
28.4.2018.

Ilmailukerho
SEURAAVAT KERHOILLAT
13.2. ti Ilmailukerhon kevätkokous klo 17 Tekniskan Saleilla,
Eerikinkatu 2, 6. krs Helsingin
Kampissa.
Esityslistalla toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
toimintavuodelta 2017 sekä muut
sääntömääräiset asiat.
Klo 18.30 esitelmä: BAE Systemsin edustaja ev (evp) Jukka Ahlberg
ja Sqn Ldr (ret) Paul Carrier: Eurofighter Typhoon -hävittäjän esittely
Ilmoittautumiset Aarne Paukulle, sähköposti aarneuntamo(ät)
gmail.com 11.2. mennessä. Mainitse
osallistutko iltapalalle klo 18, hinta
n. 25 €.
Tämä HX-aiheinen kerhoilta
avoin myös pk-seudun muille kerhoille. Tilaisuuksissa noudatetaan
Chatham House -sääntöä, ellei
toisin ilmoiteta. Kuvaaminen ja
äänitallenteiden teko on kielletty,
ellei toisin ilmoiteta. Ks. ilmoitus
toisaalla lehdessä.
6.3. ti klo 12 Ilmavoimien vuosipäivän seppeleenlasku, Hietaniemen hautausmaan Sankariristille.
Seppeleenlaskun jälkeen erillinen
osasto tekee seppeleenlaskun ev

(evp) Richard Lorenzin haudalle
Malmin hautausmaalla.
14.3. ke klo 18 Ilmavoimat 100
vuotta -iltajuhla (avec)
Huom! Juhla kerhoilloista poiketen keskiviikkona
10.4. ti kerhoilta klo 18, illallinen
klo 17.30: Kenrmaj (evp) Lauri Puranen: HX-hankkeen tilanne (RFQprosessi)
toukokuu Haulikkokisa (metsästysammunta) Hyvinkään ampumaurheilukeskus, Ridasjärven
ampumarata
20.-22.5. Kevätretki: BAE Systemsin Wartonin tehtaat, Manchester
Tutustuminen
Eurofighter
Typhoon -hävittäjän valmistukseen
ja koneeseen
Kerhoillat ja esitelmät pidetään
Helsingin Suomalaisella Klubilla
Kansakoulunkuja 3A, poikkeuksena
helmikuun kerhoilta Tekniskan
Saleilla.
AMMUNTAVUORO
Pistooliammuntavuoromme jatkuvat parittomina viikkoina tiistaisin Helsingin Reserviupseeripiirin
sisäradalla Töölössä. Lisätietoja saat
aseupseerilta.
JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla
mm. kuukausiesitelmien aiheet ja
puhujat: https://www.rul.fi/ilmailukerho
Tiedotamme tapahtumista
myös sähköpostitse. Mikäli haluat
tiedotusta sähköpostilla ilmoita
sähköpostiosoitteesi jäsenvastaava
Juha-Matti Lauriolle jmlaurio(at)
gmail.com
ILMAVOIMAT 100V -ILTAJUHLA
Ilmailukerhon jäsenille (avec)
Helsingin Suomalaisella Klubilla
keskiviikkona 14.3.2018 klo 18
Osoite: Kansakoulukuja 3 A,
5.krs Helsingin Kampissa
Ohjelma:
Alkumalja alkaen klo 17
Iltajuhla alkaa klo 18
Juhlapuhe Puolustusvoimain
komentaja kenr Jarmo Lindberg
Illallinen
Musiikkia
Ilmoittautumiset sihteeri JuhaMatti Lauriolle 5.3. mennessä
jmlaurio[at]gmail.com tai 050-462
1274: nimi, avecin nimi, erityisruokavaliot
Pukukoodi: Tumma puku ja isot
kunniamerkit, PV:n henkilökunta ja
evp-henkilöstö m/51 (vast)
Juhlan illalliskorttimenettelyistä
ja täsmennetystä ohjelmasta tiedotetaan jäsenille erikseen.

Jääkärikerho
Jääkärikerhon KEVÄTKOKOUS pidetään tiistaina 27.3. klo 18:00
alkaen Rambollin pääkonttorilla,
Säterinkatu 6, Leppävaara. Yhteyshenkilö Rambollissa on Jukka Rusila (p. 0407795619 tai jukka.rusila
(at)ramboll.fi). Auto on mahdollista
pysäköidä halliin. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kerhon HALLITUS kokoontuu ennen
kevätkokousta klo 17:00 alkaen. Kevätkokouksen jälkeen noin klo 19 on
Pioneeriosaston kanssa YHTEINEN
ILTAPALA JA ESITELMÄ, jonka
pitää Puolustusministeriön Turvallisuuskomitean pääsihteeri, evl,

sotatieteiden tohtori Vesa Valtonen
aiheenaan ”Kokonaisturvallisuus ja
hybridivaikuttaminen”.
Jääkärikerhon AMPUMAVUOROT pistoolilla ovat klo 17 - 19
Töölön sisäampumaradalla tiistaina
13.2., 13.3., 10.4., 8.5. ja 12.6. Tulemalla mukaan pääset tutustumaan
pistoolilla ampumiseen, vaikka et
omista omaa asetta. Vakituisilla
harrastajilla tulee olla ampumaturvavakuutus, josta on ohjeet RUL:n
sivuilla. Ampumavuorolle osallistujien tulee ilmoittautua viimeistään
päivää ennen Jorma Nisulalle, jorma.nisula(at)kolumbus.fi tai puh.
0400 453709 tai Matti Sortilalle
matti(at)sortila.fi.
KERHO-/SAUNAILLAT Santahaminassa ovat Kiltasaunalla (osoite
Leipurinniementie 10) klo 16 alkaen ti 6.3., 3.4., 24.4. (huom.) ja 5.6.
Santahaminan varuskunnan portilla
on jäsenluettelo. Henkilöllisyyden
todistamalla pääset sisään. Epäselvyyksissä ota yhteyttä puheenjohtajaan. Tarjolla on vapaamuotoista
yhdessäoloa ja puukiukaan makoisat löylyt. Mukaan kannattaa ottaa
omat eväät, saunajuomat sekä pyyhe.
Lisävinkki kerhon NUORILLE
JÄSENILLE: Käykää myös osoitteessa ”HRUP.fi”. Sieltä alakohdasta
”Nuorten toiminta” löytyy muuta
toimintaa ja nuoria jäseniä palvelevia linkkejä.
Kotisivut: https://www.rul.fi/
jaakarikerho/
Yhteystiedot: puheenjohtaja
Jorma Nisula puh. 0400 453709,
jorma.nisula(at)kolumbus.fi.

Ilmatorjuntakerho
Arvoisat Jäsenet!
Kerhon hallitus toivottaa jäsenille
hyvää Uutta Vuotta! Huomioikaa
että sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 22.3. klo 18.00
Töölöntorinkatu 2. auditoriossa.
Ohessa on lista kevään tulevista tapahtumista aselajimme piirissä.
1)
Tiistaina 13.2 kokousesitelmä/Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö klo 18.00 Suomenlinnan Upseerikerholla
2)
Keskiviikkona 21.2 Suomen Sotahistoriallisen Seura Ry:n
(SSHS) esitelmätilaisuus klo 18.00
Tieteidentalolla, Kirkkokatu 6, Hki,
Goran taistelut 1941 – 1942
3)
Lauantaina 3.3 esitelmä
Ilmatorjuntamuseolla klo 12.00. Ev
evp Ahti Lappi; Ilmasotaa Vietnamissa 69-72.
4)
Torstaina 8.3 Suomenlinnan Upseerikerhon jäsenille sääntömääräinen vuosikokous klo 18.00
Suomenlinnan Upseerikerholla.
5)
Lauantaina 17.3 Ilmatorjuntayhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous Puolustusvoimien
Logistiikkalaitoksen Esikunnassa
Tampereella klo 13.00, osoitteessa
Hatanpään valtatie 30.
Ilmoittautuminen 9.3 mennessä
www.ilmatorjunta.fi
6)
Tiistaina 21.3 kokousesitelmä/Suomen tiedustelulainsäädäntö klo 18.00 Suomenlinnan Upseerikerholla
7)
Torstaina 22.3 It-kerhon
sääntömääräinen kevätkokous klo
18.00 Töölöntorinkatu 2. auditoriossa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13§:n mukaiset asiat, kuten

toimintakertomus ja tilinpäätös.
Kokousesitelmän pitää ev evp Ahti
Lappi; Kenttäarmeijan it ratkaisutaisteluissa kesällä 1944.
8)
Lauantaina 14.4 Ilmatorjuntamuseolla on ohjuspäivä, josta
tarkemmat tiedot Ilmatorjuntamuseon kotisivulta.
9)
Tiistaina 17.4 kokousesitelmä/ Suomenlinna sotilassaarena
klo 18.00 Suomenlinnan Upseerikerho
10) Kerhon ampumaratavuorot jatkuvat kevään aikana Töölön
ampumaradalla parillisten viikkojen
keskiviikkoina klo 16-18.00. Ampumavuoro kannattaa varmistaa kerhon ampumaupseerilta Timo Niiraselta, timo.niiranen@gmail.com.

