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Aatos Luotonen puheenjohtajaksi Laajalahteen

Tiistaina 28.1.1969 kokoontuivat vuorostaan Laajalahden ja sen ympäristön re-
servin upseerit Laajalahden kansakouluun keskustelemaan oman yhdistyksen 
perustamisesta alueelleen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yliluutnantti 
Aatos Luotonen ja sihteeriksi vänrikki Leif Hennum.

Piirin toimistopäällikön, luutnantti Kai Runelan selostettua HRUP:n organisaati-
ota ja piirin suunnitelmia uusien aluekerhojen (=RUL:n jäsenyhdistysten) muo-
dostamiseksi keskusteltiin asiasta vilkkaasti.

Yksimielisesti päätettiin perustaa oma yhdistys, jonka nimeksi päätettiin Laa-
jalahden Reserviupseerit ry. Kun yhdistykselle oli hyväksytty säännöt (RUL:n 
mallisääntöjä soveltaen) päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumääräksi tulee 
seitsemän.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti filosofian 
maisteri, yliluutnantti Aatos Luotonen ja varapuheenjohtajaksi niinikään yk-
simielisesti konemestari, luutnantti Leo Saurén. Hallituksen jäseniksi valittiin 
vänr Seppo Sahala, vänr Leif Hennum, ylil Asko Kukkamäki, kapt Aarne Salo ja 
ltn Erkki Koivisto.

Uudenmaan Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja, majuri Pauli Salmonen toi 
oman piirinsä tervehdyksen kokoukselle ja onnitteli uuden yhdistyksen perusta-
misen johdosta.

Laajalahden Reserviupseerit ry:llä on tarkoitus koota alueensa reservin upseerit 
riveihinsä ja kehittää toimintaansa myös alueen muiden veljesjärjestöjen kans-
sa yhteistoiminnan merkeissä. Vasta perustetu yhdistyksen toiminnasta antavat 
lisätietoja ylil Aatos Luotonen puh. 46 11 23 ja vänr Seppo Sahala puh. 51 63 53 
(molemmat virka-ajan jälkeen).
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Uutisia 50 vuotta sitten

Liitto toimimaan ja 
toimintaa liittoon

Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi Suo-
men Reserviupseeriliiton 2. varapuheenjoh-
tajaksi kuluvalle toimikaudelle. Uutena kas-
vona liiton johtotehtävissä lyhyt esittäytymi-
nen on varmaan paikallaan.
 
Olen 46-vuotias reservin kapteeni Ruokolah-
delta. RUL:ssa olen ollut jäsenenä heti Lapin 
Ilmatorjuntarykmentistä kotiuduttuani 1992 
alkaen ensiksi Sallan reserviupseereissa ja 
Tampereen opiskeluvuosien jälkeen Imat-
ralla. Kymmenkunta vuotta vierähti paikalli-
sen Imatran reserviupseerikerhon johdossa 
ja viisi vuotta olen toiminut Etelä-Karjalan 
piirin puheenjohtajana. Jotoksille, ampuma-
toimintaan ja reserviläiskilpailuihin on tullut 
paljon osallistuttua ja erilaisia tapahtumia 
järjestettyä kymmenittäin RUL:n, MPK:n ja 
RESUL:n riveissä.
 
Työkseni toimin yhteyspäällikkönä Etelä-
Karjalan maakuntaliitossa kansainvälisten 
asioiden ja edunvalvonnan parissa. Olen 
myös sivutoiminen majoitusalan yrittäjä. 
Perheeseen kuuluu vaimo, lukiota käyvä ty-
tär ja kouluikäinen poika.
 
Puheenjohtajiston keskinäisessä työnjaossa 
sain ”salkkuuni” mm. järjestö-, jäsen- ja nuo-
risoasiat. Kaksi asiaa, joita erityisesti haluan 
tänä vuonna RUL:ssa omalla panoksellani 
edistää, ovat jäsenhuolto ja nuorten jäsenten 
toiminnan aktivointi. RUL:n jäsenkehitys on 
monta vuotta ollut laskusuunnassa, mihin 
osasyynä on ollut reserviupseerikoulutuksen 
saaneiden kokonaismäärän väheneminen. 
Meillä on kuitenkin Suomessa n. 100.000 
RUK:n käynyttä, joista liiton jäsenenä on alle 
kolmannes. Jäsenpotentiaalia siis on.
 
Oman kokemukseni pohjalta valtaosa reser-
viupseereista on valmis liittymään jäseneksi, 
kunhan jäsenyyttä hänelle aktiivisesti tarjo-
taan ja varsinkin jos kyseisellä paikkakun-
nalla on mielenkiintoista toimintaa tarjolla. 
Henkilökohtainen kontaktointi on kuitenkin 
välttämätöntä. Aluksi kunkin paikallisyhdis-
tyksen kannattaisi soitella läpi kaikki paikka-
kuntansa viime vuosina ylennyksen saaneet 
reserviupseerit. Nimet löytyvät julkisista läh-
teistä ja yhteystiedot saa useimmille selvitet-
tyä numeropalvelusta. Puhelin kouraan siis ja 
toimeksi, kyllä se siitä lutviutuu!
 
Jotta liitossa myös pysytään jäsenenä, on jä-
senmaksulleen saatava vastinetta. Erityisen 
tärkeää tämä on nuorten jäsenten keskuu-
dessa, joille pelkkä reserviupseeriaate ei ole 
riittävä peruste kannatusjäsenyyteen. Myös 
mielekästä toimintaa on oltava tarjolla.
 
Nuorempaa jäsenkaartia ehkä eniten kiin-
nostava toimintamuoto on ammunta. Kun-
kin paikallisyhdistyksen kannattaisi huo-
lehtia siitä, että jäsenistölle tarjoutuisi mah-
dollisuus pitää yllä ampumataitoaan – myös 
heille joilla ei ole omaa kalustoa käytettä-

vissä. Ampumataitohan on myös yksi kes-
keisimmistä sotilastaidoista, ja reserviläis-
toiminnassa osoitettu harrastuneisuus on 
jatkossakin olennainen peruste aseluvan saa-
miselle. Myös muuta maastotaitoja ja kenttä-
kelpoisuutta ylläpitävää toimintaa kannattaa 
järjestää sekä tukea nuorten jäsenten osallis-
tumista esimerkiksi jotoksille ja MPK:n har-
joituksiin. Näillä eväillä myös liiton jäsenis-
tölleen asettamat tavoitteet helpommin täyt-
tyvät. Nehän ovat tiivistetysti: ”liiku, ammu, 
kouluttaudu”.
 
Toiminnallista vuotta 2019 kaikille!

Veli-Matti Kesälahti, kapteeni (res)
Suomen Reserviupseeriliiton 2. varapuheen-
johtaja
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Puheenjohtajilta

Kenttäkelpoisuus 
on vuoden teema

HELRESP:n 
puheenjohtajalta

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

Vuoden 2019 toiminta on käynnistynyt täy-
dellä teholla myös piirin hallituksessa.

Hallituksen jäseninä jatkavat Kati Pitkä-
nen Sisseistä, Markku Haapala TA-Killasta, 
Toni Kallio-Könnö Vantaan Reserviläisistä, 
Tomi Sarilahti Helsingin Reserviläisistä ja 
Jarkko Vihavainen Espoon Reserviläisistä. 
Pj:nä toimii allekirjoittanut Timo Soininen 
ainakin vielä tämän vuoden. Uutena halli-
tuksen jäsenenä on aloittanut Vesa Penttilä 
Merireserviläisistä. Vesalla on kokemusta 
reserviläistoiminnan lisäksi korkean tason 
liikkeenjohdosta. Tämä osaaminen on meil-
le erityisen tarpeeseen uutta piirin toimin-
nanjohtajaa rekrytoitaessa. Toiminnanjoh-
tajamme Kari Talikka on hyvä ja päivittäin 
tavoitettavissa oleva kontakti piiriin. Mutta 
toki meille kaikille piirin hallituksen jäsenil-
le voi tuoda tarpeellisiksi katsottavia asioita 
piirin toimintaan liittyen.

Piirin hallitus on tehnyt yhdessä toiminnan-
johtajan kanssa työpaikkailmoituksen seu-
raavan toiminnanjohtajan palkkaamiseksi. 
Ilmoituksen tekoon osallistuivat kaikki halli-
tuksen jäsenet, mikä oli hyvä osoitus toimi-
vasta tiimistä.

Työpaikkailmoitus julkaistaan nyt ainakin 
alkuun reserviläisten ja yhteistyökumppa-
niemme lehdissä. Kun ilmoitukseen kerät-
tiin kuvausta toiminnanjohtajan tehtävistä, 
listasta tuli melkoisen pitkä. Tuossa listas-
sa yhäkin monet yksittäiset tehtävät jäävät 
yleisten tehtäväkokonaisuuksien alle. Nyt 
hetkeä myöhemmin ymmärtää, että esimer-
kiksi yhteydenpito yhteistyökumppaneihin 
tarkoittaa myös ulkomaiden kontakteja, jo-
ten joitain vieraita kieliäkin olisi hyvä osata 
ainakin auttavasti.

Nyt julkaistussa ilmoituksessa toivotaan ha-
kemuksia liitteineen toimitettaviksi piirille 
1.3. mennessä. Tämän jälkeen hakijat haas-
tatellaan ja jatketaan toiselle kierrokselle so-
veltuvimmiksi arvioitujen kanssa. Parhaassa 
tapauksessa haastattelut tulisi saada val-
miiksi maalis-huhtikuussa. Uuden toimin-
nanjohtajan on tarkoitus olla Kari Talikan 
ohjauksessa riittävän ajan, jotta hän oppii 
tehtävät, kontaktit ja toimintamme vuosi-
kellon.

Padasjoki

Padasjoen Reserviläisliiton ja Reserviupsee-
riliiton yhteisen koulutuskeskuksen ampu-
maratojen tulevaisuuden suhteen on ollut 
toista vuotta käynnissä neuvottelut Panssa-
riprikaatin, Logistiikkalaitoksen, paikallis-
ten reservin yhdistysten, metsästysseuran 
ja RUL:n kanssa. Sopimusneuvottelut ovat 
vahvasti vaikeutuneet, kun keskustellaan 
ratojen mahdollisista ennallistamiskustan-
nuksista, jos rata joskus lakkautetaan. Ol-
laankin varsin hankalassa tilanteessa. Näille 
kustannuksille ei ole vielä löydetty yhdessä 
sovittavaa ylärajaa. Puolustusvoimat vastaa 
tulevaisuudessakin 150 m kivääriradasta.

Kun ajatellaan, että Padasjoen radat ovat 
kuitenkin reserviläisten käytössä pääsään-
töisesti viikonloppuisin, olisi toivottavaa, 
että löytyy käytäntö pienellä käytöllä oleville 
ampumaradoille myös mahdollisen ja toi-
vottavasti ajassa kaukaisen ennallistamisen 
suhteen. Asiasta jatketaan neuvotteluja. Toi-
von, että asiassa saadaan ratkaisu käyttäjien 
ja PV:n välille.

Vaalit

Reserviläisliitto järjestää valtakunnallisen 
vaalipaneelin 14.3. Helsingissä. Tilaisuudesta 
saataneen ajoissa tietoa paikan ja kellonajan 
suhteen. Paikalle pääsee varmaan esittä-
mään muutaman terävän yleisökysymyksen-
kin.

Kaikkiaan toimintaa riittää piirissä ja sen 
yhdistyksissä. Vieläpä näyttää siltä, että ai-
doissa talviolosuhteissa. Toivotan jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille hyvää ja tuloksekasta 
alkanutta vuotta 2019!

Tässä kohtaa vuoden kalenteria ollaan tilas-
tojen mukaan taitekohdassa, jossa uutena 
vuotena annetut lupaukset terveemmistä 
elämäntavoista, lisääntyneestä liikunnasta 
ja painon pudottamisesta alkavat vähitellen 
lipua mielestä. Itsekuri hiipuu, kun sohva, 
suklaa ja suoratoistopalvelut vetävät maan 
vetovoiman lailla puoleensa ja välimerelli-
nen asenne valtaa mielen. Ehkä sitten huo-
menna. On niin pimeääkin. Ja paljon lunta. 
Ehtiihän sitä rantakuntoon myöhemminkin. 
Katsotaan sitten keväämmällä.

Jos jaksat vääntäytyä juoksulenkille, hiihtä-
mään, uimaan, salille tai vaikka vaan käve-
lylle, olet voittaja. Jotkut tykkäävät joukkue-
lajien sosiaalisuudesta, toiset ovat koukussa 
pitkän rääkin tuomaan endorfiinilataukseen, 
kolmannet ammentavat mielihyvää suori-
tuspäiväkirjansa katkeamattomasta sarjasta. 
Reserviläiset voivat kuulua kaikkiin edellä 
mainittuihin, mutta lisämotivaattorina pitäi-
si vielä olla velvollisuudentunto – vaikka se 
ehkä kuulostaakin kovin juhlalliselta. Jokai-
sen pitäisi olla sellaisessa kunnossa, että jos 
pilliin puhalletaan, niin kykenee suoriutu-
maan omasta sa-tehtävästään.   

Varusmiesten liikuntakoulutuksen tavoite 
on, että ”asevelvolliset kykenevät joukkonsa 
mukana täyttämään menestyksellisesti omat 
puolustushaaran, aselajin ja koulutushaa-
ran mukaiset taistelutehtävänsä vähintään 
kahden viikon ajan jatkuvassa taistelukoske-
tuksessa ja keskittämään kaikki voimavarat 
yhtämittaisesti 3–4 vuorokautta kestävään 
vaativaan ratkaisutaisteluun”.  Reserviläisiltä 
ei voi vaatia paljon vähempää. Muuten jää-
vät tehtävät täyttämättä, reserviläisarmeijas-
sa kun ollaan. Väitän että normireserviläi-
selle vaatimus on aika kova.

Haasta sinäkin kave-
risi! Tai yhdistyksesi 
koko hallitus!     
Puolustusvoimat on linjannut, että reservi-
läisen fyysinen kunto tulee jatkossa olemaan 
yksi peruste sodan ajan sijoitukselle. Reser-
viläisten urheiluliitto kehittää ns. Tikki-jär-
jestelmää, johon koulutuksen saaneet kent-
täkelpoisuustestaajat voivat syöttää kunto-
testien tuloksia. Piiri aloitti viime vuonna 
yhteistyön Akateeminen Maanpuolustusyh-
distys ARU:n kanssa siten, että piirin jäsenet 
voivat veloituksetta osallistua ARU:n jär-
jestämiin kuntotestaustapahtumiin. Niiden 
tulokset viedään joko Tikki-järjestelmän 
tai Aluetoimiston kautta PV:n rekisteriin. 
Uskon, että vähitellen rekisteristä löytyvät 
kenttäkelpoisuustiedot alkavat vaikuttaa 
suotuisasti sa-sijoituksiin – ja puuttuvat 
tiedot päinvastoin. Siinä on jokaiselle re-
serviläiselle yksi hyvä syy lisää alkaa miettiä 
oman kunnon kohentamista, tai saavutetun 
hyvän kunnon ylläpitämistä.

Kenttäkelpoisuus on piirin painopistealue 
tälle vuodelle, ja tulemme pitämään aihetta 
esillä useasti. Olisi mahtavaa, jos kuntotes-
titapahtumista voisi tulla uusi paikka tavata 
reserviläiskavereita, oman ja vaikka naa-
puriyhdistyksenkin porukkaa. Ei hampaat 
irvessä, vaan matalalla kynnyksellä, kaveria 
kannustaen, ja tavoitteena edellisen tulok-
sen parantaminen tai edes säilyttäminen. 
Lupaan vuoden aikana haastaa jotkut kans-
sataistelijat mukaan Cooperiin ja lihaskun-
totestiin. Haasta sinäkin kaverisi! Tai yhdis-
tyksesi koko hallitus!     

puheenjohtaja@helresp.fi

puheenjohtaja@hrup.fi

  Uusi piirihallitus aloitti pirteästi

Uusi piirihallitus aloitti toimintansa tam-
mikuussa, ja pirteästi aloittikin. Tärkeim-
pinä kehittämiskohteina nähtiin kenttäkel-
poisuuden osa-alueet - ammunta, fyysinen 
kunto, sotilasammattitaito – ja niiden lisäksi 
viestintä ja kerhojen yhteistoiminta. Jotta 
organisoituminen vastaisi kehityskohteita, 
päätettiin perustaa kaksi uutta toimikuntaa: 
viestintätoimikunta ja koulutustoimikunta. 
Ampuma-, sotilasliikunta- ja järjestötoi-
mikunta piirillä jo olikin. Uskon että näin 
saadaan tehokas porukka miettimään kukin 
omaa kehittämisaluettaan, ja päästään nope-
ammin liikkeelle konkreettiseen tekemiseen. 
Erityisen tärkeänä koen sen, että nuorten 
ääni kuuluu, vastuuta jaetaan ja viestintä 
toimii. 

Viestinnässä kannattaa muistaa, että se 
kuuluu kaikille. Niin piirin toimikunnille 
kuin yhdistyksille. Kehittämisessä voidaan 
aloittaa siitä, että asetutaan ensikertalaisen 
saappaisiin ja vastataan niihin usein kysy-
mättömiin kysymyksiin: Kenelle tapahtuma 
on tarkoitettu? Olenko tervetullut? Mitä 
konkreettisesti tehdään? Mitä varusteita 
tarvitsen? Miten pitää valmistautua? Saisin-
ko kimppakyydin? Milloin lopetetaan? Jo 
näillä yksinkertaisilla lisätiedoilla järjestäjä 
voi madaltaa kynnystä tulla uutena mukaan 
tapahtumaan. Uskon että kunhan viestintä-
toimikunta pääsee vauhtiin, mietimme myös 
mahdollisuuksia parantaa piirin sähköistä 
viestintää. 

Viestintä liittyy myös koulutukseen. Kun 
katsoo vaikka MPK:n kurssikuvauksia, niin 
aika heppoisilla perustiedoilla oletetaan 
reserviläisen aktivoituvan vaikka koko vii-
konlopun mittaiselle kurssille. Kovin selvää 
ei ole sekään, mitkä kurssit muodostavat 
koulutuksellisen kokonaisuuden. Koulutus-
toimikunnan ensimmäisiä tehtäviä on miet-
tiä – toivottavasti hyvässä yhteistoiminnassa 
MPK:n ja RUL:n kanssa – mitä koulutus-
putkia nuorelle reserviläiselle on jo tarjol-
la, miten piiri ja yhdistykset voisivat tukea 
olemassa olevia kursseja kertomalla niistä, 
ja mitä uutta koulutusta tarvittaisiin. Sillä, 
kuka kouluttaa, on vähemmän merkitystä. 
Päätavoite on, että reserviläiset saavat laa-
dukasta koulutusta oikeisiin asioihin, ja jo-
kaisen sotilasammattitaito paranee.

Viestinnässä 
kannattaa muistaa, 
että se kuuluu 
kaikille. Niin piirin 
toimikunnille kuin 
yhdistyksille.

Lue Helsingin Reservin 
Sanomat myös verkosta!

www.reservinsanomat.fi

Matti Riikonen > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Autojoukot Helsingissä 1918 - 2019
Teksti: Majuri Marko Maaluoto

Helsingin varuskunnan 

komendantti 2008-2013

Autojoukkojen historia 
alkaa Helsingissä 
helmikuussa 1918
 Helsingissä autojoukkojen vai-
heiden voidaan katoa alkaneen 
helmikuussa 1918, koska Helsingin 
etappi –nimiseen järjestöön kuului 
osastona autokomennuskunta. Siinä 
oli vapaussodan aikana noin kym-
menen autoa, jotka olivat yksityisen 
lahjoittamia. Tämä autokomennus-
kunta toimi lyhyen historiansa ajan 
aluksi Yrjönkadulla Suomalaisessa 
lyseossa ja myöhemmin Hakasal-
men kadulla (nykyinen Keskuskatu) 
entisessä palokunnan talossa. Sen 
korjauspaja oli Humalistonkadulla, 
josta se sitten aikanaan muutti Kata-
janokalle Merikasarmille asepajaan. 
Viimeksi mainitusta tuli osalle auto-
joukoista pitkäaikainen sijoituspaik-
ka.
 Toukokuun alussa 1918 pe-
rustettiin Armeijan Uudenmaan 
Insinööripiirin Autovarikko, kun 
autokomennuskunta oli hajotettu. 
Tästäkään ei tullut pitkäaikainen 
järjestely, sillä jo heinäkuun alussa 
kaikki armeijan moottoriajoneuvot 
autohalleineen koottiin Yleisesikun-
nan Autokomennuskunta -nimiseen 
joukkoon. Sillä oli tiloja Kampissa 
Turun kasarmilla Runeberginkadun 
varrella tai sen tuntumassa kasarmi-
alueen eteläosissa. Vuodenvaihtees-
sa 1918-1919 autokomennuskunta 
muutti Kruununhakaan Maneesi-
kadun varrelle entisiin Uudenmaan 
tarkk’ampujapataljoonan rakennuk-
siin. Kokoonpanoon kuului Auto-
joukkojen komentaja, ohjaajakoulu, 
varikko ja korjauspaja.

Suomen Armeijan 
Autojoukot 1919 ja 
Autopataljoona 1920
 Sotaministeriön käskyllä Suo-
men Armeijan Autojoukot perustet-
tiin 20.1.1919 ja siihen kuuluvia jouk-
koja sekä toimintoja sijoitettiin ym-
päri Helsinkiä. Sen 1. komppania oli 
Ma-neesikadulla, 2. komppania lä-
heisellä Uudenmaan kasarmilla ja 3. 
komppania puolestaan perustettiin 
Viipuriin. Autojoukkojen esikunta 
sekä korjauspaja olivat Maneesika-
dun kasarmialueella, autohallit Ma-
riankadun varrella sekä Kaartin ma-
neesissa, varikko Fleminginkadulla 
ja polttoainevarasto Seurasaarentien 
luolassa. Helsingissä toimintoja ja ti-
loja oli siis ainakin kuudessa eri pai-
kassa ja siihen päälle vielä Viipurissa 
oleva komppania. Tässä vaiheessa 

Autojoukkoihin kuului kaikkiaan 
kuusi autonkuljettajaa ja kolme au-
toa, näistä kaksi oli henkilöautoa ja 
yksi kuorma-auto. Aiemmin mai-
nitussa Seurasaarentien luolassa ja 
eräissä ympäristön huviloissa toimi 
talvisodan aikana Juha Niukkasen 
johtama puolustusministeriö.
 Seuraavan vuoden lopulla Au-
tojoukot saivat uuden ja helsinkiläi-
sittäin jopa legendaarisenkin nimen 
eli Autopataljoona. Tähän kuului 
esikunta, kaksi autokomppaniaa 
(Helsinki ja Viipuri) ja varikot. Vah-
vuuteen lisättiin vielä 3. komppania 
vuonna 1924, se sijoitettiin Turun 
kasarmille Fredrikinkadulle. Vuoden 
1921 kesällä Autopataljoona muutti 
Merikasarmin itäosan entisiin teh-
dasrakennuksiin. Viipurissa sijain-
nut 2. komppania liitettiin vuonna 
1927 sinne perustettuun Kuormas-
topataljoonaan, jonka jälkeen Auto-
pataljoonan kaikki osat olivat aino-
astaan Helsingissä. Autopataljoonan 
esikunta siirrettiin vuonna 1929 Tu-
run kasarmille Runeberginkadulle. 
Kruununhaassa sijainnut korjaus-
paja siirrettiin Stenbäckinkadulle 
(jossa se sijaitsi vuodet 1930-1938) ja 
kumikorjaamo Taivallahteen.

