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Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, 14. 12. 1942

45. vuosikerta

539. ilmestymiskerta
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Nälkä ja kurjuus kuvaamattomat Moskovassa.

Elintarvikkeet lopussa, vaatteita, jalkineita ja 
lämmitysainetta ei saa rahallakaan.

U.S:n Berlinin toimitukselta
Amerikkalainen aikakausilehti Time kirjoittaa Moskovan oloista mm. Väestön täytyy teh-
dä mitä suurimpia uhrauksia pitääkseen neuvostoarmeijan iskukykyisenä. Kansa kul-
kee sananmukaisesti paljain jaloin, jotta sotilailla olisi jalkineita. Pakkasesta huolimat-
ta naiset kulkevat Moskovassa yhä vielä kesäsandaaleissa tai itse tekemissään jalkineis-
sa, mutta tämä on suhteellisen pieni paha. Paljon uhkaavampi on elintarvikekysymys. 

Yli 90 % elintarvikkeista on säännöstelty, loput myydään huimaaviin hintoihin. Munasta mak-
setaan Moskovassa 3 dollaria (ruplina), kannu maitoa maksaa 5,5 dollaria ja 1 kg perunoita 2 
dollaria. Virallisesti jaetut annokset ovat olemassa ainoastaan elintarvikekorteilla, todellisuu-
dessa niitä ei jaeta, sillä ei ole olemassa elintarvikkeita.

Elintarvikekauppojen edessä näkee pitkiä jonoja kurjannäköisiä vanhoja ihmisiä, jotka tuskin 
näkevät ensi kevättä. Melkein kaikki pienet kaupat ovat sulkeneet ovensa. Ei edes yksi sadasta 
henkilöstä ole voinut ostaa itselleen uutta pukua. Ihmisten täytyy sentähden pitää sanoma-
lehtipaperia lämpimikseen vaatteissaan ja vuoteissaan. Lämmitys on kovasti vaikeutunut, kun 
hiilet j paloöljy on takavarikoitu. Myös terveydelliset olot ovat uhkaavan huonot. 

M
aanpuolustustiedo-
tuksen suunnittelu-
kunta on julkaissut 
marraskuussa 2012 
tutkimuksen, jossa 
esitellään suoma-
laisten mielipiteitä 

mm maanpuolustuksesta ja turvallisuu-
desta. Osa kysymyksistä on esitetty sa-
mansisältöisinä jo vuodesta 1964 lähtien. 
Tämän vuoden tutkimuksessa kysymyksiä 
oli kaikkiaan 18, joista kaksi olivat ennen 
kysymättömiä.

Tutkimus tehtiin syys-lokakuun vaih-
teen molemmin puolin. Tutkimuksessa 
haasteltiin hieman yli tuhatta 15-79-vuo-
tiastaeri puolilla Suomea. Tämän vuoden 
tutkimuksessa on muutama selvä poik-
keama viime vuoteen verrattuna. Nykyi-
sen, miesten yleisen varusmiespalveluk-
sen kannatus on noussut peräti yhdeksän 
prosenttiyksikköä. Viime ja sitä edellisen 
vuoden tutkimuksessa vain 63 % vastaa-
jista kannatti yleistä varusmiespalvelusta. 
Tänä vuonna prosenttiluku oli 72.

Mistä tämä kertoo? Yksi syy voi olla 
se, että kuluneen vuoden aikana on tie-
dotusvälineissä puhuttu paljon puolus-
tusvoimauudistuksesta, varuskuntaver-

kon supistumisesta ja jopa valikoivasta 
varusmiespalveluksesta. Vastaajat eivät 
selvästikään halua muutoksia ainakaan 
varusmiespalveluksen järjestelyihin. Vas-
taajien mielipiteet jakautuvat selvästi kah-
tia kysyttäessä käynnissä olevasta puo-
lustusvoimauudistuksesta. Myönteisinä 
uudistuksen vaikutukset kokee 42 % vas-
taajista. Sitä vastoin 40 näki vaikutukset 
negatiivisina.

Maanpuolustustahto on edelleen huip-
puluokkaa. MTS on esittänyt tutkimuk-
sessa jo yli 40 vuoden ajan kysymyksen, 
jolla on pyritty mittaamaan maanpuolus-
tustahtoa. Kysymys kuuluu: ”Jos Suomeen 
hyökätään, niin olisiko suomalaisten mie-
lestänne puolustauduttava aseellisesti 
kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi 
epävarmalta?” Tähän kysymykseen vas-
tasi peräti 76 % myönteisesti. Vastaajien 
mielipide on pysynyt 1990- ja 2000-luvut 
suurin piirtein samalla tasolla. Taitaa olla 
maailmanennätys.

Henkilökohtaisella tasolla kysyttiin 
kuinka valmiit vastaajat ovat itse osallis-
tumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin. 
Peräti 87 % vastaajista on valmis tarttu-
maan aseeseen tai muuten osallistumaan 
Suomen puolustamiseen.

Sotilaalliseen liittoutumiseen suhtau-
duttiin melko positiivisesti. Vastaajista 68 
% oli sitä mieltä, että Suomen tulee pysyä 
liittoutumattomana. Natojäsenyys ei saa 
vieläkään järin suurta kannatusta vastaa-
jien keskuudessa. Vain 18 % kannatti Na-
ton jäsenyyttä. Luku on hieman vajonnut 
vajaan kymmenen vuoden aikana. Par-

haimmillaan Natoon liittymistä kannatti 
lähes 30 %.

Pohjoismaiseen sekä EU:n sotilaalli-
seen yhteistyöhön vastaajat suhtautuivat 
varauksettoman myönteisesti. Noin 90 % 
vastaajista oli Pohjoismaisen yhteistyön 
kannalla. Lähes puolet vastaajista oli sitä 
mieltä, että Suomen osallistuminen EU:n 
yhteisen puolustuksen järjestämiseen li-
sää turvallisuutta. Tosin Islannin ilmatilan 
valvontaan osallistumista kannatti vain 9 
% vastaajista.

Vastaajien mielestä Suomi on varau-
tunut hyvin erilaisiin uhkiin. Lähes 80 % 
vastaajista oli sitä mieltä, että Suomi on 
varautunut hyvin tai melko hyvin tartun-
tatautien tai epidemioiden leviämiseen. 
Puolet oli sitä mieltä, että täällä on varau-
duttu hyvin kansainväliseen rikollisuu-
teen tai ilmastomuutoksen vaikutuksiin.

Maanpuolustustahto on edelleen Suo-
messa vahva. Se näkyy tässäkin tutkimuk-
sessa hyvin. Kuinka hyvin järjestöissä tah-
to saadaan realisoitua esimerkiksi jäsen-
määrissä. 

Helsingin Reservin Sanomat onnitte-
lee kaikkia itsenäisyyspäivänä ylennettyjä 
sekä kunniamerkeillä palkittuja. Hyvää 
joulua ja onnellista uutta vuotta.

Henkilökohtaisella 
tasolla kysyttiin kuinka 
valmiit vastaajat ovat 
itse osallistumaan 
maanpuolustuksen eri 
tehtäviin. Peräti 87 % 
vastaajista on valmis 
tarttumaan aseeseen tai 
muuten osallistumaan 
Suomen puolustamiseen.
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sijoituksesta putoamisen jälkeen on suun-
niteltu yhdessä Etelä-Suomen sotilasläänin, 
Aluehallintoviraston, ELY-keskuksien ja 
pelastusviranomaisten kanssa. Seuraavaksi 
suunnitelmat pitää saada muutettua käy-
tännön toiminnaksi.

Kiitos IV: Yhteistyökumppanit ovat elin-
tärkeä osa toimintaamme. Ilman Kaartin 
Jääkärirykmentin tukea moni toimintamme 
lopahtaisi. Moni iso hankkeemme on tehty 
kuluneen vuoden aikana yhteistyönä vel-
jespiirimme, Helsingin Seudun Reserviläis-
piirin, kanssa. Molempien piirien toimistot 
ovat tiivistäneet yhteistyötä – emme tee sa-
moja asioita erikseen, vaan yhdessä. 

Kiitos V: Nuoret ovat iso osa jäsenistö-
ämme. Nuoria on nähty toiminnallisissa 
tapahtumissa: ampumassa, kilpailemassa, 
urheilemassa ja myös lisääntyvässä määrin 
osallistumassa järjestötoimintaan. Vastuu 
nuorten sitouttamisesta toimintaan on osit-
tain yhdistyksillä, osittain nuorilla itsellään 
ja osittain piirillä. Piirin on alkanut järjestää 
nuorille suunnattuja tapahtumia, kuten al-
kusyksyllä pidetty kenttätapahtuma Santa-
haminassa. Omaa vastuuta nuoret voivat ot-
taa järjestämällä horisontaalisia tapahtumia 
yli yhdistysrajojen. Mallia kannattaa ottaa 
Seniori reserviupseereista. Piiri tukee kaik-
kea sen kaltaista toimintaa.

Kiitos kaikille yhdessä ja erikseen. Tei-
dän kanssanne on ollut hienoa toimia tä-
män vuoden. Laittakaa kalenteriin yhdis-
tyksille suunnattu kevään Padasjoki semi-
naari 9.–10.3.2013.
Onnittelut vielä 6.12.2012 ylennetyille ja pal-
kituille. Rauhallista joulua ja hyvää uutta 
vuotta!

puheenjohtaja@hrup.fi
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Puheenjohtajilta

Mitä teimme tänä 
vuonna?

Puolustusvoimauudistus 
jakaa mielipiteet

Juha Parkkonen > Luutnantti (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

YleISen ASevelvollISUUden hyväksyntä 
on suomalaisten keskuudessa hyvin vank-
kaa vaikka kannatus onkin ollut hienoisessa 
laskussa viimevuosina. Tällä hetkellä yli 70 
prosenttia suomalaista haluaa säilyttää ny-
kyisen yleisen asevelvollisuusjärjestelmän. 
Vuonna 2010 julkaistun, ns. Siilasmaan 
työryhmän raportin julkiseen keskusteluun 
nostama ajatus valikoivasta asevelvolli-
suudesta on sen sijaan menettänyt kanna-
tustaan. Samoin puolustusmäärärahojen 
pienentämistä kannattaa entistä harvempi 
suomalainen.  

MTS:n tutkimuksen mukaan puolustus-
voimauudistuksen vaikutuksia puolustuk-
seen pitää haitallisina lähes yhtä moni suo-
malainen kuin myönteisinäkin. Positiivista 
asiassa on se, että suomalaiset ovat selvästi 
seuranneet ainakin jonkin verran puolus-
tusvoimauudistuksesta käytyä keskustelua. 
Kansalaisten eli äänestäjien ja veronmak-
sajien arviot puolustusvoimauudistuksen 
kielteisistä vaikutuksista Suomen puolus-
tukselle saattavat myös, ainakin osittain, 
suojata puolustusvoimia lisäleikkauksilta 
poliittisessa päätöksenteossa. Negatiivisena 
asiana voidaan pitää sitä, että uudistuksella 
ei selvästi ole ainakaan vielä kansalaisten 
jakamatonta kannatusta.

Puolustusvoimauudistuksen valmistelu 
ja siitä tiedottaminen on ulkoa päin katsot-
tuna ollut kurinalaista ja suunnitelmallista. 
Uudistuksen vaiheista ei ole tihkunut tieto-
ja etukäteen mediaan ja viestinnän teemat 
ovat olleet yhteneviä eri organisaation ta-
soilla.  Viestinnässä toistuvat, helposti mie-
leen jäävät käsitteet, kuten puolustusmate-
riaalin ”massavanheneminen”, ovat tulleet 
tutuiksi kaikille keskustelua seuranneille. 

Kansalaisten näkökulmasta puolus-
tusvoimauudistuksen tässä vaiheessa 
julkisuudessa on käsitelty varsin paljon 
huolestuttavia ja ikäviä aiheita. Puolustus-
määrärahojen niukkuus, sotavarustuksen 
kallistuminen, palkatun henkilöstön vähen-
nykset ja uudelleenjärjestely, varuskunta-
verkoston harveneminen sekä sodan ajan 
puolustusvoimien supistaminen ovat var-
masti luoneet epävarmuutta uudistuksen 
vaikutuksista puolustuskykyyn. Moni reser-

vUoden loPUSSA TeHdään järjestömaa-
ilmassa kuluneesta vuodesta arvio, kuinka 
täytimme tälle vuodelle asetetut tavoitteet. 
Tuliko tehtyä se, mitä suunniteltiin vuoden 
alussa? Meillä Helsingin Reserviupseeri-
piirissä toimintasuunnitelmassa oli paljon 
toimintaa, edunvalvontaa, aatetta ja jäsen-
huoltoa.

Puheenjohtajan palstalla kannustetaan 
(ja välillä kannustetaan painokkaammin) 
jäseniä ja yhdistyksiä järjestämään tapahtu-
mia, osallistumaan ja toimimaan reserviup-
seerihengen mukaisesti. Vuoden viimeisessä 
artikkelissani päätin opastamisen sijaan kes-
kittyä kiittämään vuoden aikana tehdystä 
työstä.

Kiitos I: Senioriupseerien kerho on aktii-
vinen yhdistys, joka järjestää säännöllisesti 
toimintaa yli 60-vuotiaille jäsenillemme. 
Tämän vuoden tapahtumista voisin maini-
ta erityisesti Itämeren alueen turvallisuus-
seminaarin, jossa oli erittäin arvovaltainen 
esiintyjäkaarti. Kerhon toiminnassa näkyy 
suomalaisten reserviläisten asevelihenki.