RESERVIMERIUPSEERIT
Hyvää Puolustusvoimien juhlavuotta
HRMU yhdisti 16.1. voimansa
Suomenlinnan upseerikerhon kanssa ja yhdessä pidimme MeriSK RUK
172:lle vapaaehtoisen maanpuolustuksen esitelmäillan. Tilaisuudessa
esiteltiin hienossa ja arvokkaassa
miljöössä yhdistyksemme päätoiminta-alueet sekä yleisesti toimintakenttä, jossa toimimme. Ilta oli erittäin
onnistunut ja muodostunee toivottavasti perinteeksi.
Kerhon kevätkokous 16.4. klo 18
Kalevankatu 13, Helsinki.
Yhteysupseeritoiminnan puolella
vuosi 2018 tulee olemaan erittäin tapahtumarikas. Kevään aikana tullaan
pitämään yhteysupseerikoulutus.
Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Haemme lisää aktiiveja mukaan
meritoimintaan. Joukossamme on
erinomaiset mahdollisuudet kehittää
merenkulullisia taitoja mm. optisenja tutkanavigoinnin parissa sekä harjoitella erilaisia hätä-/erityistilanteita
varten. Kyselyt: marko_vuorinen (ät)
hotmail.com.
Ammuntojen vakiovuorot jatkuvat Töölössä 2017 lauantaisin 12:00 14:30. Muista olla yhteydessä ampumaupseeriin vähintään kahta päivää
ennen vuoroa saadaksesi tarkemmat
ohjeet. Kts. www.rul.fi/hrmu/toiminta/ammunta/.
Purjehduskautta odottaen Hallitus

Pioneeriosasto
Kokouskutsu:
Pioneeriosaston kevätkokous järjestetään tiistaina 27.3. klo 18.00
Rambollin pääkonttorilla, Säterinkatu 6, Leppävaara Katajanokan Kasinon remontin vuoksi.
Yhteyshenkilönä Jukka Rusila
(0407795619 ja jukka.rusila ät
ramboll.fi). Auto on mahdollista
pysäköidä halliin, kysy Jukalta ohjeet. Kokouksen aiheita ovat vuoden 2017 toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen hyväksyminen sekä
vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle. Hallitus kokoontuu
jo klo 17.
Kokouksen jälkeen n. klo 19
on Jääkärikerhon kanssa yhteinen
iltapala ja esitelmä, jonka pitää
Puolustusministeriön Turvallisuuskomitean pääsihteeri, evl, sotatieteiden tohtori Vesa Valtonen

aiheenaan ”Kokonaisturvallisuus
ja hybridivaikuttaminen”.
Ampumavuorot:
Ampumavuorot Töölön luolassa jatkuvat vuonna 2018 kevätkaudella keskiviikkoisin 19-21:30,
seuraavina päivinä: 21.2; 21.3; 18.4;
16.5. ja 13.6. lauantaisin 9:30-12,
seuraavina päivinä: 3.2; 3.3; 31.3;
28.4; 26.5. ja 23.6. Erityisesti lauantain vuoroilla on ollut hyvin tilaa.
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään viideltä kerralta vuodessa. Paikalla
on myös aseita ja kouluttaja.
Ota omat kuulonsuojaimet ja
suojalasit mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä ampumaupseereille matti.
mahonen (at) pp.inet.fi tai tommi.
laakkonen (at) porvoo.fi.
Aktiivisuustaulukko
Haluamme kehittää toimintaamme vastaamaan tarpeitasi antamasi palautteen perusteella. Yksi
uusi ja tärkeä tapa antaa palautetta on kertoa, millaisessa toiminnassa olet ollut mukana.
Keräämme tiedot taulukkoon
ja palkitsemme vuoden aktiivisimman osastolaisen kertyneiden
aktiivisuuspisteiden perusteella.
Tästä eteenpäin palkitsemisen
painotus siirtyy ”rivijäseniä” suosivaksi. Tietosi ovat tärkeitä myös
kun raportoimme osaston toiminnasta HRUP:iin ja RUL:oon, sillä
aktiivisimmat osastot palkitaan
mm. rahallisella tuella. On tärkeää, että saamme Sinut mukaan tähän yhteiseen kehitystyöhön joten
jos haluat lisätietoja aktiivisuustaulukosta, ota yhteyttä osaston
sihteeriin.
Kun olet ollut mukana jossain
toiminnassa, jonka koet jollain
tavalla liittyvän maanpuolustukseen, niin lähetä tieto saman tien:
pioneeriosasto.hrup(at)gmail.com
Esimerkiksi:
Otsikkokenttä: Aktiivisuus
Nimi: Pekka Pioneeri
Aika: 20.4.2017
Tapahtuma: Pioneeriosaston tutustumiskäynti Uudenmaan aluetoimistoon
Järjestäjä: Pioneeriosasto
Tiedotus
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnastaan myös sähköpostilla. Jos et
ole saanut tiedotteita sähköpostiisi, ole yhteydessä sihteeriin niin
tarkistetaan että yhteystietosi ovat
ajan tasalla.
Pioneeriosaston yleinen Facebook-ryhmä löytyy hakusanalla ”Helsingin Reserviupseerien
Pioneeriosasto”. Nuorille jäsenille
muistutuksena, että Pioneeriosaston nuorisojäsenille tarkoitettu
Facebook-ryhmä löytyy hakusanalla ”Pioneeriosaston Nuoret”
JÄSENEKSI voit liittyä netissä
tai ottamalla yhteyttä sihteeriin.
Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja kapt Timo Lukkarinen, 040 538 9648, timo.
lukkarinenxx(at)luukku.com
Sihteeri, tiedotusupseeri vänr
Antti Korhonen, 040 559 7026,
antti.j.korhonen (at) gmail.com
Ampumaupseeri evl evp Matti
Mähönen, 040 570 3718, matti.
mahonen (at) pp.inet.fi
Urheilu-upseeri vänr Jan Falck,
044 277 9185, jan.falck(at)helsinki.fi
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/
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RT-kerho
JOhtorengas
JOHTORENKAAN AMPUMALEIRI 1/2018 PADASJOELLA
2.-4.3.2018
Kerhon perinteinen ampumaleiri lähestyy - Tällä kertaa talvileirinä! Ilmoittautuminen on avoinna
su 25.2 asti osoitteessa https://www.
mpk.fi/Koulutuskalenteri (kirjoita
hakusanaksi "johtorengas") Lisätietoja: toni.aalto@iki.fi
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
7.3.2018
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään keskiviikkona
7.3.2018 klo 18:00 alkaen Helsingissä Ravintola Trattoria Sognossa,
Töölöntorinkatu 2. Kokouksessa
käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen klo
19:00 on Johtorenkaan ampumavuoro Töölöntorin ampumaradalla,
jossa ammutaan pistooliampumakilpailu Rannikkoupseeriyhdistystä
(RUY) vastaan. Ilmoittautumiset
kokoukseen ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen johtorengas@
gmail.com.
PISTOOLIAMPUMAKILPAILU RANNIKKOUPSEERIYHDISTYSTÄ VASTAAN 7.3.2018
RT-kerho Johtorengas järjestää pistooliampumakilpailun Rannikkoupseeriyhdistä vastaan. Kisa
ammutaan joukkueittain 7.3. klo
19 heti kerhon kevätkokouksen jälkeen Ammunta suoritetaan Suojeluskuntatalon kellarissa). Kyseessä
on alun perin ”pistoolitaisteluammunta Johtorenkaan ja RTR 1:n
upseereiden välillä”, johon RtUY on
kiertopalkinnon lahjoittanut ennen
talvisotaa. Rannikkotykistön nykyisessä organisaatiossa on parhaiten
toiminut sellainen malli, jossa RUY
on edustanut ”RTR 1:n upseereita”,
ja tästä on muodostunut nykyinen
jo pitkähkö perinne. Johtorengas
valmistelee ammuntaan tilanteenmukaiset ampumarastit, jotka ovat
kuitenkin normaalillakin ampumataidolla toteutettavissa. Oman 9
mm (tai vast) pistoolin patruunoineen saa ottaa mukaan, mutta Johtorenkaalta löytyy myös laina-aseita
ja patruunoita. Herrasmiestyyppinen kilpailu kestänee noin 2 tuntia,
jonka jälkeen on mahdollisuus virkistäytymiseen yläkerran ravintolassa.
Kisailmoittautumiset suoraan
Kare Vartiaiselle (kare.vartiainen@
blickle.fi) tai kevätkokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä myös
kerhon emailiin (johtorengas@
gmail.com)
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN AMPUMARADALLA 2018
Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen! Kerholla 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. Ajankohdat ovat
perinteiseen tapaan keskiviikkoisin
klo 19-21:30, Vuoden 2018 ratavuorot: 7.3.(kisa Johtorengas vs RUY) ,
4.4. , 2.5. , 30.5. , 27.6. , 25.7. , 22.8. ,
19.9. , 17.10. , 14.11. ja 12.12.