Talvisotaa edeltävä aika
 Autopataljoona nimettiin Huol-
topataljoona 1:ksi syyskuussa 1930. 
Sen toiminnot jatkuivat Merikasar-
milla ja Turun kasarmilla, jossa oli 
Fredrikinkadun läheisyydessä sen 
lähiharjoi-tusalue. Merikasarmilla 
suurin osa Autopataljoonan käytös-
sä olleista rakennuksista on purettu 
ja nykyään niiden paikalla on Ulko-
ministeriön uudisrakennuksia sekä 
kaupunginosan asuintaloja. Turun 
kasarmilla ei ole enää jäljellä mitään 
Autopataljoonan kasarmeista tai au-
tohalleista, vaan niiden paikalla on 
mm. Kampin keskus, Tennispalatsi, 
asuintaloja ja erilaisia liikehuoneis-
toja.
 Seuraava nimen- ja kokoonpa-
nonmuutos oli edessä vuonna 1934. 
Nyt siitä tuli Helsingin Autokom-
ppania ja sen tehtäviksi määritettiin 
alokaskoulutus, teknillinen koulu-
tus, ajopalvelus ja reservin aliupsee-
rien kouluttaminen. Toiminta jatkui 
Merikasarmilla ja Turun kasarmilla 
vuosiin 1935-1936 asti.
 Komppanian pääosat muuttivat 
juuri valmistuneelle Taivallahden 
kasarmille 6.10.1935, nyt tilojen ker-
rottiin olevan ajanmukaiset. Auto-
halli valmistui vuotta myöhemmin, 
jonka jälkeen Fredrikinkadulla olleet 
ajoneuvot saatiin siirrettyä komp-
panian yhteyteen. Nykyään tässä 
autohallissa toimii K-kauppa ja ka-
sarmin muissa rakennuksissa on 

mm. Taivallahden seurakunnan ja 
hautaustoimiston toimitiloja sekä 
asuntoja ja hoivakodin huoneistoja. 
Kauppaa on sisustettu autojouk-
koihin liittyvillä vanhoilla kuvilla, 
joten paikan historia on tällä tapaa 
paikassa läsnä. Kasarmin ruokalassa 
toimii Ravintola Kaarti, joka sekin 
nimen kautta muistuttaa paikan vai-
heita Kaartin pataljoonan ja Kaartin 
soittokunnan paikkana vuosikym-
meniä.
 Talvisodan 1939 alla Helsinkiin 
perustettiin kuusi autokomppaniaa, 
jotka siirrettiin lokakuun puoleen 
väliin mennessä Karjalan kannak-
selle ja Laatokan Karjalaan. Näiden 
ohella perustettiin sairasautokom-
ppanioita, autokorjaamoja ja poltto-
aineosastot. Muodollisesti Helsingin 
Autokomppania lakkautettiin vuo-
den 1940 lopulla ja saman kohtalon 
koki Helsingin varuskunnassa mm. 
Suomen Valkoinen Kaarti.

Sotavuodet 1939-1945
 Sotavuosina pääkaupungissa 
toimi ainakin Helsingin Autonkor-
jauskeskus. Neuvostoliiton kanssa 
tehdyn rauhansopimuksen jälkeen 
marraskuussa 1944 Helsinkiin sijoi-
tettiin Selvityskeskus, joka oli osa 
Tampereella toimivaa Autovarikkoa.
 Helsinkiläisten autojoukkojen 
perinteitä tai ainakin työn jatkaja on 
kuitenkin Keski-Suomeen Mänttään 
vuonna 1941 perustettu Huolto-
koulutuskeskus. Tähän kuului mm. 
moottoriajoneuvoalan koulutusyk-
siköitä. Se siirrettiin marraskuussa 
1942 Lahteen Hennalan kasarmialu-
eelle ja myöhemmin vielä Hollolaan. 
Vuoden 1945 maaliskuussa se nimet-
tiin Huoltokoulu 3:ksi.

Autopataljoona 
perustetaan uudelleen
 Huoltokoulu 3:n paluu perintei-
sille sijoilleen tapahtui syyskuun lo-
pussa 1947, kun se palasi Helsinkiin 
Taivallahden kasarmille. Samassa 
yhteydessä siihen liitettiin Helsingin 
Komennuskomppanian auto-osasto. 
Tämä komppania kuuluu Kaartin 
pataljoonan perinnejoukkoihin. 
Olympiavuonna 1952 pataljoonasta 
käytettiin jo nimeä Autopataljoona. 
Siihen kuuluivat esikunta, varas-
to, huoltola, korjaamo ja kuljetus-
komppaniasta sekä moottoriajoneu-
vokurssista muodostettu moottori-
ajoneuvokoulu.
 Autopataljoona –nimi vahvis-
tettiin 1.1.1957. Samaan aikaan saivat 
nykyiset nimensä myös perinteiset 
helsinkiläiset joukot Kaartin patal-
joona ja Uudenmaan jääkäripatal-
joona, näistä ensin mainitun kanssa 
tiet tulisivat yhtymään ja aikanaan 
Kaartin jääkärirykmentti yhdistäisi 
nämä kaikki. Autopataljoonaan lii-
tettiin Taivallahden kasarmialueella 
jo aiemmin toiminut Puolustuslai-
toksen Helsingin Autokorjaamo.

Autopataljoonan aika itsenäisenä 
joukko-osastona päättyi syyskuun 
lopussa 1968, kun se liitettiin Me-
rikasarmille sijoitettuun Kaartin 
pataljoonaan. Autopataljoonasta 
muodostettiin Kaartin pataljoonan 
kuulunut Autokomppania ja sen si-
joituspaikkana pysyi Taivallahden 
kasarmialue. Kaartin pataljoonaan 
kuulunut kunniakomppania muutti 
lyhyen ajan sisällä Merikasarmilta 
Santahaminaan. Kaartin pataljoo-
nan esikunta sijoitettiin Taivallah-
den kasarmialueelle, josta se muutti 

Santahaminaan syksyllä 1996 Kaar-
tin jääkärirykmentin perustami-
sen myötä. Samassa yhteydessä 
rykmentin kuljetusjoukkoja yhdis-
tettiin ja uusi Kuljetuskomppania 
jatkoi toimintaansa Santahaminas-
sa. Edustusajoneuvot ja linja-autot 
kuljettajineen olivat Taivallahden 
autohallissa vielä 2000-luvun alussa, 
ennen kuin nekin siirrettiin Santa-
haminaan. Kaartin soittokuntaa lu-
kuun ottamatta kaikki muut olivat 
jo muuttaneet sinne vuoden 2000 
alussa.

Taivallahden kasarmialue
 Venäläisten joukkojen poistut-
tua Helsingistä maalis-huhtikuussa 
1918 jäi vastaperustetuille suoma-
laisjoukoille sekä kaupunkiin jää-
neille Saksan Itämerendivisioona 
sotilaille ainakin lukumäärällisesti 
paljon erilaisia kasarmirakennuksia. 
Näin suurista kasarmialueista Kaar-
tin kasarmi, Merikasarmi ja Turun 

kasarmi täyttyivät kaupunkiin sijoi-
tettujen joukko-osastojen sotilaista. 
Myös useimpiin yksittäisiin esikun-
ta-, asuin- ja muihin rakennuksiin 
löytyi sotaväen piiristä tarvitsija. 
Välitöntä rakentamistarvetta ei siis 
ollut. Helsingin varuskunnassa kan-
takaupungin alueella merkittävim-
mät Puolustuslaitoksen tarpeisiin 
myöhemmin rakennut ovat juuri 
Taivallahden kasarmi 1935-1936 ja 
Tilkan sotilassairaala 1936. Muista 
voisi mainita Suojeluskuntien Yliesi-
kunnan rakennuksen Laivavarusta-
jankadulla ja Helsingin Suojeluskun-
tapiirin kiinteistö Hesperian puiston 
laidalla Döbelninkadulla.

Artikkelin lähteet: Kansallisarkis-
to, Helsinkiä käsittelevä kirjallisuus 
monipuolisesti ja Puo-lustusvoimien 
huolto 1918-1986.

Kuvat: Helsingin kaupungin museo 
ja Sotamuseo.

Suomalainen lyseo

Käyntiportti Seurasaarentien luolille, kuvassa vasemmalla liikennemerkin 
takana näkyvässä muistomerkissä kerrotaan puolustusministeriön toimin-
nasta siellä

Fredrikinkadun kasarmi ja kasarmialuetta 1930-luvun lopulla

Taivallahden kasarmi vuonna 1937



 5Helsingin Reservin Sanomat  >  1 /2019  >  8. helmikuuta   

Paljon pauketta ja paperia
Teksti ja kuvat: Kurssivääpeli 

- Heikki Valkonen

Tapiolan Reserviupseerit päätti 
järjestää SRA-kurssin, koska 
suunnitelmissa on järjestää 
sarja toiminnallisen ammunnan 
tapahtumia. Tarkoitus on 
niissä harjoitella SRA tyyppistä 
toimintaa, kisaamatta 
hampaat irvessä. Enemmän 
opetellen ja hauskaa pitäen. 
Turvallisuuden takaamiseksi 
osallistumiskriteeriksi valittiin 
SRA-kortti, jotta yhtenäinen 
turvallisuuskäytös on 
mahdollista. Piti siis käynnistää 
SRA-kurssi, jotta halukkaat 
saavat osallistumisvaatimuksen 
täytettyä.
 Koska edellisestä TaRun SRA-
kurssista oli aikaa ja tekijät osin 
vaihtuneet, piti käytäntöjä määri-
tellä matkan varrella. Lisäksi vas-
taan tuli kaikenlaisia kysymyksiä, 
joita piti surffata ResUlin, kerhojen 
ja piirien kotisivuilta. Pitääkö olla 
jonkin kerhon jäsen? Voiko osallis-

tua vain osaan kurssista? Saako tulla 
vain harjoittelemaan? Kaikki toivo-
tettiin tervetulleiksi!
 Kerholla on jo pistooleja lainat-
tavaksi, jos omaa ei ole, mutta rigejä 
piti hankkia lisää. Kouluttaja, avus-
tajat, patruunat, taulut - Kaikki piti 
ennakoida, kuukausia ennen. Sitten 
kun kalenteri näytti, että kurssi al-
koi, piti vain toimia omien suunni-
telmien mukaan. 
  Kouluttaja, Kai Haatainen, 
painotti teorialuennolla turvalli-
suuteen vaikuttavia toimia. Jos ei 
ole SRA-kisoissa ollut, jotkut asiat 
hahmottuvat vaikeasti. Sitten kun 
radalle päästiin harjoittelemaan, nii-
hin ei tarvinnutkaan kiinnittää huo-
miota, niin itsestään selviä ne olivat. 
Komennot ovat hioutuneet käytän-
nön mukana ja monista säännöistä 
käytössä on aina vain yksi kerral-
laan. 
 Kurssilaiset kuuntelivat tark-
kaavaisesti ja Kain opastukset otet-
tiin tarkasti vastaan. Meillä oli neljä 
omatoimista pakollista harjoittelu-
kertaa vaatimuksena, jotta opit me-
nisivät käytännön kautta muistiin. 
Tarjosimme näitä harjoittelukertoja 
itse, mutta niitä sai käydä tekemäs-
sä missä ja milloin itselle parhaiten 
kävi. Erilaiset käännökset, liikkumi-
set, taulunvaihdot ja lippaanvaihdot 

alkoivat sujua joka kerralla suju-
vammin. Samalla jäi pois sekunteja 
suorituksesta ja osumatkin kerään-
tyivät taulun keskikohtaa kohti.
 Näyttökokeessa käytiin läpi pis-
tooliohjelmasta sopivat liikkumi-
set, lippaanvaihdot sekä ammunnat 
yhdellä kädellä. Kokeneemmilla 
ampujilla pisteitä tuli miltei täydet, 
eivätkä ajatkaan olleet huonoja. Par-
haiten kokemuksen näki sujuvasta 
ja minimalistisesta liikehdinnästä, 
turhat liikkeet olivat jo karsiutuneet 
kokonaan pois. Kokeen läpäisee, 
kun toiminta on moitteetonta, osu-
mat kohtuullisia eikä huteja tule.
 Kurssilla vallitsi hyvä henki. 
Meininki oli reipasta ja ampumara-
dan siivouskin kävi käden kääntees-
sä. Onneksi mukana oli radan tun-
tevia apureja auttamassa. Järjestelyt 
kuulemma toimivat, joten tyytyväi-
siä harrastajia tuli taas joukko lisää, 
joko kisoihin tai vain lisää oppia 
saaneena harjoittelemaan omaksi 
ilokseen ja kaikkien meidän turvak-
si. Kurssi saa jatkoa alkusyksystä, 
mutta jo hieman edelleen parannet-
tuna. Järjestäjän koordinointi tulee 
ainakin helpottumaan. Tervetuloa!
Nyt siis päästään itse asiaan, eli 
aloittamaan se toiminnallisen am-
munnan tapahtumasarja…

Kadettikunta sata vuotta
 Kadettikunta juhlisti 100-vuo-
tista Itsenäisen Suomen kadettikou-
lutusta perjantaina 25. tammikuuta 
2019 Helsingissä Arkadian Kadetti-
koulussa.
 Itsenäisen Suomen Kadettikou-
lun ensimmäinen kadettikurssi alkoi 
25.1.1919 ja päättyi 31.3.1920. Kurs-
silta valmistui 56 kadettiupseeria. 
Kadettikoulun vuosipäivän juhlaan 
kokoontuneet ensimmäisen kadet-
tikurssin upseerit perustivat Ka-
dettikunnan 27.1.1921. Tänäpäivänä 
Kadettikunnassa on yhteensä 5400 
jäsentä kadetista kenraaliin ja ami-
raaliin.
 Juhlapäivä aloitettiin Helsingin 
Hietaniemen hautausmaalla, jossa 
lasketaan Kadettikunnan puheen-
johtajan, kenraalimajuri Jari Kallion 

johdolla kukkalaite kadetti numero 
yhden haudalle. Kadetti numero 1 
oli ensimmäisen kadettikurssin prii-
mus ja kurssin kadettivääpeli Reino 
Laine. Hauta sijaitsee kirjailija Eino 
Leinon hautamuistomerkin lähei-
syydessä. Tämän lisäksi laskettiin 
seppeleet Sankariristille ja Suomen 
marsalkka Mannerheimin haudalle. 
Tilaisuuteen osallistuivat Kaaderi-
laulajat everstiluutnantti Matti Orla-
mon johdolla.
 Kutsuvierasvastaanotto jär-
jestettiin entisessä Arkadian Ka-
dettikoulussa, joka on nykyisin 
Luonnontieteellinen museo. Tilai-
suuden ohjelmamestarina toimi 
"Arkadian-Munkkiniemen kadetti", 
kadetti Vuori 104. kadettikurssilta. 
Juhlaesitelmän piti eversti Sampo 

Ahto. Rajavartiolaitoksen edelliselle 
päällikölle, kenraaliluutnantti Jaakko 
Kaukaselle luovutettiin Kadettipat-
sas tunnustuksena hänen pitkäai-
kaisesta toiminnasta Kadettikunnan 
tarkoitusperien hyväksi.
 Aikaisemmista puolustusvoi-
main komentajista kenraali Jaakko 
Valtanen osallistui juhlatilaisuuteen. 
Hänen isänsä oli opiskellut 3. kadet-
tikurssilla Arkadiassa. Mukana oli 
myös Kadettikunnan kunniajäsen, 
kenraaliluutnantti Ilkka Halonen. 
Kaaderikuoroa johti Kadettikunnan 
kunniajäsen, everstiluutnantti, Di-
rector cantus Matti Orlamo. Evers-
tiluutnantti Matti Ahtiaiselle luovu-
tettiin Kadettikunnan pienoislippu 
n:o 80.
 Lähde: Kadettikunta.fi

Joulun kunniavartiot 
Hietaniemessä
Helsingin Reserviupseeripiiri or-
ganisoi jouluaattona Hietaniemen 
sankariristille ja Suomen Marsalkka 
Mannerheimin haudalle perintei-
set kunniavartiot. Kunniavartioiden 
johtajina toimivat kapteeni Tomi 
Alajoki ja yliluutnantti Ossi Ikonen. 
Helsingfors svenska reservofficers-
klubb vartioi lisäksi ruotsalaisten ja 
tanskalaisten vapaaehtoisten muis-
tomerkillä, Helsingin rauhanturvaa-
jat taas rauhanturvaajien muisto-
merkillä. Sankarihautojen kunnia-
vartio on järjestetty vuodesta 1946 

lähtien ja Suomen Marsalkan hau-
dalla Mannerheimin kuolinvuodesta 
1951 lähtien. 
 Vuonna 2018 kenraalikuntaa 
vartiossa edustivat puolustusvoimi-
en komentaja kenraali Jarmo Lind-
berg, operaatiopäällikkö kenraali-
luutnantti Eero Pyötsiä, Suomen 
sotilasedustaja EU:ssa ja NATOSSA 
kontra-amiraali Juha Vauhkonen 
sekä ilmavoimien komentaja ken-
raalimajuri Sampo Eskelinen. Vah-
vistuksenaan  heillä oli kahdeksan 
kadettia.
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Heimosodat

Teksti: Göran Lindgren 

Suomalaisten käymät heimo-
sodat 1918–22 ovat jääneet 
varsin vähälle huomiolle 
historiankirjoituksessamme. 
Kovin moni ei varmaan 
tiedä, että heimosodiksi 
luetaan Petsamoon, Vienan 
Karjalaan, Aunukseen ja Viroon 
suuntautuneet suomalaisten 
vapaaehtoisten sotaretket, 
osin myös inkeriläisten vapaus-
taistelut. Heimosotiamme 
ei ehkä myöskään mielletä 
osaksi 1. maailmansotaa, 
Venäjän sisällissotia ja Suomen 
vapaussotaa. Ne ovat kuitenkin 
kaikki pieniä palasia suuressa 
pelissä.

Heimosotien luonne 
ja tavoitteet
 Heimosodat olivat vapaaehtois-
ten hankkeita, joita virallinen, itse-
näistynyt Suomi "seurasi katseella", 
tuki monin tavoin mutta ei selvästi 
ollut osallisena. Tavoitteita oli usei-
ta. Vapaussotaamme ne liittyivät si-
ten, että itään suuntautuneet retket 
olivat vastatoimia lähinnä Pohjois-
Suomesta rajan yli siirtyneiden pu-
naisten muodostamaa sivustauhkaa 
vastaan. Kun valkoisten sotatoimien 
painopiste vähitellen kevättalven ja 
kevään kuluessa siirtyi kohti etelää, 
oli olemassa vaara, että pohjoisen 
itärajan yli voisi olla odotettavissa 
Venäjän bolsevikkien tukema suo-
malaisten punaisten offensiivi.
 Merkittävänä liikkeelle paneva-
na voimana oli myös jo 1800 -luvun 
puolella kehittynyt kansallisuusaate 
ja sen myötä ajatus lähialueittemme 
suomensukuisten kansallisuuksien 
saamisesta yhteisen Suomen osaksi. 
Ajatus "Suuresta Suomesta" innoitti 
lähtijöitä. Vienassa ja Aunuksessa 
nämä aatteet saivat myös vastakai-
kua, joskaan eivät varauksetta. Niin-
pä suomalaiset vapaaehtoiset näki-
vät itsensä sorrettujen heimoveljien 
vapauttajina.

 Jo vapaussotamme kestäessä 
sotilaspiirit näkivät tarpeelliseksi 
saada itsenäiselle Suomelle edulliset 
strategiset rajat, joita voitaisiin omin 
vähäisin voimin puolustaa itäisen 
naapurin aggressioita vastaan. Eivät-
kä idästä saatavissa olevat taloudel-
liset edutkaan olleet mikään vaati-
maton tekijä. Suunnattomat metsä-
varat ja ainakin Aunuksen suunnan 
viljavat maat houkuttelivat. Niinpä 
yrityksiltä löytyi halua ja kykyäkin 
tukea heimosotureita heidän retkil-
lään.
 Kun eteläinen veljeskansamme 
virolaiset näkivät 1. maailmansodan 
jälkimainingeissa mahdollisuuden 
irtautua Venäjästä, he saivat mer-
kittävää tukea hiukan aikaisemmin 
itsenäistyneestä Suomesta. Suomelle 
oli erittäin tärkeätä, että Suomen-
lahden eteläpuolelta löytyi läheinen 
ystävävaltio. Se oli turvallisuustekijä, 
taloudellisesti edullista ja myös hei-
moaatteen tavoitteiden mukaista.
 Sukulaiskansamme inkeriläis-
ten kohtalona oli jäädä vähitellen 
voimistuvan Neuvosto-Venäjän jal-
koihin. Suomesta käsin heitä kyllä 
koetettiin tukea, mutta varsin vaati-
mattomaksi ja tehottomaksi apum-
me jäi. Ehkä siinä painoi eniten 
geopolitiikka, sillä Venäjän entisen 
pääkaupungin ja bolsevikkivallan-
kumouksen kehdon, Pietarin, sit-
temmin Petrogradin sijainti keskellä 
inkeriläisaluetta teki sen, ettei Suo-
mesta oltu kovin innokkaita operoi-
maan sillä suunnalla.

Epäonnistumisia 
ja menestystä
Pääosa heimosodistamme epäon-
nistui sikäli, ettei niiden tavoitteita 
saavutettu. Tämä koskee hankkeita 
autonomisen Suomen rajojen siir-
tämiseksi itään. Loppusyksyllä 1920 
solmittu Tarton rauha, "häpeärau-
haksikin" heimosotureiden silmissä 
leimautunut, sinetöi rajamme seu-
raaviksi liki 20 vuodeksi. Ainoan 
poikkeuksen muodosti pian hyvin 
arvokkaaksi osoittautuneen Petsa-
mon, Suomen "toisen käsivarren" 
vahvistaminen osaksi itsenäistä Suo-
mea. Sen kuulumisesta autonomi-
seen Suomen suuriruhtinaskuntaan 
oli kyllä sovittu jo 1860 -luvulla, 
mutta asia oli unohtunut vuosiksi. 

Muurmannin retkikuntien merkitys 
ei liene ollut suuren suuri, mutta 
jonkinlaista "reviirimme" kartoitusta 
ne kuitenkin olivat. Toinen onnistu-
minen koettiin osallistumisessa Vi-
ron vapaussotaan. Viro itsenäistyi, ja 
siitä tuli meille seuraavaksi kahdeksi 
vuosikymmeneksi läheinen yhteis-
työkumppani.
 Vienan ja Aunuksen retkien 
epäonnistuminen johtui monista 
tekijöistä. Kun Suomi ei virallisesti 
käynyt näitä sotia, retkiltä puuttui 
täysipainoinen taloudellinen ja so-
tilaallinen tuki. Vapaaehtoiset hei-
mosoturit olivat lisäksi varsin kir-
javaa joukkoa, myös motiiveiltaan 
ja erityisesti osaamiseltaan. Retkille 
lähdettiin palkkasotureina ja muu-
tamien kuukausien sopimuksilla. 
Kun olosuhteet itärajamme tuolla 
puolen olivat erittäin hankalat, so-
pimuksia ei yleensä haluttu uusia. 
Tappioitakin tuli, ja ne masensivat 
mieliä. Pettymyksiä tuottivat myös 
heimoveljemme, jotka eivät lop-
pujen lopuksi olleetkaan valmiita 
merkittäviin ponnistuksiin omassa 
asiassaankaan. Tyypillistä näyttää 
olleen esimerkiksi Vienassa esiinty-
nyt ajattelu: "A olkoon meillä isäntä 
Venäjä, Englanti tai Suomi kun myö 
vaan saamma olla rauhassa."
 Siinä tulikin mainittua yksi 
merkittävä tekijä, joka ei ollut omi-
aan edistämään heimosoturiemme 
operaatioita. Se oli Englanti, joka 
suojautuakseen vihollisensa Saksan 
vielä viimeisiltä yrityksiltä rantautui 
Muurmanniin ja muodosti siellä val-
koisista venäläisistä ja suomalaisista 
punaisista (erikoinen yhdistelmä!) 
Muurmannin legioonan. Siitä tuli 
merkittävä sotilaallinen voimatekijä 
Vienan suunnalla. Lisäksi englanti-
laiset aseistivat vienalaisia, joilla oli 
omia itsenäistymisajatuksiaan.
 Emme kuitenkaan saa unohtaa 
englantilaisen vahvan laivasto-osas-
ton toimintaa Itämerellä ja Suomen-
lahdella. Sillä oli oma merkityksenä 
Viron itsenäisyystaistelussa, sillä se 
tuki Venäjän sisällissodassa valkoista 
osapuolta ja toisaalta torjui saksa-
laisten vapaajoukkojen yritykset pa-
lauttaa Baltian maat saksalaisparo-
nien hallintaan. Erittäin mielenkiin-
toisia olivat tämän laivasto-osaston 
osan operaatiot Kronstadtia ja sen 
sisarlinnoitusta Krasnaja Gorkaa 

(Inkerinmaan Yhinmäki) vastaan. 
Kyseinen laivasto-osasto tukeutui 
Suomen puolella Koivistolle, itse-
näisen Suomen alueelle ja valtiojoh-
tomme hyväksymänä!
 Helsingin Reserviupseeripiirin 
Senioriupseerien Kerhon toimin-
ta 2019 rakentuu vuoden teeman 
ympärille. Ja tuo teema on: Suomi 
1919 ja 2019; Suomen geopoliittinen 
asema kansakuntana kansakuntien 
joukossa. Teeman puitteissa järjes-
tetään esitelmiä, matkoja ja huipen-
nuksena perinteinen Syysseminaari 
24.10. Katajanokan Kasinolla klo 13–
19 otsikolla: Itsenäinen Suomi ja sen 
naapurit 1919–2019; Venäjä, Saksa, 
Viro ja Ruotsi.
 Toimintavuoden toinen esitel-
mä tutkii heimosotiamme ja niistä 
erityisesti Vienan suuntaa. Esitel-
möitsijänä on tutkija ja tietokirjailija 

Pekka Vaara, jonka teos "Viena 1918. 
Kun maailmansota tuli Karjalaan." 
julkaistiin viime vuonna. Esitelmä 
pidetään Töölöntorin auditoriossa 
torstaina 14.2. klo 18.00 alkaen. Ti-
laisuus on avoin kaikille asiasta kiin-
nostuneille. Ilmoittautumisohjeet 
Senioriupseerien kerhopalstalla.
 13.–16.9. meille avautuu mah-
dollisuus lähteä Viron vapaussodan 
maisemiin suomalaisten vapaaeh-
toisten jalanjäljille. Matkan ohjelma 
on viimeistelyvaiheessa.
 Kannattaa lukea lisää heimoso-
dista: 
Niinistö, Jussi: Heimosotien historia 
1918–1922. Suomalaisen kirjallisuu-
den seura. Helsinki 2016.
Vaara, Pekka: Viena 1918. Kun maa-
ilmansota tuli Karjalaan. Docendo 
2018.