Kiitos II: Jäsenet ja yhdistykset ovat teh-
neet lukuisia hienoja tapahtumia ympäri 
pääkaupunkiseutua. Ammuntoja on ollut 
mm. Töölössä, Santahaminassa ja Padasjo-
ella. Hengenravintoa on jaettu monissa esi-
telmissä ja alustuksissa. Liikuntaa on har-
rastettu sekä sotilaallisesti maastopuvussa 
että siviilisti verkkarit jalassa. Yhdistysten 
aatteellista puolta on nähty sankarihau-
doilla, juhlissa ja muissa maanpuolustus-
tilaisuuksissa. On ollut hienoa nähdä eri 
tapahtumissa mukana toimijoita kokelaasta 
kenraaliin.

Kiitos III: Piirihallitus on istunut pitkiä 
iltoja kokouksissa suunnitellessaan piirin ja 
sitä kautta yhdistysten ja jäsenten toimin-
taa. Hallitus on kokoontunut pohtimaan 
piirin nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Piirise-
minaareihin keväällä ja syksyllä on haalit-
tu yhdistyksistä parhaat voimat keskuste-
lemaan ja suunnittelemaan näitä tärkeitä 
asioita. Hallituksen jäsenet ovat osoittaneet 
sitoutuneisuutta meidän asiaamme. Kiihkei-
den keskusteluiden ja väittelyiden tuloksia 
on saatu jalkautettua käytännön toimin-
taan. Reserviläisen urapolkuja sodan ajan 

talvella ke-su 11-17
kesällä ti-su 11-17

Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.

UPSEERILIITTO

viläinen kokee uudistuksen myös henkilö-
kohtaisena uhkana mm. kertausharjoitusten 
lähes täydellisenä loppumisena, välimat-
kojen lisääntymisenä vapaaehtoista maan-
puolustuskoulutusta tukeviin varuskuntiin 
ja ampumaradoille sekä mahdollisen sodan 
ajan sijoituksen purkautumisena. 

Jatkossa viestinnässä ja julkisessa kes-
kustelussa tulisi pitää esillä enemmän 
puolustusvoimauudistuksen positiivisia 
vaikutuksia maamme puolustuskyvylle. 
Julkisuudessa on viimeaikoina ollut esit-
telyssä puolustusvoimien hankkimia uusia 
asejärjestelmiä.. Uudet paikallisjoukot ovat 
erittäin mielenkiintoinen konsepti ja ne 
voivat herättää aktiivireserviläisissä jopa 
epärealistisia toiveita. On selvä, että reservi-
läisen vapaaehtoisuudella ja innokkuudella 
voidaan täydentää vain osaksi mahdollisia 
tehtävän edellyttämän osaamisen ja toimin-
takyvyn puutteita.

Reserviläiset voivat olla monella tavalla 
tukemassa puolustusvoimauudistuksen to-
teuttamista. Meidän täytyy luottaa siihen, 
että uudistus on paitsi välttämätön, mutta 
myös hyödyllinen. Se on perusteellisesti 
harkittu ja maamme parhaat asiantuntijat 
ovat sitä suunnittelemassa ja toteuttamassa. 
Reserviläisyhdistykset ja maanpuolustus-
lehdet voivat toimia kanavina puolustus-
voimauudistusta koskevan oikean tiedon le-
vittämisessä, jos puolustusvoimat haluavat 
niitä tässä työssä hyödyntää. 
Lopuksi haluan Helsingin Seudun Reserviläis-
piiri ry:n puolesta kiittää kaikkia piirimme toi-
minnassa kuluneena vuonna mukana olleita 
henkilöitä ja yhteistyökumppaneita. 
Rauhallista joulua!

puheenjohtaja@helresp.fi

Sakari Väliahde > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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IrjA WendIScHIn Pitkä taistelu – 
Sotilaiden lasten selviytymistarinoi-
ta kertoo sotien jättämästä jäljestä 
suurten ikäluokkien keskuudessa. 
Sota, vaikka jo päättynytkin, var-
josti heidän lapsuuttaan, oli ja on 
edelleen osa heidän elämäänsä. 
Wendisch kuuluu itse samaan suku-
polveen. 

Kirjassa on seitsemän kosketta-
vaa selviytymistarinaa, jotka kerto-
vat ihmisen voimasta kääntää elä-
mässään suunta parempaan päin.
Sodasta palanneiden isien lapset ja 
koko perhe kärsivät usein käsittele-
mättömistä sotatraumoista. Perhe-
elämää ovat monessa tapauksessa 
varjostaneet isän alkoholismi ja vä-
kivaltaisuus, äkkipikaisuus, sisään-
päin kääntyneisyys ja jopa umpimie-
lisyys. Lapset, varsinkin vanhimmat, 
ovat usein joutuneet kantamaan 
vastuuta nuoremmista sisaruksista 
ja välillä myös vanhemmista. Mo-
nissa perheissä isä on jäänyt lap-
sille etäiseksi.”Surullisinta Sonjan 
mielestä hänen lapsuudessaan oli, 
että muuten niin ulospäin suuntau-
tuneet vanhemmat eivät itse asias-
sa koskaan puhuneet, keskustelleet 
eivätkä ylipäänsä kommunikoineet 
omien lastensa kanssa. ’Kukaan ei 
kysynyt koskaan, että mitä meille 
kuuluu, mitä me halutaan ja mikä 
tekee meidät onnelliseksi.’”

Vielä aikuisenakin monet kärsi-
vät orpouden tunteesta, häpeästä ja 
epävarmuudesta. Pitkä taistelu -kir-
jassa tarinansa jakaneiden joukossa 

on myös itse alkoholismiin tai ma-
sennukseen sairastuneita. Monella 
on ollut pakottava tarve tehdä sel-
keä ero lapsuuden perheestä, muut-
taa toiselle paikkakunnalle tai jopa 
ulkomaille. Silti lapsuuden perhe 
on saattanut pitää tiukassa otteessa. 
”Yhteisistä jouluista Katariina ha-
lusi pitää itsepintaisesti kiinni vielä 
senkin jälkeen, kun hän oli muutta-
nut etelän 

kaupunkiin melko pian lastentar-
hanopettajaksi valmistumisensa jäl-
keen. […] Nyt kun hän poismuuton 
jälkeen oli saanut etäisyyttä omaan 
lapsuudenkotiinsa, ei hän enää 
kestänyt katsoa olohuoneen noja-
tuolissa nuokkuvaa isäänsä. Isää, 
joka istui juopuneena siinä samassa 
jykevässä tuolissaan, polvet ristis-
sä ja kädet polvien päällä toisiinsa 
kietoutuneina, missä hän oli istunut 
aina. Ja kun hänen päänsä taas ker-
ran nytkähti nuokkuessa alaspäin, 
Katariinan ahdistus kasvoi niin suu-
reksi, että hänen oli päästävä heti 
pois isänsä silmien edestä.”

Uusia alkuja ovat tarjonneet esi-
merkiksi työ, ystävyys- ja parisuh-
teet sekä omat lapset ja lapsenlap-
set. Tarve asioiden selvittämiseen 
on monessa tapauksessa tullut suu-
ren elämänmuutoksen yhteydessä. 
Esimerkiksi oma tai lapsen sairas-
tuminen on pysäyttänyt miettimään 
elämää, omaa lapsuutta ja suhdetta 
omiin vanhempiin.

dmITrI Frolov on tutkinut suoma-
laisten sotavankien kohtaloita jo lä-
hes 20 vuotta. Nyt hän on julkaissut 
kuvateoksen suomalaisista sotavan-
geista. Kirja sisältää valokuvia talvi- 
ja jatkosodan suomalaisista sotavan-
geista, heitä koskevista asiakirjoista 
ja vankileireistä. Yli 200 kuvan jou-
kossa on myös otoksia rintamalta ja 
joukko-osastoista venäläisten puo-
lelta sekä propagandamateriaalista, 
jota neuvostoarmeija levitti suoma-
laisten saataville. Suurin osa kuvista 
on aiemmin julkaisemattomia, ja ne 
on kerätty monista entisen Neuvos-
toliiton arkistoista. Hän on myös 
ostanut henkilökohtaiseen kokoel-
maan kuvia niin antikvariaateista 
kuin kirpputoreiltakin.

Tekstiosuudessa kerrotaan muun 
muassa sotavankiasioiden organi-
soinnista Neuvostoliitossa, vankien 
terveyden- ja elintarvikehuollosta, 
propagandasta ja poliittisesta työs-
tä leireillä sekä kotiin palautuksesta 
niiden vankien osalta, jotka eivät 
jääneet sille tielle.

Sotavankien määristä ei ole tark-
kaa kuvaa vieläkään. Talvisodassa 
vangiksi jäi arvioiden mukaan noin 
850-1100 suomalaista. Jatkosodan 
luvut vaihtelevat noin 2400:sta 
4000:een vankiin.

Talvisodassa Neuvostoliitto oli 
valmistautunut ottamaan vastaan 
sotavankien massat, mutta heille oli 
yllätys, ettei vankeja saatu kuin muu-
tamia satoja. Jatkosodassa sotavan-
kien tilannetta muutti jo pelkästään 
se, että sota kesti noin kolme vuotta 

ja Neuvostoliitolla oli mahdollisuus 
järjestellä sotavankien vastaanotto 
sekä huolto paremmin. Vankeudessa 
suomalaiset sairastivat paljon, koska 
ravintoa oli puutteellisesti ja sairaan-
hoito ainakin monilla leireillä heik-
koa.

Sotavankien kuolleisuuteen vai-
kutti suuresti se, millainen fyysinen 
kunto hänellä oli vangitsemishetkel-
lä. Toisaalta elintarvikehuolto vaihteli 
eri leireillä paljon. Leireillä oli ohjeet, 
joiden mukaan haavoittuneet sota-
vangit tulee lähettää heti lähimpään 
sotasairaalaan saamaan hoitoa. Jat-

kosodan aikana vankien terveyden 
tila pysyi huonona. Sotasairaaloissa 
hoito oli parempaa kuin leirien sairas-
osastoilla. On arvioitu, että noin 1400 
suomalaista kuoli vankeudessa.

Sodan jälkeen vankeja palautet-
tiin takaisin Suomeen. Ensimmäi-
nen leiri heille oli Hangossa, jossa 
he saivat lääketieteellistä hoitoa. 
Siellä alkoivat myös kuulustelut 
vankeusajasta. Samalla pyrittiin 
selvittämään muiden vankeudessa 
kuolleiden kohtaloita. Viimeinen so-
tavanki palautettiin Neuvostoliitosta 
vasta 1959.

mITä joS ToISeSSA maailmanso-
dassa saksalaisten upseerien ai-
keet Hitlerin salamurhaamisesta 
olisivat onnistuneet, Iso-Britannia 
olisi pudottanut risiinillä kylläste-
tyt Singer-neulat rypälepommeina 
Saksaan tai japanilaiset olisivat 
saaneet suljettua Panaman kana-
van? Sotasuunnitelmat-teos on 
johdatus huippusalaisiin ja hui-
mapäisiin sotaoperaatioihin, joita 
ei koskaan toteutettu. Teos auttaa 
ymmärtämään, kuinka selustassa 
tehdyt suunnitelmat vaikuttivat 
sodankäyntiin, ja kuinka pienestä 
lopputulos oli oikeastaan kiinni.
Salamyhkäisten aivoriihien tulok-
sena syntyi mitä kekseliäimpiä ja 
yliampuvimpia strategioita, joita 
käytännön realiteetit eivät liiem-
min pidätelleet. Muun muassa 
liittoutuneet suunnittelivat raken-
tavansa lentotukialuksen jäästä ja 
natsit aikoivat kaapata liittoutu-
neiden kolme suurinta johtajaa. 
Entä olisiko joku todella voinut 
harkita Mussolinin surmaamista 
täsmäpommituksella tai itse paa-
vin ottamista panttivangiksi? Toi-
saalta järjellisetkin suunnitelmat 
saattoivat kariutua esimerkiksi 
taktisiin tai logistisiin ongelmiin. 

 
moneT SoTASUUnnITelmAT jäivät 
suunnittelupöydille, toiset valmis-
teltiin huolella ja lähes toteutet-
tiin. Suunnitelmat kertovat toisen 
maailmansodan todellisuudesta, 
niistä sotilaista ja poliitikoista, 

jotka sodan kulkua ohjasivat. So-
tasuunnitelmat -teos pohjautuu 
osin tuoreisiin arkistolähteisiin, ja 
se on kuvitettu dokumenttimateri-
aalilla, valokuvilla ja havainnollis-
tavilla kartoilla. Teos on pullollaan 
ironiaa, mutta se auttaa ymmär-
tämään, miksi kaikki loppujen lo-
puksi kävi niin kuin kävi. 

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Sotaoperaatioiden suunnittelussa
mielikuvituksella vain taivas oli rajana

Sotavangit Neuvostoliitossa

Talvisodassa 
vangiksi jäi 
arvioiden mukaan 
noin 850—1100 
suomalaista. 
jatkosodan 
luvut vaihtelevat 
noin 2400:sta 
4000:een 
vankiin.

jr9:ään kerrotaan tulleen 
postikortti, jossa luki: 
”Haen paikkaa. Kaikki 
mitalit sodasta on.”

michael Kerrigan, 
Sotasuunnitelmat – Toisen 
maailmansodan tuntematon 
historia 

Gummerus Oy 2012, ISBN 978-951-20-8966-6,  
192 sivua, Ovh 27 e, 

dmitri Frolov, Kuviin vangitut

Edita Oy 2012, ISBN 978-951-37-6294-0, 221 sivua

Irja Wendisch, Pitkä 
taistelu – Sotilaiden lasten 
selviytymistarinoita 

Gummerus Oy 2012, 224 sivua, Ovh 
32 e, ISBN 978-951-20-9038-9

Seitsemän sodan koskettaman lapsen 
selviytymistarinat

Stalingrad — sodan käänne

70 vUoTTA SITTen Volgan varrella 
käytiin taistelu, jonka mittakaavaa 
on nykyään vaikea käsittää. Staling-
radissa kohtasivat toisensa kahden 
säälimättömän diktaattorin armei-
jat, joiden sotilaita nuo johtajat 
kohtelivat kuin shakkinappuloita. 
Kuukausien ajan raivosi taistelu, 
joka vaati satoja tuhansia ihmishen-
kiä ja jätti taakseen raunioituneen 
kaupungin – sekä lähes sadantuhan-
nen nälkiintyneen saksalaissotilaan 
vankiarmeijan. Vain muutama tuhat 
heistä palasi kotimaahansa.

mUTTA mITen SAKSA ajautui ka-
tastrofiin Stalingradissa? Kirjassa 
yritetään selvittää, miksi aiheutti 
Hitlerin kohtalokkaan päätöksen, 
ettei Stalingradista luovuta, vaikka 
piiritetyn 6.Armeijan tuho näytti 
alusta asti selvältä – ja suunnatto-
mat ponnistukset sen tukemiseksi 
vain turhilta uhrauksilta? Teoksessa 
Jaakko Aatolainen tarkastelee sitä 
koko toisen maailmansodan itärin-
taman kehyksessä. 