KERHON VIESTINTÄ JA JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT
Kerhon virallisena viestikanavana
toimii jatkossakin Helsingin Reservin Sanomien tapahtumakalenteri.
On hyvä huomioida, että osa lehden
numeroista ilmestyy nykyään printtiversion sijaan digilehtenä. Aika
ajoin kerhon hallitus tiedottaa jäsenistöään tapahtumista ja vastaavista
myös sähköpostilla.
Varmistathan, että yhteystietosi
ovat ajan tasalla, niin vastaanotat
mm. ilmoitukset Helsingin Reservin
Sanomien julkaistuista digilehdistä, Helsingin Reserviupseeripiirin
muut tiedotteet kuin Johtorenkaan
sähköpostitkin! Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa RUL:n toimistoon (toimisto@rul.fi).

Viestiosasto
VIESTIOSASTON KEVÄTKOKOUS 2018
Viestiosaston kevätkokouksen
ALUSTAVA ajankohta on keskiviikko 11.4.2018 klo 17 ja ALUSTAVA
paikka Suojeluskuntatalon Auditorio, Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki (ravintola Sognon viereinen
ovi, jossa summeri). Ajankohta ja
paikka vahvistuu myöhemmin ja
lähetetään sähköpostilla ja ilmoituksena kotisivuillamme www.viestiosasto.net.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ml. toimintakertomus vuodelta 2017. Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan
ja tutustumaan piirin muihinkin jäseniin! Ei ennakkoilmoittautumista.
VIESTIOSASTON AMPUMARATAVUOROT
Ampumavuoromme Töölön
radalla jatkuvat myös vuonna 2018
tuttuun tapaan parittomien viikkojen tiistaisin klo 19-21, kokoontuminen klo 18:50. Viestiosaston
ampumavuorot ovat loistava tapa
harrastaa pistooliammuntaa turvallisesti ja edullisesti. Vuoroilla on
käytettävissä kerhon aseet, suojalasit sekä kuulosuojaimet, ja mikä
parasta, ampumaupseerit opastavat
turvallista aseenkäsittelyä. Aiempaa
kokemusta tai omia varusteita ei siis
tarvita, ainoastaan käytetyistä patruunoista tulee suorittaa omakustannehintainen maksu.
Ilmoittautuminen joko netissä
www.rul.fi/viestiosasto/toiminta/
ammunta/, sähköpostitse ampumaupseeri2@viestiosasto.net tai
puhelimitse, Mikko Leskinen 0504055873.
AMPUMAKILPAILU 2018
Kerhomme tämän vuoden ampumakilpailusta tulee tietoa myöhemmin, jäsentiedotteessa ja kotisivuilla.
LIIKUNTAKILPAILUN 2017
TULOKSET
Alla ovat RESUL:n kuntokortin mukaan kaikki yli 100 pistettä saavuttaneet, joiden kesken arvotaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 2
kpl palkintoja.
1. Niko-Petteri Hämäläinen
2. Mika Hartikainen
3. Mikko Leskinen		
4. Antti Pokela		
5. Markku Siikanen
6. Erkka Suopanki		
7. Tero Malinen		

472
455
373
324
267
164
163

LIIKUNTAKILPAILU 2018
Tänäkin vuonna järjestämme liikuntakilpailun kerhomme jäsenille. Tästä tulee tietoa myöhemmin,
mutta kannattaa jatkaa liikkumista
ja tehdä niistä myös kirjauksia RESUL kuntokorttiin ; ) Siis tänne:
www.resul.fi/kuntokortti.
VIESTIOSASTO JÄLLEEN
NUMERO 1 !
Viestiosasto oli RESUL kuntokortin mukaan aktiivisin kerho Helsingin reserviupseeripiirin yhdistyksistä myös vuonna 2017. Olimme
ykkösiä molemmissa RESUL TOPkerhot taulukoissa, katso alla : )
Viestiosasto kiittää jäseniä aktiivisuudesta ja kehottaa jatkamaan aktiivista liikuntaa!
Aktiivisuusraportti kertoo
oman yhdistyksen aktiivisuusprosentin suhteessa saman piirin muihin yhdistyksiin. Aktiivisuusprosenttiin on laskettu rekisteröityjen
käyttäjien määrä suhteessa kerhon
jäsenmäärään:
1.HELS.RES.UPS. VIESTIOSASTO
RY. 24, 218, 11.01 %
2.POHJOIS-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT
10, 129, 7.75 %
3.TIKKURILAN RES.UPS.KERHO
RY 15, 223, 6.73 %
Alla olevassa taulukossa on
otettu huomioon rekisteröityjen
käyttäjien määrä suhteessa kerhon
jäsenmäärään sekä kerhon urheilusuoritusten määrä. Maksimi-indeksi on 100:
1.HELS.RES.UPS. VIESTIOSASTO
RY. 100.0
2.TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
RY 71.0
3.LÄNSI-VANTAAN RESERVIUPSEERIT RY
61.5
VIESTIKOULUTUS
Alla muutama poiminta MPK:n
kursseista 2018. Käy katsomassa
tarkemmin koulutuskalenterista
www.mpk.fi/koulutuskalenteri.
Informaatioturvallisuus 15.3.2018,
OSINT –kurssi 6.4.2018, ELSO
4.5.2018, Kyber-peruskurssi5.5.2018
TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net.
Tiedotamme tapahtumista myös
sähköpostitse. Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla joko RUL:n
sivuilla www.rul.fi tai www.viestiosasto.net, kohdassa ”Liity jäseneksi”!