Itsenäisen Suomen puolustusvoimien synnystä 
ja alkutaipaleen johtajista 
Teksti: Göran Lindgren 

Alku aina hankalaa, lopussa 
kiitos seisoo! Näinkin voisi 
varmaan luonnehtia juuri 
itsenäistyneen Suomen 
armeijan johtamista 1918–1939. 
Alkua leimasivat monenlainen 
sekavuus ja repivät ristiriidat. 
Ennen sotia koitti kuitenkin 
parempi aika.

 Senaatin nimeämänä armeijan 
ylimpänä johtajana toimi aina ke-
sään 1918 saakka ratsuväenkenraa-
liksi ylennetty Gustaf Mannerheim. 

Vapaussota, sisällissota, vallanku-
mous, kapina, - nimi riippuu näkö-
kulmasta, päättyi maan laillisen ar-
meijan voittoon. Voittajia olivat Se-
naatin nimeämä Valkoinen armeija 
ratsuväenkenraali Gustaf Manner-
heimin johdolla ja Hangosta maihin 
noussut saksalainen Itämerendivisi-
oona kenraalimajuri, kreivi Rüdiger 
von der Goltzin johdolla.
 Edelleen väitellään siitä, mikä 
lopulta oli saksalaisten merkitys 
sodan lopputuloksen kannalta. No-
peuttiko Itämerendivisioona vain 
sodan kulkua, tai ratkaisiko se sen? 
Sodan loputtua Mannerheim sai 
kuitenkin lähteä ja tilalle tulivat 
muut miehet, hekin "pätkätyöläisi-
nä" niin kauan, kun saksalaissuunta-

us oli vallalla. Maailmansodan pää-
tyttyä Saksan tappioon vuoden 1918 
lopulla kuningashaaveet Suomessa 
jäivät, ja Helsingin vapauttajana juh-
littu kreivi von der Goltz joukkoi-
neen lähti maasta joulukuussa 1918.
 Saksalaisten lähdettyä syntyi 
uusi tilanne. Alettiin määrätietoi-
sesti rakentaa itsenäistä, demokraat-
tisesti hallittua Suomea. Se oli vält-
tämätöntä länsivaltojen saamiseksi 
itsenäisyytemme taakse. Puolustus-
voimien johdossa vallasta alettiin 
kamppailla, ja se kamppailu jatkui 
valitettavasti pitkään, osin näkyvä-
nä, osin pinnan alla. Johtaisivatko 
armeijaa Tsaarinvenäjän armeijas-
sa koulutuksensa saaneet, Saksassa 
jääkärinä koulutetut tai sitten myö-

hemmin itsenäisen Suomen Kadetti-
koulussa koulutetut upseerit?
 Entä mikä olisi johtajien äidin-
kieli? Koko itsenäistä kansakun-
taamme repivät ja sen rakentamista 
haittasivat 1920–30 luvuilla ikävät 
kieliriidat. Niissä itsenäistynyt kan-
sakunta yritti rakentaa identiteetti-
ään yhden kielen varaan. Kieliriidat 
eivät jättäneet puolustusvoimiakaan 
rauhaan.
 Puolustusvoimiemme ylimmän 
johdon keskinäisiä suhteita häiritsi-
vät myös kateus, kauna ja keskinäi-
nen kilpailu. Jääkäriupseeristom-
mekaan ei ollut täysin yksimielistä 
joukkoa. Pahimmillaan eripura ja 
arvovaltakysymykset häiritsivät so-
tienkin aikana ja saattoivat maksaa 

suomalaisten sotilaiden verta.
 Näistä pitkään vaietuista asioista 
kuulemme Senioriupseerien Kerhon 
Töölöntorin auditoriossa kevätkoko-
uksen 11.4. jälkeen klo 19.00 alkaen 
FT, dosentti Lasse Laaksosen esi-
telmän. Tilaisuus on avoin kaikille 
asiasta kiinnostuneille. Ilmoittautu-
misohjeet Senioriupseerien kerho-
palstalla.

Lue aiheesta lisää:
Laaksonen, Lasse: Mistä sotakenraa-
lit tulivat. Tie Mannerheimin joh-
toon 1918–1939. Helsinki-kirjat 2011
Laaksonen, Lasse: Eripuraa ja arvo-
valtaa. Mannerheimin ja kenraalien 
henkilösuhteet ja johtaminen. Do-
cendo 2014

Heimosodat 1918-1922 teoksen Mattila, Jukka I: Vapaussodan muistomitalit 
2001 mukaan. Alkuperäinen karttapohja Eero Kuussaaren. Lähde: Niinistö, 
Jussi: Heimosotien historia 1918-1922. SKS, Helsinki 2016, s. 14.
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Nuorten upseerien toimikunta 
aktiivisessa toiminnassa
Helsingin Reserviupseeripiirin 
nuorten upseerien toimikunta jär-
jestäytyi kokouksessaan 30.1.2019. 
Vuonna 2019 toimikunnan puheen-
johtajana toimii ltn Axi Holmström 
ja varapuheenjohtajana vänr Miika 
Koistinen.
 Toimikunta toimii aktiivisesti ja 
järjestää paljon erilaisia tilaisuuksia. 
Vuonna 2019 on tulossa muun mu-
assa sotilasesterataharjoitus, tehtä-
vätaktiikkaharjoitus, neljä kerhojen 
nuorisoupseereille tarkoitettua ver-
kostoitumis- ja vertaistukitapaamis-
ta sekä tutustumisammunnat aina 
viimeisimpänä kotiutuneelle reser-
viupseerikurssille.
 Toimikunta järjesti tammikuun 
lopulla kaksi tutustumisammunta-
tilaisuutta. Maanantaina 28.1. pi-
dettiin 6.12. ylennetyille Helsingin 
seudulla asuville reserviupseereille 
tutustumisammunta. Ammuntoihin 
osallistui 17 henkeä, joista 7 liittyi 
reserviupseeriliiton jäseniksi. Tilai-
suuden tavoitteena olikin nimen-
omaan jäsenhankinta.
 Tiistaina 29.1. nuorten upseerien 
toimikunta järjesti perinteisen tu-
tustumisammunnan viimeksi kotiu-
tuneelle reserviupseerikurssille, joka 
tällä kertaa on kurssi 252. Kesällä, 
reserviupseerikurssin vielä kestä-
essä, oli kurssi osallistunut RUL-
info-oppitunnille, jolla suurin osa 
oli täyttänyt liiton jäsenlomakkeen. 
Helsingin seudulla asuvista useam-
pi kymmenen täytti lomakkeen ja 
liittyi näin johonkin Helsingin piirin 
kerhoon kotiutumisen yhteydessä.
 Kurssin 252 vänrikit ja aliluut-
nantit on siirretty reserviin joulu-
kuussa 2018, ja tutustumisammun-
taan kutsuttiin kaikki reserviupsee-
riliiton Helsingin piiriin aikanaan 
liittyneet. Jo paikalle saavuttaessa 
nähtiin monta iloista jälleennäke-
mistä, sillä suurin osa osallistujista 
ei ollut tavannut toisiaan kotiutumi-
sen tai reserviupseerikurssin päätty-
misen jälkeen.
 Ammunnan lisäksi piirin nuor-
ten upseerien toimikunnan edusta-
jat kertoivat uusille vänrikeille, mitä 
mahdollisuuksia reserviupseeritoi-
minta tarjoaa ja miten pääsee mu-
kaan kerhojen toimintaan, ammun-
toihin, koulutukseen ynnä muuhun 

omaa osaamista kehittävään toi-
mintaan. Tavoitteena on luoda nuo-
ren reserviupseerin urapolku, joka 
madaltaa kynnystä osallistua toi-
mintaan heti kotiutumisen jälkeen. 
Tilaisuus oli onnistunut, osallistujia 
oli kaksikymmentä. Vänrikkiam-
munnat on järjestetty kurssista 249 
alkaen, ja perinne tulee jatkumaan.
 Toimikunta painottaa, että jo-

kaisen reserviupseerikerhon tulisi 
nimetä itselleen nuorisoupseeri, 
jonka tehtävänä on muun muas-
sa olla yhteydessä kerhon nuoriin 
jäseniin ja toivottaa etenkin uudet 
jäsenet tervetulleiksi. Tukea nuori-
soupseerin tehtävässä toimimiseen 
saa nuorten upseerien toimikunnal-
ta, joka järjestää neljästi vuodessa 
nuorisoupseerien tapaamisen.   

Korkea maanpuolustustahto ei ole itsestäänselvyys
 Viime marraskuun lopussa 
Maanpuolustustiedotuksen Suun-
nittelukunta MTS julkaisi jokavuo-
tisen mielipidetutkimuksensa tulok-
set, joissa huomio kiinnittyi maan-
puolustustahdon heikentymiseen 
erityisesti nuorten keskuudessa. 
Korkea maanpuolustustahto on yh-
teiskunnan yhtenäisyyden kannalta 
tärkeä asia, mutta sen ylläpitäminen 
vaatii käytännön toimia, RUL:n pu-
heenjohtaja Mikko Halkilahti totesi 
RUL:n liittohallituksen kokouksessa 
Helsingissä.  
 Merkittävämpänä huomiona ky-
selyssä aikaisempiin vuosiin verrat-
tuna oli se, että maanpuolustustahto 
on heikentynyt edellisestä kyselystä 
kuudella prosenttiyksiköllä. 
 Tutkimuksessa maanpuolustus-
tahtoa tutkitaan seuraavalla kysy-
myksellä: Jos Suomeen hyökätään, 

niin olisiko suomalaisten mielestän-
ne puolustauduttava aseellisesti kai-
kissa tilanteissa, vaikka tulos näyt-
täisi epävarmalta? 
 Laskua on tutkimuksen mukaan 
reilusti, mutta toisaalta se mahtuu 
vielä virhemarginaaliin. Kuitenkin 
trendi viimeisen kymmenen vuo-
den ajalta osoittaa maanpuolustus-
tahdon heikentyneen. Ainoastaan 
turvallisuustilanteiden muutokset 
lähialueillamme vaikuttavat selväs-
ti maanpuolustustahtoa nostavasti, 
kuten kävi vuonna 2014, jolloin Ve-
näjä valtasi Krimin ja Ukrainan sota 
alkoi. 
Maanpuolustustahdon heikkene-
minen on syytä ottaa vakavasti. Eri-
tyisesti nuorten eli alle 25-vuotiai-
den maanpuolustustahto näyttäisi 
romahtaneen. Laskua on peräti 17 
prosenttiyksikköä. Tähän on erityi-

sesti kiinnitettävä huomiota. Ny-
kynuorten kiinnekohta viime sotiin 
on katkennut, koska veteraaneja 
ei enää perhepiiristä löydy. Uskon 
tällä olevan myös suurta merkitys-
tä maanpuolustustahdon laskul-
le. Lisäksi nuoret saattavat kokea 
maanpuolustustahtoa mittaavan 
kysymyksen ”vanhanaikaiseksi”, kos-
ka sodan kuva on muuttunut ja esi-
merkiksi kyberhyökkäystä vastaan 
ei aseellinen puolustaminen ole pa-
ras vaihtoehto. Lisäksi moni nuori 
saattaa kokea, että maata voi puo-
lustaa monella eri tapaa, kaikkia ei 
tarvita aseelliseen puolustamiseen. 
Tätä tukee myös tutkimuksessa ollut 
kysymys: Jos Suomeen hyökätään, 
olisitteko itse valmis osallistumaan 
maanpuolustuksen eri tehtäviin 
kykyjenne ja taitojenne mukaan? 
Tähän kysymykseen myöntävästi 

vastasi 75 % nuorista ja 84 % koko 
väestöstä.
 Tiedotusta maanpuolustuksesta 
ja kokonaisturvallisuudesta tarvi-
taan lisää erityisesti nuorille. Tätä 
työtä toki Suomen Reserviupseeri-
liitokin jo tekee, mutta aina voimme 
tehdä sitä paremmin. Maanpuolus-
tusjärjestöt ovat tässä kokonaisuu-
dessa keskeisessä roolissa ja yhdessä 
teemme sen tehokkaammin. Myös 
valtiovallan on oltava huolissaan 
maanpuolustustahdon heikkenemi-
sestä ja sieltä on löydyttävä resursse-
ja mm. tiedotustoimintaan. Tärkeää 
on, että tietoa kokonaisturvallisuu-
desta voidaan välittää kattavasti kai-
kille nuorille. Tässä korostuu eritys-
esti koulujen ja oppilaitosten rooli. 
Tehtävää tukisi myös se, että työn 
alla olevan vapaaehtoisen maan-
puolustuksen lain uudistamisen 

yhteydessä turvallisuus- ja varautu-
miskoulutus lisättäisiin Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen julkiseksi 
hallintotehtäväksi.
  Lisätietoja: Puheenjohtaja Mikko 
Halkilahti mikko.halkilahti@rul.fi. 
Lähde: Suomen Reserviupseeriliitto

Museo Militariassa 
vieraili vuonna 2018 yli 
25 000 kävijää

Hämeenlinnassa Linnankasarmilla 
sijaitsevan Museo Militarian kävijä-
määrä jatkoi kasvuaan. Vuonna 2018 
museossa vieraili yhteensä 25 113 kä-
vijää (vuonna 2017 yht. 23 306 hlöä, 
vuonna 2016 19 816 hlöä). Kokonais-
kävijämäärä kasvoi 7,8 %. Lukuun 
on laskettu näyttely- ja tapahtuma-
kävijöiden lisäksi kokous- ja juhlati-
loja käyttäneet vieraat. Kokonaiskä-
vijämäärään eivät sisälly tieto- ja ko-
koelmapalveluiden käyttäjät eivätkä 
ravintolan asiakkaat.
 Näyttely- ja tapahtumakävi-
jöiden määrä oli 19 605 henkilöä 
(vuonna 2017 yht. 19 239 hlöä). Suu-
rin kasvu nähtiin kokous- ja juh-
lavieraiden määrässä, joka vuonna 
2018 oli 5 508 henkilöä (vuonna 2017 
yht. 4 067 hlöä). 
 Alkanut vuosi 2019 tuo Museo 
Militariaan jälleen uusia näyttelyitä 
ja monipuolisia tapahtumia. Muse-
on vaihtuvissa näyttelyissä esitellään 
monipuolisesti sotahistoriaan ja 
maanpuolustukseen liittyviä näkö-
aloja myös museon kolmen aselajin 
ulkopuolelta. Vaihtuvia näyttelyitä 

rakennetaan museon päärakennuk-
seen, Tykkihalliin ja omaan raken-
nukseensa museon ulkonäyttelyalu-
eella. Vuonna 2019 Museo Militari-
an ohjelmistossa on kaksi päättyvää 
ja kaksi uutta vaihtuvaa näyttelyä. 
Helmikuussa Tykkihallissa avautuu 
“Kaarlo Kivekäs – Kolmen armei-
jan kenraali”, joka esittelee tykistön 
tarkastajanakin toimineen kenraa-
liluutnantti Karl Edvard Kivekkään 
(1866–1940) elämää. Näyttely siirtyy 
Museo Militariaan Poikilo-museois-
ta Kouvolasta.
 Viestiaiheiset näyttelyt “QSO 
– Minulla on yhteys!”, “Viestisotaa 
Rukajärvellä” ja “Viestijoukkojen 
synty” ovat nähtävillä vaihtuvien 
näyttelyiden rakennuksessa 7.3.2019 
asti. Toukokuussa vaihtuvien näytte-
lyiden rakennuksessa avautuu Mu-
seo Militarian omaa tuotantoa oleva 
näyttely kaatuneiden huollosta talvi- 
ja jatkosodan aikana.  
Ajantasaiset tiedot tapahtumista ja 
näyttelyistä löytyvät museon verk-
kosivuilta www.museomilitaria.fi.
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Jukka Sassi - henkilöesittely
Tässä artikkelissa kerrotaan henki-
löstä, jotka monet lehtemme lukijat 
tuntevat jo entuudestaan. Kyseessä 
on luutnantti evp Jukka Sassi. Vii-
me vuoden syyskuun ensimmäisestä 
päivästä lähtien hän on ollut reservi-
läinen. Jukka Sassi palveli Helsingin 
Santahaminassa ensin Uudenmaan 
Jääkäripataljoonassa ja vuodesta 
1996 alkaen perustetussa Kaartin 
Jääkärirykmentissä. Palvelusvuosia 
opistoupseerille ehti kertyä 31 ja sii-
hen lisäksi varusmiespalvelus pääl-
le. Sassi asui 90-luvun alussa neljä 
vuotta Helsingissä, mutta muutti ta-
kaisin kotiseudulleen Lohjalle vuon-
na 1993, jossa asuu edelleen.
 1990-luvun puolivälissä, kun va-
paaehtoinen maanpuolustuskoulu-
tus alkoi uudestaan maassamme, oli 
ammattisotilas Sassi mukana autta-
massa koulutuksissa, vapaaehtoises-
ti, omalla ajallaan ja ilman mitään 
korvauksia.
 – Muistan hyvin tuon ajan ja 
koulutusten alkamisen. Nuoret 
pääkaupunkiseudun vänrikit Ville 
Maijanen, Heikki Valkonen ja Arto 
Pulkki tulivat tuolloin tutuiksi, kun 
heidän kanssaan tehtiin yhteistyötä 
sissitoiminta- ja komppanian tais-
telu -kurssien järjestämisessä. Nyt 
meillä jokaisella on eri näköinen 
passikuva, mutta isänmaallisuus 
yhdistää edelleen ja mielestäni on 

hyvä, että vapaehtoinen koulutus on 
laajentunut noista päivistä, muiste-
lee Sassi.
 Sassi on aseharrastaja, urheilu-
ampuja ja metsästäjä.  Hän kuuluu 
useampaan alan yhdistykseen jä-
senenä. Sassi on Helsingin Asehis-
toriallisen Seuran puheenjohtaja, 
Helsingin Varuskunnan Ampujien 
kiväärijaoston puheenjohtaja sekä 
kansallisen Asehistorian Liiton vara-
puheenjohtaja. Lisäksi hän on Kaar-
tin Jääkärirykmentin killan jäsen. 
Asehistorian Liitto on yksi lausun-
non antaja, kun aselakeja käsitellään 
Eduskunnassa ja Sassi on ollut usein 
kuultavana valiokunnissa asiantunti-
jana. Sassi perusti 2000-luvun alus-
sa Santahaminan kivääripoolin, jolla 
parannettiin oleellisesti pääkaupun-
kiseudun 300 metrin ampujien har-
rastusmahdollisuuksia. Työtä jatkaa 
edelleen samoin periaattein Helsin-
gin Varuskunnan Ampujat.
 – Aselain säätäminen on yksi 
asia, mikä maassamme on nykyään 
menossa huonompaan suuntaan. 
Julkinen paine vaikuttaa siihen, että 
poliitikot tekevät osin paniikinomai-
sia ratkaisuja, jotka heikentävät re-
hellisen aseharrastajan ja maanpuo-
lustajan elämää. Kouluampumiset 
ovat esimerkki tästä. Niiden jälkeen 
hallitus teki aselain muutokset pa-
niikissa. Nykyään, kun maassamme 

tapahtuu esimerkiksi maahanmuut-
tajien tekemiä rikoksia, niin polii-
tikot sanovat, että yksilöt tekevät 
rikoksia, eivät ihmisryhmät. Miksi 
samaa periaatetta ei sitten noudate-
ta aselakien suhteen, kysyy Sassi.
 Syksyllä julkistettu tutkimus 
kertoi, että nuorten maanpuolustus-
tahto on laskenut. Trendistä ollaan 
ihan perustellusti huolestuneita, 
myös osan poliitikkojen taholta. 
– Nykynuoret eivät näe aseellisen 
konfliktin olevan realistinen uhka 
tulevaisuudessa. Globalisaation ole-
tetaan tekevän koko maailmasta 
yhtä suurta perhettä, mutta se on 
utopia, joka ei ikävä kyllä toteudu. 
Ilmastonmuutos nähdään nuorten 
silmissä suurempana uhkana, kuin 
aseellinen konflikti. Tätä taustaa 
vasten ymmärtää, että nuoret eivät 
välttämättä koe aseellista maanpuo-
lustusta niin tärkeänä, kuin aiemmat 
sukupolvet. Varusmiespalveluksen 
koetaan vain haittaavan opiskelu- ja 
työllistymismahdollisuuksia, varsin-
kin miehistön taholta, sanoo Sassi
 Miten aselait sitten ovat vaikut-
taneet kansalaisiin? Monellakin ta-
paa. 
– Vuonna 2010, kun aselakia säädet-
tiin, niin Hallintovaliokunta edellyt-
ti lausunnossaan, että maassamme 
tulee olla riittävän kattava ampu-
marataverkosto. Miten tuo on to-

teutunut, ei mitenkään. 
Äänestäjän kuluttajan-
suoja on aika heikko 
tänä päivänä. Poliitikot 
tekevät ne toimenpiteet, 
joilla saadaan mahdolli-
simman suuri äänimää-
rä vaaleissa. Maamme 
äänioikeutetuilla henki-
löillä 14%:lla on aselupa, 
mutta kukaan ei halua 
profiloitua heidän etu-
jensa ajamisessa, mutta 
eipä moni puolue sitä 
sallikaan edustajilleen. 
Äänet vaaleissa kyllä kel-
paavat, mutta sitten se 
unohdetaan. Itse muutin 
juuri vuonna 2011 vaa-
leissa äänestyskäyttäyty-
mistä aselain takia. Kun 
rehellinen, veroja mak-
sava, maanpuolustus-
henkinen aseharrastaja 

asetetaan saman kategoriaan kou-
luampujien kanssa, niin kiitos - nyt 
riitti, lataa Sassi.
 – Asevelvollisuus on kansain-
välisesti harvinainen tapa hoitaa 
maanpuolustus. Maamme korkea 
koulutustaso osaltaan mahdollistaa 
tämän toteutumisen. Jokamiehen 
oikeudetkaan eivät ole maailmalla 
yleisiä, meillä on vain totuttu tähän 
hienoon järjestelmään. Meidän tu-
lisi mielestäni lisätä Perustuslakiin 
maanpuolustusoikeus. Oikeudet 
kun ovat aina velvollisuuksia muka-
vampia. Jos lakiin kirjattaisiin seu-
raava lause:
 ”Jokaisella varusmiespalveluk-
sen suorittaneella on oikeus yllä-
pitää maanpuolustustaitojaan, vi-
ranomainen ei saa ilman painavaa 
henkilöön perustuvaa syytä rajoittaa 
tämän oikeuden mukaisten taito-
jen harjoittelua.” saisimme niiden 
potentiaalisten, myös miehistöön 
kuuluvien reserviläisten, aktiivisuu-
den todennäköisesti nousemaan. 
Ampumataito on sotilaan tärkein 
taito ja sitä pitäisi harjoitella myös 
varusmiespalveluksen jälkeen. Ny-
kyään tilanne on skitsofreeninen. 
Puolustusvoimissa tehdään töitä, 
että nuorille syntyisi korkea maan-
puolustustahto. Ase- ja ampuma-
koulutusta annetaan perusteellisesti, 
jotta taidot kehittyisivät sotilaalta 
edellytettävälle tasolle.  Ampuma-
koulutusoppaassakin sanotaan, että 

olisi hyvä, jos koulutus herättäisi 
koulutettavissa halun ruveta harras-
tamaan ammuntaa varusmiespalve-
luksen jälkeen. Vaan mitä tapahtuu 
todellisuudessa, kun olet kotiutu-
nut? Aselupaa hakiessa ilmoitetaan, 
että ase on joko liian tulivoimainen, 
helposti kätkettävissä tai hakija on 
liian nuori ja muita oikeasti täysin 
löperöitä syitä, joilla ei tosiasias-
sa paranneta yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta. Näin saa poliisivi-
ranomainen vesitettyä kaiken sen, 
mihin on siihen saakka toisaalla 
valtion hallinnossa eli Puolustus-
voimissa panostettu ja maanpuo-
lustustahtokin saadaan laskemaan. 
Olisi parempi, jos poliisin resurssit 
keskitettäisiin sisäisten turvallisuus-
uhkien torjumiseen, eikä rehellisten 
maanpuolustajien simputtamiseen. 
Tämän takia tarvitsemme Eduskun-
taan henkilön, joka selkeästi asettuu 
isänmaan ja reserviläisten etujen 
valvojaksi, lopettaa suorasanainen 
Sassi.
 Jos haluat Sassin tulevan kerto-
man näkemyksistään, vaikka koko-
ukseen tai vastaavaan tapahtumaan, 
häneen voi ottaa yhteyttä. Hän on 
ehdolla eduskuntavaaleissa 2019. 
Sähköposti: jukka.sassi@gmail.com 
tai puhelin 0400 – 898 634.