Saksa ei uskonut, että Neuvosto-
liitto pystyisi tuottamaan sellaisia 
määriä sotakalsuto, kuin se tuotti. 
Saksalaiset arviot panssarivaunu-
jen tuotannossa oli vuonna 1942 
6000 vaunua, mutta Neuvostoliitto 
valmisti peräti 24 400 vaunua. Ve-
näläisillä oli siis jo kalustollinen yli-
voima.

TAISTelUn AlKUvAIHeeSSA Sak-
sa yritti saada itselleen yhteyden 
Neuvostoliiton suurin öljykenttiin 

tai ainakin eristää Neuvostoarmeija 
niistä. Yksi Saksan virheistä oli se, 
että Hitler luotti siihen, että saarret-
tu 6.Armeija pystytään huoltamaan 
ilmateitse. Näin ei kuitenkaan Gö-
ringin lupauksista huolimatta ta-
pahtunut.

Ihmisyyden puheenvuoron tar-
joavat saarrettujen saksalaisten vii-
meiset kirjeet kauhujen keskeltä, 
samoin niiden järkyttävä kohtalo 
kotimaan hallinnon käsissä.

jaakko Aatolainen, Hitler, Stalin ja 
Stalingrad

Karisto Oy 2012, ISBN 978-951-23-5617-1,  
400 sivua
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Helsingin Reserviupseeripiiri 
valitsi 2012 maanpuolustuksen 
suunnannäyttäjäksi luutnantti 
Juha Suvisaaren.

PerUSTelUnA on Juha Suvisaaren 
vuodesta 1985 lähtien tapahtunut 
maanpuolustustyö, jota hän on teh-
nyt Reservin aliupseerien liitossa, 
Reserviläisliitossa, Reserviupseeri-
liitossa, MPK:ssa, kiltatyössä ja pai-
kallisosastossa.

Juha Suvisaari on johtanut ja 
järjestänyt kymmeniä sotilaskou-
lutukseen liittyviä kursseja, joissa 
pääpainopiste on ollut sotilaallisten 
taitojen ja valmiuksien kohottami-
sen. Suvisaari on omalla esimerkil-
lään rohkaissut reserviläisiä taitojen 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja 
hänen oma sotilasuransa toimii täs-
tä esimerkkinä. Luutnantti Suvisaari 
on ylennetty reservissä viisi kertaa.

Kouluttajana Suvisaari tunne-
taan motivoivana ja kannustavana 
henkilönä, joka korostaa oppimi-
sessa oman oivalluksen merkitystä 

sekä koulutettavan tiedon sovellet-
tavuutta paikallisiin olosuhteisiin.

Työssään maanpuolustuksen hy-
väksi Juha Suvisaari on toiminut 

suunnannäyttäjänä paitsi yksilöille, 
myös kokonaisille järjestöille, oman 
esimerkkinä ja oman koulutustoi-
mensa tulosten kautta.

Teksti: Tomi Alajoki 

Kuvat: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiirin 
syyskokous pidettiin 12.11.2012 
Katajanokan Kasinolla. Tilaisuus 
alkoi piirien yhteisellä vuosi-
kokousesitelmällä, jonka piti 
Kaartin pataljoonan aikaisempi 
komentaja everstiluutnantti 
Rainer Peltoniemi. Esitelmän 
aiheena oli Suomen Kaartin 
historia kahdensadan vuoden 
ajalta. 

eSITelmän jälKeen suoritettiin 
palkitsemiset. Leila Semi sai piiri-
en ampumatoiminnan tukemisesta 
Suomen Reserviupseeriliiton prons-
sisen ansiomitalin, luutnantti Seppo 
Kulmala ja kapteeni Jukka Rusila 
palkittiin HRUP:n standaarein nel-
jän vuoden hallitustyöskentelystä. 
Maanpuolustuksen suunnannäyttä-
jä -palkinnon saajaksi HRUP:n piiri-
hallitus valitsi luutnantti Juha Suvi-
saaren pitkäaikaisesta työstä reser-
viläisten koulutuksen edistämisessä 
piirimme alueella.

Vuosikokous teki henkilövalin-
nat, vahvisti toimintasuunnitelman, 
talousarvion ja jäsenmaksun suu-
ruuden sekä suorittamisajan. Jä-
senmaksun piiriosaan tai Helsingin 
Reservin Sanomien osaan ei esitetty 
korotuksia. RUL:n liittomaksu nou-
see 2013 yhdellä eurolla. Korotus 
johtuu siitä, että liittomaksu pitää 
sisällään Reserviläinen-lehtimaksun 
joka nousi euron lehden joudut-
tua arvonlisäveron piiriin.  Vuoden 
2013 jäsenmaksu tulee maksaa vii-
meistään 31.12.2013.  Kokouksen 
viimeisenä aiheena käsiteltiin muut 
asiat joita oli yksi: Helsingin Reser-
viupseeripiirin hallitus esitti vuo-
sikokoukselle, että kapteeni Arne 
Lindholm valittaisiin Helsingin Re-
serviupseeripiirin kunniajäseneksi. 

Vuosikokous päätti kutsua Arnen 
kunniajäsenyyteen yksimielisesti.

PIIRIHALLITUS 2013
HRUP:n piirihallitukseen tulevalle 
vuodelle valittiin seuraavat upsee-
rit, muita esityksiä ei tullut.

Maj Timo Niiranen, IT-kerho 
Kapt Kimmo Kinos, RT-kerho  
Johtorengas 
Kapt Jukka Mattila, Kanta-Helsinki 
Kapt Pekka Rintala, Viestiosasto 
Kapt Heikki Valkonen, Tapiola 
Ylil Henri Havulinna, Meriupseerit 
– uusi 
Vänr Ahti Pohjonen, Tikkurila – uusi

Puheenjohtajisto jatkaa toiselle 
kaksivuotiskaudelle: puheenjohtaja 
maj Sakari Väliahde, kapt Jyri Vila-
mo 1. varapuheenjohtaja ja ltn Cas-
par von Walzel 2. varapuheenjohtaja. 

TOIMINTASUUNNITELMA 
2013
Helsingin Reserviupseeripiirin tar-
koituksena on sääntöjen mukaan 
toimia sen alueella olevien Suomen 
Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys-
ten aatteellisena ja toiminnallisena 
yhdyselimenä valtakunnan turval-

lisuutta tukien. Vuosi 2013 on piirin 
viideskymmenes (50.) toimintavuo-
si.

Piirin toiminnan painopiste 
vuonna 2013 on jäsenhuollon kehit-
täminen, minkä lisäksi toiminnassa 
korostuu ampumatoiminnan ja soti-
lasliikunnan edellytysten turvaami-

nen ja kehittäminen edelleen. Piiri 
kehittää sisäistä yhteistoimintaa. 
Jäseniä rohkaistaan järjestämään 
tapahtumia ja osallistumaan toimin-
taan yli yhdistysten rajojen. 

Piiri toteuttaa tarkoitustaan tuke-
malla ja ohjaamalla alueensa perus-
yhdistyksiä, johtamalla ja järjestä-
mällä reservin upseeriston henkistä 

ja fyysistä kuntoa sekä sotilas- ja 
upseeritaitoja ylläpitävää ja edistä-
vää toimintaa, joka käsittää myös 
ammunnan, suorittamalla Suomen 
Reserviupseeriliiton (RUL) piirille 
antamat tehtävät ja harjoittamalla 
julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

HRUP:n syyskokous

HRUP 2013 piirihallitus: vas. Ahti Pohjonen, Heikki Valkonen, Jukka Mattila, Jukka-Pekka Kantokoski, Kimmo Kinos, Caspar 

von Walzel, Timo Niiranen, Saku Väliahde, Henri Havulinna, Jyri Vilamo ja Pekka Rintala.

Palkitut: Leila Semi, Seppo Kulmala, Jukka Rusila ja Juha Suvisaari.Evl Rainer Peltoniemi vastaanotti Reserviläispiirin standaarin puheenjohtaja Juha 

Parkkoselta

HelSIngIn reServIUPSeerIPIIrIn 
syyskokous valitsi piirin 10. kunnia-
jäseneksi kapteeni Arne Lindholmin 
(s.1935). Lindholm on tehnyt ansio-
kasta reserviupseerityötä alkaen 
1950-luvulta, hänen aselajinsa on 
kranaatinheittimistö ja kerhonsa 
Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry. 
Lindholm on toiminut Länsi-Van-
taan Reserviupseereiden puheen-
johtajana kahteen otteeseen, Hel-
singin Reserviupseeripiirissä hän on 
toiminut sekä piirivaltuuston että 
piirihallituksen jäsenenä. LVRU:n 
täyttäessä 40 vuotta 21.11.2012 pe-
rustettiin Arne Lindholmin rahasto, 
jonka tarkoitusperiaatteena on tu-
kea ja kannustaa stipendein maan-
puolustuksesta ja kiinnostuneiden 
nuorten reserviupseereiden ja opis-
kelijoiden toimintaa. Lindholm toi-
mii myös aktiivisen Senioriupsee-
rikerhon puheenjohtajana, sekä on 
ollut mukana Vantaan veteraani – ja 
reserviläisjärjestöjen yhteistyötoimi-
kunnassa (VETRES) mm. puheen-
johtajan tehtävissä. 

Helsingin Reserviupseeripiirin kun-
niajäsenet (1964–)

1965 kapt L. Arvi P. Poijärvi †
1966 maj Randall Nybom †
1970 maj Heikki Sysimetsä †
1976 maj Topi Törmä †
1981 kap Erkki R. Haarla †
1984 maj Jarmo Raulo
2004 maj Esa Pajunen †
2004 maj Jukka Karila
2004 maj Klaus A. Raninen
2012 kapt Arne Lindholm

Helsingin Reserviupseeripiirin kun-
niapuheenjohtajat (1964–)

1975 kapt L. Arvi P. Poijärvi †
1992 maj Randall Nybom †
2008 maj Kari Vilamo

Uusi kunniajäsen Maanpuolustuksen suunnannäyttäjä

Luutnantti Juha Suvisaari johtamassa 4.6.2012 lippujuhlapäivän valtakunnallisen 

paraatin veteraanijärjestöjen lippulinnaa Senaatintorilla.
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Teksti: Anu Vuorinen, tietokirjailija, 

Suomenlahden Meripuolustusalueen 

tiedottaja. 

Kuvat: SLRR arkisto ja Anu Vuorinen

SoTIlASSAArIllA ovAT kautta ai-
kojen eläneet myös perheet sekä 
siviilitehtävissä olleet henkilöt. Iso-
saaressa näitä siviilejä oli paljon. 
Muonituskeskus on historiansa ai-
kana työllistänyt satoja työnteki-
jöitä. Useat näistä olivat sotilaiden 
vaimoja mutta paljon oli myös yk-
sinäisiä työntekijöitä, jotka asuivat 
saaressa. Kiinteistöhoito näinkin 
isolla saarella oli mittavaa ja se työl-
listi kerralla parhaimmillaan tois-
takymmentä työntekijää. Saari sai 
kansakoulunsa vuonna 1945 ja siitä 
lähtien koululla oli aina vähintään 
kaksi työntekijää, opettaja ja koulu-
huoltaja. Tarvittiin perhepäivähoi-
tajaa, tutkamittaajia ja siivoajia ja 
asuipa saarella yksi naispuoleinen 
kalastajakin miehensä kanssa, joka 
sotilaana palveli erilaisilla aluksilla.   

Tämä kaikki sai aikaan sen, että 
saariyhteisö oli hyvin tiivis, elettiin 
yhdessä kaikki ilot ja surut. Saares-
sa asuminen toi toki tullessaan myös 
haasteita. Kauan saaressa asuneena 
voisin kuvata saarielämää pähki-
nänkuoressa seuraavasti: ”Saareen 
tulee kevät, jäät sulavat, muuttolin-
nut saapuvat, luonto herää – näin 
tekevät myös saarelaiset. Vedetään 
verhot pois ikkunoiden edestä, 

ihaillaan luonnon heräämistä, hy-
myillään naapureille, todetaan, että 
saaressa eläminen on ihanaa. Kesän 
edetessä saarelaiset muuttavat ulos, 
ovat sosiaalisia, vietetään paljon ai-
kaa yhdessä grillaten, istuen kerhon 
terassilla, golfaten ja vain seurus-
tellen. Näin kesä kuluu rattoisas-
ti kun vielä kulkemaankin pääsee 
omalla veneellä. Sitten tulee syksy, 
tuulet, räntäsateet, pimeys ja har-
maus. Saarelaiset hakeutuvat kukin 
omaan asuntoonsa, sulkevat verhot 
ja kanssakäyminen muiden kanssa 
vähenee. Talven aikana usein puh-
keaa jokin episodi, joko henkilöi-
den tai ryhmittymien välillä. Tätä 
seuraa sitten koko saariyhteisö, sillä 
saaressahan ei tapahdu mitään sel-
laista mitä eivät kaikki saarelaiset 
tietäisi. Erimielisyydet yleensä saa-
daan selvitettyä ja jälleen odotetaan 
kevättä, jolloin jäät sulavat, muutto-
linnun saapuvat, luonto herää -.”