VR:n Reserviupseerit
Yhdistyksen kevätkokous pidetään
maanantaina 19.3.2018 pääkonttorin isossa kongressisalissa klo 16.30.
Kokouksen jälkeen kuultavan esitelmän pitää Veikko Noranta aiheesta
Kylmän sodan aikaiset pommikoneet.
Vierailu Lottamuseossa, Tuusulassa keskiviikkona 9.5.2018 klo
16.00.
Spjutsundin perinteinen saunailta maanantaina 28.5. klo 17.00
Yhdistyksellä on ampumavuorot perjantaisin HRUP:n ampumaradalla Töölössä kello 16.00 - 19.00
seuraavina päivinä:
9.2. (vk 6), 9.3. (vk 10), 6.4. (vk
14), 4.5. (vk 18), 1.6. (vk 22), 24.8.
(vk 34), 21.9. (vk 38), 19.10. (vk 42),
16.11. (vk 46), 14.12. (vk 50)
Ilmoittaudu ampumaupseeri
Petri Kehälle (p. 050 5344 181) vii-

meistään ampumapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00. Ampumisesta kiinnostuneet uudet harrastajat voivat sopia ampumaupseerin kanssa ampumisen kokeilusta.
Pistooliradan omistaja HRUP, ja sitä kautta yhdistyksen hallitus edellyttävät, että yhdistyksen vuorolla ampuvat henkilöt hankkivat henkilökohtaisen ampujan vakuutuksen, joka korvaa pistoolivuorolla itselle tai muille
aiheutuneet vahingot. Vakuutus on nimeltään "Reserviläisten ampumaturva", ja sen saa tilattua mm. netistä: http://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, josta varsinaisen vakuutusmaksun osuus on 5,50 euroa.
Ruutiaseammunnat Jokelan ampumaradalla 13.8.2018. Kokoontuminen
klo 17.10 Jokelan asemalla.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Yhdistyksen hallitus 2018. Tomi Sarilahti (pj), Toni Kallio-Könnö (siht),
Kaj Stjernberg (vpj), Eero Hiltunen (taloudenhoitaja), Pekka Halonen, Jouko Uimonen, Pasi Evolahti.
Yhdistyksen kevätkokous on 25.4.2018 kello 18:00 osoitteessa Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla kello 19.00- 21.00.
12.2, 12.3, 9.4,7.5, 4.6, 2.7, 30.7, 27.8, 24.9, 22.10, 19.11, 17.12.
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai tekstiviesti alkaen
sunnuntaista klo 14.00 ratavuoropäivään klo 14.00 mennessä. Laina-asetta
tarvitsevia (.22 cal) otetaan vuorolle max. 6 ampujaa, yhdistys tarjoaa patruunat (koskee henkilöitä joilla ei omaa asetta ja sellaisen aikovat hankkia 2
vuoden harrastuksen jälkeen). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos tarvitset laina-aseen. HUOM vuorolle otetaan yhteensä max.12 ampujaa.
Mukana oltava kunnossa oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti. Oma ase (.22- .45ACP), patruunat ja
suojaimet. Lisätietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti p.050 385 1313.
Tiistain ratavuorot Töölön sisäradalla kello 16.30- 19.00. 27.2, 27.3, 24.4,
22.5, 19.6, 17.7, 14.8, 11.9, 9.10, 6.11, 4.12. Näillä vuoroilla on mahdollisuus
lainata yhdistyksen 9x19mm pistooleja, lisäksi saatavilla on patruunoita
hintaan 15€/50 kpl. Muista varata tasaraha. Tästä vuorosta lisätietoja: asevastaavat, toni(at)kaso.fi / 050 553 8838 tai uimonenjouko(at)gmail.com /
045 126 1174
Ruutisavun ratavuorot kello 17.00- 19.00
Yhdistys järjestää jäsenilleen johdettuja ammuntoja Ruutisavu Oy:n tiloissa
Vantaan Koivuhaassa. Vuoroja on varattuna seuraavasti: 19.02, 19.03, 16.04,
21.05, 24.09, 22.10, 19.11 ja 10.12 kello 17:00 - 19:00. Käyntimaksu 10€ hintaan sisältyy ratamaksu ja taulu. Käyntimaksu 25€ ja hintaan sisältyy ratamaksu, yhdistyksen laina-ase ja 50kpl 9x19mm patruunoita sekä taulu. Patruunoiden ostoon käy vain käteinen, varaathan siis käteistä mukaan.
Ruutisavulla ampuvan muistilista: Radalla voi ampua 9 mm, .45 ACP
ja vastaavilla pistoolikaliiperisilla aseilla vaippaluoteja. Myös pistoolikarbiinit ovat sallittuja. Lyijyluotien ampuminen on kielletty (kielto ei koske
kaliiperia 22 LR). Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodistuksen
sekä omat silmä- ja kuulosuojaimet.. Jos tarvitset laina-aseen, yhdistyksellä
on ase lainaan kyseisille vuoroille. Vuorot ovat vain Helsingin Reserviläiset
ry:n jäsenille. Mikäli itsellä ei ole patruunoita (9x19mm), niitä voi ostaa hintaan 15 €/50 kpl. Muista ottaa ampumapäiväkirjasi myös mukaan radalle.
Ampumapaikkoja vuorolle on rajoitetusti. Lisätiedot ja ilmoittautumiset ratavuorolle: toni(at)kaso.fi / 050-553 8838.
Yhdistys etsii Facebook sivuilleen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. lisätietoja
uimonenjouko(at)gmail.com.
Yhteystiedot ajan tasalle:
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm. piirin muiden
yhdistysten tapahtumista. Noin 70 yhdistyksemme jäsenellä on MPY:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä väärä sähköpostiosoite.
Jos sinulla on sähköpostiosoite, johon haluaisit saada tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän mennessä ole saanut, ilmoita se yhdistyksen sihteerille: sihteeri.helres(at)gmail.com tai helsinki(at)helresp.fi
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hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i Luolan, udda veckors torsdagar kl. 17-19. Följande tillfällen är
15.2, 1.3 och 15.3. Vårsmöte 14.3. kl
18, Tölötorgsgatan 2 (auditorium).
Markus Liesalho
Ordförande
0400 421002
svenska@helresp.fi
www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILÄISET
ta!

Hyvää alkanutta toimintavuot-

Luvassa on merireserviläistoimintaa niin ampumaradoilla ja
kilpailuissa kuin merellä ja reserviläiskursseilla. Kerhoillatkin jatkuvat hyvän vastaanoton saaneina
ja tulossa on jälleen perinteeksi
muodostuneita AUK-päiviä. Tulethan mukaan!
Merireserviläisten vuosikokous pidettiin tammikuun viimeisenä päivänä ja kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, käytiin
läpi viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tämän
vuoden toimintasuunnitelma.
Uusi johtokunta järjestyy pian ja
aloittaa hommat. Vuosikokousantia enemmän seuraavassa lehdessä. Toimintakertomus 2017 ja Toimintasuunnitelma 2018 löytyvät
nekin kohtapuolin nettisivuiltamme.
Toiminnassa keskitytään nyt
talvella kerhoiltoihin ja ampumapuoleen. Olisikin mukava jos
jäsenet enenevässä määrin alkaisivat käydä ampumavuoroillamme.
Mukaan voi tulla täysin ilman paineita: kokeilemaan, ampumaan tai
vain moikkaamaan. Kaikki ovat
lämpimästi tervetulleita!
Ampumakerhoilta on torstaina 8.2. – ainakin silloin kannattaa
tulla käymään Luolaan. Ruutiaserata klo 16:30-20:30, ilmoittauduthan etukäteen Pauli Nergille.
Merireserviläisiä on jo vuoden alkupuolella ehtinyt osallistua
MPK:n järjestämälle meriradiokurssille. Onneksi olkoon uusille
meriradioluvan saaneille!
Yhdistyksemme on ennen ja
jälkeen vuodenvaihteen saanut
uusia jäseniä! Tervetuloa mukaan
toimintaan!
Upinniemeen ampumaan
Merireserviläiset ry:n jäsenillä on
mahdollisuus käydä Upinniemessä Kirkkonummen reserviläisten
ampumavuoroilla. Katso ratavuorot ja -ohjeet Kirkkonummen reserviläisten nettisivuilta. Vuoroille
on ilmoittauduttava etukäteen ja
ampujilla tulee olla voimassaoleva
reserviläisen ampumaturvavakuutus sekä omat suojavälineet.
Upinniemessä on päivitetty nimilista portilla Kirkkonummen
reserviläisten listan yhteydessä.
Sisäänpääsy onnistuu näin olleen
helpommin kuin ennen.
Muista myös nämä
MPK:n sivuilla kannattaa nyt käydä ehdottamassa vuoden kouluttajaa. Siellä on myös meitä kiinnostavia kursseja. Muista myös
Sinisen Reservin sivut.