Jukka Sassia haastatteli
Ville Maijanen, majuri (res)

Itä-Helsingin Reserviupseereille oma sakolainen
Teksti: Toivo Haimi

Kuva: Jack Tarvajärvi
 Toiminnan vuosi 2019 pyörähti 
toden teolla käyntiin Itä-Helsingin 
Reserviupseereille, kun yhdistys 
hankki tammikuussa käyttöönsä Sako 
M92S-reserviläiskiväärin kaliiperissa 
7,62 x 39 mm. Kerhon kivääri vastaa 
olennaisilta toiminnallisuuksiltaan 
Puolustusvoimien käytössä olevia ki-
väärimalleja.
 ”Oma reserviläiskivääri vahvistaa 
entisestään ammunnoissa käytettävää 
kalustoa”, sanoo Itä-Helsingin Reser-
viupseerien puheenjohtaja, luutnantti 
res. Toni Selin. ”Oma kivääri mahdol-
listaa myös ammuntojen järjestämi-
sen ilman muilta järjestöiltä, kuten 
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä 
saatavaa kalustotukea”, hän jatkaa.
 IHRU:n ampumatoiminnan on 
linjattu keskittyvän tulevaisuudessa 
reserviläisammuntoihin, jotka val-
mentavat jäsenistöä toimimaan so-

dan ajan tehtävissään. Puheenjohtaja 
Selinin mukaan nyt hankittu reservi-
läiskivääri tukee erinomaisesti näitä 
tavoitteita. Selin painottaa, että ki-
väärihankinta vastaa erityisesti nuor-
ten jäsenten tarpeisiin, sillä käynnis-
sä olevien lainsäädäntöhankkeiden 
myötä ampumaharrastuksen aloitta-
minen ja omien aselupien hankinta 
hankaloituu näillä näkymin tulevai-
suudessa.
 Ampumataito on tärkeä osa jo-
kaisen taistelijan kenttäkelpoisuutta, 
ja reserviläisyhdistyksillä on merkit-
tävä rooli erityisesti ammunnan mah-
dollistajana niin kaluston kuin tilo-
jenkin osalta. ”Valitettavasti Puolus-
tusvoimien kertausharjoitukset eivät 
mahdollista ampumataidon ylläpitoa 
riittävällä tasolla, joten reserviläis-
yhdistysten omilla ammunnoilla on 
merkittävä rooli yksittäisen taistelijan 
kenttäkelpoisuuden kannalta”, Selin 
sanoo.

 IHRU:n oman reserviläiskiväärin 
hankinta lähti liikkeelle, kun kerhon 
ammunnoissa todettiin tarve hank-
kia omaa kiväärikalustoa. Kerhon 
hallitus päätti kokouksessaan puol-
taa hankintaa, jonka jälkeen haettiin 
hankintalupaa poliisilta. ”Yhteisön 
aselupien hakemusprosessi vastaa 
pääosin yksityishenkilön lupaproses-
sia. Yhdistyksen edustajana proses-
sissa toimii ampuma-asevastaava”, 
Selin kertoo prosessin etenemisestä. 
Nykyisellään hankintaluvat ovat voi-
massa vuoden myöntöpäivästä, joten 
IHRU:n ei tarvinnut pitää kiirettä so-
pivan kiväärin etsimisessä.
 Itä-Helsingin Reserviupseerien 
uudella kiväärillä pääsee ampumaan 
esimerkiksi Padasjoen koulutus-
keskuksessa järjestettävissä, kerhon 
omissa ampumaharjoituksissa. Ker-
hon jäsenten on myös mahdollista 
lainata kivääriä muihin ammuntata-
pahtumiin ohjeistuksen mukaisesti.
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Jukka Knuuti

Voi vain kuvitella, miltä Euroopan kartta näyttäisi, jos Kauko-
pään tehtaanpiippu olisi ollut 20 metriä etelämpänä ja Condorin 
siipi olisi osunut siihen 4. kesäkuuta 1942. Matkustajana oli ni-
mittäin  Mannnerheimia onnittelemaan tullut Adolf Hitler. Näin 
kertoo Hitlerin konetta saattanut Hans Wind Börje Sjögrenin 
hänestä kirjoittamassa kirjassa.
  Legenda Kaukopään piipusta ja Hitleristä elää sitkeä-
nä. Muta onko se totta? Hitlerin Focke-Wulf Condoria lentänyt 
Hans Baur kertoo muistelmissaan ”Mit mächtigen zwischen 
Himmel und Erde” ( Mahtavien kanssa taivaan ja maan välillä) 
lentoon liittyneestä riskitilanteesta. Mutta se ei liittynyt savu-
piippuun vaan tuleen syttyneeseen pyöräjarruun.
  Ulkomaankauppaliiton palveluksessa ollut Ilkka Lampinen 
järjesti 1980-luvulla saksalaisille metsästysmatkoja ja erään täl-
laisen jahdin yhteydessä hän tapasi Herr Hans Baurin. Ajettaessa 
jahdin jälkeen Imatran lähellä Baur näki auton ikkunasta kyltin 
Immola. Hän totesi, että eihän Immola ole täällä vaan Mikkelis-
sä. Lampinen vei Baurin Immolan kentälle ja hän tunnisti pai-
kan. Samalla hän kertoi olleensa Hitlerin päälentäjä ja olleensa 
ohjaimissa myös 4. kesäkuuta 1942 Hitlerin tullessa onnittele-
maan Marskia. Baur luuli tuolloin käydyn Mikkelissä.
  Uhkaava törmäys Kaukopään tehtaanpiippuun oli hänelle 
täysin tuntematon asia, kertoo Ilkka Lampinen. Lampinen ker-
tookin päätelleensä Baurin puheista, että ehkä hän oli laskeu-
tunut kentälle idän suunnasta, jolloin tehtaanpiippu oli satojen 
metrien päässä vasemmalla, kun kone oli jo turvallisesti maassa.
Idän suunnasta tapahtuneesta laskeutumisesta kertoi   Uutis-
Vuoksi- lehdessä 30.5.1982 ilmailuhistorian harrastaja Outi Ru-
okolainen : ”Condor tekee finaalikaarron Salosaaren päällä ja 
aloittaa lähestymisensä (idästä länteen). Kaukopään suojamaalat-
tu piippu jää kauaksi oikealle puolelle.”
  Mistä legenda uhkaavasta törmäyksestä lienee syntynyt? 
Onko Wind edes ollut Condorin lähellä laskeutumisvaiheessa, 
sillä Baur kertoo muistelmissaan, että huonossa säässä hän me-
netti näköyhteyden Condoria saattaneisiin suomalaishävittäjiin, 
joista yhtä Wind lensi.
  Kirja ”Hävittäjälentäjä Hans Wind” perustuu ilmailu-
toimittaja Börje Sjögrenin tekemiin haastatteluihin ja ilmestyi 
vuonna 1984. Kirja oli kohtuullisen huonosti tehty. Kun kirjoitin 
siitä aikanaan kriittisen arvion Uuteen Suomeen, sain kimppuuni 
ilmavoimien sodanaikaisen esikuntapäällikön eversti evp. Risto 
Pajarin. Ihmettelin arviossani mm. sitä, kuinka Sjögren oli tehnyt 
Windistä ilmavoimiemme ykkösässän ”myöntämällä” hänelle 75 
ilmavoittoa, mutta kaikissa dokumenteissa ykkösenä pidetylle Il-
mari Juutilaiselle vain 74 ilmavoittoa 94 sijasta.
  Olisiko mahdollista, että kerran liikkeelle lähtenyt legenda 
olisi Windin päässä muuttunut todellisuudeksi, kun hän muis-
teli tapausta Sjögrenille. Ilmiöhän tunnetaan yleisesti. Vaikkapa 
onnettomuuden silminnäkijöiden kertomukset muuttuvat ajan 
myötä, kun he saavat lisää informaatiota tapahtuneesta. Lisäksi 
on otettava huomioon, että molemmat pilotit viihtyivät hyvin la-
sin ääressä, mistä Sjögrenin kohdalla on omaakin kokemusta. 
Mutta Hitlerin lento Suomeen olisi saattanut jäädä hänen viimei-
sekseen, mutta aivan toisesta syystä, nimittäin ylikuumenneista 
jarruista. Condorin vasemman laskutelineen jarru oli tulessa, 
kun kone pysähtyi Immolan kentällä. Palavan renkaan sammutti 
sittemmin mm. Moskovassa ja Berliinissä suurlähettiläänä olleen 
Rene Nybergin isä. 
  Miksi rengas syttyi? Taas tarvitaan Baurin muistelmia. Ko-
neen lähtöpaikassa mekaanikko oli vioittanut jarruventtiiliä niin, 
että jarru laahasi. Baur toteaa, että jarru olisi saattanut syttyä 
palamaan jo lähtökiidossa Rastenburgissa. ”Vaaraa aavistamatta 
olisin vetänyt laskutelineet sisään ja palava pyörä olisi asettunut 
suoraan moottorinsuojusta vastaan – vaarallisen lähelle usei-
ta tuhansia litroja bensiiniä. Lisäksi oli riittävästi raikasta ilmaa: 
suuri pyörä olisi siten edelleen voinut palaa  - räjähdys, joka 
epäilemättä olisi tapahtunut vasemman tason alapuolella, olisi 
ollut väistämätön”.
  Toisen maailmansodan kulku olisi siis saada toisenlaisen 
suunnan vain siitä syystä, että Hitler halusi lähteä pohjoisen ase-
veljen marsalkkaa tämän syntymäpäivänä. Vierailu, josta juhla-
kalu ei ollut lainkaan innostunut. Eli siis kaikkien jossittelijoiden 
saksalainen sananlasku: Wenn das wenn nicht im Wege wäre. 

Tiedot perustuvat kirjaan Ginzig Stifiulla: Mannerheim ja kul-
kuneuvot. Ajoneuvoja ja asioiden taustoja sekä 4.6.1942 tapahtu-
mat. Hämeenlinna 2011.

Julkaistu aiemmin Suomen Sotilaassa 4/2012.

Kolumni

Hitler ja 

Kaukopään tehtaanpiippu

Kuva: Eesti Filmiarhiiv

Viron Vapaussodan ensimmäinen 
suomalainen kaatunut sai hautakiven

Teksti: Hannele Valkeeniemi, 

Lehdistöneuvos, Suomen 

suurlähetystö, Tallinna 

Vapaussodassa taistelleiden muis-
topäivään 3. tammikuuta 2019 osal-
listui myös puolustusministeri Jussi 
Niinistö. Viron Vapaussodan ensim-
mäinen suomalainen kaatunut on 
haudattu Kuusalun hautausmaal-
le tuntemattomana suomalaisena 
vapaaehtoisena. Vasta viisi vuotta 
sitten selvisi, että hän on Lapual-
la syntynyt ja Isossakyrössä asunut 
Aukusti Tuominen.
 Suomen ensimmäiset vapaaeh-
toiset ovat tulleet 30.12.1918 Tallin-
naan, tässä saapumassa paraatiin 
Pietarinaukiolle, nykyisellä Vapau-
denaukiolle. Taaksepäin katsoo 1.va-
paajoukon päällikkö, majuri Martin 
Ekström. Edessä lisäksi komppanian 
päällikkö Anto Eskola ja luutnantti 
Elmar Kirotar.
 Aukusti Tuominen sai hauta-
kiven 100 vuotta hautaamisen jäl-
keen 3. tammikuuta, kun Kuusalus-
sa vietettiin Viron Vapaussodassa 
taistelleiden muistopäivää. Paikalle 
saapuivat Viron hallituksen ja puhe-
miehistön edustajat. Muistotilaisuu-
dessa puhuivat puolustusministerit 
Jussi Niinistö ja Jüri Luik. Suomesta 
paikalle saapui Aukusti Tuomisen 
omaisia suoraan alenevassa polves-
sa. Yksi heistä on Isossakyrössä asu-
va Heikki Knookala, jolle isoäidin 
isän kohtalo selvisi vasta kuluvan 
vuoden marraskuussa aivan yllätyk-
senä.
 Suomesta lähti Viron Vapaus-
sotaan 3700 vapaaehtoista. He 
kuuluivat Martin Ekströmin joh-
tamaan 1.vapaajoukkoon ja Hans 
Kalmin johtamaan Pohjan Poikiin. 
Ensimmäiset miehet tulivat Viroon 
30.12.1918. Tässä joukossa oli myös 
Aukusti Tuominen.
 Suomen apua Virolle koordinoi 
Helsingissä toiminut Viron avus-
tamisen pääkomitea. Apua Virolle 
ryhdyttiin kokoamaan nopeasti sen 
jälkeen, kun Viron ulkoasiainvaltuu-
tettu Jaan Tõnisson oli lähettänyt 
avunpyynnön.  "Veljeskansaa on au-
tettava!", totesi senaatin istunnossa 
valtiohoitaja Pehr Evind Svinhufvud 
25.marraskuuta 1918.

Sananmukaisesti 
tuntematon sotilas

Aukusti Tuominen sijoitettiin pian 
yhteysmieheksi virolaiseen 1. jal-
kaväkirykmentin 13. komppaniaan. 
Tuominen kaatui Tallinnan lähis-
töllä Kiiun kunnan Kosun kylässä 
5.1.1919. Hänen ruumiinsa löydettiin 
seuraavana päivänä, ja haudattiin 
Kuusalun hautausmaalle 8.1.1919 
tuntemattomana suomalaisena va-
paaehtoisena. Hän jäi tuntematto-
maksi mahdollisesti siksi, hän oli 
vasta saapunut rintamalle, eivätkä 
miehet vielä tunteneet toisiaan. Li-
säksi kaatuneelta oli ryöstetty mm. 
saappaat ja dokumentit.
 Sotahistorian tutkijat ja harras-
tajat saivat selville ensimmäisen kaa-
tuneen henkilöllisyyden vasta 2013. 
Tuomiselta jäi vaimonsa Sanna Tuo-

misen kanssa neljä lasta, ja viides 
lapsi syntyi kaatumisen jälkeen.
 Vuonna 1923 Tuomiselle myön-
nettiin henkilökohtaisesta san-
karuudesta Viron Vapaudenristi, 
arvoluokaltaan VR II/3, ”hinnates 
wahwust, mis Teie üles näidanud 
Eesti Wabadussõjas”. Eli ”kunnioitta-
en urhoollisuutta, mitä olette osoit-
tanut Viron Vapaussodassa”.

Helsingin reserviläisiä 
mukana tilaisuudessa

Mukaan tilaisuuden lippuvartioon 
sekä haudalle oli Helsingistä mu-
kaan päässeet yliluutnantti (res.) Aki 
Kupiainen, vääpeli (res.) Minna Tör-
mäkangas, ylik (res.) Jari Gerasimoff 
ja alik (res.) Samuli Ehn.

Kiertotie Katajanokan Kasinolle

Katajanokan Satamakatu on katkais-
tu parkkihallityömaan vuoksi. Katu 
on poikki useita kuukausia. Kasi-
nolle suositellaan saavuttavan rai-
tiovaunulla numero 4. Lähin pysäk-
ki on Kauppiaankatu. Kävelyreitti: 
Kauppiaankatu – Katajanokankatu 
– Laivastokatu – Kasino.

Kasinolle pääsee ajamaan autolla 
kahta reittiä: Uspenskin katedraalin 
kautta (Satamakatu – Rahapajanka-
tu - Pormestarinrinne – Kanavaran-
ta – Kasino), tai rantaa pitkin piha-
katua Ravintola Sipulin kautta (Ka-
navaranta – Laivastokatu - Kasino). 
Molemmat reitit ovat vain yhden 
kaistan levyisiä, liikenne on kaksi-
suuntaista.

Uusitun Katajanokan Kasinon ka-
tuosoite on Laivastokatu 1, Helsinki.

Kuva: Open Street Map



10  8. helmikuuta  <  1 /2019  <  Helsingin Reservin Sanomat

AT
T EUskottavaa 

turvallisuutta 
– ympäristöä  
unohtamatta.
Atte Harjanne
DI, tutkija, kaupunginvaltuutettu,  
reservin yliluutnantti

atteharjanne.fi
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Poikas valveil´on ! Reservin majuri 
Yrittäjä, DI, 
asianajaja 
 
Eduskuntavaalit 
14.4. 2019 
 
Kokoomus Uusimaa 

KIMMO OILA 
Turvaa tulevaisuutesi 

 
[Herätä lukijan kiinnostus asiaasi kuvaavalla 

lainauksella tekstin alussa. Voit sijoittaa 
tekstilaatikon mihin tahansa paikkaan sivulla 

vetämällä sitä.] 

[Sijoita lähde tähän.] 

 

TONI AHVA
VALINTA VAHVA

www.toniahva.fiPuolustetaan Suomea!

Lisää rahaa puolustukseen
Irti Ottawan sopimuksesta, 
jalkaväkimiinat takaisin
Vähintään 100 hävittäjää
Ei sosialisteja hallitukseen

Isänmaallista asennetta 
eduskuntaan
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Akateemisen Karjala – Seuran Perinneyhdistys ry
Kevään 2019 kuukausiesitelmät

19.2.2019 Jussi Niinistö Viron suomalaisvapaaehtoiset 100v sitten.

19.3.2019 Vesa Vares Oliko Suomi kuningaskunta? Poliittinen tilanne Suomessa sisällissodan 
loppuvaiheesta tasavallan säätämiseen 1918-1919.

16.4.2019 Ville Kaarnakari Olisiko asekätkentäkortti voitu pelata näin?

Esitelmät pidetään Ostrobotnialla, Museokatu 10, 
Helsinki.
Tilaisuudet ovat avoimia ja alkavat kello 17.00.
Salivuokran kuittaamiseksi kerätään 3 e kolehti.

TERVETULOA!

AKS perinneyhdistyksen hallitus
www.aksperinne.fi

Esitelmätilaisuus Ilmatorjuntamuseolla 2.3.
Lauantaina 2.3.2019 on ilmatorjuntamuseolla kaikille avoin esitelmäpäivä. Esitelmien jälkeen 
on Tutkamieskillan kevätkokous.

Päivän ohjelma:
Klo 11.00 Museo avautuu
Esitelmät alkavat klo 12.00 ja ne pidetään Tuusula-hallissa:

TkL Risto Korhonen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos:
Satelliittipaikannus ja häiriöt.

TkT Jukka Ruoskanen, tutkimusalajohtaja, Puolustusvoimien tutkimuslaitos:
Radiotaajuisen ilmavalvonnan tulevaisuus.

Esitelmien jälkeen noin klo 14.00 Opastettu kierros Helsinki-hallissa halukkaille. Klo 14.00 
Tutkamieskillan kevätkokous Tuusula-hallissa.
Osanottomaksu 5 euroa. Kahviossa on myynnissä mm. kirjoja, kahvia, munkkeja ja virvokkei-
ta. 

Järjestelyjen vuoksi ilmoittautumiset 25.2.2019 mennessä Tutkamieskillan sihteerille Jukka 
Kalevalle: sähköpostilla: jukka.kaleva@elisanet.fi tai puhelimella: 040 – 961 6111. Tilaisuuden 
järjestelyistä vastaavat Tutkamieskilta r.y. ja Ilmatorjuntamuseo.

Seminaari: puolustautuminen veistä vastaan
Aloitus keskiviikkona 27.02.2019 klo 17.30

Jumppakerho/gymnatsikklubben Rysky järjestää seminaarin aiheesta 
”puolustautuminen veistä vastaan. Seminaarin tavoite on, että osallistu-
ja  ymmärtää että veitsihyökkäys on äärimmäisen vaarallinen. Seminaari 
on siinä mielessä ensimmäinen laatuaan, että lähdetään kaikesta muusta 
kuin fyysisistä, paljain käsin tehtävästä puolustautumisesta.

Aiheet ovat: 1.  EA, verenvuodon tyrehdyttäminen (1h) , 2. Havainnointi-
harjoitteet , 3. Pakeneminen (etäisyyden luominen) ja uudelleen kohtee-
seen vaikuttaminen (Re-Engage), 4. Voimankäyttö- tai tilapäisvälineen 
käyttö, 5. Kädentaidot, 6. Muutama sana lainsäädännöstä

Pidetään la 13.4. ry:n salilla Sipoossa. Klo 10-16. Hinta/pris 40 euro. Sam-
ma på svenska. Översätts vid behov.

Tom Lindblom 040 5044274, tom.lindblom@dfk.fi www.rysky.fi 

Järjestäjät Rysky ry ja Vantaan Reserviläiset.
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Puolustusministeriön päätös vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kehittämismallin täytäntöönpanosta
Puolustusministeriön 
päätös vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kehittä-
mismallin täytäntöönpanosta. 
Puolustusministeriö kohdentaa 
määrärahoja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kehittämis-
mallin toimeenpanemiseksi 
vuodesta 2020 alkaen.

Ministeri
Jussi Niinistö

Asia
Puolustusministeriö päättää vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen kehit-
tämismallin täytäntöönpanosta. 
Täytäntöönpanossa vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen kuulu-
va sotilaallinen koulutus siirretään 
Puolustusvoimien järjestämisvas-
tuulle. Puolustusvoimat ei saa jat-

kossa tilata sotilaallista koulutusta 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
seltä (MPK). Puolustusvoimien tu-
lee asettaa MPK julkisena hallinto-
tehtävänä järjestämän sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan koulutuksen 
tavoitteet ja ohjata kyseistä koulu-
tusta koskevaa valmistelua siten, 
että sotilaallisia valmiuksia palveleva 
koulutus muodostaa nousujohtei-
sen koulutuskokonaisuuden Puo-
lustusvoimien antaman sotilaallisen 
koulutuksen kanssa. Sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan koulutuksen 
tulee muodostua yleisestä ja eriy-
tyvästä koulutuksesta. Puolustus-
voimien ja MPK:n tulee suunnitella 
sotilaallisia valmiuksia palvelevan 
koulutuksen sisältö sellaiseksi, että 
se tukee Puolustusvoimien sotilaal-
lista koulutusta. MPK:n tulee suun-
nitella julkisena hallintotehtävänä 
16 vuotta täyttäneille järjestettävän 
varusmiespalvelusta koskevan tu-
tustumistoiminnan sisältö. Tutus-
tumistoiminnan tulee antaa siihen 
osallistuvalle perusteet varusmies-

palveluksesta. Puolustusvoimien 
tulee antaa perusteet tutustumistoi-
minnan sisällön suunnittelulle. Puo-
lustusvoimien tulee ohjata MPK:n 
julkisena hallintotehtävänä järjestä-
mää toimintaa ja valvoa toiminnan 
lainmukaisuutta. Kehittämismallin 
toimeenpanolla toteutetaan val-
tioneuvoston puolustusselonteos-
sa asetettu tavoite vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen aseman vahvis-
tamisesta paikallispuolustuksessa.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
TALOUTEEN: Nykytilassa vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen kus-
tannukset ovat 3,1 Meur vuodessa, 
josta 1,3 Meur on Puolustusvoimi-
en tilaamaa koulutusta ja 1,8 Meur 
on valtionavustusta. Vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevan mallin 
lisäkustannuksiksi on arvioitu 6,5 
Meur vuodessa. Tästä lisäkustan-
nuksesta 2,7 Meur kohdistuu Puo-

lustusvoimien toimintaan valtion 
talousarvion momentille 27.10.01 
(Puolustusvoimien toimintame-
not) ja 3,8 Meur MPK:n toimintaan 
valtion talousarvion momentille 
27.10.50 (Maanpuolustusjärjestö-
jen toiminnan tukeminen). Puolus-
tusvoimille mallin toteuttamisen 
jälkeen vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta syntyvä kokonaiskus-
tannus on 4,0 Meur vuosittain. Ko-
konaiskustannus muodostuu noin 
2,9 Meur lisähenkilöstö- ja noin 1,1 
Meur toimintakuluista. Malli pois-
taa Puolustusvoimilta MPK:ltä ti-
lattavan koulutuksen aiheuttamat 
kustannukset. Puolustusvoimille 
arvioidaan näin syntyvän 2,7 Meur 
lisämäärärahojen tarve mallin to-
teuttamisesta. Henkilöstökulut 
muodostuvat 42 uuden viran pe-
rustamisesta. Puolustusvoimien 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kehittämiseen tarvittava 2,7 Meur 
lisärahoitus saadaan kohdentamalla 
uudelleen Puolustusvoimien toi-
mintamenomäärärahoja. MPK:n 

toimintamenojen julkisten hallin-
totehtävien osalta arvioidaan ole-
van mallin perusteella vuosittain 
noin 5,6 Meur. Tästä noin 3,9 Meur 
muodostuu henkilöstömenoista, 
0,7 Meur kurssien osallistumis-
maksujen alentamisesta ja 1,0 Meur 
muista kuluista kuten tilavuokrista. 
MPK:lle suunnattavan valtionavus-
tuksen edellyttämän lisämäärärahan 
tarve on näin ollen 3,8 Meur. MPK:n 
valtionavustuksen korottaminen 
3,8 Meur toteutetaan siirtona Puo-
lustusvoimien momentilta 27.10.01 
(Puolustusvoimien toimintamenot). 
VIRANOMAISIIN: Esityksen arvi-
oidaan lisäävän puolustushallinnon 
viranomaisia hyödyttävän vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulutuksen 
tehokkuutta.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdo-
tusta

Törni ja SS-pataljoona näyttelykesän valtit Haminassa
Mannerheim-ristin ritari 
Lauri Törni 100 -vuotta ja 
Suomalainen Waffen-SS-
vapaaehtoispataljoona 
Saksassa ovat Wanhan Vete-
raanin näyttelyvaltit kesällä 
2019 Haminassa. Molemmat 
aiheet herättävät yhä tunteita 
puolesta ja vastaan.