Alkuaikoina 20-40 –luvuilla oli 
asuminen huomattavasti haasteel-
lisempaa kuin viimeisinä vuosikym-
meninä. Aluskalusto oli huomat-
tavasti heikompaa ja niinpä matka 
mantereelle saattoi kestää useita 
tunteja. Mantereelle lähdettiin vain 
pakottavista syistä. Vielä 80-luvulta-

kin muistan ”hauskan” K-venemat-
kan Kuivasaaresta Santahaminaan. 
Jääpeite oli jo kohtalainen mutta 
rautarunkoisella K-veneellä vielä 
puskettiin vuoroja. Aamuvuoron 
jälkeen (lähtö Isosaaresta klo 8.00) 
alus puksutteli Kuivasaareen, josta 
minä hyppäsin kyytiin. Matka kohti 
Santahaminaa alkoi tarkoituksena 
avata väylä läpi kiinteän jääkentän. 
Viisi metriä taaksepäin, ja sitten 
täysillä eteenpäin. K-veneen keula 
nousi aina kiinteälle jäälle ja rikkoi 
sitä mennessään noin puoli metriä. 
Matkaa Kustaanmiekan kautta oli 
noin seitsemän kilometriä, joten täl-
lä vauhdilla Santahaminaan saavut-
tiin klo 16.00. Iltavuoro Isosaareen 
lähti takaisin klo 16.15, joten ilman 
kaupunkikäyntiä suunnattiin taas 
kotiin, jossa muistaakseni olinkin 
ennen seitsemää. 

Vuosikausia ovat saarelaiset 
tilanneet ruokansa puhelimella 
kaupasta. Kauppias sitten henki-
lökuntansa kanssa pakkasi tavarat 
pahvilaatikoihin, armeija auto kävi 
hakemassa laatikot ja vei ne vuo-
roalukseen, joka sitten toi paketit 
perille. Laiturilta muonapaketit 
kuljetettiin, ensin hevoskyydillä ja 
myöhemmin traktorilla, jokaisen 
tilauksen tehneen kotiovelle. Välil-
lä saattoi olla lettutaikina valmiina 
kun kuljetuksessa ja myrskyisellä 
merellä laatikot joutuivat hieman 
kuljettajiensa ja luonnon armoille.

Koulu toi aikoinaan saarelle 
oman mausteensa. Se saatiin perus-
tettua linnakkeelle monien anomus-
ten jälkeen ja kun oli saatu päättäjät 
uskomaan, että saaren lapsiluku 
tulee olemaan vakio jatkossakin. 
Tästä hauskana yksityiskohtana 
muistan, että kun saareen syntyi 
uusi pariskunta, eikä lapsia alkanut 
kuulumaan, niin kohteliaasti isän-
nältä aina sopivana hetkenä kysel-
tiin, josko hän tarvitsee talkooapua. 
Kirjoittajallekin ilmoitettiin heti kun 
raskauteni huomattiin, että lapsi on 
jo merkitty koulun tulevaan vahvuu-
teen. 

Koulu helpotti osaltaan myös 
perheellisten sotilaiden rekrytoimis-
ta linnakkeelle. Oli huomattavasti 
helpompaa kuin koko perhe saattoi 
muuttaa sotilaan mukana, lapsien 
käydessä koulua ja vaimojen joko 
työskennellessä jossain tehtävässä 
tai vain hoitaessa huushollia.

Muusta maailmasta eristäytynei-
nä harrastustoimintaa oli kehitet-
tävä omalla porukalla. Saari olikin 
kerhojen ”luvattu maa”. Siellä on 
historiansa aikana toiminut var-
masti kymmeniä eri kerhoja. Näitä 
olivat mm. valokuvaus-, lasten-, 
vene-, golf-, ompelu-, naisten- ja 
tanssikerho. Harrastustoiminnasta 
ei ollut puutetta ja niinpä perhees-
tä aina jompikumpi tai molemmat 
kuuluivat johonkin kerhoon. Saaren 
ympäröivät vedet olivat kuin luodut 

kalastukseen ja moni saarelainen 
hankkikin kalaa ruokapöytään joko 
virvelillä, verkoilla tai mato-ongella. 
Metsästäjille saari ja sen lähivedet 
tarjosivat mieleenpainuvia metsäs-
tyskokemuksia. Moni jänis samoin 
kun sorsat, haahkat ja allit kohtasi 
tiensä pään metsämiehen toimesta 
ja kotona herkuteltiin taas makoista 
riistaa.

Saaren sydän oli tietenkin kerho, 
joka alkujaan oli Isosaaren Päällys-
töyhdistyksen eli silloisen RT 1:n ali-
päällystökerhon Isosaaren alaosas-
to, sittemmin toimiupseerikerho ja 
lopuksi linnakekerho. Kerho perus-
tettiin tammikuussa 1948. Alkujaan 
kerhotilaisuuksia pidettiin Penin-
niemen parakissa ja sieltä se vuonna 
1953 siirtyi asuinalueen lähellä ole-
vaan entiseen leipomoon / asuinra-
kennukseen. Siinä rakennuksessa se 
toimi aina vuoteen 2012 asti jolloin 
kerho lopetti toimintansa saaren 
tyhjennyksen seurauksena.

Kerholla saarelaiset ovat viettä-
neet mitä mukavimpia juhlia kautta 
aikojen. Siellä tanssittiin, vietettiin 
linnakeiltoja ja useampana vuonna 
1980-90 –luvuilla järjestettiin myös 
isot Rantajuhlat saarelaisille ja hei-
dän ystävilleen. Kerholla pidettiin 
tietenkin myös erilaisia lasten juh-
lia, oli naamiaisia, hiihtokilpailuja, 
syntymäpäiviä ja jos jonkinmoisia 
”kissan ristiäisiä”. Viimeisinä vuosi-
naan kerho toimi ns. kymppi-reikä-

Elävä saariyhteisö 
Osa 3/3

Saaressa aina 70-luvun alkuun kuljetettiin hevosvetoisissa kärryissä tavaroita ja mm. juomavettä asuntoihin.
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nä eli golfkierroksen jälkeen saattoi 
kerholla rentoutua.

Saarella tosiaankin sijaitsi 9-rei-
käinen golfrata. Se oli rakennettu 
talkoilla 1980-luvun lopulla. Ensin 
kentällä kävivät pelaamassa vain 
saarelaiset ystävineen mutta eipä 
mennyt aikaakaan kun ulkopuoliset 
löysivät kentän. Toki kentälle pää-
sivät vain puolustusvoimien vieraat 
mutta niiden määrä kasvoi vuosit-
tain. Vaikka saari vuoden 2012 alus-
sa ei enää toiminut koulutuslinnak-
keena, jäi golfkenttä kuitenkin vielä 
käyttöön ja pelaajia riitti edelleen. 
Tulevaisuus näyttää kentän kohta-
lon tulevaisuudessa.

Saaressa oli aina 60-luvulle saak-
ka mahdollisuus kasvattaa omia 
lampaita ja sikoja. Sikoja oli myös 
valtion omistuksessa ja ne syötet-
tiinkin ruokalasta jääneillä muo-
nilla. Samaisilla sikapahnoilla oli 
myös henkilökunnan siat ja niinhän 
siinä kävi, että ensin ruokittiin hen-
kilökunnan siat ja sitten vasta val-
tion. Erään tarkastuksen yhteydessä 
huomattiin, että henkilökunnan siat 
ovat huomattavasti pulskemmassa 
kunnossa kuin valtion siat ja niinpä 
henkilökunnalta kiellettiin sikojen 
pitäminen. Tästä hyötyeläinten pi-
tämisestä toinenkin juttu, jonka on 
kirjoittanut Isosaaren raskaan patte-
rin päällikkönä 46-38 toiminut kap-
teeni Aittola.

Aittolan kippurasarvinen 
pässi, tarina vuodelta1946
Samoin muistan senkin, kun pula- ja 

korttiajasta johtuen saaren asukkail-
la oli kesällä ollut - kellä yksi tai use-
ampi lammas yhteisellä lammaslai-
tumella lihotettavana talven varalle. 
Minullakin oli musta kippurasarvi-
nen pässi, joka ei ajokoiraa suurem-
maksi kasvanut. Se oli paremminkin 
juoksijarotua. Pässi ei antanut itse-
ään kiinni edes lumen tultua, minkä 
seurauksena eräs eläinystävällinen 
täti-ihminen uhkasi minua syyt-
teellä eläinrääkkäyksestä. Pässihän 
vielä paineli paljain jaloin Isosaa-
ren lumisia metsiköitä ja jäätyneitä 
kallioita. Tästä uhkauksesta kim-
paantuneena annoin käskyn aliup-
seerikurssin vääpelille A. Kankaalle 
ottaa kurssi tst-harjoituksiin, 5 kpl 
“kovaa” mieheen kiväärivarustein. 
Harjoituksen aihe: Aittolan pässi 
kiinni elävänä tai kuolleena. Tehtä-
vän suoritus alkaa Peninniemestä ja 
päättyy Ampumaradan maastoon, 
jossa vasta saa avata tulen. Kiinni-
ottajalle lupasin pidennetyn iltalo-
man, koska oli lauantaipäivä. Mutta 
ennenkuin harjoitusosasto ennätti 
lähteä maasotoon, keittiöemännältä 
Matilda Räisäseltä tuli viesti, että 
täällä keittiöllähän kapteenin pässi 
on syömässä, kuten muinakin päi-
vinä. Pässiä ei tarvitse ampumalla 
jahdata. (Hyvin toimi “viidakkora-
dio”!). Niiltä jalansijoiltani lähdin 
pässiä hakemaan. Omin käsin siitä 
sitten tehtiin ruokaa ja ryijy, joka 
roikkuu vieläkin muistuttamassa 
myös siitä, että seuraavana vuotena 
kantahenkilökunnan rouvat valit-
tivat pienikokoisia karitsoja, jotka 
väriltäänkin muistuttivat Aittolan 

edesmennyttä pässiä.
 Lopuksi olen poiminut joitakin 
hauskoja kirjoituksia elämästä saa-
rella. Enemmän niitä voi lukea kir-
jasta Isosaari – pääkaupungin etu-
vartio.

Ilkka Ignatius, joka tuolloin, 
50-luvun alussa, oli n. 
5-vuotias, muistelee 
lapsuuttaan seuraavasti:
Lapsia saarella oli paljon ja tekemis-
tä riitti. Lapsuudenkodin vastapäätä 
kivikossa oli paikka, josta sai kaivet-
tua punaista savea. Tuo oli lapsista 
erikoisen mukavaa ainetta ja sitä 
heiteltiin ympäriinsä.

“Bulevardin” laidassa kulki ka-
pearaiteinen rata, jossa käytettiin 
pieniä junanvaunuja. Nuo vaunut 
olivat erittäin helposti liikkuvia ja 
niinpä lapset työnsivät vaunun aina 
“Reimantien” risteykseen asti jossa 
lapsilauma hyppäsi kyytiin ja aloitti 
huiman laskun kohti laiturialuet-
ta. Koska vaunuissa ei ollut jarruja 
olivat lapset keksineet oivallisen 
jarrusysteemin. Vaunun etuosaan 
laitettiin metrinen halko poikittain 
ja kun alettiin lähestyä laiturialuet-
ta potkaistiin halko kiskoille vaunun 
eteen. Jarrutus tapahtui tehokkaas-
ti, piti vain muistaa pitää kovasti 
vaunun peräraudoista kiinni, ettei 
lentänyt kyydistä pois.

Vanhemmat eivät kuulema (mis-
tähän johtuen) hyväksyneet lasten 
leikkiä ja niin he aina nähdessään 
tapahtuman nostivat vaunun pois 
raiteilta. Vaunu painoi sen verran, 
etteivät lapset saaneet sitä nostet-
tua takaisin mutta hätä keinot keksi. 
Eräiden poikien isät tupakoivat ja 
niinpä pojat varastivat heiltä tupak-
kaa ja sitten sillä lahjoivat jonkun 
“monnin” nostamaan vaunun takai-
sin paikoilleen. Ja taas mentiin.

Pelottavana muistona Ilkka muis-
telee talvisia jäämatkoja Suomen-
linnaan. Kulku tapahtui väylän yli 
pitkien tikkaiden avulla. Nämä oli 
työnnetty väylän päälle ja sitä pitkin 
sitten väylän ylitys suoritettiin. Ilk-
ka muistelee kerran olleensa isänsä 
reppuselässä, tikapuut notkuivat 
ja ulkopuolelta oli tulossa murtaja, 
joka huudatti torvea, kertoen ettei 
pysty pysähtymään. Kaikki meni 
kuitenkin onnellisesti, henkilöstö 
pääsi yli ja murtaja jatkoi matkaan-
sa, vain pelottava muisto jäi.

Toini Pelkonen kirjoittaa 
vuodelta 1945:
Ei aikaakaan kun tuli syysmyrsky, 
eikä saaresta ollut minkäänlaisia 
kuljetuksia viiteen vuorokauteen. 
Monilta loppui ruoka mutta onnek-
si keittiöltä sai hakea täydennystä. 
Myrskyn aikana koimme järkyttäviä 

hetkiä kun tyttäremme alkoi yöllä 
itkeä valittaen vatsaansa. Mieheni 
epäili, että kipu johtui umpisuo-
lesta. Kotona ei ollut puhelinta ja 
niinpä hän juoksi toimistoon kyse-
lemään kuljetuksia mantereelle. Mi-
tään kuljetuksia ei järjestynyt. Kun 
ihmeen kautta tytön tuska hellitti, 
mutta myrsky ärjyi sitä mahtavam-
pana.