Jaosmaksut
Sinä joka kuulut navigaatiojaokseen, muistathan kympin jaosmaksun jonka turvin pidämme
yllä toimintaa. Tilinumero ja jaosmaksuviitteet löytyvät nettisivuiltamme. Kiitos.
Muista myös liiton jäsenmaksu, RES on tiukentanut seurantaa
ja jäsenmaksunsa laiminlyöneitä
on armotta poistettu rekisteristä.
Sinulle, joka et vielä ole jäsen
Täytä jäsenhakemuslomake yhdistyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt
Suomen kansalainen.
Toimintakalenteri
Koska osa toimintakalenterin päivämääristä on vielä auki, seuraa
jäsentiedotteita ja käy välillä vilkaisemassa facebook- ja nettisivujamme.
Kaikille merireserviläisille
avoin ampumatoiminta-kerhoilta
Luolassa 8.2.2018. Ruutiaserata
klo 16:30-20:30. Tulethan mukaan!
Talvella - keväällä pyrimme järjestämään pari kerhoiltaa.
Ajankohdat ja aiheet tarkentuvat
myöhemmin.
Upinniemen ulkoradat käytössämme, kts. Kirkkonummen reserviläisten nettisivuilta.
Lavansaaren ja Ahvenen kunnostustalkoot (tarkentuu keväällä). Porukkaa tarvitaan, ole yhteydessä Matiakseen. Veneilykautta
odotellessa nähdään vaikka ampumaradalla!
Alkuvuoden Luolavuorot
Ruutiasevuorot: 8.2, 22.2, 8.3, 22.3.
Ruutiaserata klo 16.30-20.30.
Muista ilmoittautuminen edellisenä päivänä.
Ilma-asevuorot: 1.2, 15.2, 1.3,
15.3. Ilma-aserata klo 18.00-19.30.
Koska ratavuorollemme (torstaisin, parittomina viikkoina klo
18:00-19.30) ei enää ole mahdollista mennä Inttistoren kautta,
käytäntöä on muutettu niin, että
ilma-aseradalle menijät ilmoittautuvat Tatu Korhoselle puhelimitse
tai tekstiviestitse puoleenpäivään
mennessä.

ILMAILUOSASTO
Vuosikokous 13.2. klo 17. Kerhoilta 13.2. ti klo 18.30 Tekniskan Saleilla, Eerikinkatu 2, 6.
krs Helsingin Kampissa esitelmä: BAE Systemsin edustaja ev
(evp) Jukka Ahlberg ja Sqn Ldr
(ret) Paul Carrier: Eurofighter
Typhoon -hävittäjän esittely. Ilmoittautumiset Aarne Paukulle, sähköposti aarneuntamo(ät)
gmail.com 11.2 mennessä. Mainitse osallistutko iltapalalle klo
18, hinta n. 25€.
6.3. ti klo 12 Ilmavoimien
vuosipäivän seppeleenlasku,
Hietaniemen hautausmaan
Sankariristi. Seppeleenlaskun
jälkeen Ilmailukerho tekee seppeleenlaskun ev (evp) Richard
Lorenzin haudalle Malmin hautausmaalla.
14.3. ke klo 18 Ilmavoimat
100 vuotta -iltajuhla (avec) Suomalaisella Klubilla. Juhlan illalliskorttimenettelyistä ja ohjelmasta tiedotetaan jäseniä erikseen.
10.4. ti kerhoilta klo 18, illallinen klo 17.30: Kenrmaj (evp)
Lauri Puranen: HX-hankkeen

tilanne (RFQ-prosessi)
toukokuu Haulikkokisa (metsästysammunta) Hyvinkään
ampumaurheilukeskus, Ridasjärven ampumarata
20.-22.5. Kevätretki: BAE Systemsin Wartonin tehtaat, Manchester
Tutustuminen Eurofighter
Typhoon -hävittäjän valmistukseen ja koneeseen

Vantaan
reserviläiset
Vantaan Reserviläiset ry on
ampumatoimintaan erikoistunut reserviläisyhdistys.
Yhdistys on perustetty v.1958 ja
sillä on pitkät perinteet reserviläistoiminnan sekä aatteellisen
maanpuolustuksen parissa. VaResiin on tervetullut kuka tahansa 18-vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sukupuoleen,
varusmiespalvelukseen tai sotilasarvoon katsomatta.
KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoitteesta: www.vantaanreservilaiset.fi. Sivuilta löydät tietoa
yhdistyksen tapahtumista sekä
muuta tarpeellista tietoa, kuten
jäseneksiliittymislomakkeen.
SOME
Muista myös Varesin FB-sivu:
facebook.com/vantaanreservilaiset joka toimii aktiviisena tiedotuskanavana! Lisäksi uutena
mukana Instagram! Instagram.
com/vantaan_reservilaiset_ry
AMPUMATOIMINTA
Käy katsomassa kevään ampumavuorot ja valvojat yhdistyksen kotisivuilta!
VARESCUP
Vares Cup 2018 starttaa
huhtikuussa!
Tiedotuk set
kilpailuihin liittyen kotisivuilla, fb:ssä sekä toiminta-ampujissa!Toimitsijaksi
haluavat voivat ilmoittautua
varescupilmo@vantaanreservilaiset.fi
TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille?
Maanpuolustusrekisterin kautta hoidettu sähköpostitiedotus
huomauttaa jatkuvasti epäkelvoista osoitteista ja monelta osoite puuttuu. Päivitäthän
osoitetietosi RES/RUL:n jäsenrekisteriin tai yhdistyksen sihteerille!
YHTEYSTIEDOT
Missä tahansa yhdistystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä hallituksen jäseniin. Jäsenasioissa auttaa pj: Mikko Lehtinen
tai sihteeri Toni Tammelin sekä
ampumatoimintaan liittyvissä
kyselyissä ase- ja ampumaratavastaavat Mikko Lehtinen/Panu
Tamminen. Kaikki yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat muotoa etunimi.
sukunimi(ät)vantaanreservilaiset.fi.

Vääpelikilta
Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa.
Noin 7 km lenkki. Ei erillistä

ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Lisätiedot: juha_matikainen@suomi24.fi.
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan sählyä joka sunnuntai kello 19.00–20.00. 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
ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan tarvitset oman
mailan ja urheilutossut. Lisätiedot: jyri.vilamo@gmail.com
Nitrojumpat perjantaisin klo 18-19:30 Töölöntorinkatu 2. Paikalla on pukuhuone ja suihku. Lisätiedot Seppo Kulonen, 0400 387
547.
Töölön radalla on sunnuntaisin ampumavuoro 12.00 - 14.30.
Lisätiedot: Markku Nieminen 0400 709 782, mardes@kolumbus.fi
tai Timo Kyyhkynen (09) 753 7837.
Katso lisää: www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/vaapelikilta_ry tai ota yhteyttä: 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
Pirtti-illat Vuosaaressa kevätkaudella -18: 9.1., 13.2., 13.3. kevätkokous, 10. 4. ja 8. 5., kukin alkaen klo 18:00. Tervetuloa! Pirtti-iltoja ei järjestetä kesä-elokuussa.
Kaatuneita muistamme 20. 5. klo 12:00 Leposaaressa.
Vuoden -18 ampumavuorot Töölön Luolassa parittomilla viikoilla torstaisin klo 19 -21:30 Itä-Helsingin Reserviupseerit ry:n
kanssa ja joka sunnuntai klo 12 - 14:30 vääpelikilta ry:n kanssa.
Hallitus

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen loppututkinnon
tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten maanpuolustusyhdistys, joka toimii valtakunnanlaajuisesti reserviläisten
kokonaismaanpuolustusharrastuksen yhdyssiteenä. Ajankohtaista:
Seuraavat sunnuntain ampumaratavuorot Töölön ampumaradalla
ovat 4.3., 1.4., 29.4. ja 27.5. Yhteydenotot yhdistyksen ampumavastaavalle."