 Waffen SS -keskusteluun odote-
taan lisävauhtia helmikuussa. Silloin 
valmistuu valtioneuvoston kansli-
an Kansallisarkistolta tilaama puo-
lueeton arkistoselvitys siitä, oliko 
Waffen SS:n Wiking-divisioonassa 
vuosina 1941-43 palvelleilla suoma-
laisilla osuutta juutalaisten surmaa-
miseen. Tutkimus käynnistettiin, 
kun vuosi sitten Simon Wiesenthal 
-keskuksesta oli käännytty tasaval-
lan presidentti Sauli Niinistön puo-
leen ja pyydetty Suomea laatimaan 
asiasta selvitys.
 Wanha Veteraani on elokuun 
alussa 2018 perustettu rauhantur-
vaamisen ja veteraanityön perinne-
keskus Haminassa. Sen jatkuvasti 
uudistuva perusnäyttely antaa lä-
pileikkauksen Suomen rauhantur-
va- ja kriisinhallintatyöstä vuodesta 
1956 aina nykypäivään asti.
 - Vahvoilla vaihtuvien näyttely-
jen teemoilla vedämme väkeä kiin-
nostumaan myös yhdestä Suomen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan kul-
makivestä, rauhanturvaamisesta. 
Pidämme myös sotiemme veteraa-
nit ja lotat esillä Wanhassa Veteraa-
nissa, toiminnanjohtaja, eversti evp 
Vesa Kangasmäki perustelee.
 Kangasmäki korostaa, että 
Wanha Veteraani ei vaihtuvien 
näyttelyjen aihevalinnoillaan ota 
mitään kantaa itse kuhunkin asiaan. 
- Esittelemme tapahtunutta Suo-
men maanpuolustushistoriaa sellai-
sena, kuin se tiedossamme on.
Wanhan Veteraani on samalla uusi 
matkailukohde Haminassa. Ryhmil-
le on jo ensi kesäksi valmiiksi rää-

tälöity kahden päivän matkailupa-
ketti. Siinä tutustutaan paitsi Hami-
naan myös Virolahteen, sen Harjun 
kartanomaisemaan ja Salpalinjaan 
sekä vaikkapa uuteen Vaalimaan 
Outlet-kauppakylään.

Lisänä seminaari ja 
kirjallisuustapahtuma
 Lauri Törnin sotilasuraa Suo-
messa, Saksassa ja Yhdysvalloissa 
sekä ”SS-panttipataljoonamme” 
roolia Saksassa valotetaan näyttely-
jen avajaispäivänä 1. kesäkuuta asi-
antuntijaseminaarissa RUK:n Ma-
neesissa Haminassa.
 Myöhemmin kesällä järjestetään 
tapahtuma, jossa käsitellään Lauri 
Törniä suomalaisen fiktiivisen sota-
kirjallisuuden hahmona. Esimerkik-
si paikalla on useita Törni-teoksia 
kirjoittanut kirjailija Esa Sirén Kou-
volasta. Tilaisuudessa tuskin jäte-
tään mainitsematta Vihreät baretit 
-elokuvaa ja että sen pääosaa esit-
täneen John Waynen roolihahmon 
esikuvana on Lauri Törni, Larry 
Thorne!
 Päivittäisten opastuskierrosten 
alkuun perinnekeskuksen vieraille 
pidetään lyhyt johdantoesitys näyt-
telyaiheiden yhteydestä Suomen 
puolustushistoriaan.

Harvinaista materiaalia
Tänä vuonna on kulunut sata vuot-
ta Lauri Törnin syntymästä. Näyt-
telyyn on koottu usean yksityisen 
keräilijän ja Osasto Lauri Törni pe-
rinnekillan keräämiä asepukuja ja 
esineitä. Osa harvinaisesta aineis-
tosta on julkisesti esillä ensimmäis-
tä kertaa, jotkut esineet tällä tietoa 
samalla myös viimeistä kertaa.
- Vietnamin sodassa Törnin viimei-
sen maallisen matkan turmapaikalta 
löydetty helikopterin lavan osa ja 
miehen ruotsalainen Carl Gustav 
m/45 –konepistooli saadaan näytte-
lyyn. Esillä on tietysti paljon valoku-
via Törnin elämän varrelta. Mukana 
on kuvia myös Törnin juhlavista 
hautajaisista Arlingtonin sotilas-
hautausmaalta 26.6.2003 Yhdysval-

loista, näyttelypäällikkö Ismo Flink 
luettelee.
 SS-pataljoonan vaiheita esi-
tellään näyttelyssä suomalaisten 
SS-upseereiden, -aliupseereiden 
ja -miehistön sotilaspukukokonai-
suuksin, kunniamerkein, asein ja 
varustein. Lisäksi nähtäväksi tulee 
paljon aiheeseen liittyviä henkilö-
kohtaisia esineitä, valokuvia ja do-
kumentteja. Näyttelyaineistoa ja 
-apua saadaan yksityisten keräilijöi-
den lisäksi myös Suomen SS-mies-
ten perintöä vaalivalta Veljesapu-
Perinneyhdistykseltä.

Ryhmille auki läpi vuoden
Ennakko-odotukset Wanhan Vete-
raanin näyttelykesän suosiosta ovat 
suuret. Sille pohjaa antaa aiheiden 
vetovoima maanpuolustusalan har-
rastajien keskuudessa. Teemojen 
esilläolon uskotaan herättävän kiin-
nostusta ja saavan myös suuren ylei-
sön ottamaan Wanhan Veteraanin 
retkikohteekseen kesällä 2019.

Perinnekeskus on auki kesä-elo-
kuun kuutena päivänä viikossa. 
Ryhmille ovet ovat tilauksesta auki 
kesällä myös maanantaisin ja muul-
loinkin ympäri vuoden; tarkemmat 
tiedot www.rvpk.fi

Isänmaan ja rauhan asialla 
kotona ja maailmalla
Rauhanturvaamisen ja veteraani-
työn perinnekeskus Wanha Vete-
raani vaalii sotiemme veteraanien, 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
ja suomalaisen rauhanturvaamisen 
perintöä. Wanha Veteraani on rau-
hanturvaamisen ja kriisinhallinnan 
ensimmäinen valtakunnallinen mu-
seo Suomessa ja samalla kriisinhal-
lintaveteraaneille uusi pyhiinvael-
luskohde verestää muistoja yksin tai 
yhdessä.
 Wanhaa Veteraania ylläpitää 
Rauhanturvaamisen ja Veteraani-
työn Perinnekeskus ry. Sen puheen-
johtaja on eversti Markku Hutka 
Ruotsinpyhtäältä. Yhdistyksen pe-

rustajajäseniä ovat Suomen Rau-
hanturvaajaliitto ry, Kymenlaakson 
Rauhanturvaajat ry, RUK:n Oppilas-
kunnan Kannatusyhdistys ry ja Ha-
minan-Vehkalahden Sotaveteraanit 
ry. Nyt yhdistykseen kuuluu kaikki-
aan jo 23 valtakunnallista, alueellis-
ta ja paikallista maanpuolustusyh-
distystä ja järjestöä, ja lisää tulee. 
Viimeisin hyväksytty jäsenyhdistys 
on Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri 
ry.
 Perinnekeskuksen näyttelytar-
jonta on jo valmiiksi suunniteltu 
syksyn 2019 vaihtuvaan näyttelyyn. 
Silloin on esillä viime sotien aikana 
koko kansaa koskettanut teema: So-
tien 1939-45 -aikainen vapaaehtoi-
nen talkoo- ja varainkeräystoiminta.

Lisätietoja:
www.rvpk.fi

Yhdistyksen toiminta-ajatus selviää 
em. kotisivuilta sekä myös sen blo-
giteksteistä: www.rvpk.fi/blogi
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Ampumatoimintaa 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.

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

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

Ampumaturva maksaa 25 euroa.. Vakuutus 
vaaditaan Töölön radalla.

MPK:n ratavuorot Santahaminassa
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.mpk.fi
PVM  VkPv Kurssi   Aika 
16.2.2019 LA Perusammunnat (pistooli) ap
16.2.2019 LA Asekäsittelyammunta - kokeneet ip
2.3.2019 LA Perusammunnat (kivääri) ap
2.3.2019 LA Perusammunnat 300m (kivääri) ap
2.3.2019 LA Asekäsittelyammunta - aloittelevat ip
9.3.2019 LA Asekäsittelyammunta - kokeneet ip
9.3.2019 LA Perusammunnat (kivääri) ap
9.3.2019 LA Perusammunnat 300m (kivääri) ap
16.3.2019 LA Perusammunnat (pistooli) ap
16.3.2019 LA Perusammunnat (kivääri) ip
16.3.2019 LA Perusammunnat 300m (kivääri) ip
23.3.2019 LA Perusammunnat (pistooli) ap
23.3.2019 LA SRA kurssi   ip
23.3.2019 LA Perusammunnat (kivääri) ip
24.3.2019 SU SRA kurssi   ap, ip
30.3.2019 LA Asekäsittelyammunta - aloittelevat ap
30.3.2019 LA Perusammunnat (pistooli) ap
30.3.2019 LA Perusammunnat (kivääri) ip
30.3.2019 LA Perusammunnat 300m (kivääri) ip

Pistooliammunnan peruskurssi 23.3.
Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää pistooliammunnan perus-
kurssin Töölössä 23.3. Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin jäsenyhdistysten jäsenille.

Kurssi toteutetaan noin kahden tunnin mittaisissa vuoroissa, jotka alkavat kello 9, 10:30 ja 
12. Kullekin vuorolle mahtuu 12 osallistujaa. Vuorot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille sellaiset 
valmiudet, joiden turvin on hyvä myöhemmin jatkaa harrastusta oman kerhon tai yhdistyk-
sen ampumavuoroilla. 

Hinta 20 e / osallistuja maksetaan tilisiirrolla ennen kurssia. Maksu sisältää kurssilla tarvit-
tavat tarvikkeet ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa todistuksen. Kurssilla on rajoitettu 
määrä paikkoja, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset: 
toimisto@hrup.fi

Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, jäsenyhdistys, puhelinnumero, sähkö-
postiosoite, aiempi ampumakokemus sekä toive, mihin vuoroon haluaa.

Helsingin reservipiirien SRA-karsinnat
Keväällä järjestetään kolme karsintakilpailua, joiden tulosten perusteella valitaan piirien 
edustajat SRA-SM-kisoihin kesällä 2019.

Karsinta 1: Vares 10.3. (ilmoittautuminen www.vantaanreservilaiset.fi)

Karsinta 2: Upinniemi 27.4. (ilmoittautuminen www.mpk.fi)

Karsinta 3: Santahamina 11.5. (ilmoittautuminen www.mpk.fi)

Upinniemen SRA-karsintakilpailu 27.4.
Helsingin reserviläispiirien SRA-karsintakilpailu II järjestetään la 27.4.2019 Upinniemessä.

Kilpailussa ammutaan 3 kiväärirastia ja 2 pistoolirastia (alustava tieto). Rastikuvaukset ja tarkemmat tiedot toimitetaan 
ilmoittautuneille myöhemmin.

Alustava aikataulu: Rakentaminen pe 26.4.2019 
Esikisa la 27.4.2019 9-12 
Varsinainen kilpailu la 27.4.2019 12-16

Ilmoittautumislinkki: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98339/
tai MPK järjestelmästä nimellä SRA sarjakilpailu 1, ampujille / Meripuolustuspiiri (kurssin nro 6200 19 12030)
Jos olette kiinnostuneita toimitsijan tehtävistä, ottakaa yhteyttä Tapio Oikarinen tapio.oikarinen@gmail.com

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä
Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyy 1.10.2018.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun 2019 saakka:
-tiistai klo 14.00 - 18.00
-torstai klo 16.30 - 18.00

Saliin pääsee katutasosta Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulmasta. Oven 
pielessä on ovikello radalle. 

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 ilma-
asekilpailuista tulee erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua Lehdessä ja piirin www-sivuilla. 

Lisätiedot: Seppo Laitakari 050-4626780. 

Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kisat 2019
Keväällä järjestetään kolme ammuntakilpailua. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.mpk.fi

6.4 La Perinnekiväärikilpailu

13.4 La Reserviläisasekilpailu

11.5 La SRA kilpailu
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Maanantaimarssit, sählyvuorot ja 
nitrojumpat
Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 9 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@esres.fi. 

Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan sählyä joka sunnuntai kello 19.30–20.30. Uudet ja vanhat pelaajat ovat ter-
vetulleita! Pelaajien ikähaarukka on ollut n. 25–50v välillä. Ilmoittautuminen tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivus-
ton 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. 

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Military Cross Training –harjoituksia Töölössä 
Helsingin reservipiirien sotilasliikuntatoimikunta ja MPK Helsingin koulu-
tuspaikka järjestävät kevättalvella 2019 Military Cross Training 
–harjoituksen:

11.3.2019 klo 16:30 - 17:30

Military Cross Trainingin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää osallistujan 
fyysistä kuntoa yhdistetyllä voima- ja kestävyysharjoituksella.

Kurssi soveltuu kaikille Military Cross Training -harjoituksista 
kiinnostuneille reserviläisille. Mukaan tarvitset sisäliikuntavarusteet.

Military Cross Training harjoitus sisältää kuntopiirityylisiä fyysisesti keski-
raskaita / raskaita harjoituksia omalla kehonpainolla sekä mm. kahvakuu-
la ja levytankoharjoitteita.

Hinta: 10,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka: Töölöntorinkatu 2, harjoitussali

Kysy lisätietoja:

Kurssinjohtaja: Jarkko Paananen, jarkko.paananen@mpk.fi, p. 0408294284
Military Cross Training harjoituksen ohjaaja: Harry Sainio, 
harrysainiotmi@pp.inet.fi, p. 0409031721

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.mpk.fi

Kevätyön marssi Sipoossa 16.3.2019
Lähtö ja maali Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO. Lähtö 16.3.2018 14:00, ilmottautuminen 13:45 mennessä.

Marssireitit 25 km ja 45 km, pv:n marssimerkintää varten 10 kg kantamus ja max 5h suoritus 25 km matkalla. KH-
päivää haetaan kaikille 25 km ja 45 km suorittaneille reserviläisille. Kaikkien marssijoiden oltava maalissa viimeis-
tään 24:00. Marssilla ruokahuolto 0-25km, 25km ja 40km, omia varaeväitä voi ottaa mukaan.

Vaatetus suomalainen maastoasu tai siviilivaatetus, ei vieraiden valtioiden maastoasuja. Kaikille osallistujille suo-
sitellaan näkyviä heijastimia ja otsalamppua. Kelin ollessa liukas, myös nastakengät suositeltavat.
Osallistujille ei jaeta varusteita järjestäjän puolesta.

Marssille max. 75 marssijaa, ilmottautuminen viimeistään 15.3.2019 aikana.

Huolto tiedustelee osallistujilta ruoka-aineallergiat ja arvioidut suoritusajat.Tapahtuman järjestää 
Sipoon Reserviläiset ry. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.mpk.fi

Tervetuloa COMBAT JU-JUTSUn lyhytkurssille!
Aloitus keskiviikkona 27.02.2019 klo 17.30

Kurssin järjestää reserviupseerien sissikerho ja -osasto. Kurssi on tarkoi-
tettu kaikille aikuisille. Aikaisempi kamppailulajikokemus ei ole tarpeen, 
muttei myöskään este kurssille osallistumiseen. Salimme on Suomen 
perinteikkäin. Olemme harjoitelleet Ju-Jutsua vuodesta 1959 lähtien.  
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja taidot Combat Ju-Jutsusta 
sekä luoda myös edellytykset vaativammalle jatkoharjoittelulle. Kurssilla 
harjoiteltavissa tekniikoissa on pääpaino itsepuolustuksessa eli lakisää-
teisessä hätävarjelussa.

Kurssin kesto 27.02. - 17.4. 
Harjoitusajat: keskiviikkoisin  klo. 17.30-19.00
Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa harjoittelua maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo. 17.30 - 19.00.

Harjoitukset pidetään Helsingin keskustassa osoitteessa Töölöntorinkatu 
2. Sisäänkäynti Töölöntorinkadun puolelta aivan Pohj.Hesperiankadun 
kulmauksesta. Treeniasuna voi käyttää verryttelyasua ja t-paitaa tai 
budopukua. Harjoittelu tapahtuu tatamilla paljain jaloin. Pyyhe kannattaa 
ottaa mukaan, sillä hiki tulee varmasti ja jalat tietenkin pestään ennen 
harjoitusta.

Harjoitusten pääkouluttajana toimii Harri Lindroos 1.Dan Ju-Jutsu. 
Osallistujilta peritään nimellinen 20 e kurssimaksu ensimmäisellä harjoi-
tuskerralla. Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen, koska salille mahtuu 
vain 20 innokkainta. Ilmoittautumiset ja lisätiedot emaileitse: sali@sta-
dinsissit.fi. Combat Ju-Jutsun harjoittelun tavoitteena on hyväkuntoinen 
ja kamppailukykyinen reserviläinen. Mikä on tällä hetkellä oma kykysi 
puolustaa itseäsi ja lähimmäisiäsi? Entä tulevaisuudessa? Reippaasti mu-
kaan toimintaan. Rajua peruskuntoakaan ei tarvita. Hiki tulee varmasti 
ilmankin!

Ilmainen Krav Maga -tutustumistunti reserviläisille sunnuntaina 17.3.
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry yhteistyössä Prime Fighters ry:n kanssa järjestää pääkaupunkiseudun reserviläisil-
le ilmaisen Krav Maga tutustumisen sunnuntaina 17.3. kello: 09:30 - 11:00 Prime Fightersin tiloissa Herttoniemessä 
(Mekaanikonkatu 15).

Krav Maga on alunperin Israelin puolustusvoimissa kehittynyt itsepuolustus- ja lähitaistelulaji. Lajin perusideana 
on yksinkertaisuus ja samankaltaisten tekniikoiden hyödyntäminen mahdollisimman useassa tilanteessa. Tämän 
90 minuutin pituisen "aamujumpan" sisältönä on avata lajin monikäyttöisyyttä ja yksinkertaisuutta nimenomaan 
sotilaallisesta näkökulmasta.

Tilaisuuden kouluttajana toimii Tommi Nyström, yliluutnantti evp (opistoupseeri)

- Suomen Krav Maga Liitto ry puheenjohtaja
- Prime Fighters ry päävalmentaja
- Krav Maga 3. dan
- Ammattina turvallisuusalan valmentaja, konsultti ja vaikuttaja
- Kokemusta sotilaiden kouluttamisesta kolmelta vuosikymmeneltä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Varusteet: sisäliikuntavarustus avojaloin tai ohutpohjaisilla sisäkengillä (esim. paini/nyrkkeilykengät).
Jos kaapistasi löytyy alasuojat, niin ota ne mukaan.

Tilaisuus on maksuton.

ILMOITTAUTUMISET: ihrury@gmail.com - osoitekenttään “Krav Maga - Oma Nimi”
(Huom. jos harrastat Krav Magaa, tai olet joskus harrastanut, niin toivoisimme teidän jättävän tämän tilaisuuden 
väliin, jotta mahdollisimman moni ensikertalainen mahtuu mukaan)

Paikkoja rajoitetusti, ja nämä menevät nopeasti!
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SENIORIUPSEERIT

14.2. Klo 18.00 Kerhoesitelmä 
Töölöntorin auditoriossa. Aihe: 
Heimosodat, Viena 1918. Esitel-
möitsijä tietokirjailija Pekka Vaara. 
Aihetta taustoittava artikkeli on 
luettavissa tämän lehden artikke-
lisivuilla. Ilmoittautuminen Seni-
oriupseerien kerhon puheenjoh-
tajalle osoitteeseen: skulmala48@
gmail.com tai puhelimitse 040 586 
9252. Tervetuloa!

21.3. Klo 18.00 Kevätkokous, 
Töölöntörin auditorio. Kokousesi-
telmä klo 19.00: Jääkärit, "ryssänup-
seerit" ja Suomen puolustusvoimat. 
Esitelmöitsijä FT, dosentti Lasse 
Laaksonen. Aihetta taustoittava 
artikkeli on luettavissa tämän 
lehden artikkelisivuilla. Ilmoittau-
tuminen Senioriupseerien kerhon 
puheenjohtajalle osoitteeseen: skul-
mala48@gmail.com tai puhelimitse 
040 586 9252. Tervetuloa!

KANTA-HELSINKI

 Kevätkokous: Yhdistyksen sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
maanantaina 25.3.2019 klo 17:45 
Katajanokan Kasinolla. Kevätkoko-
uksessa käsitellään yhdistyksen toi-
mintakertomus ja tilinpäätös vuo-
delta 2018 sekä muut sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen jälkeen kello 19 
esitelmä, jonka pitää Olli Parkkinen 
MPK:sta, aiheena reserviupseereille 
sopivat MPK:n kurssit.
 Ampumatoiminta: Yhdistyksen 
kevään sisäratavuorot jatkuvat nor-
maalisti parittomien viikkojen kes-
kiviikkoisin klo 17-19 Töölön radal-
la. Ratavuorolle pyydetään ilmoit-
tautumaan ennakkoon yhdistyksen 
ampumaupseereille (ampumaup-
seerit@khru.net).
 Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
Jussi Kangaspunta (puheenjohta-
ja@khru.net, 0503756772), Sihteeri 
Heikki Hynynen (hynynen.heikki@
gmail.com). www.khru.net.

mUNKKIvUORI

 Hallitus toivottaa jäsenistölle 
hyvää ja aktiivista alkanutta vuotta. 
Tänäkin vuonna jatketaan toimin-
taa ammunnan ja reserviläistaitoja 
kohottavan toiminnan merkeissä.
 Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot kevätkaudella parillisten viik-
kojen perjantaisin 18.00 – 19.30, 
seuraavaksi 8.2. ja siitä kahden 

viikon välein. Viimeinen vuoro on 
5.4. Ammunnat vetää Yrjö Alastalo, 
puh. 0400 306787. Töölön ammun-
noista ilmoitetaan erikseen sähkö-
postilla.
 Kerhomme kevätkokous pide-
tään 25.3 yhteistilaisuutena Kataja-
nokan Kasinolla Korsukabinetissa 
alkaen kello 17.45. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen jälkeen pidetään esitelmä 
Kenraalisalissa kello 19. Esitelmän 
pitää Olli Parkkinen Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksestä, aiheena 
reserviupseereille sopivat MPK:n 
kurssit.
 Kalvolassa ammuntakausi alkaa 
maaliskuussa, 16.3. Muut kevätkau-
den ampumapäivät ovat 6.4, 28.4, 
4.5, 18.5 ja 8.6. Varmista ennen ra-
dalle lähtöä, ettei ole tullut muutok-
sia.
 Ilmoita sähköpostiosoitteesi tie-
don saannin varmistamiseksi siltä 
varalta, että järjestetään muita tilai-
suuksia. Tämä on entistä tärkeäm-
pää, koska Reservin Sanomat ilmes-
tyy paperilehtenä vain neljä kertaa 
tänä vuonna. Ilmoituksen voi tehdä: 
mauri.routio@sci.fi

TIKKURILA
 

Helmikuun reserviupseeri-ilta 
esitelmineen on 28.2.2019 klo 19.00 
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiek-
kaharjussa Urheilutie 6:ssa C-por-
ras vanhassa talossa. Kahvitarjoilu! 
Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.

Talvisodan päättymispäivänä 
keskiviikkona 13.3.2019 klo 09.00 
on muistotilaisuus Tikkurilan Vete-
raanipuistossa, Hertaksentie 1. 