Parakissamme asui meidän li-
säksi kaksi keittiöapulaista, joiden 
kanssa tulin tutuiksi. Mieheni työ-
päivät olivat pitkiä, palvelu alkoi klo 
7.00 ja päättyi klo 17.00, välillä oli 
kahden tunnin ruokatunti klo 11.00-
13.00. Myös iltaisin oli kasarmilla 
monenlaista palvelua. Työpäivän 
sanottiin olevan 24 tuntia vuorokau-
dessa, muu aika oli sitten vapaata. 
Tämä piti hyvin paikkansa.

Itsenäisyyspäivänä oli juhlat keit-
tiöllä ja siellä oli koko saaren väki. 
Meidät ohjattiin istumaan viimei-
selle penkkiriville. Juhlan aikana 
pääpöydässä istuva kaunis rouva 
hymyillyt minulle, ja se hymy oli 
aarteen arvoinen. Illalla kerroin täs-
tä miehelleni ja sanoin haluavani 
tutustua tuohon rouvaan. Oli kuin 
kylmää vettä korvilleni kun miehe-
ni sanoi että, sinua nauravat kaikki, 
jos alat etsimään upseerien rouvien 
seuraa.

Samaisilla sikapahnoilla oli myös henkilö-
kunnan siat ja niinhän siinä kävi, että ensin 
ruokittiin henkilökunnan siat ja sitten vasta 
valtion. erään tarkastuksen yhteydessä 
huomattiin, että henkilökunnan siat ovat 
huomattavasti pulskemmassa kunnossa kuin 
valtion siat ja niinpä henkilökunnalta kiellet-
tiin sikojen pitäminen. 

Saari tarjosi luontoihmiselle uskomattoman moni-ilmeisen katselu- ja valokuvausympäristön.

Isosaaren golfkenttä tunnetaan haastavana ja antoisana erikoiskenttänä, jonne pelaamaan pääsee vain kutsuttuna.Saari on täynnä erilaisia rakennuksia, joista kasematit edustavat vanhaa venäläistä 

rakennustekniikkaa.
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lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa 
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

TUo mAAIlmAKolKKA on tapahtumia ja ikävä kyllä kriisejäkin täynnä.  Siksipä 
tällä otsikolla voisi kirjoittaa uuden jutun lähes aina.  

Marras-joulukuun vaihteessa on alue taas kerran näkynyt ja kuulunut me-
dioissa. Israel ja Palestiina ovat vastakkain. Syyriassa jatkuu sisällissota. Egyp-
tissä kuohuu jne.

Palestiinalaiset ampuivat rakettejaan, joita Israel torjui. Tämän lisäksi kym-
menettuhannet Israelin asevoimien palvelukseen käskemät reserviläiset oli-
vat valmiina maahyökkäykseen Gazan alueelle. Tällainen "pikkusota", jossa 
kokeiltiin raketteja ja niiden torjuntajärjestelmiä tappoi ihmisiä, mutta tuotti 
samalla jotain palestiinalaisille, Israelille ja amerikkalaiselle puolustusväline-
teollisuudelle. Varsinaiset tulokset selviävät mahdollisesti myöhemmin.

joSSAIn on väITeTTY Israelin voit-
taneen marraskuisen yhteenoton 
mediaosuuden, mutta toisaalta on 
todettu Israelin kärsineen melkoisen 
tappion siinä mielessä kun sen aikai-
sempien tukijoiden mielestä palestii-
nalaisia kuritettiin taas kerran liian 
kovalla kädellä.  

Saattaa olla, että Israel oli ottanut 
tämän huomioon ja voimatoimilla 
haluttiin antaa viesti Iranille ja muil-
lekin Lähi-idän maille. Israel jatkaa 
myös siirtokuntien rakentamista kiis-
tellyille alueille, vaikka rakentamis-
toimet on laajasti tuomittu.

PAleSTIInAn KAKSoISvAlTIo on kuten muutkin siamilaiset kaksoset.  Tällai-
silla kaksosilla ei ole kunnollisia elinmahdollisuuksia ja ei Palestiinallakaan 
- Gaza ja Länsiranta - ole helppoa saavuttaa oikean valtion toimintaedellytyk-
siä. Toisaalta YK:n yleiskokouksen päätös korottaa Palestiinan aseman tark-
kailijasta tarkkailijavaltioksi, joka ei ole YK:n jäsen on osavoitto Palestiinalle. 
Takkia ei saatu, mutta tuli sentään tuluskukkaro. Joulukuun alussa presidentti 
Mahmud Abbas palasi Länsirannalle ja tarkkailijavaltion johtaja otettiin vas-
taan suurin juhlallisuuksin. Paikalla oli myös kunniakomppania. Aika näyttää 
miten palestiinalaiset muutoin osaavat tämän uuden asemansa hyödyntää.

Martti Ahtisaari on todennut Lähi-idän oikean rauhanprosessin ensimmäi-
seksi tavoitteeksi saada aikaan rauha Israelin ja Palestiinan välille. Toivotta-
vasti Yhdysvaltojen toiselle presidentin virkakaudelle valittu Barack Obama 
aloittaa kiireesti työt tämän Israel-Palestiina solmun avaamiseksi. Vuoden 
2009 Nobelin rauhanpalkinto odottaa monien mielestä Obamalta jotain todel-
lista rauhantyötä ja sellainen olisi rauha Lähi-itään.

SUomI olI TArjoUTUnUT ISännöImään Lähi-idän kokousta, jossa listalla oli-
si ydinaseista ja muista joukkotuhoaseista vapaa vyöhyke. Tuo edellä mainittu 
"pikkusota" siirsi tämän aseriisunta-aloitteen kuitenkin tulevaisuuteen. Kun 
Suomesta ei tullut YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaa jäsentä olisi tällai-
nen kokousisännöinti ihan hyvä korvike.

Syyriasta ei ole pitkään aikaan kuultu hyviä uutisia. Sisällissota jatkuu ja 
muu maailma ei ole saavuttanut yksimielisyyttä miten tähän sotaan suhtau-
dutaan. Haastetta Syyrian tilanteessa on YK:n turvallisuusneuvostolle kuten 
myös Euroopan unionille ja yksittäisillekin valtioille. Toistaiseksi Syyrian sisäi-
nen konflikti ei ole suuremmin ylittänyt Syyrian rajoja, mutta sekään mahdol-
lisuus ei ole ollenkaan poissuljettu. Siksi sinne pitäisi kiireesti löytää ratkaisu.

egYPTI olI PreSIdenTTI mUbArAKIn AIKAnA Lähi-idän tilannetta vakautta-
va tekijä ja samalla myös merkittävä liittolainen Yhdysvalloille. Nyt on Kairon 
Tahirin aukiolla taas kovin levotonta. Presidentti Mursi sai valtansa vaaleissa, 
mutta aukiolla ollaan kovasti sitä mieltä, että presidentti on kaappaamassa it-
selleen enemmänkin valtaa. Aika näyttää miten Egyptissä eletään jatkossa.

Lähi-itä on perinteisesti ollut maailman öljylähde. Norja ja muut merien 
öljyrikkauksia hyödyntävät valtiot ovat toimillaan vähentäneet Lähi-idän öl-
jymahtia. Mahdolliset uudet energiaratkaisut saattavat tulevaisuudessa syö-
dä tätäkin enemmän Lähi-idän valtaa. Nyt Lähi- idällä on kuitenkin vielä oma 
merkityksensä tässä öljypolitiikassa, mutta siellä on syytä valmistautua uu-
teen tilanteeseen.

 Islamin maailman valloituksesta on puhuttu ja sitä on pelätty.  Palvellessa-
ni tarkkailijana Ex-Jugoslaviassa 1994 ja 1995 kuulin useammaltakin serbiltä 
selityksiä siitä miten he olivat jo vuosisatoja puolustaneet Eurooppaa islamin 
valloituksilta. Samoihin aikoihin kuulin myös kotimaassa useampia esitelmiä, 
joissa pohdittiin Islamin leviämistä Eurooppaan. Tosiasia kuitenkin ollee tä-
näänkin, että ei ainakaan Eurooppa ole merkittävämmin muuttunut islamisti-
seksi.

Kolumni

Lähi-itä

lähi-itä on perintei-
sesti ollut maailman 
öljylähde. norja ja 
muut merien öljyrik-
kauksia hyödyntävät 
valtiot ovat toimil-
laan vähentäneet 
lähi-idän öljymahtia. 

Teksti: Teuvo Tikkanen

SmIle-nImellä TUnneTTU reserviupsee-
rikurssi 130 lounasti Katajanokan Kasinol-
la 12.11. 2012. Tämä lounastilaisuus ei ole 
mikä tahansa lounas. Kyseessä on asetove-
reiden tapaaminen ja tällä kurssilla se on 
säännöllistä.

Risto Piekka Smile-toimikunnasta tote-
aa, etteivät muiden RUK:n kurssien tapaa-
miset ole kovin yleisiä. Vain harvat kurssit 
ovat pystyneet kokoamaan yhteystiedot ja 
aktivoineet siten jäsenet johonkin yhtei-
seen tapahtumaan. Risto Piekan kurssi on 
ollut aktiivinen ja onnekas yhteisistä ta-
paamisista. Aktiivisuus ei ole välttämättä 
kiinni kurssilaisten iästä. Eräs kurssi piti 
äskettäin 75 vuotuiskurssijuhlaa.

Tapani Forsström toimi aikoinaan op-
pilaskunnan hallituksessa. Nyt hän on 
aktiivi kurssin järjestelytoimikunnassa. 
Hänen mukaansa jäsenistö on erittäin tyy-
tyväinen, että joku näkee vaivaa ja suun-
nittelee tällaisia tilaisuuksia.

Katajanokan tilaisuudessa kenraali 
Heikki Holma piti hyvin mielenkiintoisen 
esityksen Suomen sotilaallisesta kansain-
välistymisestä. Holma käsitteli aihetta 
kaukaa vapaussodasta lähtien ja kertoi 

esim. sotilasasiamiesten rooleista eri ai-
koina. Rauhanturvatoiminta on sitten 
jatkumoa tällaiselle kehitykselle. Kenraali 
Holman esitys on varmuudella lajissaan 
ensimmäinen tästä aihepiiristä. Kenraali 
Holman kirja tästä aiheesta julkaistaan 
jonkin ajan kuluttua.

Evl. Paavo Salonen toimi kurssin 130 
kuraattorina. Hän muistutti, miten tärke-
ää jatkossa on tavoittaa mahdollisimman 
moni kurssilainen. Nyt paikalla oli 52 up-
seeria, tavoite on seuraavaksi yli sata, to-
tesi Salonen. ” Kuraattorina näen tämän 
kurssin aivan ainutlaatuisena. Tämä kurs-
si tekee tätä työtä yhdessä. Me muistam-
me ne kunnian päivät siellä Haminassa 
myös yhdessä.” 

RUK 130 teki nopeasti jatkosuunni-
telmia. Vuonna 2014 kurssi tulee täysi-
ikäiseksi, silloin on 45 vuotuisjuhlan aika. 
Kerran vuodessa tapaamista jatketaan 
tietenkin. Kurssi valmistelee pinssiä ja mi-
talia.

Olen hyväkuntoinen ja hyväntuulinen, 
siksi haluan tulla näihin tapaamisiin, ki-
teytti eräs kurssilainen halunsa nähdä 
asetovereitaan. Koko kurssi näytti samalta 
- hyväkuntoiselta ja erittäin hyvätuulisel-
ta.

RUK 130 tapasi perinteisellä 
vuosilounaalla

Kuva: K.E. Koskinen

nIInISAlon veTerAAnIKUrSSI - RUK 
48 12.7.–8.11.1940 - oli jo kuudennen ker-
ran kummikurssi RUK 148 Nuijamiesten 
(kurssi päättyi 17.7.1975) vieraana vuo-
sipäivälounaalla 8.11.2012, isäntänä nyt 
ylijohtaja Esa Härmälä (TEM) Paikalla oli 
vielä kaksi veteraania ja neljä Nuijamies-

tä. Nuijamiehet kurssilta on neljä kenraa-
lia (Suomen ennätys?), joista lounaalla 
PV-uudistuksesta kertoi vara-amiraali 
Juha Rannikko (PE). Työesteiden vuoksi 
estyneitä olivat kenrl Jaakko Kaukanen 
(RVL), kenrl Arto Räty ( PLM) ja kenrlmaj 
Vesa Tynkkynen (MPKK). Veteraanikurs-
sin kenraali oli ansioitunut Sinibaretti En-
sio Siilasvuo ( 1922 –2003).

RUK:n kenraalikurssit  
Katajanokalla

Kuvassa  vas RUK 48 Matti Niemi, Sargit ja Walter Breitenstein, takana RUK 148 Juha E Tetri, 

Juha Rannikko, Juhani Wiio ja Esa Härmälä.
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Teksti: Sakari Väliahde 

Kuvat: Vänrikki Deevi Ots

vIrolAInen meTSä olI pimeä, 
sateinen ja äänetön. Valoammuk-
set rävähtivät taivaalle, ja ryn-
näkkökiväärit alkoi ampua lyhyi-
tä sarjoja. Olin Virossa paikalli-
sessa lukiolaisten turvakurssin 
yötoimintaharjoituksessa. Tilanteen 
purkutilaisuudessa näin innosta ja 
liikunnasta punaisia naamoja, jois-
ta jokainen halusi kertoa oman ver-
sionsa harjoituksen onnistumisesta.