Muut
maanpuolustusyhdistykset

Helsingin SuojeluSkuntapiirin PerinnekiltA
Traditionsgillet för H:fors Skyddskårsdistrikt

Perinnekillan sääntömäärinen vuosikokoustapahtuma järjestetään maanantaina 16.4.2018 klo 16.15 alkaen sk-talon auditoriossa
(Töölöntorinkatu 2 B).
Klo 16.15 Kunnianosoitus sk-piirin muistokivellä
Klo 16.30 Vuosikokousasiat
Klo 17.00 Kahvitarjoilu
Klo 17.30 Esitelmä: Ilkka Kouri kertoo Talvisodan muistomerkkiprojektin vaiheista
Helsingin suojeluskunnan perustamisesta tulee syksyllä kuluneeksi 100 vuotta. Kilta järjestää sen kunniaksi jäsentilaisuuden.
HALLITUS
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Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
ESRES ILMOITTAA:
EsResin KEVÄTVUOSIKOKOUS 20.3.2018
Espoon Reserviläiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 20.3.2018 alk. klo 18:00. Osoite: Töölöntorinkatu 2 (auditorio), Helsinki. Käsiteltävänä normaalit sääntömääräiset asiat.
LASKUVARJOKURSSI VIROSSA KESÄLLÄ 2018
EsRes järjestää jäsenilleen laskuvarjokurssin Virossa 29.06.-01.07.18.
IAD/SL-kurssi: hypätään liitovarjolla 1500 metristä. Kurssin hinta:
130,00 eur (sisältää teoriaosuuden + 1 hypyn). Seuraavat hypyt 40 eur/hyppy. Teoriakokeen + 5 hyppyä suorittaneet saavat Viron Puolustusvoimien
IV luokan laskuvarjohyppääjän ”hopeiset siivet”.
AFF-kurssi: hypätään liitovarjolla 3000-4000 metristä kahden kokeneen hyppymestarin kanssa. Vapaapudotus 35-45 sek. Hyppymestarit huolehtivat että oppilaan vartalo on vapaapudotuksen aikana aerodynaamisesti
oikeassa asennossa ja auttavat avaamaan varjon 1500 metrissä. Kurssin hinta: 299,00 eur (sisältää teoriaosuuden + 1 hypyn). Seuraavat hypyt 140 eur/
hyppy. Kurssille otetaan 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Anne-Ly Koorberg, puh. 050 550 4020
tai anne-ly.koorberg@esres.fi
TÖÖLÖN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00–20:30
katso tarkemmin https://www.esres.fi/toiminta/ammunta/ ja http://www.
tapiolanreserviupseerit.fi/index.php/toiminta/ammunta
TARU ILMOITTAA:
TARU:n VUOSIKOKOUS
20.3.2018 klo 18:00 pidetään Tapiolan Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen vuosikokous Helsingissä, Töölöntorin auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2 B. Vuosikokouksen yhteydessä pidetään esitelmä. Tervetuloa
paikalle päättämään yhdistyksen asioista!
14.2.2018 klo 17:00-18:00 Suunnittelutapaaminen II Lahnuksen ampumaradalla. Katsastamme yhdessä, mitä järjestämme keväällä ja jaamme
tehtäviä. Jäsenille oiva tilaisuus osallistua ja tulla mukaan toimintaan.
13.3.2018 Talvisodan muistopäivän juhlallisuuksissa klo 9:00 lipunnosto
Tapiolan kulttuurikeskuksen pihalla. Klo 10:00 seppeleenlasku Espoon tuomikirkon sankarimuistomerkillä. Vapaa pääsy molempiin.
27.4.2018 Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet klo 9:00 Tapiolan
kulttuurikeskuksella, altaan reunalla. Klo 10:00-11:00 pääjuhla kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa. Vapaa pääsy.
Nummi-Pusulan ruutipäivät I 4.5.2018 klo 14:00 alkaen Mansikkakuoppien ampumaradalla Pusulassa. Hauhulannummi 89 osoitteella pääsee radan tuntumaan. Itse radat ovat syvän hiekkakuopan pohjalla. Tarjolla haulikolla mielenkiintoista metsästysammuntaa vaihtelevissa olosuhteissa sekä
100m kiväärirata ja 75m hirvirata. Osallistumismaksu 20e (tasaraha käteisellä paikan päällä)- Tarulaisille ilmainen. Lisäksi savikiekkomaksu ammuttujen perusteella 4e/kierros. Omat aseet, luvat ja patruunat sekä evästä.
Kaikki tarvitsevat ampujan vakuutuksen: RUL/ResL Ampumaturva, SAL lisenssi tai metsästyskortti – todistus mukaan. Lisätiedot TaRun FB ryhmässä tai kotisivuilta. Nummi-Pusulan ruutipäivät osa II 25.5.2018 klo 14:00 alkaen – samoilla ohjeilla.

Sissikerho
Sissiosasto
KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien
nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
KEVÄTKOKOUS: Yhdistysten sääntömääräiset syysvuosikokoukset pidetään keskiviikkona 28.3. klo 18 alkaen Suojeluskuntatalon auditoriossa.
Mahdollinen esitelmöitsijä vahvistetaan myöhemmin mailissa eli sissispammissa. Kaikki jäsenet tervetuloa!
TOIMINTA TUTUKSI -TILAISUUS 9.3.2018
Stadin Sissit järjestää 9.3. jäsenilleen tutustumistilaisuuden kerhoyhtymän
toimintaan. Tilaisuus järjestetään Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa kello 18
alkaen. Tilaisuus on tarkoitettu etenkin uusille jäsenille, mutta kuka tahansa
Sissien toiminnasta lisätietoa kaipaava jäsen on erittäin tervetullut mukaan.
Tilaisuuden tarkoituksena on jakaa tietoa Stadin Sissien toiminnasta, tutustuttaa jäsenistöä toiminnasta astaaviin henkilöihin sekä madaltaa kynnystä
osallistua toimintaan. Illan aikana ohjelmassa on mm. yleisesittely Stadin
Sissien toiminnasta, vapaamuotoista keskustelua eri toimialueiden vastuuhenkilöiden kanssa, kahvitarjoilu sekä tutustuminen pistooliammunnan perusteisiin. Kaikki osallistujat pääsevät kokeilemaan ampumista rakennuksessa olevalla ampumaradalla. Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään 2.3.
sähköpostitse osoitteeseen sami.manner (at) gmail.com.
MAASTOTOIMINTAA: Yhteystiedot maastotoimintaan: Sami Manner sami.manner(ät)gmail.com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com
20. Kaukopartiohiihto järjestetään Utissa 16.-18.2.. Hiihdon matkat ovat
300km, 225km, 150km ja pikamatka 75km. Näiden lisäksi on tarjolla vielä
juhlavuoden kunniaksi Hämeenlinna — Utti 175km reitti. Lisätiedot tapahtumasta http://www.kouvu.fi/index.php?page=kutsu .
Mikäli kiinnostuksesi heräsi, ilmoittaudu em. ohjeista poiketen Sami Mannerille sähköpostitse osoitteeseen sami.manner@gmail.com 3.2. mennessä.
Stadin Sissit maksavat osallistumismaksun.
Ilmoittautuessasi ilmoita:
- hiihtäjien nimet
- suunniteltu hiihtomatka ja lähtöaika
- mahdollinen varustelainaustarve (sukset, siteet, sauvat ja saappaa; koko ml.)