VETRES-toimikunnan vuosi-
kokous on torstaina 21.3.2019 Kos-
kikeskuksessa, Vernissakatu 4, klo 
16.30 kahvi, klo 17.00 esitelmä ja n 
klo 18 alkaen varsinainen kokous. 
(HUOMAA AIKA JA PAIKKA)

TiRUK:in kevätkokous on tors-
taina 28.3.2019 klo 19.00 alkaen 
”Karjatalolla” Vantaan Hiekka-
harjussa Urheilutie 6:ssa C-porras 
vanhassa talossa. Kevätkokouksessa 
käsitellään sääntöjen  12 §:n mukai-
set asiat, mm. toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2018. Kokouk-
sen jälkeen kerhoesitelmä.Kahvitar-
joilu! Hallitus kokoontuu klo 17.30 
alkaen.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoit-
telemaan. Rohkeasti mukaan! 5.3 ja 
12.3 on pienoiskiväärin asentokil-
pailu 10+10+10 ls. Lisätietoja antaa 
ampumaupseeri Jukka Luotola 
puh.0500-455474. 

 

TööLö
 

 Tervetuloa Töölön Reserviup-
seerien kevätkokoukseen. Ko-
kous järjestetään 25.3. klo 19:50 
– 21:00 Katajanokan Kasinolla, 
Marski-kabinetissa (Laivastokatu 
1, 00160 Helsinki). Kokousta edel-
tää HRUP:n kevätkokouksen yh-
teydessä järjestettävä kokousesi-
telmä, klo 19:00-19:45. Esitelmän 
pitää Olli Parkkinen Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksestä, aiheena 
reserviupseereille sopivat MPK:n 
kurssit. Toivottavasti mahdollisim-
man moni kerholainen pääsee pai-
kalle!
 Haluaisimme tässä yhteydes-
sä muistuttaa jäseniämme käy-
mään aktiivisesti kerhon omissa 
ja muiden reserviupseerikerhojen 
tilaisuuksissa sekä osallistumaan 
MPK:n koulutuksiin. Töölön Re-
serviupseerit on päättänyt tukea 
jäsentensä MPK-kursseihin osallis-
tumista vuonna 2019 maksamalla 
puolet kurssin osallistumismak-
susta.
 Kerhon ampumaratavuorot 
jatkuvat vuonna 2019 normaalisti, 
parillisten viikkojen tiistaisin klo 
19:00-21:00 Töölön luolassa. Ensi-
kertalaisilta toivotaan ennakkoil-
moittautumista kerhon sähköpos-
tiin (toolonreserviupseerit@gmail.
com), jotta tiedämme varata kalus-
toa 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 ole-
vista yhteystiedoista.
 Kerhomme yhteystiedot: too-
lonreserviupseerit@gmail.com 
Facebook: Töölön Reserviupseerit

ITä-HELSINgIN 
RESERvIUPSEERIT

 Itä-Helsingin Reserviupseerit 
järjestävät Nuorten upseerien tu-
tustumisammunnat kaikille kerhon 
alle 30-vuotiaille jäsenille HRUP:n 
radalla torstaina 28. helmikuu-
ta. Tapahtuma on nuorille reser-
viupseereille täysin ilmainen (sis. 
patruunat, aseet, kuulosuojaimet 
ja suojalasit). Ilmoittautumiset, li-
sätiedot ja saapumisohjeet radalle 
sähköpostitse: ihrury@gmail.com.
Nuori itähelsinkiläinen reserviup-
seeri, tervetuloa mukaan!
 IHRU:n perinteinen Padasjoen 
kevään ampumaleiri järjestetään 
taas 1.-3. maaliskuuta! Padasjoella 
pääset tutustumaan muihin kerhon 
jäseniin, hiomaan omaa ampuma-
taitoa, kokeilemaan uusia aseita ja 
ennen kaikkea pitämään hauskaa! 
Ilmoittautuminen 25.2.2019 men-
nessä sähköpostitse: ihrury@gmail.
com
 Itä-Helsingin Reserviupseerit 
ry:n kevätkokous järjestetään kes-
kiviikkona 20. maaliskuuta klo 18 
Tukikohdassa (Puotilantie 1 D). Ti-
laisuudessa kahvitarjoilu.
 Ilma-aseammunnat jatkuvat Tu-
kikohdan radalla (Puotilantie 1 D) 

alkaen klo 17.00 parillisten viikko-
jen keskiviikkona.
 Pistooliammunnat HRUP:n ra-
dalla Töölössä jatkuvat parittomien 
viikkojen torstaina klo 19.00. Lisä-
tietoja, ja saapumisohjeet radalle 
sähköpostitse: ihrury@gmail.com.

LäNSI-vANTAA

 Liikuntapäivä 10.2. alkaen klo 
11:00 alkaen.
 Itsepuolustusiltapäivä To 21.3. 
klo 18:00 alkaen.
 Sääntömääräinen kevätkokous 
Ke 27.3. klo 18:30. Kokouksen jäl-
keen kokousesitelmä.
 Padasjoen kevätampumaleiri 5. 
- 7.4.2019.
 Nuorten upseerien toiminnas-
ta, facebook-sivuista ym. voi kysyä 
Ville Arekalliolta ville383(at)gmail.
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 tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-
postiimme:  lvrury@gmail.com tai 
olli.pusa@pusa.fi 
 Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisi-
vujen osoite on 
www.rul.fi/lansivantaa
Hallitus 

HELSINgfORS SvENSKA 
RESERvOffIcERSKLUbb

 Bästa officerare,
Medlemmarna i Helsingfors Svens-
ka Reservofficersklubb r.f. kallas till 
ordinarie vårmöte måndagen den 
25.3.2017 klockan 18:00 på Skatud-
dens Casino i Pilotti-kabinettet. På 
mötet behandlas stadgeenliga ären-
den. Efter vårmötet har vi möjlighet 
att ta del av ett föredrag ordnat av 
Helsingfors reservofficersdistrikt, 
vars ämne fastställs senare.
 Skytte fortsätter även på detta 
års sida, som vanligt udda veckors 
torsdagar kl. 17 i Luolan. Nya skyt-
tar är hjärtligt välkomna. Kontakta 
klubbens skytteofficer Axi Holm-
ström, 040 773 3830, axi@hsrk.fi, 
för ytterligare information.
 För att få mera detaljerad infor-
mation om diverse evenemang följ 
vår Facebook-sida, som hittas en-
kelt med sökordet ”HSRK”. Man kan 
även besöka vår nyligen förnyade 
hemsida hsrk.fi.

POHJOIS-HELSINgIN 
RESERvIUPSEERIT

 Vuosikokous 
Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään 28.3.2019  klo 

18.00 Malmin kirkolla. Kokouk-
sessa käsitellään yhdistyksen toi-
mintakertomus ja tilinpäätös, esi-
tetään toiminnantarkastuskerto-
mus sekä päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapau-
den myöntämisestä vastuuvelvol-
lisille. Kokouksessa pitää esitel-
män FT, sotilasprofessori Mika 
Hyytiäinen. Kokousesitelmän aihe 
on "Kyberuhat ja hybridivaikutta-
minen". Kahvitarjoilu.
  Hallituksen kokous
Hallituksen kokous ennen kevät-
kokousta 28.3. 2019 klo 17.00 Mal-
min kirkolla.
 Padasjoen ampumaleiri 
Padasjoen perinteinen ampuma-
leiri pidetään 22.-23.3.2019. Lähtö 
autoilla, myös kimppakyytimah-
dollisuus, Malmin Teboilia vastaa-
päätä olevalta kylmäasemalta klo 
16.00. HekilökohtaInen varustus. 
Yhdistys varaa paikalle aseet ja 
patruunat. Lisäksi yhdistys kus-
tantaa ruoat ja juomat. Ilmoittau-
tumiset 15.3.2019 mennessä sih-
teerille Eero Kujalalle  (eero.kuja-
la@gmail.com).
  Ammunta
Ampumavuorot Töölön  luolassa 
jatkuvat parittomina viikkoina, 
joka toinen perjantai klo 16.00 – 
19.00. Et tarvitse omaa pistoolia, 
yhdistykseltä löytyy kalustoa ja 
patruunoita saatavilla omakus-
tannushintaan. Ennen ammuntaa,  
sinulla tulee olla reserviläisen am-
puma- tai senioriturva etukäteen 
hankittuna. Saat sen Reserviläis-
liitosta puh. 09-40562040 tai kä-
tevästi reserviläisliiton kotisivulta. 
Ensimmäiselle ampumakerralle ei 
vielä tarvitse hankkia ampuma- 
tai senioriturvavakuutusta. Tie-
dustelut ja ilmoittautuminen am-
pumavuoroille: Ampumaupseeri 
Jouko Kylmälä, puh. 0400-430632, 
jouko.kylmala@kolumbus.fi.
 Uusien jäsenten rekrytointi-
tapahtuma
Yhdistys järjestää uusille jäsenille 
rekrytointitapahtuman reserviup-
seeripiirin ampumaradalla Töö-
lössä 29.3.2019 klo 17.00-19.00. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Jarkko Paanaselle ja Eero Kujalal-
le. 
 Kevätsauna
Talven pölyt saunotaan Santa-
haminassa, Kaartin jääkäriryk-
mentin killan saunalla 21.5.2019 
klo 17.00 alkaen. Yhdistys tarjoaa 
makkarat lisukkeineen ja virvok-
keet. Ilmoittautumiset Eero Ku-
jalalle 13.5.2019 mennessä. Osal-
listujan pyydetään ilmoittamaan 
syntymäaika sekä autolla tulijalta 
auton rekisterinumero.

 Vierailu Museo Militariaan
Yhdistys järjestää vierailun Mu-
seo Militariaan Hämeenlinnaan 
25.5.2019. Lähtö Malmin Teboilia 
vastapäätä olevalta ABC:n kylmä-
asemalta 25.5.2019 klo 11.00. Kim-
paakyytimahdollisuus. Tilaisuus 
on avec.
  Yhteyshenkilöt
Pj Jarkko Paananen (040-7239641 
/ jarkko.t.paananen@gmail.com, 
sihteeri Eero Kujala (040-8641417 
/ eero kujala@gmail.com), tie-
dotus Jorma Loimukoski (045-
6090610 / jorma.loimukoski@
gmail.com)
Viestintä Kari Raatikainen (0400-
200566 / ivaloirak@gmail.com).
 Yhdistyksen kotisivut
Vieraile myös yhdistyksen koti-
sivuilla: http://www.rul.fi/pohjois-
helsinki

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi
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ESPOO–KAUNIAINEN 
RESERvIUPSEERIT

Kevään 2019 esitelmien teemana on 
turvallisuuspolitiikka.
  Esitelmätilaisuus 12.2.2019 klo 
19.00, Kauniaisten kaupungintalo
ulkoasianvaliokunnan puheenjohta-
ja Matti Vanhanen
  Esitelmätilaisuus 12.3.2019 klo 
19.00, Kauniaisten kaupungintalo
RKP puheenjohtaja Anna-Maja 
Henriksson
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään 10.4.2019 klo 
18.30 Kauniaisten kaupungintalolla. 
Sääntöjen mukaan käsiteltävät asi-
at, toimintakertomus, tilinpäätös. 
Kevätkokouksen jälkeen esitelmäti-
laisuus:
  Esitelmätilaisuus 10.4.2019 klo 
19.00, Kauniaisten kaupungintalo 
sisäministeri Kai Mykkänen

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

Autokerho järjestäytyi 2019: PJ 
Timo Koukkari; varaPJ Heikki 
Heikkonen: rahastonhoitaja, jä-
senvastaava ja lippu-upseeri Timo 
Koukkari; sihteeri, viestintä- ja val-
miusupseeri Harri Heikkonen; ker-
homestari Kai Runela, ampumatoi-
mintavastaava Paavo Virtanen.
 KOKOUS:  Vuosikokous 
25.3.2019 klo 17.45 Katajanokan 
Upseerikerholla. Kokoontuminen 
baarissa. Esitellään vuoden 2018 toi-
mintakertomus ja tilinpäätös.
 VUOSIPÄIVÄT: Autojoukkojen 
vuosipäivä vietettiin perinteisesti 
18.1.2019, aloitimme seppeleen las-
kulla Hietaniemessä ja jatkoimme 
Ravintola Kaartissa, vanhassa Auto-
linnan tiloisssa.
 Autokerhon v uos ipä iv ä 
13.05.2019, Ravintola Kaartissa 
avec-tilaisuus klo:13:00 alkaen, Buf-
fee-pöytä. Tumma puku. Ilmoittau-
tuminen Timolle.
 TOIMINTAA: Autokerhon am-
pumakilpailu Luolassa 25.2.2019, 
19:00 - 21:30. 
 Toimintapäivän asekäsittely-
harjoitus Luolassa 22.4.2019, 19:00 
- 21:30. 
- omakustanteiset patruunat
 Seuraava hallituksen kokous 
11.3.2019 klo 17.00 Töölössä.

ILmAILUKERHO

KEVÄTKOKOUS 12.2.
Ilmailukerhon sääntömääräinen 

kevätkokous pidetään Helsingin 
Suomalaisella Klubilla ti 12.2. klo 17. 
Esityslistalla toimintakertomuksen 
hyväksyminen toimintavuodelta 
2018, talousarvion hyväksyminen 
vuodelle 2019 ja muut sääntömää-
räiset asiat. Kokousasiakirjat monis-
tettuina kokouksessa. Tervetuloa!

KEVÄTKAUDEN KERHOIL-
LAT

Kerhoillat ja esitelmät pidetään 
Helsingin Suomalaisella Klubilla 
Kampissa osoitteessa Kansakou-
lunkuja 3A, Helsinki. Nouda-
tamme Klubin pukukoodia, joka 
on miehille solmio ja pikkutakki. 
Esitelmien osalta Chatham House 
-sääntö.

 ti 12.2. klo 18 evl Inka Niskasen/
KARLSTO esitys Urani ilmavoi-
missa, esitelmä on avec, ennak-
koilmoittautumiset sihteerille. 
Esitelmää ennen sääntömääräinen 
kevätkokous klo 17.

ke 6.3. klo 12 Ilmavoimien vuosi-
päivän seppeleenlasku Hietaniemen 
hautausmaan Sankariristillä,

klo 18 Överste Peter Stolt: 
Ruotsin sotilasasiamiehen katsaus 
ja Magnus Skogberg, Saab: HX-
projektin päivitys/Gripen.

ti 9.4. klo 18 Raimo Malkamäki: 
Lento-osasto Kuhlmey vuonna 1944 
Kannaksella.

Toukokuussa perinteinen haulik-
kokisa/metsästysammunta.

Myöhemmin ilmoitettavana 
kesäkuisena lauantaina tutustumme 
satamajäänmurtaja S/S Tursoon 
Helsingin Hietalahdessa.

KEVÄTRETKI BRYSSELIIN 17. 
– 20.5.2019

Lähtö perjantainana klo 7.35 ja 
paluu maanantaina klo 22.45 Fin-
nairin lennoin.

Retkikohteinamme ovat NATO:n 
päämaja tai Eurocontrol ja Pard 
du Cinquantenairen ilmailumuseo 
sekä lisäkohteena EU-parlamentti. 
Ohjelmassa on myös kattava kier-
toajelu sekä kokopäiväretki Gentiin, 
jossa panimovierailu. Majoitus 
neljän tähden hotellissa Marivaux 
Hotel Congress & Seminar Center.

Matkan hinta n. 665 euroa 
25 lähtijällä , 20 hengellä 
n. 700e. Hintaan sisältyvät 
kaikki ruokailut ja retket ml 
panimovierailu+maistiaiset. Retke-
läiset vastaavat itse matkavakuutuk-
sestaan. Ilmoittautumiset mieluiten 
helmikuun loppuun mennessä 
sihteeri Juha-Matti Lauriolle s-posti 
jmlaurio [at] gmail.com  tai 050 46 
21274. Etumaksun maksu keväällä 
2019.

AMMUNTAVUORO
Pistooliammuntavuoromme on 

parittomina viikkoina tiistaisin klo 
14 Helsingin Reserviupseeripiirin 
sisäradalla Töölössä. Lisätietoja saat 
aseupseerilta.

JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilla 

mm. kuukausiesitelmien aiheet ja 
puhujat sekä tiedot mahdollisista 
muutoksista: https://www.rul.fi/
ilmailukerho

Tiedotamme tapahtumista ja 
mahdollisista muutoksista vuosika-
lenteriin myös sähköpostitse. Mikäli 
haluat tiedotusta sähköpostilla 
ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsen-
vastaavalle  jmlaurio (at) gmail.com. 
Ilmoitathan muuttaessasi uuden 
osoitteen RUL:n jäsenrekisteriin tai 
kerhon sihteerille.

JääKäRIKERHO
 

Jääkärikerhon KEVÄTKOKOUS 
pidetään maanantaina 25.3. klo 
18:15 alkaen Katajanokan Kasinolla. 
Meille on varattu bunkkerikabinetti. 
Kokouksessa käsitellään sääntömää-

räiset asiat. Kerhon HALLI-TUS 
kokoontuu ennen kevätkokousta 
klo 17:45 alkaen. Kevätkokouksen 
jälkeen noin klo 19 on yhteinen esi-
telmä Kenraalisalissa. Esitelmän pi-
tää Olli Parkkinen MPK:sta, aiheena 
reserviupseereille sopivat MPK:n 
kurssit.
 Jääkärikerhon AMPUMA-
VUOROT pistoolilla ovat klo 16.30 
– 18.30 Töölön sisäampumaradal-
la tiistaina 12.2., 12.3., 9.4., 14.5. ja 
11.6. Tulemalla mukaan pääset tu-
tustumaan ampumiseen, vaikka 
et omista omaa asetta. Vakituisilla 
harrastajilla tulee olla ampumatur-
vavakuutus, josta on ohjeet RUL:n 
sivuilla. Ilmoittaudu viimeistään 
päivää ennen jorma.nisula(at) ko-
lumbus.fi, puh. 0400 453709 tai 
matti(at)sortila.fi. 
 KERHO-/SAUNAILLAT San-
tahaminassa ovat Kiltasaunalla 
(osoite Leipurinniementie 10) klo 16 
alkaen tiistaina 5.3., 2.4., 7.5. ja 4.6. 
Santahaminan varuskunnan portilla 
on jäsenluettelo. Henkilöllisyyden 
todistamalla pääset sisään. Epäsel-
vyyksissä ota yhteyttä puheenjoh-
tajaan. Tarjolla on vapaamuotoista 
yhdessäoloa ja puukiukaan makoi-
sat löylyt. Mukaan kannattaa ottaa 
omat eväät, saunajuomat sekä pyy-
he. 
 Kerhon NUORET JÄSENET: 
Käykää myös osoitteessa ”HRUP.fi”. 
Sieltä alakohdasta ”Nuorten toimin-
ta” löytyy lisää toimintaa ja nuoria 
jäseniä palvelevia linkkejä.
 Jääkärikerhon kotisivut: https://
www.rul.fi/jaakarikerho/

ILmATORJUNTAKERHO

 75 vuotta Helsingin ilmator-
juntavoitosta -tilaisuus pidetään 
Ilmatorjuntamuseolla lauantaina 
16.2.2019 klo 12.00 alkaen. Ohjel-
massa on esitelmä väestönsuoje-
lusta Helsingin suojana 1939-2019, 
jonka pitää Jari Markkanen sekä ev 
Ahti Lapin opaskirjan julkistaminen 
Helsingin ilmapuolustuksen tais-
telupaikoista 1939 – 1944. Mahdol-
lisuus osallistua myös rauhantur-
vaaja-näyttelyn avajaisiin Museon 
Puustellissa klo 11.00. VP. osallis-
tumisesta 13.2.2019 mennessä jussi.
ylimartimo@defmin.fi puh. 0295 
140213. Tumma puku/palveluspuku.
Tutkamieskillan avoin esitelmätilai-
suus Ilmatorjuntamuseolla lauan-
taina 2.3.2019 klo 12.00 alkaen. Kts. 
tarkempi ohjelma aikatauluineen 
Ilmatorjuntamuseon nettisivuilta il-
matorjuntamuseo.fi.
 Ilmatorjuntayhdistyksen vuo-
sikokous pidetään lauantaina 
16.3.2019 klo 12.00 alkaen Valion Pi-
täjämäen pääkonttorissa Meijeritie 
6. Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen 7 §:n mukaiset vuosikokousasi-
at. Ilmoittau-tuminen vuosikoko-
ukseen 2.3. mennessä itysihteeri@
gmail.com. Vuosikokouspäivän 
ohjelmassa on myös mielenkiintoi-
nen vuosikokousesitelmä Valiosta, 
yhdistyksen toiminnassa ansioitu-
neiden palkitsemiset, lounas klo 
11.00 alkaen sekä päätöskahvit. Tar-
kemmat tiedot vuosikokouksesta 
seuraavassa Ilmatorjuntalehdessä 
2/2019 ja ilmoittautuneille sähköi-
sessä osallistujakirjeessä ennen ta-
pahtumaa.
 Kerhon sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään keskiviikkona 
20.3.2019 klo 18.00 alkaen Töölön-

torinkatu 2/Maanpuolustusjärjes-
töjen auditoriossa. Kokouksessa 
käsitellään mm. sääntöjen 12§:n 
mukaiset asiat eli toimintakertomus 
ja tilinpäätös ajalta 1.1. – 31.12.2018 
sekä tili- ja vastuuvapauden myön-
täminen hallitukselle sanotulta ajal-
ta. Kokouksen jälkeen kuulemme 
esityksen vapaaehtoisen aselajikou-
lutuksen tulevaisuudesta MPK:ssa 
sekä ilmatorjuntakoulutukseen liit-
tyvistä suunnitelmista. Alustuksen 
pitää MPK:n koulutuspäällikkö Juha 
Niemi.
 Ohjuspäivä Ilmatorjuntamu-
seolla 6.4, josta tarkemmin kerhon 
seuraavassa sähköisessä tiedottees-
sa.
Kerhon ampumavuorot jatkuvat 
jälleen parillisina keskiviikkoina 
klo 16.00 – 18.00 Töölön ampuma-
radalla. Ampumavuoro kannattaa 
varmistaa kerhon ampumaupseeril-
ta timo.niiranen@gmail.com.