 Sekä virolaissa että suomalaissa 
kouluissa järjestetään lukiolaisten 
turvakurssi. Kouluttajana Helsin-
gissä on Maanpuolustuskoulutusyh-
distys (MPK) ja Virossa Kaitseliitin 
Tallinnan Maleva. Helsingissä kurs-
si on lukion opetussuunnitelmassa 
määritelty yhteiskuntaopin alle, 
syventävänä kurssina. Kyseisestä 
kurssista on tehty Suomessa oma 
opetussuunnitelmansa. Olin tutus-
tumassa keväällä Virossa pidettyyn 
lukiolaisten turvakurssiin ja syksyllä 
virolaiset tulivat katsomaan meidän 
kurssia.

Kapteeni Helen Mandel tekee 
Tallinnan yliopistossa kasvatustie-
teessä tutkimusta turvallisuuskou-
lutuksesta Viron lukioissa. Kurssin 
merkitystä ja vaikuttavuutta on poh-
dittu suomalaisessa vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen piirissä.

Virossa lukiossa on hajautettu 
järjestelmä, jossa oppiaineita lue-
taan tasaisesti koko vuoden ajan. 
Maanpuolustusopetus (= turva-
kurssi) on osa vironkielisten lukioi-
den opetusohjelmaa, valinnaisena 
kurssina. Suomessa kurssit ovat 
ns. jaksojärjestelmässä, jossa opis-
kelu on jaettu yleensä viiteen noin 
kuuden viikon pituiseen jaksoon. 
Kouluille tämä ruohonjuuritason 
yhteiskuntaopin syventävä kurssi on 
loistava konsepti. Se ei syö opettaja-
resurssia eikä rasita koulun työjär-
jestystä, koska luennot ovat iltaisin 
(neljä luentokertaa) ja viikonloppui-
sin.

Virossa Lukion turvakurssin vas-
taa meidän kahta lukion kurssia (tai 
kahta vuosiviikkotuntia) ja kestää 
yhden lukuvuoden. Luokkamuotoi-
sen opiskelun lisäksi lukiolaisilla on 
yksi maastoviikonloppu. Tänä vuon-
na se oli Läsnan harjoitusalueella 
huhtikuussa.

Kurssista vastaa Kaitseliit, Viron 
Suojeluskunta. Opettajina ovat Kait-
seliiton kouluttajat. Turvakurssin 
opettajien tausta on heterogeeni-
nen. Heidän joukossansa on opet-
tajia, sotilaita, virkamiehiä ja mm. 
näyttelijä. Kurssin kustannuksista 
vastaa Viron Puolustusministeriö. 
Kaitsevägi (Puolustusvoimat) ja 
Kaitseliit antavat tukensa tälle ope-
tukselle.

SADE JA PAKKANEN 
ANTAVAT HARJOITUKSEEN 
TODEN TUNTUA - 
METSÄVIIKONLOPPU
Virossa lukiolaiset olivat saaneet 
etukäteen henkilökohtaisen varus-
tuksensa. Kaksi linja-autoa nouti 
aamulla neljän lukion oppilaat (90 
+ kouluttajat). Huolto- ja kuljetus-
tarpeita varten paikalla tuli myös 
Kaitseliiton Man-merkkinen maas-
tokuorma-auto. Viron Suojeluskun-
nalle ja Puolustusvoimille oli tehty 
hyvien sotilasperiaatteiden mukai-
sesti ajoissa tukipyyntö. 

Puolustusvoimat esitteli aluksi 
Tapan varuskuntaa, jossa söimme 
varusmiesten kanssa lounaan ja 
tutustuimme paikalliseen sotilas-
kotiin. Lukiolaisia alettiin heti kou-
luttaa sotilaallisten periaatteiden 
mukaan toimimaan yhtenäisenä 
joukkona. Moderni varuskunta teki 
vaikutuksen oppilaisiin ja minuun, 
vierailijaan. Tapasta siirryimme Läs-
nan harjoitusalueelle.

Sade ja kolea ilma antoivat har-
joitukselle toden tuntua. Läsnassa 
on loistavat puitteet maastoharjoit-
teluun. 

Helsingissä vastaava kurssi jär-
jestetään keväällä ja syksyllä. Osal-
listujia Helsingin alueella (Espoo, 

Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) 
mahtuu yhdelle kurssille noin 250. 
Meillä majoittuminen on telttojen 
lisäksi toisena yönä kasarmilla. Saa-
daan myös kokemus tupamajoituk-
sesta.

NYKYNUORET
Molemmissa maissa kurssilaiset 
ovat valikoituneita. Suomalaisessa 
järjestelmässä oppilaat Helsingin 
alueella tulevat vapaalla haulla ne-
tin kautta. Lukion opinto-ohjaajille 
on lähetetty kurssista esittely, ja he 
välittävät tiedon opiskelijoille. Kurs-
si on Helsingissä niin vakiintunut, 
että ”puskaradio” on levittänyt tie-
don kurssista lukiolaisten keskuu-
teen. Vapaaehtoisuus tuo kurssille 
maanpuolustushenkistä nuorisoa.

Virossa kurssi on lukioiden ope-
tusohjelmassa (pääosin vironkielis-
ten). Virolaiset kurssilaiset vaikutti-
vat motivoituneilta. Vajaan vuoden 
kestäneen kurssin huipentuessa 
maastoviikonloppuun on opiskelijat 
pumpattu täyteen maanpuolustus-
henkeä. Silmiinpistävää suomalai-
selle pedagogille oli nuorten hyvä 
fyysinen kunto.

Molemmissa maissa tyttöjen 
osuus kurssilaisista on suuri. Ha-
lutaan saada kokemus siitä, mikä 
pojille on todennäköisesti edessä.

EDESTÄ JA OMALLA 
ESIMERKILLÄ
Virossa kouluttajina on Kaitseliiton 
nuorempaa polvea, joka ei ole vält-
tämättä vielä suorittanut asepal-

velusta. Kouluttajat ovat kuitenkin 
saaneet jo Suojeluskunnan oman 
sotilaallisen peruskoulutuksen. 
Kurssin johdolla on pitkä tausta joko 
reserviläisinä tai vakinaisessa palve-
luksessa.

Suomessa kurssista vastaa pää-
osin MPK:n reserviläiskouluttajat. 
Reserviupseeri- ja reserviläisyh-
distykset ovat oleellisessa osassa 
kouluttajien rekrytoinnissa. Viime 
vuoden aikana uutena elementtinä 
on kadettien ja aliupseerien mu-
kaan tulo kouluttajiksi. He tuovat 
nuoruuden energiaa ja esimerkkiä. 
Virossa saman vaikutuksen tekevät 
nuoret kaitseliittiläiset. Me ”har-
maaparrat” emme ole nuorisolle se 
mukaantempaava toimija.

VIPINÄÄ, SÄPINÄÄ 
JA TOIMINTAA
Maastoviikonlopussa Virossa annet-
tiin monipuolista sotilaallista koulu-
tusta. Kouluttajien asenne oli asialle 
omistautunut, ja se tempaisi oppi-
laat mukaan harjoituksiin. Erä- ja 
ensiaputaidot olivat oleellinen osa 
metsäviikonloppua. Seikkailuhenki-
set osiot sytyttivät lukiolaiset. Yötoi-
minta, köysiylitykset ja splättärikisa 
innostavat aina – kilpailu- ja leikki-
mielisyys lisäävät koulutusviikonlo-
pun mielekkyyttä.

Suomalaisessa varuskuntaviikon-
lopussa on paljon samoja tekijöitä 
kuin Virossa. Meillä ei valitettavas-
ti opiskelijoilla ole niin paljon val-
miuksia ja aikaa kouluttautumiseen 
ja harjoitteluun. Virossa luokkahuo-

neissa ja ekskursioilla tehty poh-
jatyö antaa perustan maastokou-
lutukseen. Meillä varuskunnassa 
toiminnan sijaan on paljon tutustu-
mista maanpuolustuksen eri tekijöi-
hin. Suomessa syksyn turvakurssilla 
vierailleet virolaiset kouluttaja re-
servin yliluutnantti Madis Milling 
ja reservin vänrikki Meelis Rõigas 
pitivät meidän tapahtumaamme 
enemmän näytösluonteisena. Se to-
sin sopii meidän järjestelmäämme 
paremmin.

NUORIIN KANNATTAA 
PANOSTAA 
Molemmissa maissa vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö merkitys nuo-
rison keskuudessa on ymmärretty. 
Pääkaupunkiseudulla joka vuosi 
500 lukiolaista käy lukiolaisen tur-
vakurssin. Kummassakin maassa 
sunnuntaina maastoviikon lopun 
jälkeen purkuvaiheessa oli rättivä-
syneitä, mutta hymy huulilla olevia 
lukiolaisia. Tiedottaminen ja vaikut-
taminen olivat saavuttaneet tavoit-
teensa.

Kurssin paras tuotos on maan-
puolustukseen myönteisesti suh-
tautuvat nuoret, jotka ovat omassa 
piirissään positiivisia maanpuolus-
tusvaikuttajia. Panostus nuoriin 
kannattaa. Näitä tuloksia ei saavute-
ta mainoskampanjoilla vaan toimin-
nalla, joka vetoaa nuoriin. Kurssin 
nuorten kouluttajien joukossa on 
ilo nähdä aliupseerioppilaita ja ka-
detteja, jotka ovat käyneet aikanaan 
kyseisen kurssin.

Hymy huulessa, mutta täysillä

Lukiolaisen 
turvakurssi Virossa 
ja Suomessa

Madis Milling ylittämässä kaivantoa.

Kurssilla opetettiin myös ensiaputaitoja. Turvakurssilaiset opettelivat myös ammuntaa.
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Tasavallan presidentti on 
ylentänyt seuraavat Helsingin 
Aluetoimiston reservin 
upseerit 6.12.2012

MAJURI
Hammarberg Rauno Aksel (Es-
poo), Tainio Antti Adrian Tapani 
(Helsinki), Vuorenpää Joona Mii-
kael (Helsinki)

KAPTEENI
Ahvonen Jyrki Kaleva (Espoo), Ek-
holm Arni Martti-Pekka (Espoo), 
Kuusiluoma Antti-Pekka (Helsin-
ki), Liljeström Tom Stefan (Helsin-
ki), Luukkainen Olli Jarmo Taneli 
(Helsinki), Oja Ari Matti Juhani 
(Espoo), Puhakka Anssi Tapani 
(Helsinki), Reponen Petri Sakari 
Ferdinand (Helsinki), Tervonen 
Kai Viljam (Helsinki), Tukiainen 
Lauri Kaarlo Aleksander (Espoo)

KAPTEENILUUTNANTTI
Linnermo Sami Antero (Tuusula), 
Virtanen Kari Olavi (Helsinki)

YLILUUTNANTTI
Eerikäinen Matti Johannes (Van-
taa), Hankela Pekka Matias (Hel-
sinki), Hattula Jarno Matias (Es-
poo), Hirvonen Olli Mika Sakari 
(Vantaa), Hjelm Juha Hjalmar 

(Espoo), Hjelt Patrick Johan (Kau-
niainen), Joensuu Tuomas Aulis 
(Espoo), Korpela Panu Samuli 
(Espoo), Kuokkanen Ville Samu-
li (Espoo), Lehtiniemi Pasi Olavi 
(Espoo), Levanoja Jari Toivo Ola-
vi (Helsinki), Lipsanen Timo Sa-
kari (Helsinki), Miller Kai Vilho 
Johannes (Espoo), Nordenswan 
Henri Matti Magnus (Helsinki), 
Ormio Olli Pekka (Vantaa), Paasio 
Olli Jussi Ilmari (Vantaa), Paronen 
Mikko Antero (Helsinki), Peltola 
Mikko Juhani (Helsinki), Penna-
nen Jussi Ensio (Espoo), Pietikäi-
nen Joel Mikael (Helsinki), Puhak-
ka Mikko Petteri (Helsinki), Ra-
jala Terho Tobias (Helsinki), Räty 
Pekka Antero (Espoo), Seppänen 
Matti Hannes (Helsinki), Suome-
la Mika Matti Petri (Kauniainen), 
Toivonen Olli Pekka (Espoo), Tol-
vanen Mikko Pekka (Espoo), Val-
tonen Erkki Johannes (Helsinki), 
Ärilä Tapani Ensio (Helsinki)

LUUTNANTTI
Aaltonen Jaakko Johannes (Hel-
sinki), Aaltonen Pekka Armas (Es-
poo), Alén Tomi Petteri (Espoo), 
Aula Kari Ilkka Kullervo (Helsin-
ki), Auvinen Tero Sakari (Espoo), 
Avomäki Niko-Tapio (Helsinki), 
Ekholm Anders Göran (Helsin-
ki), Eliasson Aaro Lauri Mikael 
(Helsinki), Erharuyi Efosa Eelis 
(Espoo), Halonen Marko Kalevi 
(Helsinki), Harmia Henri Hamil-

kar (Espoo), Heikkilä Anssi Juha 
Kustaa (Espoo), Heimola Niko 
Perttu (Helsinki), Heinonen Petri 
Mikael (Helsinki), Helminen Mik-
ko Juhani (Helsinki), Hämäläinen 
Elina Maaret (Helsinki), Härkönen 
Raimo Olavi (Espoo), Hörhammer 
Erik Mikael (Helsinki), Ilveskoski 
Ilkka Petteri (Helsinki), Juntunen 
Panu Johannes (Espoo), Järvinen 
Aaro Einari (Vantaa), Kajava Ant-
to Albert (Helsinki), Kaukonen 
Harri-Pekka Antero, Kauppinen 
Aki Oskari, Kielenniva Kimmo Ta-
pani (Järvenpää), Klemettilä Art-
tu Sakari (Espoo), Kolehmainen 
Onni Petteri (Helsinki), Korhonen 
Heikki Samuel (Espoo), Koskela 
Juha Markus (Helsinki), Kukkonen 
Petri Juhani (Espoo), Laakso Antti 
Ilmari (Espoo), Laasanen Olli Päi-
viö (Espoo), Lagerstedt Alex Oscar 
Christian (Espoo), Laite Kaarlo Il-
mari (Helsinki), Lanteri Jari Juk-
ka (Espoo), Lees Mikael Jonathan 
(Helsinki), Liimatainen Mari Anna 
(Helsinki), Lindahl Robin Anders 
(Kauniainen), Lindfors Lars Peter 
(Kauniainen), Lipponen Kari Ju-
hani (Helsinki), Loikkanen Mikko 
Juhana (Vantaa), Lokki Visa Erik 
(Helsinki), Lääkkölä Riku Veikko 
(Espoo), Matero Ilkka Seppo Ola-
vi (Helsinki), Matilainen Matti 
Tapani (Espoo), Metsäpelto Lari-
Markus Tapani (Espoo), Mikkonen 
Jussi Tapani (Helsinki), Muurinen 
Antti Tapani (Helsinki), Mäenpää 
Ari Matias (Vihti), Mäkilä Mika 