- mahdollinen lainasuksien voitelutarve
- mahdollinen gps-seurantalaiteen lainaus, jos hiihdät yksin.
RESUL TALVIJOTOS — JOENSUUN RAJAJOTOS
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 2018 pidetään 24.2.25.2. Pohjois-Karjalassa. Jotoksella on yksi sarja. Partion koko on kolme (3)
henkilöä, mutta myös neljä (4)- ja viisi (5)-henkiset partiot hyväksytään.
Ensimmäinen partio lähtee liikkeelle lauantaiaamuna ja jotos päättyy sunnuntaina klo 15.00 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu 9.2.2018 mennessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutussivujen kautta. Jokaisen kilpailuun osallistuvan on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti MPK:n
Savo-Karjalan Maanpuolustuspiirin Joensuun koulutuspaikan kurssille
”RESUL:in talvijotos, kilpailijat” (9100 18 12008). Reserviläispiiri on tukee
lähettämiämme partioita. Jotokselle lähtijät voivat ilmoittaa tuen tarpeestaan osoitteeseen sami.manner@gmail.com .
AMPUMATOIMINTAA: Vuoden 2018 ampumavuorot ovat käynnistyneet: Töölön ratavuorot parillisilla viikoilla ma ja pe klo 19-21:30.
Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(ät)stadinsissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroilla, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet piirin vuoroille tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
SALITOIMINTAA: Perinteinen Budo kohtaa nykypäivän vaatimukset.
Vakiovuorot ma & ke. Salivastaavalta tietoa toiminnasta: sali.sissit@gmail.
com Ja pe Ikisissit (Nitrot) 18.00–19.30 Lisätietoja iki-sissien salitoiminnasta => www.stadinsissit.fi
SISSIEN HISTORIIKKI
Haluatko Stadin Sissien historiikin? Historiikkia Varjosta valoon myydään
Sissien tilaisuuksissa etukäteismaksua vastaan. Kirjan hinta on 30€. Ohjeet
ostoon löydät myös Sissien nettisivuilta.
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Tommi Saikkonen 050 5544 736 tommi.saikkonen(ät)gmail.com; Sissiosasto pj: Aarne
Björklund 050 382 1636 / baarne(ät)gmail.com
Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne
voit itse päivittää muuttuneet tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai
vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.saikkonen(ät)gmail.com
Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? Samassa paikassa voit päivittää
sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan mailiisi.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA

ESITELMÄ 26.2. KLO 18.00
Kaartin Jääkärirykmentin killan esitelmä 26.2. klo 18.00 Perinnetalolla. Tietokirjailija Antero Uitto kertoo Jatkosodan taisteluista Suomenlahden ulkosaarilla. Ilmoittautuminen viimeistään 23.2. klo 08.00 mennessä toimisto@
ajhk.fi tai kai.wigren@pp.nic.fi tai 0405643295. Henkilötunnus on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä, ellet ole jo aiemmin sitä killalle toimittanut.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 7.3. KLO 17.30
Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 7.3.2018 klo 17.30 Santahaminan
Perinnetalolle. Käsitellään killan säännöissä mainitut asiat, kuten edellisen
vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Kevätkokouksen jälkeen n. klo
18:30 alkaa esitelmä: Kaartin Pataljoona 1812 - 1968. Kokouksen yhteydessä
on kahvitus. Kiltatuotteita on ostettavana kokouksen yhteydessä. TERVETULOA.
VIERAILU KANSALLISARKISTOON 21.3. KLO 15.30
Kaartin Jääkärirykmentin killan johdolla teemme 21.3. klo 15.30 vierailun
kansallisarkistoon, jossa esittelyn painopisteenä on Puolustusvoimien materiaali. Kokoontuminen kansallisarkiston aulassa klo 15.20 osoite Rauhankatu 17. Ilmoittautuminen viimeistään 19.3. klo 18.00.
ESITELMÄ 23.4. KLO 18.00
Kaartin Jääkärirykmentin killan esitelmä 23.4. klo 18.00 Perinnetalolla: Evl
Petteri Lalu Sotataidon laitokselta kertoo Venäjän sotatoimista Syyriassa.
Ilmoittautuminen viimeistään 18.4. klo 08.00 mennessä toimisto@ajhk.fi tai
kai.wigren@pp.nic.fi tai 0405643295. Henkilötunnus on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä, ellet ole jo aiemmin sitä killalle toimittanut.
MAASTOKUORMA-AUTOSAFARI 28.4. klo 10.00 - 14.00
Autojoukkojen Helsingin killan jäsen, tule maastokuorma-autosafarille.
Osoite: Monninkyläntie 115, PORNAINEN. Safarin järjestää MIL-safari.
Ohjelma on seuraava:
Maastopukuihin pukeutuminen Kahvit ja sämpylät Turvallisuuskoulutus Kalustoesittely/museokierros Vaativahko safari maastokuorma-autoilla
2-3 henkilöä/auto. (Jokainen pääsee vuorollaan ajamaan, ajoneuvoina esim.
Kraz, Zil-131 ja Sisu A-45. Safari reitin pituus on useita kilometriä, sisältäen
suota, mäkiä, kalliota ym.)
Makkaran grillailua laavulla. Varusteiden luovutus ja diplomien kirjoitus
Kesto on noin 4 tuntia.
Kilta osallistuu osallistumismaksuun, jäsenelle hinta on 50 euroa/henkilö.
Ilmoittaudu 23.4. mennessä toimisto@ajhk.fi tai 040 5643295. Safari järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10. Kuljetus Pornaisiin on kimppakyydeillä.
Mukaan kengät, millä pärjää ulkona maastossa.

KILTARETKI PORKKALAAN 9.6.
Lauantaina 9.6. tutustuminen Porkkalan vuokra-alueeseen. Kohteina
mm Kolsarbyn hautausmaa, Siuntion riemukaari, Degerbyn Igormuseo ja Sjundbyn linna. Retken
hinta 10 euroa, jolla katetaan osa
esittelykustannuksista. Osallistumishinta kerätään matkan aikana.
Linja-auto lähtee Kiasman pysäkiltä klo 09.00. Ilmoittautuminen viimeistään 4.6. klo 18.00. toimisto@
ajhk.fi tai 0405643295. Retki on
yhteinen Kaartin Jääkärirykmentin
killan kanssa.
SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA
PUUTTUU EDELLEEN
Jäsenrekisteristä puuttuu osalta jäsenistä sähköpostiosoite tai se on
muuttunut. Ellet ole saanut killalta
sähköpostia, osoitteesi ei ole tiedossamme. Sähköposti mahdollistaa mm nopean ilmoituskanavan
erilaisista tapahtumista, jotka eivät
ole olleet ennakkoon tiedossa, mutta joihin kiltalaiset voivat osallistua.
Lisäksi se mahdollistaa jokaiselle
AJHK:n jäsenelle tilatun Helsingin
Reservin Sanomien sähköisen version lukemisen. Mikäli mahdollista,
pyydämme ilmoittamaan puuttuvan
sähköpostiosoitteen joko sähköpostilla toimisto@ajhk.fi tai killan
nettisivuilla www.ajhk.fi palautelomakkeen avulla tai soittamalla numeroon 040 5643295. Kiitos.
KILTATUOTTEET
Muistathan kiltatuotteemme. Tuet
samalla pienimuotoisesti kiltasi toimintaa. Katso tarkemmin killan kotisivuilta.
Autojoukkojen Helsingin kilta Autopataljoonan ja Autolinnan perinteiden vaalija.
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Laatokan Karjala, Aunus ja Syväri sodissamme 1939 -44
SOTAHISTORIALLINEN MATKA 12.–16.8.2018 su- to
Talvisodan Kannas 12.-14.3. 		

395 €

Karjalalehden lukijamatka aidoille
tapahtumapaikoille. Sis.kuljetus
alk. Kotka, majoitus, puolihoito, käynti
Talvisotamuseossa Viipurissa,
ryhmäviisumi

MATKAOHJELMA

____________________________________
Kotiseutumatka Ala-Urpalaan 19.5.

Matkanjohtajana ja oppaana KTM Göran Lindgren, sotilasasiantuntijana maj Kari Salminen ja avustajana Jarmo Sarjanen. Matkanjärjestäjänä
Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisterinumero 4074/00/Mj Mv.