RESERvImERIUPSEERIT

 Hyvää alkanutta vuotta. 
Syyskokouksen valitsema hallitus 
on järjestäytynyt ensimmäisessä ko-
kouksessa. 
 Helsingin Reservimeriupseerit 
ry hallituksen kokoonpano 2019
Puheenjohtaja: Marko Vuorinen, 
varapuheenjohtaja: Henri Havulin-
na, sihteeri: Ville Haapalinna, vies-
tintäupseeri: Lasse Mäki, meritoi-
minnan johtaja: Marko Vuorinen, 
yhteysupseeritoiminnan johtaja: 
Henri Havulinna, ampumaupseerit: 
1. Aku Kaikkonen 2. Harri Pakari-
nen 3. Ville Haapalinna, jäsenvas-
taava: Petri Vänskä, talousupseeri: 
Sami Linnermo, lippu-upseerit: 1. 
Pekka Niemi 2. Yrjö-Pekka Rauta-
lahti, nuorisoupseeri: Lasse Mäki, 
jäsen: Juha Tenhunen, Antti Jäntti.
 Ammuntojen vakiovuorot jat-
kuvat Töölössä 2019 parittomien 
viikkojen lauantaisin 12:00 - 14:30. 
Muista olla yhteydessä ampumaup-
seeriin vähintään kahta päivää en-
nen vuoroa, saadaksesi tarkemmat 
ohjeet.
 Tulevia tapahtumia:
 26.3 klo 16 - 19. HRMU:n am-
pumatapahtuma. Tarkemmat tiedot 
myöhemmin jäsenpostilla. 
 16.4 klo 18 HRMU:n sääntö-
määräinen kevätkokous. Paikkana 
Apteekkien Eläkekassa 5. kerros, 
Kalevankatu 13, Helsinki. Kokouk-
sen yhteydessä kaptl res Antti Jäntin 
esitelmä aiheesta: Yhdysvaltain su-
kellusvenesota Tyynellä valtamerel-
le 1941 - 1945.
 Hallitus toivottaa jäsenilleen hy-
vää purjehduskauden odotusta

PIONEERIOSASTO

 KOKOUSKUTSU:
Pioneeriosaston kevätkokous jär-
jestetään maanantaina 25.3.2019 
klo 18 Katajanokan Kasinon Korsu-
kabinetissa. Kokouksen aiheita ovat 
vuoden 2018 toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen hyväksyminen 
sekä vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle. Hallitus kokoontuu klo 
17. Kokouksen yhteydessä on myös 
perinteinen kokousesitelmä klo 19 
Kenraali-salissa. Esitelmän pitää 
Olli Parkkinen Maanpuolustuskou-

lutusyhdistyksestä, aiheena reser-
viupseereille sopivat MPK:n kurssit. 
Piiri tarjoaa kokouskahvit, tervetu-
loa mukaan!
 Ampumavuorot:
Vuonna 2019 luolavuorot jatku-
vat Töölön luolassa keskiviikkoisin 
19-21:30, päivämäärät: 20.2., 20.3., 
17.4., 15.5., 12.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 
30.10., 27.11., 25.12.
 Pioneeriosasto tarjoaa mak-
saneille jäsenilleen patruunoi-
ta 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään vii-
deltä kerralta vuodessa. Paikalla on 
myös aseita ja kouluttaja.
 Ota omat kuulonsuojaimet ja 
suojalasit mukaan, jos löytyy. Il-
moittaudu keskiviikkovuoroille 
maanantai-iltaan mennessä ampu-
maupseereille matti.mahonen (at) 
pp.inet.fi tai tommi.laakkonen (at) 
porvoo.fi.
 Padasjoki:
Vuodelle 2019 olemme varanneet 
viikonloput 10.-12.5. ja 11.-13.10. Pa-
dasjoen ampuma-alueelta yhdessä 
Pioneerikillan kanssa. Lisätiedot 
puheenjohtajalta.
 Retki Blominmäen jäteveden-
puhdistamon työmaalle:
Pioneeriosasto, Pääkaupunkiseu-
dun Pioneerikilta ja PUY järjestävät 
14.2. klo 17-19 retken Blominmäen 
jätevedenpuhdistamon työmaalle. 
Kyseessä on noin 900 000 kuution 
louhinta ja muu siihen liittyvä työ. 
Työmaasta kertoo paikan päällä 
Pioneeriosastoon kuuluva alan am-
mattilainen. Ilmoittautumiset 11.2. 
mennessä Timo Lukkarinen
timo.lukkarinenxx(at)luukku.com
 Tiedotus:
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnas-
taan myös sähköpostilla. Jos et ole 
saanut tiedotteita sähköpostiisi, ole 
yhteydessä sihteeriin niin tarkis-
tetaan, että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla. 
 Pioneeriosaston yleinen Fa-
cebook-ryhmä löytyy hakusanalla 
”Helsingin Reserviupseerien Pio-
neeriosasto”. Huom! Jos olet jo Fa-
cebook-ryhmän jäsen, mutta et saa 
ilmoituksia julkaisuista ja tapahtu-
mista, muista klikata ryhmän Ilmoi-
tukset päälle. Ohjeet saat tarvittaes-
sa sihteeriltä.
 JÄSENEKSI voit liittyä netis-
sä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteenmuutokset myös netissä.
 Yhteystiedot:
Puheenjohtaja kapt Timo Luk-
karinen, 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 Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen (at) pp.inet.fi
Urheilu-upseeri ltn Jan Falck, 044 
277 9185, jan.falck(at)helsinki.fi  
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-KERHO 
JOHTORENgAS

 
 YHDISTYKSEN KEVÄTKOKO-
US KATAJANOKAN KASINOLLA 
25.3.2019
Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään Katajanokan 
Kasinolla ma 25.3. osana HRUP:n 
kerhojen yhteiskevätkokousta. Tark-
ka aika on klo 17:45 - 18:50 ja paik-
kana toimii "Kerhotila" Kasinon kel-
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larikerroksessa. Kokouksen jälkeen 
voi jäädä kuuntelemaan yhteistä 
kokousesitelmää Kenraalisalissa klo 
19:00 - 19:45. Esitelmän pitää Olli 
Parkkinen MPK:sta, aiheena reser-
viupseereille sopivat MPK:n kurssit.
Paikalle kannattaa saapua raitiovau-
nulla no. 4. Kasinon pysäköinti on 
muuttunut maksulliseksi ja paikkoja 
on rajoitetusti. Osoite on Laivasto-
katu 1, Helsinki.
 PADASJOEN AMPUMALEI-
RIT 2019
Johtorengas järjestää vuonna 2019 
kaksi ampumaleiriä Padasjoel-
la. Ajankohdat ovat keväällä 12.-
14.4.2019 ja syksyllä 6.-8.9.2019. 
Merkkaa ajat jo nyt kalenteriisi. Li-
sätietoja lähempänä leirejä.
 AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN 
AMPUMARADALLA 2018
Hyödynnäthän loistavan mahdol-
lisuuden ampumataidon treenaa-
miseen! Kerholla on joka kuukausi 
oma vuoronsa Töölön ampumara-
dalla ja olet myös tervetullut, mikäli 
esim. haluat vain kokeilla uutta har-
rastusta, mutta olet vielä epävarma 
jatkon suhteen. Kysy siis rohkeasti 
lisätietoja asiasta puheenjohtaja 
Toni Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 
040 311 3348. Ajankohdat ovat pe-
rinteiseen tapaan keskiviikkoisin klo 
19-21:30, Vuoden 2019 ratavuorot: 
.6.3. , 3.4. , 1.5. , 29.5. , 26.6. , 24.7. , 
21.8. , 18.9. , 16.10. , 13.11. ja 11.12.
 Kerhon virallisena viestikana-
vana toimii jatkossakin Helsingin 
Reservin Sanomien tapahtumaka-
lenteri. On hyvä huomioida, että osa 
lehden numeroista ilmestyy nyky-
ään printtiversion sijaan digilehtenä. 
Aika ajoin kerhon hallitus tiedottaa 
jäsenistöään tapahtumista ja vastaa-
vista myös sähköpostilla.
 Varmistathan, että yhteystieto-
si ovat ajan tasalla, niin vastaanotat 
mm. ilmoitukset Helsingin Reservin 
Sanomien julkaistuista digilehdis-
tä, Helsingin Reserviupseeripiirin 
muut tiedotteet kuin Johtorenkaan 
sähköpostitkin! Muuttuneet yhteys-
tietosi voit ilmoittaa RUL:n toimis-
toon (toimisto@rul.fi).

vIESTIOSASTO
 

 VIESTIOSASTON KEVÄTKO-
KOUS 2019
Viestiosaston kevätkokous pidetään 
maanantaina 25.3.2019 klo 17:45 – 
18:50 Katajanokan Kasinon Mars-
ki-kabinetissa. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat ml. 
toimintakertomus vuodelta 2018. 
Tervetuloa vaikuttamaan yhdis-
tyksen toimintaan ja tutustumaan 
piirin muihinkin jäseniin! Ei ennak-
koilmoittautumista. Kokouksen jäl-
keen klo 19.00 - 19.45 pidetään ko-
kousesitelmä Kenraalisalissa. Esitel-
män pitää Olli Parkkinen MPK:sta, 
aiheena reserviupseereille sopivat 
MPK:n kurssit. (Huom! Paikalle 
kannattaa saapua raitiovaunulla no. 
4. Kasinon pysäköinti on muuttu-
nut maksulliseksi ja paikkoja on ra-
joitetusti.)
 VIESTIOSASTON AMPUMA-
RATAVUOROT 
Harjoitusammunnat Töölön radalla 
jatkuvat tänä vuonna parittomien 
viikkojen tiistaisin klo 19-21, ko-
koontuminen klo 18:50. Viestiosas-
ton ampumavuorot ovat loistava 
tapa harrastaa pistooliammuntaa 
turvallisesti ja edullisesti. Vuoroilla 
on käytettävissä kerhon aseet, suo-
jalasit sekä kuulosuojaimet, ja mikä 
parasta, ampumaupseerit opastavat 

turvallista aseenkäsittelyä. Aiem-
paa kokemusta tai omia varusteita 
ei siis tarvita, ainoastaan käytetyistä 
patruunoista tulee suorittaa oma-
kustannehintainen maksu. Ilmoit-
tautuminen joko netissä www.rul.
fi/viestiosasto/toiminta/ammunta/, 
sähköpostitse ampumaupseeri2 ät 
viestiosasto piste net tai puhelimit-
se, Mikko Leskinen 050-4055873.
 SRA-VUOROT 2019
Olemme saaneet yhdessä Pioneeri-
osaston ja Töölön reserviupseerien 
kanssa kevät- ja syyskaudelle kuu-
kausittain toistuvan SRA-vuoron. 
Vuoro on Töölön radalla lauantaisin 
kello 12-14:30 seuraavina päivinä: 
9.2., 9.3., 4.5., 21.9., 19.10, 16.11. ja 
14.12. Vuoroilla on saatavilla laina-
kalustoa, mutta kaikilta osallistujilta 
vaaditaan SRA-kortti ja SAL-lisens-
si tai RAT-vakuutus. Ilmoittau-
tumisohjeet lähetämme erikseen, 
mutta päivämäärät kannatta laittaa 
jo nyt kalenteriin! Lisätietoja: 2. am-
pumaupseeri Mikko Leskinen am-
pumaupseeri2 ät viestiosasto piste 
net tai 050-4055873.
 OKRA-JOTOS 2019
Oletko joskus miettinyt että olisi 
kiva osallistua jotokselle, mutta et 
ole löytänyt sopivaa porukkaa. Tai 
haluaisit osallistua, muttet ole var-
ma pärjäätkö porukassa kun kaikki 
muut ovat varmasti kokeneempia.
 Nyt olisi loistava tilaisuus osal-
listua. Saisimmeko peräti Viesti-
osaston joukkueen kasaan ? Yli-
voimainen voitto ja vastustajan 
täydellinen nöyryytys ei ole tämän 
harjoituksen tavoitteena vaan ta-
voitteena on lähteä oppimaan ja ko-
kemaan jotain uutta. Oheisen linkin 
takaa löytyy tarkempi kuvaus ta-
pahtumasta. Jos yhtään kiinnostaa, 
niin laittakaa viestiä: liikuntaupsee-
ri ät viestiosasto piste net. Viesti-
osasto maksaa jäsentensä osallistu-
mismaksun.
 https://resul.fi/wp-content/up-
loads/2018/10/Okrajotos-2019.pdf
 VIESTIKOULUTUS JA KURS-
SIT
Lahden Radioamatöörikerho ry., 
OH3AC, ja MPK:n Lahden koulu-
tuspaikka järjestävät kaikille kiin-
nostuneille radioamatöörikursseja.
Radioamatöörien perusluokan 
kurssit:
5.2.-26.3.2019 (kevään iltakurssi tiis-
taisin klo 18:00-21:00)
– Kurssiesite kevät 2019
– Iltakurssin opetussuunnitelma 
5.2.-26.3.2019
25.2.-1.3.2019 (kevään intensiivi-
kurssi ma-pe klo 10:00-16:00)
– Kurssiesite kevät 2019
– Intensiivikurssin opetussuunni-
telma 25.2.-1.3.2019
24.10.-3.12.2019 (syksyn iltakurssi 
tiistaisin klo 18:00-21:00)
– Kurssiesite syksy 2019
– Iltakurssin opetussuunnitelma 
24.10.-3.12.2019
Kevään viestikursseja MPK:n Lah-
den koulutuspaikalla
Viestivälinekurssi: https://mpk.fi/
koulutuskalenteri/koulutus/96324/
Viestiperustekurssi: https://mpk.fi/
koulutuskalenteri/koulutus/96279/
Hälvä 19 / Viestikurssi: https://
mpk.fi/koulutuskalenteri/koulu-
tus/96219/
 Kerhomme tukee erityises-
ti nuorten jäsenten osallistumista 
kursseille ja koulutuksiin. Halli-
tus päättää tapauskohtaisesti tuen 
myöntämisestä vapaamuotoisen, 
perustellun hakemuksen pohjalta.
 Kaikki MPK:n kurssit löytyvät 
koulutuskalenterista www.mpk.fi/
koulutuskalenteri.
 Jos sinua kiinnostaa kouluttajan 

tehtävät, niin ilmoittaudu koulutus-
joukkueeseen (ohjeet alla). Työtila 
on avoin kaikille kiinnostuneille ja 
tilaan pääsee rekisteröitymään il-
man kirjautumisavainta.
•	 Kirjaudu	 sisään	 PVMoodleen	
(www.pvmoodle.fi)  tunnuksillasi ja 
mikäli sinulla ei ole tunnuksia luo 
sellaiset kirjautumissivun ohjeistuk-
sen mukaisesti
•	 Hae	 työtilaa	 yläpalkin	 ”Etsi	
työtiloja”-hakutyökalulla, hakusana: 
Kouluttajapankki
•	 Työtila	 näkyy	 hakutuloksissa,	
työtilan nimi on ”JOJÄ kouluttaja-
pankki”
•	 Klikkaa	 työtilaa	 ja	 avautuvalla	
sivulla ”rekisteröi minut kurssille”
Suora linkki työtilaan: https://
www.pvmoodle.fi/course/view.
php?id=5217 
 MUITA TAPAHTUMIA
Perinteinen Sotilasradiopäivä  la 
13.4.2019 klo 10:00 – 14:00 Kouvo-
la-talossa, Varuskuntakatu 11, Kou-
vola
Ohjelma:
Tapio Teittinen, OH4ELM; Ylijoh-
don viestiverkot vapaussodassa ja 
talvisodassa
Martti Susitaival, OH4FSL; Ylijoh-
don radioverkot jatkosodassa ja 
viestikeskus Lokki
Carl-Fredrik Geust: Holger Jalander 
– kyynelradion keksijä
Osallistumismaksu 10 €, vain kä-
teismaksu. Esitelmien jälkeen tutus-
tuminen Sotilasradiomuseoon sisäl-
tyy osallistumismaksuun, samoin 
väliaikatarjoilu.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: 
museo@putkiradiomuseo.fi Ilmoit-
tautuminen ei ole sitova, tarvitaan 
vain tarjoilun mitoitukseen. Tilai-
suus on avoinna kaikille.

Esitelmätilaisuus Ilmatorjunta-
museolla Hyrylässä la 2.3.2019 klo 
10:00
Ilmatorjuntamuseolla on la 2.3.2019 
kaikille avoin esitelmäpäivä. Tilai-
suuden järjestävät Tutkamieskilta 
ry ja Ilmatorjuntamuseo.
Klo 11:00 Museo avautuu
Klo 12:00 Esitelmät Tuusula-hallis-
sa:
- TkL Risto Korhonen, Puolustus-
voimien tutkimuslaitos: Satelliitti-
paikannus ja häiriöt
- TkT Jukka Ruoskanen, tutkimus-
alajohtaja, Pv tutkimuslaitos: Radio-
taajuisen ilmavalvonnan tulevaisuus
Osanottomaksu 5 euroa. Kahvios-
sa myynnissä mm. kirjoja, kahvia, 
munkkeja ja virvokkeita.
 LIIKUNTAKILPAILU 2019
Järjestämme viime vuoden tapaan 
liikuntakilpailun kerhomme jäsenil-
le. Kilpailun säännöt vuodelle 2019 
julkaistaan pian. Ei kun kuntoile-
maan!
 TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja yh-
teystietomme löytyvät verkkosi-
vuiltamme www.viestiosasto.net. 
Tiedotamme tapahtumista myös 
sähköpostitse. Muista pitää yhte-
ystietosi ajan tasalla joko RUL:n 
sivuilla www.rul.fi tai www.viesti-
osasto.net, kohdassa ”Liity jäsenek-
si”!

vR:N RESERvIUPSEERIT 

 TALVIKAUDEN 2019 OHJEL-

helresp.fi

MA
 Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 11.3.2019 Döbelninkatu 
2  Helsinki  4 krs  nh  klo 16.30. Kokouksen jälkeen kuultavan esitelmän 
pitää Veikko Vaikkinen aiheesta reserviupseerikoulutus Suomessa 1920  -  
1940.
 Kerhoilta 15.4.2019 klo 16.30 Döbelninkatu 2, Helsinki 4 krs.nh.
Esitelmän pitää  Martti Mäkinen aiheesta matkani Kauko-Itään (Pohjois-
Korea, Vietkong-sissien Cucchi-tunnelit, Kambodzan kuoleman kentät)
 Spjutsundin perinteinen saunailta maanantaina 20.5.2019  klo 17.00
 AMPUMAVUOROT 
VUONNA 2019
 Yhdistyksellä on ampumavuorot perjantaisin HRUP:n ampumaradalla 
Töölössä kello 16.00 - 19.00 seuraavina päivinä: 
8.2. (vk 6), 8.3. (vk 10), 5.4. (vk 14), 3.5. (vk 18), 31.5. (vk 22), 23.8. (vk 34), 
20.9. (vk 38), 18.10. (vk 42), 15.11. (vk 46), 13.12. (vk 50)
 Ilmoittaudu ampumaupseeri Petri Kehälle (p. 050 5344 181) viimeistään 
ampumapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00. Ampumisesta kiinnostuneet 
uudet harrastajat voivat sopia ampumaupseerin kanssa ampumisen kokei-
lusta.
 Pistooliradan omistaja HRUP, ja sitä kautta yhdistyksen hallitus edel-
lyttävät, että yhdistyksen vuorolla ampuvat henkilöt hankkivat henkilökoh-
taisen ampujan vakuutuksen, joka korvaa pistoolivuorolla itselle tai muille 
aiheutuneet vahingot. Vakuutus on nimeltään "Reserviläisten ampumatur-
va", ja sen saa tilattua mm. netistä: http://www.reservilaisliitto.fi/ampuma-
vakuutus 
 Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan vakuutuskauden alussa tai 
sen jälkeen maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 ja on voimassa vakuutus-
kauden loppuun. Ampumaturva maksaa 25 euroa, josta varsinaisen vakuu-
tusmaksun osuus on 5,50 euroa.

HELSINgIN  

RESERvILäISET

 Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous pidetään torstaina 11.4.2019 
klo 18.00 osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki. Tervetuloa! Lisätiedot pu-
heenjohtajalta tai sihteeriltä.
 Maanantain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 19.00-21.00
11.2., 11.3., 8.4., 6.5., 3.6., 1.7., 29.7., 26.8., 23.9., 21.10., 18.11., 16.12.
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 pat-
ruunat (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 ampumatur-
va) sekä Reserviläisliiton jäsenkortti. Oma ase (.22- .45ACP), patruunat ja 
suojaimet.
Lisätietoja: asevastaava, Tomi Sarilahti p.050 385 1313
 Tiistain ratavuorot Töölön sisäradalla klo 17.00-19.00: 19.2., 19.3., 16.4., 
21.5., 18.6., 16.7., 6.8., 3.9., 1.10., 29.10., 26.11.
 Näillä vuoroilla on mahdollisuus lainata yhdistyksen 9x19mm pistoole-
ja, lisäksi saatavilla on patruunoita hintaan 10€/50 kpl. Muista varata tasa-
raha. Lisätietoja: asevastaava, uimonenjouko(at)gmail.com p.045 126 1174
 Ruutisavun ratavuorot maanantaisin klo 17.00-19.00
Yhdistys järjestää jäsenilleen johdettuja ammuntoja Ruutisavu Oy:n tilois-
sa Vantaan Koivuhaassa. Vuoroja on varattuna seuraavasti: 18.2., 18.3., 15.4., 
13.5., 16.9., 21.10., 18.11., 16.12.
 Käyntimaksu 10€ hintaan sisältyy ratamaksu ja taulu. Käyntimaksu 20€ 
ja hintaan sisältyy ratamaksu, yhdistyksen laina-ase ja 50kpl 9x19mm pat-
ruunoita sekä taulu. 
Patruunoiden ostoon käy vain käteinen, varaathan siis tasarahan verran kä-
teistä 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 kalii-
peria 22 LR). Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, vakuutustodistuksen sekä 
omat silmä- ja kuulosuojaimet. Jos tarvitset laina-aseen, yhdistys lainaa 
aseen kyseiselle vuorolle. 
 Vuorot ovat vain Helsingin Reserviläiset ry:n jäsenille. Mikäli sinulla ei 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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ole patruunoita (9x19mm), niitä voi 
ostaa hintaan 10€/50 kpl. 
Muista ottaa myös ampumapäivä-
kirjasi mukaan radalle. Ampuma-
paikkoja vuorolle on rajoitetusti. 
Ilmoittautumiset aikaisintaan viik-
koa aikaisemmin. Lisätiedot ja il-
moittautumiset ratavuorolle: esko.
koskinen(at)gmail.com
 Yhdistys etsii Facebook-sivuil-
leen ylläpitäjiä, juttuja sekä kuvia. 
Lisätietoja uimonenjouko(at)gmail.
com.
 Yhteystiedot ajan tasalle:
Jos on sähköpostiosoite, johon ha-
luaisit saada tietoa ”nopeista läh-
döistä”, mutta et tähän mennessä 
ole saanut, ilmoita se yhdistyksen 
sihteerille: sihteeri.helres(at)gmail.
com tai helsinki(at)helresp.fi

HfORSNEJdENS SvENSKA 

RESERvUNdEROffIcERARE

 

Skytte i Luolan, udda veckors tors-
dagar kl. 17-19. Följande tillfällen är 
14.2, 28.2 och 14.3.
Markus Liesalho
Ordförande
0400 421002
svenska@helresp.fi
www.reservilaisliitto.fi/hsru

mERIRESERvILäISET
 

 Hyvää alkanutta vuotta! 
 Merireserviläisten vuosikoko-
us oli tammikuun lopulla ja tuol-
loin käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat. Uusi johtokunta valittiin ja 
sen järjestäytymiskokous on koh-
tapuolin. Uudesta kokoonpanosta 
ja tehtäväjaosta  lisää lehden ensi 
numerossa. Seuratkaa myös net-
tisivujamme, tiedot tulevat sinne 
aina heti kun asiat on sovittu. Ko-
kouksessa palkittiin ansioituneita 
merireserviläisiä, onneksi olkoon 
palkituille! 
 Käytiin läpi viime vuoden toi-
mintakertomus. Paljon tapahtui 
2018, agendalla oli sekä uutta että 
edellisvuosilta tuttua toimintaa. 
Näistä mainittakoon vaikka neljä 
Sinisen Reservin ampumakilpai-
lua,  AUK-päivät, jäsenillat sekä 
ulko- ja sisäratatoiminta. Merellä 
oli kuluneen kauden aikana eri-
tyisen paljon toimintaa ja samalla 
vedettiin vielä kansimieskurssia-
kin. Tsemppiä kurssilaisille!
 Vuoden 2019 toimintasuun-
nitelma on hyväksytty ja sekin 
löytyy piakkoin nettisivuiltamme. 
Runsaasti  kivaa on luvassa; seu-
raa nettiä, facebookia ja sähkö-
postiasi ettet jää äksöneistä paitsi. 
Esimerkiksi keväälle on tulossa 
ampumakilpailuja sekä jäseniltoja 
loistavine alustajineen. Päivämää-
rät tarkentuvat talven mittaan, ole 
hollilla.
 Tsekkaa myös valmiiksi vii-
konloppuja kun merikausi lä-
hestyy. Alustalkoisiin tarvitaan 
aina väkeä ja mitä useampi tulee 
paikalle sitä mukavampaa ja suju-
vampaa touhu on. Käy välillä kat-
somassa Sinisen Reservin sivuja, 

sillä jäsenyhdistykset, mm. me 
merireserviläiset osallistumme 
tapahtumiin. Tarkkaile   Reservi-
läisliiton ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen sivuja – kaikis-
sa on meille kiintoisaa asiaa ja 
MPK:n sivuilta löydät ajankohtai-
sen kurssikalenterin.  
  Muistakaa hoitaa jäsenmak-
sunne, taas on RES-liitosta pois-
tettu aktiivisia, mutta jäsenmak-
sunsa laiminlyöneitä toimijoita. 
Jos niin on käynyt ottakaa yhteys 
liittoon ja yhdistykseen. Muista-
kaa myös ilmoittaa muuttuneet 
sähköposti- ja muut yhteystieton-
ne Merireserviläisten sähköpos-
tiin sekä vielä Reserviläisliittoon. 
Tälläkin hetkellä on muutamia s-
osoitteita jotka eivät toimi. Jäsen-
postit ja muu mielenkiintoinen jää 
saamatta ja nastoja juttuja menee 
turhaan sivu suun.
 Toimintakalenteri odottaa 
vielä täyttymistään päivämääri-
en osalta, mutta yllämainittujen 
tapahtumien lisäksi on odotetta-
vissa ainakin merikauden aloitus-
saunailta, linnakkeenkunnostus-
kurssin kuljetukset sekä viikkoajot 
linnakeveneellä eri teemoineen. 
Luolavuorot jatkuvat koko kevät-
kauden: 
Ruutiaserata klo 16.30-20.30. 
Muista ilmoittautuminen ruuti-
vuorolle edellisenä päivänä. Ilma-
aserata klo 18.00-19.30, ilmoita 
tulostasi viimeistään puoleen 
päivään mennessä Tatu Korhosel-
le puhelimitse tai tekstiviestitse. 
Vuoden 2019 Luolavuorot ovat 
nettisivuillamme. 
 Jäsenillämme on mahdollisuus 
käydä Upinniemessä Kirkkonum-
men reserviläisten ampumavuo-
roilla. Katso ratavuorot ja -ohjeet 
Kirkkonummen reserviläisten 
nettisivuilta. Vuoroille ilmoittau-
dutaan etukäteen ja ampujilla pi-
tää olla voimassaoleva reservi-
läisen ampumaturvavakuutus ja 
omat suojavälineet. Upinniemen 
portilla on nimilista Kirkkonum-
men reserviläisten listan yhtey-
dessä. Ampumavastaavamme an-
tavat ohjeet kuinka lainata yhdis-
tyksemme omia aseita.  
 Haluaisitko jäseneksi kasva-
vaan joukkoomme? Täytä jäsen-
hakemuslomake Merireserviläis-
ten nettisivuilla. Varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä hy-
vämaineinen 18 vuotta täyttänyt 
Suomen kansalainen. Jäsenyys ei 
edellytä suoritettua asepalvelusta 
eikä merivoimataustaa. Kiinnos-
tus meritoimintaan ja halu oppia 
uutta riittää.  
 Merireserviläiset ry:n, Sjö-
reservister rf, toiminnan perus-
pilarit ovat merellinen toiminta 
MPK:n linnakevene Lavansaarel-
la, merenkulun koulutus, meri-
kilpailutoiminta sekä turvallinen 
ampumaurheilu. Yhdistyksen am-
pujat ovat moninkertaisia Sinisen 
Reservin, ResUL:in ja Helsingin 
reserviläispiirin mestareita. 
 Merireserviläiset on  yksi m/s 
Lavansaaren käyttäjäyhdistyksis-
tä Pelikaanikilta ry:n ja Helsingin 
Reservimeriupseerit ry:n rinnal-
la. Yhdistyksen hallinnoima alus 
ja jäsenet osallistuvat aktiivisesti 
MPK:n Meripuolustuspiirin kou-
lutustoimintaan.  Yhdistyksen 
omistuksessa on lisäksi koulutus-
alus Ahven 3, jonka käyttäjät ovat 
yhdistyksemme jäseniä.   
Merireserviläiset on myös venei-
ly-yhdistys jolla on oma pursiseu-
ralippunsa ja venerekisterinsä. 
 Purjehduskauden ulkopuolel-

la järjestämme jäseniltoja, joihin 
kutsumme maanpuolustusalan 
huippuja pitämään mielenkiintoi-
sia, ajankohtaisia esitelmiä. Lisäk-
si Merireserviläiset osallistuvat jo 
perinteeksi muodostuneisiin Ran-
nikkoprikaatin AUK-päiviin kou-
luttajina. 
Yhdistyksen kotipaikka on Hel-
sinki ja toiminta-alueena on koko 
rannikko-Suomi. Historiamme 
ulottuu kuudenkymmenen vuo-
den päähän. 
 Jäsenistöllä on mahdollisuus 
hankkia veneviirejämme sekä pe-
rälippuja sääntöjen edellyttämällä 
tavalla henkilökohtaiseen käyt-
töönsä. Oma venekatsastajamme 
on käytettävissä tarvittaessa. 
 Sinä joka kuulut navigaatioja-
okseen, muistathan kympin jaos-
maksun, jonka turvin pidämme 
yllä toimintaa. Tilinumero ja jaos-
maksuviitteet löytyvät nettisivuil-
tamme. Toiminnassa tavataan! 