Juhani (Helsinki), Mäkinen Ilkka 
Olavi (Espoo), Nieminen Johan-
nes (Helsinki), Nissilä Jyrki Tapio 
(Helsinki), Nousiainen Matti Ei-
nar (Helsinki), Nurmi Olli Herman 
(Espoo), Nurmio Juhana Henrik 
(Espoo), Pakarinen Jan Kristian 
(Helsinki), Palander Fredrik Da-
niel (Helsinki), Panula-Ontto Esa 
Tapani (Espoo), Pasanen Matti 
Oskari (Helsinki), Pelttari Mikko 
Paavo Sakari (Helsinki), Penttinen 
Jouni Antero (Helsinki), Perttula 
Jukka Antero (Helsinki), Perä Mii-
ka Petteri (Helsinki), Pihlajamäki 
Antti Jaakko (Espoo), Pihlajamäki 
Marko Juhani (Lahti), Piiroinen 
Heidi Maria Hannele (Espoo), 
Pirhonen Jari Tapani (Helsinki), 
Pitkänen Jaro Santeri (Helsinki), 
Poikolainen Aapo Ville Eemeli 
(Espoo), Pyhäranta Eero Sakari 
(Espoo), Pöysäri Pasi Ilmari (Hel-
sinki), Ranta-aho Atro Juhana 
(Vantaa), Remes Sampo Juhani 
(Helsinki), Riuttalahti Sami Ar-
mas (Vantaa), Ruisla Juha Antero 
(Helsinki), Ruuska Juha Kalervo 
(Espoo), Ruutu Kaarle Ilkka (Hel-
sinki), Räsänen Jouni Tapani (Hel-
sinki), Saarenpää Markku Tapio 
(Helsinki), Sahlstein Karl Janne 
Anton (Espoo), Saksala Teemu Sa-
kari (Helsinki), Salmi Mika Vesa 
Juhani (Espoo), Salonen Reijo Ju-
hani (Kauniainen), Salpakari Jyri 
Mikael (Helsinki), Satti Juho An-
tero (Helsinki), Silmunmaa Timo 
Mikael (Helsinki), Sjöman Heikki 

Johannes (Helsinki), Slåen Heik-
ki Andreas (Helsinki), Smolander 
Tommi Ilmari (Tuusula), Staff 
Mikko Harald Ilmari (Helsinki), 
Strömberg Pasi Janne Tapani (Hel-
sinki), Sundberg Joonas Samuli 
Vilhelm (Espoo), Svartström Alex-
ander Emil (Helsinki), Takala Ve-
sa-Pekka (Espoo), Takaneva Jussi 
Veikko Tapio (Helsinki), Tavakka 
Kai Erik (Helsinki), Terho Mika-
el Johannes (Helsinki), Tienvieri 
Lasse Olavi Kristian (Kauniainen), 
Tikkanen Jani Tapani (Helsinki), 
Tikkanen Juha-Pekka (Helsinki), 
Tomperi Mikko Juhani, Tujula 
Mikko Juhani (Helsinki), Tähtinen 
Tapio Ilmari (Kauniainen), Vaara-
la Ville Jaakko Juhani (Helsinki), 
Valkonen Harri Johannes (Hel-
sinki), Vanhatupa Timo Juhani 
(Helsinki), Vastaranta Olli Juhani 
(Vantaa), Vauramo Ville Ilmari 
(Vantaa), Vesterinen Mikko Anton 
(Helsinki), Virtanen Miikka Juha 
Petteri (Espoo), Virtanen Otto 
Lauri Johannes (Ulkomaat), Vor-
nanen Lauri Aleksi (Vantaa)

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Vuorio Alpo Juhani (Helsinki)

VÄNRIKIKSI
Heikkilä Antti Samuli (Kerava)

Hammarberg majuriksi,  
Linnermo kapteeniluutnantiksi,  
Korpela ja Hjelt yliluutnanteiksi
Eero Lavoselle 1.luokan vapaudenristi

Luutnantti Marko Halonen Kapteeni Olli Luukkainen Kaartin Jääkärirykmentin komentaja eversti Pekka Saariaho onnittelee ylennettyjä.
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Etelä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja on ylentänyt seu-
raavat Helsingin Aluetoimiston 
reservin aliupseeristoon ja 
miehistöön kuuluvat 6.12.2012
 
YLIVÄÄPELI
Aapio Lasse Aarno (Helsinki), 
Isojärvi Vesa-Matti (Espoo), Kakko 
Tommy Antero (Vantaa), Kekkonen 
Veijo Johannes (Helsinki), Korka-
la Vesa Antti (Helsinki), Mikkonen 
Jouni Ari Ilari (Helsinki), Packalén 
Tom Erik (Helsinki), Vanamo Lauri 
Veli (Helsinki)

YLIPURSIMIES
Partanen Aulis Johannes (Espoo)

VÄÄPELI
Ahlroth Tuomo Samuli (Helsinki), 
Ahonen Mikko Johannes (Vantaa), 
Frisk Klaus Axel Mikael (Helsinki), 
Heilala Teri Tapio (Kauniainen), Ki-
vinen Vesa Oskari (Helsinki), Krut-
sin Markku Aleksanteri (Vantaa), 
Lamberg Juhana Mikael (Vantaa), 
Nikula Sami Tatu Kalevi (Helsinki), 
Olkkonen Timo Antero (Helsinki), 
Pekki Jaakko Johannes (Helsinki), 
Santonen Tapio Antero (Espoo), Sa-
volainen Ilkka Antero (Vantaa)

PURSIMIES
Kekki Ville Ricardo (Helsinki), Laiti-
nen Arto Tapio (Vantaa)

YLIKERSANTTI
Alakunnas Mikko Juhani (Vantaa), 
Alanen Antti Hermanni (Helsinki), 
Asikainen Timo Juhani (Vantaa), 
Este Toni Petteri (Helsinki), Haka-
la Tytti Kaisa Johanna (Vantaa), 
Hentula Toni Mikael (Helsinki), 
Hokkanen Matti Juhani (Helsinki), 
Huuhko Henri Mikael (Helsinki), 
Huuhtanen Joni Juhani (Vantaa), 
Hyvärinen Kaarlo Erik Carlos (Hel-
sinki), Jouhtio Mikko Matias (Es-
poo), Kiiski Petrus Miika (Espoo), 
Klemetti Kimmo Allan (Vantaa), 
Korvenranta Juha Tapani (Helsin-
ki), Koskimäki Ilkka Edvin (Helsin-
ki), Kumpula Ville Artturi (Helsin-
ki), Kurki Pekka Juhani (Espoo), 
Lammassaari Ilkka Veikko Ilmari 
(Vantaa), Lavonsalo Erkki Tapani 
(Helsinki), Lehtimäki Sakari Johan-
nes (Vantaa), Liimatainen Teppo 
Sakari (Espoo), Lindlöf Niklas Olof 
(Vantaa), Loponen Mika Tapio (Hel-
sinki), Luoto Tuomo Valtter (Helsin-
ki), Löfström Jari Tapani (Helsinki), 
Mesimäki Karri Vesa (Helsinki), 
Morander Seppo Leo (Helsinki), 
Mustonen Klaus Kristian (Van-
taa), Mylläri Juha Olavi (Helsinki), 
Määttä Tuomas Olavi (Vantaa), 
Nieminen Jorma Tapio (Espoo), 
Niskanen Arto Tapani (Helsinki), 
Pelanteri Lauri Heikki (Espoo), Pik-
karainen Jussi Matias (Helsinki), 
Pitkälä Tommi Juhani (Vantaa), 
Pouttu Jari Juhani (Helsinki), Ran-
tala Janne Tapani (Helsinki), Ristola 
Kalle Oskari (Espoo), Rotola-Puk-
kila Juha Kaarlo (Vantaa), Ruotsa-

lainen Jyri Petteri (Helsinki), Sarjo 
Jari Tapani (Espoo), Siikaluoma 
Niko, Tommi Johannes (Helsinki), 
Suni Petri Antero (Espoo), Tanska-
nen Tapani Heikki Ilmari (Espoo), 
Tavast Maunu Henrik (Helsinki), 
Tergujeff Atte Raine Samuli (Hel-
sinki), Toni Kimmo Kalevi (Espoo), 
Vaittinen Janne Petteri (Helsinki), 
Varvikko Heikki Juha (Helsinki), 
Viljakainen Harri Kalevi (Helsinki), 
Vänttinen Jukka Olavi (Helsinki)

KERSANTTI
Ahokas Kauko Juhani (Helsinki), 
Ahvenjärvi Samu Antero Ensio 
(Espoo), Aittola Juho Oskari (Es-
poo), Allonen Janne Jussi Tapani 
(Vantaa), Aro Mari Emilia (Espoo), 
Carling Niklas Wilhelm (Helsinki), 
Dahlström Tommy Albert (Espoo), 
Hakkarainen Anssi Pekka Marcus 
(Espoo), Hanén Mika Olavi (Helsin-
ki), Heikkinen Ilkka Antero (Espoo), 
Heinonen Ilkka Juhani (Helsinki), 
Hietala Timo Arto Tapani (Helsin-
ki), Holmberg Jukka Ensio (Espoo), 
Hästö Mats Johan (Helsinki), Jeska-
nen Jesse Johannes (Helsinki), Jo-
hansson Kim Niklas (Helsinki), Juu-
ti Ari Eelis Juhani, Kajander Antti 
Kaarlo Matias (Helsinki), Kekkonen 
Edgar (Vantaa), Kiiski Sami Valtte-
ri (Vantaa), Kivekäs Janne Mikael 
(Vantaa), Kivikoski Mika Antero 
(Vantaa), Koiranen Tatu Johannes 
(Espoo), Koivisto Antti Jaakko Aslak 
(Helsinki), Kottonen Hannu Tapio 
(Kauniainen), Kutinlahti Antti Tapio 
(Helsinki), Kärpänoja Pauli Matias 

(Helsinki), Lahtinen Marko Pekka 
Tapani (Helsinki), Lahtinen Petri 
Timo Johannes (Helsinki), Lehtinen 
Tomi Petteri (Vantaa), Lehtola Ville 
Matti (Espoo), Lehtoniemi Susan-
na Maarit (Vantaa), Leino Tuomas 
Kimmo Tapio (Espoo), Levo Antti 
Oskari (Helsinki), Levo Toni Niklas 
Mikael (Espoo), Liimatainen Teemu 
Juhani (Vantaa), Liljestrand Mår-
ten Gustaf Mikael (Espoo), Linna 
Petri Petteri (Espoo), Lipponen Olli 
Jaakko Samuli (Espoo), Malk Mik-
ko Tapani (Espoo), Mara Susanna 
Birgitta (Helsinki), Myllys Pertti 
Juhani (Helsinki), Narko Jaakko 
Tapio (Espoo), Naskali Seppo Väinö 
(Vantaa), Niemiaho Joni Kristian 
(Helsinki), Palomäki Eero Johannes 
(Helsinki), Rajala Esa Matti (Van-
taa), Rajala Ville Ilmari (Helsinki), 
Ranta Jaakko Tapani (Helsinki), 
Samuli Seppo Juhani (Helsinki), 
Soini Jukka Antero (Vantaa), Suo-
minen Juha Petteri (Espoo), Tanni-
nen Timo Kalevi (Helsinki), Teperi 
Toni Marko Kalevi (Helsinki), Toivio 
Tuomas Valtteri (Helsinki), Toivola 
Toni Tapio (Vantaa), Turtiainen Kir-
ka (Espoo), Uino Antti Henrik (Van-
taa), Uusikivi Toni Christian (Van-
taa), Vanhala Annu Emilia (Helsin-
ki), Varelius Juha Pekka (Espoo), 
Varjoniemi Niko Emil (Helsinki), 
Vierros Tapio Jukka Sammeli (Hel-
sinki), Virri Markku Tuomo Tapio 
(Helsinki), Örn Mats Johan Sebasti-
an (Helsinki)

 
ALIKERSANTTI
Aula Pekka Sakari (Helsinki), Dris-
tig Oscar Mathias (Helsinki), Kar-
jalainen Antti Heikki, Matsi Henri 
Kari Johannes (Helsinki), Mattila 
Simo Olavi (Helsinki), Peltonen 
Mikko Olavi (Espoo), Rahikainen 
Marko Tapio (Helsinki), Sievola 
Janne Petteri (Espoo), Säynäjärvi 
Jens Mikael (Vantaa), Tolvanen Vil-
le Johannes (Helsinki), Tuominen 
Pasi Antero, Väänänen Jukka Harras 
(Espoo)