135 €

12.8.
Sunnuntai
08.00		
Lähtö Helsingistä Mannerheimin patsaalta tilausbussien pysäkiltä Vihdin Liikenne Oy:n turistibussilla.
			
Kiteen Pajarinhovissa omakustanteinen kahvitauko, Värtsilässä ostostauko, jonka jälkeen ajamme Jänisjärven rantaan
			
Lomakylä Gar darikaan, jossa illallinen hotellin ravintolassa.
13.8.
Maanantai
07.00- 08.00
			
			
			
			
			
			
			
21.00		

Aamiainen, jonka jälkeen Wärtsilässä pidettävän ostostauon jälkeen Laatokan rantamaisemiin. Läskelä, Prääsän 		
valtatietä Murheen Ristille. Prääsän tieltä Nietjärvelle ja torjuntataistelujen 1944 muistomerkille U-asemaan, josta Koirino
jan kautta Pitkärantaan. Jatkamme Salmin, Viteleen ja Tuuloksen kautta Aunukseen.
Salmin ortodoksikirkon raunioiden äärellä kevyt kenttälounas ja käynti Salmin hautausmaalla Aunuksen retken
muistomerkillä. Viteleessä kunniakäynti suomalaiselle kenttähautausmaan muistomerkille.
Tuulosjoen ylitämme muistellen loppukesää 1941, jolloin suomalaiset joukot voimakkaan tykistön tukemina hyökkäsivät
joen ylityksen jälkeen vauhdilla kohti Aunusta ja Syväriä.
Majoitumme Aunuksen Troitsankonnussa Hotelli/Lomakylä Staraja Slobodaan.
Illallinen hotellin ravintolassa.							

14.8.
Tiistai
07.00- 08.00
			
			
			
			
			
20.00		

Aamiaisen jälkeen Petroskoin valtatielle ja Syvärin ylittäen Lotinanpeltoon, missä tutustumme Syvärin voiton puistoon,
muistomerkkiin ja museoon, Syvärin voimalaitokselle ja Podporozeen. Jatkamme Vaaseniin ja Kuujärvelle Yrjö Jylhän ru
non maisemiin. Mägrätjärven, Vasoinkylän ja Kuittisen kautta Petroskoin valtatielle ja edelleen Nurmoilaan, missä sijait
sivat VI Armeijakunnan esikunta, lentokenttä sekä Päämajan alaisen 1. Tiedotuskomppanian tukikohta. Sammatuksen, PSSlinjan tukikohdan ja kesän 1944 torjuntataistelujen maaston kautta takaisin hotelliimme. Kenttälounas päivän aikana
Kuujärvellä.
Illallinen hotellissa.

15.8.
Keskiviikko
07.00		
			
			
20.00		

Aamiaisen jälkeen tutustumme Troitsankonnun Aleksanteri syväriläisen luostariin. Sieltä lähdettyämme palaamme
Laatokan rantatietä Alavoisten, Tuuloksen ja Viteleen kautta kohti vanhaa Suomen rajaa Rajakonnussa, josta Pitkärannan
ja Läskelän kautta Sortavalaan. Retkilounas maastossa, minkä jälkeen Sortavalaan Hotelli Seurahuoneelle.
Illallinen hotellin ravintolassa.

Kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmään.
Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset joissa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat.

16.8.
Torstai
07.00- 08.00
			
			
			
			
22:00		

Aamiaisen jälkeen bussilla pieni kaupunkikierros, jonka jälkeen kohti rajaa Värtsilässä. a Ruskealan marmorilouhosten
jälkeen pidämme Värtsilässä ostostauon. Ylitämme rajan Niiralan raja-asemalla. Sieltä jatkamme Kiteelle, missä omakus
tanteinen lounastauko Pajarinhovissa.
Lounaan jälkeen Imatran ja Lappeenrannan kautta Taavettiin ja Karhulan, Kotkan, Loviisan ja Porvoon kautta Helsinkiin.
Matkan varrella omakustanteinen kahvitauko.
Arvioitu tuloaika Helsinkiin (riippuu mm. rajan ylitykseen menevästä ajasta).

HRUP:n kevätvuosikokouksessa ja HELRESP:n vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät
yhdistysten valtuuttamat edustajat.

Matkan arvioitu hinta on 648 e/henkilö kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 115 e. Pidätämme oikeuden hinnan
muutokseen. Hinnat on Venäjän osuudelta laskettu vuoden 2017 hintojen pohjalta, koska vuoden 2018 hintoja ei ole saatavilla vahvistettuna.

Piirihallitukset

Matkan hintaan sisältyy 4 yötä ohjelmassa mainituissa hotelleissa ja rekisteröintimaksut hotelleissa, ”vahvistettu ”puolihoito eli aamiainen ja
illallinen hotelleissa sekä kevyitä kenttälounaita ohjelman mukaan, Venäjän ryhmäviisumi ja sen hankinta, asiantuntijaoppaiden sekä matkanjohtajan palvelut sekä ohjelman mukaiset bussikuljetukset. Omalla viisumilla matkustavien hintahyvitys on 76 e.

sis. kuljetus alk. Karhula,
rajavyöhykelupa, kahvit.
ilmoittaudu viim.19.3.

____________________________________
Karjalan Kannas 20.-22.7.

390 €

sis. kuljetus alk. Karhula, majoitus,
puolihoito, ryhmäviisumi,
oppaana evl Aimo Kiukas
Katso lisää:

www.japi-matkat.fi

Puh 05 3559365			
myynti@japi-matkat.fi

Kaivokatu 10
49400 Hamina

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja Helsingin
Seudun Reserviläispiirin kevätvuosikokous
Kokoukset pidetään maanantaina 14.5.2018 Suomenlinnan upseerikerholla: Suomenlinna
C53. Tilaisuus alkaa kello 18.30 yhteisellä kokousesitelmällä.

Matkan hintaa ei sisälly henkilökohtaista matkavakuutusta, alkoholijuomia aterioilla eikä laskutuslisää 5 e / lasku. Matkustettaessa entisen
Neuvostoliiton, erityisesti Venäjän alueella, on varauduttava siihen, että olosuhteet poikkeavat Suomesta. Matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä matka saattaa viivästyä tai matkaohjelma muuttua. Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen ottamista mahdollisen sairauden
varalta. Passin on oltava voimassa vielä 6 kk matkan jälkeen.
Ilmoittautuminen retkelle puhelimitse tai sähköpostitse: Helena Kuosmanen, VL-Matkat,
puhelin (09) 444 774, tai myynti@vihdinliikenne.fi

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat
ilmestyy sähköisenä 9.3.2018.
Pyydämme toimittamaan lehteen
tarkoitetun materiaalin 26.2.2018
mennessä lehden sähköpostiin
reservinsanomat@hrup.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2018
N:o

Aineistopäivä		

Ilmestymispäivä

Paperilehti
2.		
4.6.			15.6.
3.		
17.9.			28.9.
4.		
10.12.			21.12.

Sähköinen lehti
1. 		
26.2.			9.3.
2.		
2.4.			13.4.
3.		
7.5.			18.5.
4.		
13.8.			24.8.
5.		
15.10.			26.10.
6.		
12.11.			23.11.
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Tomi Alajoki
puh. 045 128 3636
tomi.alajoki@hrup.fi

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

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

www.hrup.fi

www.helresp.fi

TULE

MUKAAN

RESERVILÄISTOIMINTAAN
Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia
kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liittoon kuuluu 20 reserviupseeripiiriä ja yli 300 paikallista
jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 28.000 henkilöjäsentä.
Jäseneksi voi liittyä reserviupseerikoulutuksen saanut henkilö.
Reserviläisliitto on reserviläisten ja muiden suomalaisten kenttäkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa
ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340
paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henkilöjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.
Leikkaa katkoviivaa pitkin.

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI
Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Nimi
Osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin
Syntymäaika

Sähköposti

MPY Oy
Tunnus 5006084
00003 VASTAUSLÄHETYS

Sotilasarvo
Allekirjoitus

Tätä lehteä jaetaan kertausharjoituksissa
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