ILmAILUOSASTO

 Kevään tapahtumat
 Tiistai 12.2. klo 18 Esitelmä: Evl 
Inka Niskanen, KARLSTO esitys
 Keskiviikko 6.3. klo 12 Ilmavoi-
mien vuosipäivän seppeleenlasku 
Hietaniemen hautausmaan Sankari-
ristillä,
klo 18 Överste Peter Stolt: Ruotsin 
sotilasasiamiehen katsaus ja Mag-
nus Skogberg, Saab: HX-projektin 
päivitys/Gripen.
 Tiistai 9.4. klo 18 Esitelmä: Rai-
mo Malkamäki: Osasto Kuhlmey 
vuonna 1944 Kannaksella
 Perjantai – Maanantai 17. – 
20.5. Kevätretki Brysseliin. Matkas-
ta voi tiedustella kerhon sihteeriltä 
(jmlaurio (at) gmail.com tai puh. 
050 462 1274).
 Kerhoillat ja esitelmät pidetään 
Helsingin Suomalaisella Klubilla 
osoitteessa Kansakoulunkuja 3A, 
Helsinki. Noudatamme Klubin pu-
kukoodia, joka on miehille solmio ja 
pikkutakki. Esitelmien osalta nou-
datamme Chatman House -sääntöä.
 JÄSENASIAT
Tiedotamme tapahtumista ja mah-
dollisista muutoksista vuosikalen-
teriin myös sähköpostitse. Mikäli 
haluat tiedotusta sähköpostilla il-
moita sähköpostiosoitteesi tiedo-
tusvastaava Jari Helanderille  helan-
der.jari(at)gmail.com
 Oletko muuttanut? Ilmoitathan 
uuden osoitteen Reserviläisliiton jä-
senrekisteriin tai osaston tiedotus-
vastaavalle.

vANTAAN 
RESERvILäISET

 Vantaan Reserviläiset ry on 
ampumatoimintaan erikoistunut 
reserviläisyhdistys.
 Yhdistys on perustetty v.1958 
ja sillä on pitkät perinteet reser-
viläistoiminnan sekä aatteellisen 
maanpuolustuksen parissa. VaRe-
siin on tervetullut kuka tahansa 
18-vuotta täyttänyt Suomen kan-
salainen sukupuoleen, varusmies-
palvelukseen tai sotilasarvoon 

katsomatta.
 KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoitteesta: www.vantaanreservilaiset.fi. Sivuil-
ta 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
Ulkoratakauden startattua sisäradoilla hiljenee ja syksyllä jatketaan taas 
uusin vuoroin Ruutisavulla sekä vanhojen tuttujen aikataulujen mukaan 
Tikkurilassa ja Luolassa. Käy katsomassa syksyn ampumavuorot ja val-
vojat yhdistyksen kotisivuilta!
 TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? Maanpuolustusrekisterin kautta hoidet-
tu sähköpostitiedotus huomauttaa jatkuvasti epäkelvoista osoitteista ja 
monelta osoite puuttuu. Päivitäthän osoitetietosi RES/RUL:n jäsenre-
kisteriin tai yhdistyksen sihteerille!
 YHTEYSTIEDOT
Missä tahansa yhdistystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä halli-
tuksen jäseniin. Jäsenasioissa auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sihteeri Toni 
Tammelin sekä ampumatoimintaan liittyvissä kyselyissä ase- ja ampu-
maratavastaavat Mikko Lehtinen/Panu Tamminen. Kaikki yhteystiedot 
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat muotoa etunimi.sukunimi(ät)
vantaanreservilaiset.fi. 

 
 
 

ITä-HELSINgIN RESERvILäISET

 Kevään -19 seuraava pirtti-ilta 12. 2.
 IHRes ry:n kevätkokous pidetään Vuosaaressa pirtillä ti 12. 3. -19. 
 Muut 9. 4. ja 14. 5., kukin alkaen klo 18:00.
 Tervetuloa!

S-RyHmäN RESERvILäISET

 Kevätvuosikokous pidetään 14.2.2019.
 Huhtikuussa 12. – 15.4.2019 Teemme sotahistoriallisen retken 
Viroon. Tällä kertaa matka suuntautuu Saarenmaalle ja Haaps-
aluun. Matka on jo loppuun myyty, mutta mahdollisia peruutus-
paikkoja voi tiedustella Mane Hirvoselta p. 050-0202870  

mUUT mAANPUOLUSTUSyHdISTyKSET

TAPIOLAN RESERvIUPSEERIT 
ESPOON RESERvILäISET

 
ESRES ILMOITTAA:
 Maanantaimarssit taas käynnissä, lähtö Pirkkolan ulkopuiston pysä-
köintialueelta klo 17:30.
 Töölön sisäampumaradalla on kerhon vuoro parittomien viikkojen sun-
nuntaisin alk. klo 17:00.
 Kevätkokous 29.4. klo 18 osoitteessa Döbelninkatu 2, 6. kerroksen neu-
votteluhuoneessa.
 Padasjoen talvipäivät 8.-10.3.: perinteinen, ampumaurheilupainotteinen 
viikonlopun mittainen tapahtuma  - varaa aika kalenteriisi jo nyt!
 Saathan kuukausittaisen jäsentiedotteemme sähköpostiisi? Mikäli et, il-
moita uusi sähköpos-tiosoitteesi meille osoitteeseen info@esres.fi
 Tapahtumien lisätiedot, ohjeet, toimintakalenteri ja muita uutisia: 
www.esres.fi
 TARU ILMOITTAA:
 TARUn kevätkokous pidetään maanantaina 25.3.2019 kello 18:00 alkaen 
Katajanokan kasinon Karimo-salissa. Asialistalla sääntömääräiset asiat ja 
hallituksen esittäytyminen jäsenistölle. Kokouksen jälkeen klo 19.00 - 19.45 
on mahdollisuus osallistua kokousesitelmään Kenraalisalissa (esitelmän 
pitää Olli Parkkinen MPK:sta, aiheena reserviupseereille sopivat MPK:n 
kurssit). Yhdistyksen tilinpäätösasiakirjoihin voi tutustua ennalta ottamal-
la yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan pekko.linnanmaki@tapiolanreser-
viupseerit.fi.
 Töölön pistooliampumavuorot parillisten viikkojen sunnuntaina klo 17-
21. Ilmoittautuminen vuorolle: kari.wuokko (at) kolumbus.fi
 Seuraa ilmoittelua TaRun Facebook ryhmässä, tiedotuskirjeissä (email) 
tai kotisivuillamme. Lisätietoja saa jäsenupseerilta, Hannu Valkoselta. Yh-
teystiedot löytyvät kotisivuilta yhteystiedot sivulta.
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SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadin-
sissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien 
nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
 MAASTOTOIMINTAA: Alkuvuodesta tapahtuu, mm. Tiedustelu-
kouluttaja-kurssi 1 starttaa, Sissit osallistuvat Kaukopartiohiihtoon ja RE-
SUL-talvijotokselle. Kiinnostuneet, olkaa yhteydessä maastovastaaviin: 
Sami Manner sami.manner(ät)gmail.com tai Maija Gardemeister maija.
gardemeister(ät)pp.inet.fi
 KEVÄTKOKOUS: Stadin Sissien sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään Katajanokan Kasinolla (Laivastokatu 1) maanantaina 25.3. kello 17:45. 
Kokouksen jälkeen on kokousesitelmä, jonka pitää Olli Parkkinen Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksestä. Aiheena reserviupseereille sopivat MPK:n 
kurssit.
 AMPUMATOIMINTAA:  Talven ampumavuorot ovat täydessä vauh-
dissa: Töölön ratavuorot parillisilla viikoilla ma ja pe klo 19-21:30. Ikisissien 
ampumavuoro keskiviikkoisin: ota yhteyttä Christer Mikkoseen ät elisanet.
fi. Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(ät)sta-
dinsissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroil-
la, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/ampumaharjoituk-
set-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumis-
ohjeet 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 salitoiminnas-
ta => 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 Saik-
konen 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

AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILTA ESITTELEE TOIMINTAANSA JA 
MECHELININKADUN AUTOLINNAN SOTILASPERINTEITÄ 9.2.
 Kilta esittelee toimintaansa sekä Autolinnan sotilasperinteitä kuvin ja sanoin 
9.2. K- Supermarket Kasarmin tiloissa 9.2. klo 09.00 - 16.00. Samalla toteutam-
me jäsenhankintaa. Sanavalmiit henkilöt voivat ilmoittautua toimisto@ajhk.fi, 
kiitos.
 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 7.3. 2019 KLO 
17.30
Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 7.3.2019 klo 17.30 Santahaminan Pe-
rinnetalolle. Käsitellään killan säännöissä mainitut asiat. 
Kokouksen jälkeen n. klo 18:30 alkaa esitelmä: ”Autonomian ajan armeijan sijoi-
tuspaikat ja varuskuntarakennukset Helsingissä.” Esitelmän kuvin ja sanoin pitää 
majuri Marko Maaluoto.
Kokouksen yhteydessä kahvitus. Kiltatuotteita on ostettavana kokouksen yhtey-
dessä. TERVETULOA. 
 RETKI KAARTEEN YKSITYISEEN SOTAMUSEOON LOHJALLA 30.3.

Tammikuu
11.1. Työmarkkina-asiamies, majuri Timo Mäki (matkoilla)  60 v

Helmikuu
18.2. Kanslianeuvos, yrittäjä, CEO, VTM, vänrikki Tero J Kauppinen  70 v

maaliskuu
10.3. Toimitusjohtaja, yliluutnantti Eero Kangas (matkoilla)  70 v
18.3. Turvallisuusalan opettaja, sosionomi (YAMK), tradenomi, 
 poliisikoulutus, kapteeni Risto Juhani Jouttimäki (perhepiirissä)  70 v
19.3. Insinööri, yliluutnantti Juhani Uimonen (matkoilla)  70 v
21.3. VW-Audi-Seat varaosapäällikkö, ylikersantti Jorma Juhani Malmström  70 v
23.3. Teknisk samhällsstrateg, majuri Stefan Fransman  60 v

Huhtikuu
13.4. Insinööri, toimitusjohtaja, yliluutnantti Reijo Söderberg (perhepiirissä) 85 v

Helsingin Reservin Sanomissa julkaistavaksi haluttavat merkkipäiväilmoitukset (50, 60, 70, 75, 80, 85, 
90, 95, 100 vuotta) tulee lähettää osoitteeseen reservinsanomat@hrup.fi. Merkkipäiväilmoitukseen tulee 
sisällyttää merkkipäivän viettäjän nimi, reservin sotilasarvo, ammatti, syntymäaika sekä mahdolliset 
lisätiedot (esim. matkoilla).

Onnittelemme

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2019
N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti
2.  3.6.   14.6.
3.  16.9.   27.9.
4.  9.12.   20.12.

Sähköinen lehti
1.  25.2.   8.3.
2.  1.4.   12.4.
3.  6.5.   17.5.
4.  12.8.   23.8.
5.  14.10.   25.10.
6.  11.11.   22.11.

Tutustumme erittäin hyvin toteutettuun yksityiseen sotamuseoon sekä mosaikkigalleriaan Lohjalla 30.3. klo 11.00 (huom, 
muuttunut aika alkuperäisestä suunnitelmasta). Tutustuminen kestää noin 1,5 tuntia sisältäen kahvituksen. Ilmoittautumi-
nen 25.3. mennessä toimisto@ajhk.fi tai puhelimella 0405643295. Kokoonnumme museon portilla osoitteessa Rakettikaari 
30 klo 10.50 mennessä, josta koottuna autosaattueena perille piha-alueelle. Pääsymaksu on 10,00 euroa/hlö. Ilmoittautu-
misen yhteydessä voi kysellä kimppakyytiä. HUOM! Museo on auki vain erikseen tilattuna ja sovittuna.
 KILTATUOTTEET
Muistathan kiltatuotteemme. Uusina tuotteina ovat killan saunapyyhe (vastaava kuin käsipyyhe, mutta isompi) sekä pipo. 
Kuvat ja hinnat tuotteista ovat killan kotisivuilla. Tuotteita voi tilata myös puhelimitse numerosta: 040 5045133.Kiitos.

KENTTäTyKISTöKERHO 
UUdENmAAN TyKISTöKILTA

 Yhdistysten hallitus: Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toimihenkilöt vuonna 2019: Aki Mäkirin-
ta - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) Puh: 0400 805 124, Oskari Matilainen - VPJ, Janne Hänninen - Sihteeri (sihtee-
ri@ktkerho.fi), Patrick Hjelt - rahastonhoitaja, Jere Portter - Nuoriso, Jorma Kainulainen - Ase ja urheilu sekä Raine 
Mönkkönen - Lohjan patteri.

Ehdolla eduskuntaan

 Atte
KALEVA
Turvallinen Suomi

Turvallisuudesta ei tingitä · Maanpuolustukseen ja poliisille 
lisää resursseja · Reservin ampumaharrastusta tuettava

www.attekaleva.fi
www.facebook.com/attekaleva

KOKOOMUS
HELSINKI

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus siirtyy Kasarmitorille
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus järjestetään vuosittain 13.3. kello 9:00. Vuodesta 2019 alkaen muistojuhla pidetään Kasarmitorilla 
kansallisen talvisodan muistomerkin äärellä. Mikäli 13.3. sijoittuu viikonlopulle, järjestetään tilaisuus edeltävänä arkipäivänä.

Vuonna 2019 järjestetään myös talvisodan alkamisen muistotilaisuus, koska talvisodan alkamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta. Tilaisuus jär-
jestetään Mannerheimin ratsastajapatsaalla 30.11.2019 klo 09.00.
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Nimi

Syntymäaika

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Sotilasarvo

Vastaan-
ottaja

maksaa
postimaksun

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI

Puhelin Sähköposti

Allekirjoitus

Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia 

kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjes-

tö. 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 kent-

täkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa 

ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340 

paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henki-

löjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalai-

nen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.

Leikkaa katkoviivaa pitkin.

MPY Oy
Tunnus 5006084

00003 VASTAUSLÄHETYS

TULE
MUKAAN     
RESERVILÄISTOIMINTAAN

RES_RUL_Jasenliite_A4_2968.indd   1 10.8.2015   11.21
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Toiminnanjohtaja Tomi Alajoki 
puh. 045 128 3636
tomi.alajoki@hrup.fi

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Piiritoimisto

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat  

ilmestyy sähköisenä 8.3.2019.  

Pyydämme toimittamaan lehteen tarkoitetun 

materiaalin 25.2.2019 mennessä lehden 

sähköpostiin reservinsanomat@hrup.fi

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin kevätvuosikokous
Kokoukset pidetään maanantaina 13.5.2019 Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. Tilaisuus 
alkaa kello 18.00 yhteisellä kokousesitelmällä. 

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

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

Piirihallitukset

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry hakee palvelukseensa 

TOIMINNANJOHTAJAA.
Helsingin Seudun Reserviläispiiriin kuuluu 20 yhdistystä ja noin 4000 henkilöjäsentä pääkaupunkiseudulla. Piiri etsii palvelukseensa toiminnan-
johtajaa, jonka tehtäviin kuuluu monipuoliset järjestötyöt piirihallituksen valvonnassa.

Odotamme hakijalta innovatiivisuutta sekä tietenkin kiinnostusta vapaaehtoista maanpuolustusta kohtaan. Hakijoilta edellytetään suoritettua 
varusmiespalvelusta. Toiminnanjohtajalta edellytetään ulospäin suuntautunutta asennetta sekä esiintymiskykyä ja kykyä ilmaista itseään kir-
jallisesti. Toiminnanjohtajalla tulee olla monipuoliset taidot tai kyky oppia yhdistystoiminnan käytäntöjä.

Toiminnanjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat:
•	Jäsenyhdistysten	tiedottaminen,	tukeminen	yhdistysasioissa	ja	raportoinneissa
•	Yhteydenpito	yhdistyksiin
•	Veteraaniyhteistyö
•	Maanpuolustusrekisterin	käyttö	ja	opastus	yhdistyksille
•	Kotisivujen	ylläpito	ja	yhdistysten	opastus
•	Piirin	sähköisen	median	päivitykset
•	Piirin	tilaisuuksien	järjestäminen
•	Liiton	pääkaupunkiseudulla	järjestettävien	tilaisuuksien	avustaminen
•	Tapahtumien	koordinointi;	ilmoittautumisista	ja	maksuliikenteestä	huolehtiminen
•	Eri	toimikuntien	ja	työryhmien	sihteerinä	toimiminen
•	Kokouksien	valmistelu	ja	päätösten	toimeenpano
•	Taloushallinto;	laskutus	ja	tilinkäyttö	
•	Toimintasuunnitelmien	ja	toimintakertomusten	sekä	tilinpäätöksen	valmistelu
•	Erilaisten	tukipyyntöjen	valmistelu	
•	Viranomaisilmoitukset
•	Piirin	omaisuuden	hallinnointi	ja	lupien	hallinta
•	Perinnetoiminnan	koordinointi
•	Huomionosoitusasioiden	hoitaminen
•	Piirin	edustaminen	yhdistysten	ja	yhteistyökumppanien	tilaisuuksissa

Tehtävä on kokopäiväinen. Se antaa loistavan näköalan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Tehtävä täytetään vuoden 2019 toisella puo-
liskolla. Toiminnanjohtajan palkka on sidottu puolustusvoimien yksikönpäällikön palkkaukseen, ilman muita lisiä kuin palkattavan henkilön 
kokemukseen	perustuvat	ikälisät.	Työaika	on	joustava;	työ	sisältää	ilta-	ja	viikonlopputyötä.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si 1.3.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kari.talikka@helresp.fi tai kirjallisesti Helsingin Seudun Reserviläis-
piiri ry, Döbelninkatu 2, 00260  HELSINKI.  Hakijat pyritään haastattelemaan maalis–  ja huhtikuun aikana.

Lisätietoja kari.talikka@helresp.fi tai 050 44 66 050.

Lippujuhlan päivän illallinen Kulosaaren Kasinolla
Itä-Helsingin Reserviupseereilla on kunnia kutsua kaikki pääkaupunkiseudun reserviupseerit 
viettämään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää loisteliaalle Kulosaaren Kasinolle 4.6. klo 18 
alkaen. Juhlaillallisen lisäksi luvassa muuta ohjelmaa sekä elävää musiikkia.

Tilaisuuden pukukoodi on tumma/juhlapuku, suuret kunniamerkit.

Illalliskortin hinta ja muuta lisätietoa tapahtumasta seuraavissa sähköisissä lehdissä.

Paikkoja rajoitetusti, varaa jo nyt ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen ihrury@gmail.
com. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 5.5.

Kaikille avoimet tapahtumat
12.2.2019 klo 19.00 EKRU Esitelmätilaisuus turvallisuuspolitiikka, Kauniaisten kaupungintalo ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen. 
Kauniaistentie 10.

14.2.2019 klo 17-19 Pioneeriosasto, Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ja PUY järjestävät retken Blominmäen jätevedenpuhdistamon työmaalle. 
Kyseessä on noin 900 000 kuution louhinta ja muu siihen liittyvä työ. Työmaasta kertoo paikan päällä Pioneeriosastoon kuuluva alan ammattilai-
nen. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 11.2. mennessä Timo Lukkarinen timo.lukkarinenxx(at)luukku.com

14.2.2019 klo 18.00 Töölön auditorion esitelmä: Heimosodat, Viena 1918. tietokirjailija Pekka Vaara. Ilmoittautuminen Senioriupseerien kerhon pu-
heenjohtajalle: skulmala48@gmail.com tai 040 586 9252. Töölöntorinkatu 2B.

2.3.2019 klo 12.00 -. Tutkamieskillan avoin esitelmätilaisuus Ilmatorjuntamuseolla lauantaina Kts. tarkempi ohjelma aikatauluineen Ilmatorjunta-
museon nettisivuilta ilmatorjuntamuseo.fi. Klaavolantie 2, 04300 Tuusula.

12.3.2019 klo 19.00 EKRU Esitelmätilaisuus turvallisuuspolitiikka, Kauniaisten kaupungintalo RKP puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. 
Kauniaistentie 10.

21.3. klo 19.00 Töölön auditorion esitelmä: Jääkärit, "ryssänupseerit" ja Suomen puolustusvoimat.  FT, dosentti Lasse Laaksonen. Ilmoittautumi-
nen Senioriupseerien kerhon puheenjohtajalle: skulmala48@gmail.com tai 040 586 9252. Töölöntonrinkatu 2B.

25.3.2019 klo 19.00 Katajanokan Kasino. Esitelmä, jonka pitää Olli Parkkinen MPK:sta, aiheena reserviupseereille sopivat MPK:n kurssit. 
Laivastokatu 1.

6.4.2019 Ohjuspäivä Ilmantorjuntamuseolla. Kts. tarkempi ohjelma aikatauluineen Ilmatorjuntamuseon nettisivuilta ilmatorjuntamuseo.fi. 
Klaavolantie 2, 04300 Tuusula.

10.4.2019 klo 19.00 EKRU Esitelmätilaisuus turvallisuuspolitiikka, Kauniaisten kaupungintalo sisäministeri Kai Mykkänen. Kauniaistentie 10.

Kaartin soittokunnan 200-vuotisjuhlavuosi
Juhlimme Kaartin soittokunnan 200-vuotisjuhlavuotta. Suomen Opetuspataljoonan soitto-
kunta perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 1819 ja olemme toimineet siitä asti yhtäjaksoisesti, 
jopa yli sortovuosien.

Keväällä kuullaan kolme Töölö-konserttia, joiden kaikkien kapellimestarit ovat entisiä varus-
miehiämme. Viihdekonserttien laulusolistit Jarno Kokko ja Kyösti Mäkimattila ovat niin ikään 
palvelleet Kaartin soittokunnassa. Kesällä järjestetään taas myös Kaartin soittokunta –festi-
vaali. Suurimpaan osaan festivaalin konserteista on vapaa pääsy.

Töölö II
Ke 6.3.2019 klo 19.00
Petri Sakari, kapellimestari
Vapaa pääsy

Töölö III
Ke 15.5.2019 klo 19.00
Temppeliaukion kirkko
Vapaa pääsy

Kaartin soittokunta -festivaali
13.-16.6.2019
Suomenlinna/Helsingin keskusta

kaartinsoittokunta.fi
facebook.com/kaartinsoittokunta