KORPRAALI
Bäckman Timo Lauri Kalervo (Hel-
sinki), Enlund Juha Harald (Helsin-
ki), Haarala Ari Juhani (Vantaa), 
Hartikainen Tommi Jarmo Matias 
(Vantaa), Heinäaro Tapio Tero Kris-
tian (Vantaa), Huuskonen Jukka 
Tapani (Vantaa), Jore Satu Kristii-
na (Vantaa), Kaliste Pekka Tapani 
(Vantaa), Kartesalo Jussi Topias 
(Vantaa), Kettunen Pekka Juhani 
(Helsinki), Kinisjärvi Eero Erkki Jo-
hannes (Espoo), Korhonen Iikka Ju-
hani (Helsinki), Korpisalo Iiro Heik-
ki Tapani (Vantaa), Marttila Sami 
Juhani (Helsinki), Määttä Mikko 
Johannes (Helsinki), Pasanen Veli-
Matti (Helsinki), Pekkola Jouni 
Antero (Helsinki), Pursiainen Antti 
Eemeli (Helsinki), Torvinen Janne 
Tapani (Helsinki), Tuominen Viljo 
Hermanni (Helsinki), Uutela Jari 
Sakari (Helsinki), Vuoristo Sami Ju-
hani (Vantaa)

Piiriemme reserviläisiä ylennettiin 6.12.  Isänmaan 
hyväksi tehdystä työstä palkittiin kunnia – ja 
ansiomerkein. Majuriksi ylennettiin mm. Sissikerhon 
Rauno Hammarberg. Kapteeniluutnantiksi ylennettiin 
mm. Helsingin Reservimeriupseerien puheenjohtaja 
Sami Linnermo. Kapteeniksi ylennettiin mm. Arni 
Ekholm (Espoo-Kauniainen), Antti-Pekka Kuusiluoma 
(S-Ryhmä), Jarkko Tikka (KT-kerho) ja Ari Oja (Tapiola). 
Yliluutnanteiksi ylennettiin mm. Panu Korpela Tapiolan 
Reserviupseereiden hallituksesta ja Patric Hjelt KT-
Kerhon hallituksesta. Luutnantin arvoon ylennettiin mm. 

Sampo Remes (Pioneeriosasto) ja Juha Ruuska (Tapiola).

Hallitusneuvos Eero Lavoselle myönnettiin 1.luokan 
vapaudenristi. Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin 
sai Tapiolan Reserviupseerereiden Jari Syrjälä. Espoo- 
Kauniaisten kerhon Ragnar Lilukselle myönnettiin 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristi. Reser-
viläisliiton hallitus on myöntänyt Jukka Pietiläiselle 
liiton ansioristin. Liiton ansioristi myönnettiin myös 
kenraalimajuri Juha-Pekka Liikolalle. Reserviläisliiton 
hopeiset ansiomitalit myönnettiin Uudenmaan Jää-
käripataljoonan komentajalle everstiluutnantti Jukka 

Jokiselle sekä everstiluutnantti Rainer Peltoniememelle. 
Hän toimi aiemmin Kaartin Pataljoonan komentajana. 

Kansanedustaja Tom Packalén ylennettiin ylivääpeliksi. 
Hän on toiminut pääkaupunkiseudulla monissa vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä. Kersantiksi 
ylennettiin Itä-Helsingin Reserviläisten Timo Hietala. 
Kersantin arvon sai myös Merireserviläisten Jukka Soini. 
Alikersantiksi ylennettiin Vantaan Reserviläisten Jukka 
Väänänen. Korpraaliksi ylennettiin Itä-Helsingin Juha 
Enlund.

Tom Packalén ylivääpeliksi
Jukka Soini kersantiksi

Kersantti Jukka Soini Ylivääpeli Tom Packalén Kersantti Timo Hietala ja korpraali Juha Enlund
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Vuonna 1939 itsenäisen Suomen 
suurvaltanaapuri hyökkäsi 
Suomeen. Alkoi sotien jakso, 
joka kesti viisi vuotta.

SoTA merKITSI nUorelle valtiolle 
ja kansakunnalle eloonjäämistaiste-
lua. Sitä se merkitsi kirjaimellisesti 
myös taistelussa mukana oleville 
sotilaille ja heidän kotona oleville 
perheilleen ja läheisilleen. Sodan 
totalitaarisuus merkitsee sitä, että 
epänormaaliudesta tulee normaali 
tila ja kaikki huomio on sodassa.
Suomen sodan hyvänä puolena on 
historiallisessa tarkastelussa pidetty 
sitä, että 20 vuotta repivän sisällis-
sodan päättymisen ja siihen liitty-
neiden jälkiselvittelyjen jälkeen tal-
vi- ja jatkosota eheyttivät Suomen 
kansan. 

Sota hävittiin, mutta tappio ei 
vienyt Suomelta itsenäisyyttä. Tämä 
oli tietenkin tärkeintä ja siksi sota 
piti käydä. 

SodAn jälKeen AlKoI rauhan ja 
pitkän jälleenrakentamisen aika. 
Suomi selvisi uskomattomasta ura-
kastaan puhaltamalla yhteiseen hii-
leen. Kaikki rakennettiin enemmän 
tai vähemmän tyhjästä. Kaikkien oli 
uhrattava jotakin yhteisvastuun pe-
riaatteen mukaisesti. 

Kaukana – tuolloin kaukana - Eu-
roopassa itsenäiset valtiot kokivat 
sodan taistelut omalla kamarallaan 
eri tavalla kuin Suomi. Monia maita 
miehitettiin ja vieras valta toimi hal-
litsijana pitkään. Hitlerin Saksassa 
oman maan kansalaisia kohdanneet 
julmuudet ovat ihmiskunnan histo-
rian yksi vaikeimmin ymmärrettä-

vä ajanjakso. Keskellä Eurooppaa 
vaikein ja jo historiallinen jännite 
oli Saksan ja Ranskan välillä. Nämä 
naapurit olivat sotineet aiemminkin 
ja jälleen oli löydettävä uusi käsikir-
joitus rauhan ja kasvun aikaansaa-
miseksi.

Jokainen eurooppalainen valtio 
joutui rakentamaan oman tarinan-
sa. 

Suomi rakensi pohjan teollisuu-
delleen ja sitä myöten vientiteol-
lisuuden varassa elävälle hyvin-
vointiyhteiskunnalle. Keskisessä 
Euroopassa rakennettiin uutta 
yhteistä käsikirjoitusta Saksan ja 
Ranskan välille. Hiili- ja teräsyhtei-
sön varaan rakennettiin Euroopan 
teollisuus ja energia. Tälle pohjalle 
rakentui myös Euroopan taloudelli-
nen ja poliittinen integraatio. Tälle 
pohjalle uskottiin tulevaisuudessa 
rakentuvan myös rauhan. 

Yhtä Eurooppaa ei ole olemassa, 
vaan useita eurooppalaisia kansal-
lisvaltioita, joilla on oma kieli ja 
oma kulttuuri. 

Rauhasta puhuminen on jäänyt 
Suomessa Suomi-Neuvostoliitto 
-suhteiden kliseiden alle: julistet-
tiinhan neuvostopropagandassa 
rauhan aatetta. Suomessa aikoi-
naan Rauhanpuolustajat miellettiin 
yhden poliittisen suunnan viestin-
viejäksi. Totta kai Suomelle rauha 
on yhtä tärkeä kuin muille. 
eU-jäSenYYS merKITSI Suomelle 
isoa askelta. Se oli taloudellinen 
valinta, sillä jäsenyyden uskottiin 
luovan edellytyksiä suomalaisten 
yritysten kasvulle ja kilpailukyvyl-
le. Taloudellinen tavoite onkin to-
teutunut.

Jäsenyys oli myös poliittinen 
valinta kahdella tavalla. Toisaalta 

Suomi sai paikan eurooppalaises-
sa pöydässä. Toisaalta päätöksillä 
Suomi tulee sidotuksi yhteisiin eu-
rooppalaisiin linjauksiin.

näIHIn PäIvIIn ASTI Suomi on ollut 
aktiivisesti mukana EU:n kehittä-
misessä. Suomi on pyrkinyt pää-
töksenteon ytimeen. Vallan käytön 
kannalta tavoitteena on ollut turva-
ta Suomen vaikutusvalta tärkeissä 
poliittisissa ratkaisuissa mahdolli-
simman tehokkaasti. 

Merkitsikö jäsenyys Suomen it-
senäisyyden kaventumista? Mieles-
täni ei. Vuodesta 1995 finanssikrii-
siin asti Suomella oli vahva asema 
EU:ssa ja se pikemminkin vahvisti 
Suomen asemaa itsenäisenä vai-
kuttajana muiden itsenäisten valti-
oiden joukossa. Suomi on kiistatta 
hyötynyt EU-jäsenyydestä populis-
tisista puheista huolimatta. 

Euroopan taloudellisen, sosiaa-
lisen ja poliittisenkin kriisiytymisen 
myötä Suomen asema on vaikeu-
tunut ja Suomi joutuu hakemaan 
uuden strategian osallistumiselleen 
EU:n kehittämisessä.

Näen Suomen tulevan EU-linjan 
yhtenä tärkeimpänä poliittisena ja 
taloudellisena asiana Suomen tule-
vaisuuden osalta. Tavoitteena mie-
lestäni tulee olla Suomen aseman 
vahvistaminen Euroopan Unionis-
sa. Tällä hetkellä EU:ssa Suomen 
epäselvä rooli herättää ihmettele-
viä kysymyksiä.

Taloudellinen tilanne tietenkin 
vaikuttaa Suomen ratkaisuihin. 
Suomi euromaana on kriisin kes-
kellä ja joutuu kantamaan oman 
vastuunsa euroalueeseen liittyvien 
taloudellisten ratkaisujen kannalta. 

Myös nyt rauhan olosuhteissa 

ollaan tilanteessa, jossa tarvitaan 
uuden rakentamista. Maailma on 
jakaantunut uusiin kasvukeskuk-
siin ja vanhaan maailmaan, jossa 
jälkimmäisen on vaikea pysyä kas-
vussa ja kilpailukyvyssä mukana. 
Suomen on rakennettava omaa 
kansallista kasvua ja hyvinvointia, 
mutta se on kiinnitetty Euroopan 
unionin kehitykseen. Suomalaisten 
yritysten vientialueena EU on tär-
keä ja euroalue yritysten kotimark-
kina-alue.

Emmeköhän kaikista vaikeuksis-
ta huolimatta ole aika lailla myös 
poliittisesti ja ajatuksellisesti kiin-
ni Euroopassa. Jos EU tai euroalue 
hajoaisivat, joissakin pöydissä pää-
tökset edelleen hoidetaan. Onko 
Suomi niissä mukana tai ulkona? 
Entä itsenäinen Suomi Euroopan 
unionin ulkopuolella? Ei kuulosta 
uskottavalta sekään. Ulkomaan-
kaupasta riippuvainen pieni maa ei 
voi eristäytyä ja sulkea rajojaan. 

 
SUomen Tämän HeTKen haasteet 
liittyvät talouskehitykseen ja kas-
vuun, tai oikeastaan niiden puut-
teeseen. Ilman kasvua ei hyvinvoin-
tiyhteiskunnasta voida pitää kiinni 
eikä palveluja kaikille kansalaisille 
kaikkialla Suomessa turvata. 

Talouskriisi luo luonnollisesti 
paineita myös turvallisuuspoli-
tiikallemme. Kyse on siitä, miten 
puolustusvoimien resursseista voi-
daan huolehtia tilanteessa, jossa 
valtiontalous sakkaa. Suomen on 
pidettävä joka tilanteessa huoli 
puolustuksestaan. Tässä ei ole enää 
tinkimisen varaa. 

ITSenäISYYTeen lIITTYY mon-
ta ulottuvuutta. Itsenäisyyspäi-
vänä kaikki on hyvin, kun kaikki 

suomalaiset mieltävät isänmaan ja 
itsenäisyyden merkityksen. Itsenäi-
syyden ja isänmaallisuuden soisi 
merkitsevän kaikille suomalaisille 
samaa: demokraattisessa Suomes-
sa päätämme asioista itse ja meillä 
on sellainen yhteiskuntajärjestys ja 
hyvinvointi, että mahdollisimmat 
moni on niiden kanssa sinut. 

Isänmaallisuus-käsitteeseen on 
Suomen itsenäisyyden aikana liitty-
nyt monia vaikeita poliittisia ulot-
tuvuuksia. Jotkut puolueet ja kan-
sanliikkeet ovat joskus halunneet 
omia isänmaallisuuden itselleen. 
Isänmaallisuus on joskus mielletty 
politiikassa vain yhtä arvosuun-
taa tarkoittavaksi ajatteluksi. Sen 
vuoksi isänmaallisuutta on kritisoi-
tukin voimakkaasti.

Rinnastaisin isänmaallisuuskes-
kustelun puoluepolitiikassa keskus-
teluun siitä, mikä puolue on ympä-
ristöystävällisin. Mielestäni mikään 
puolue ei ole ympäristövastainen. 
Ympäristöystävällisyyttä ne toteut-
tavat eri tavoin ja vähän eri paino-
tuksin. Näin minusta on isänmaal-
lisuudenkin laita: ei ole yhtä tapaa 
olla isänmaallinen. 

Suomen pitää pyrkiä tilantee-
seen, jossa isänmaallisuus ja itse-
näinen Suomi ovat synonyymeja 
ja muodostavat käsitteen, joka on 
kaikkien hyväksyttävissä. Isän-
maallisuus ja Suomi ei saa jättää 
ketään ulkopuolelle, vaan maan 
siipien suojaan pitää voida päästä 
kaikkien.

eUrooPAn UnIonIn IdeAAn kuuluu 
työvoiman vapaa liikkuvuus. Työ-
voiman vapaa liikkuvuus on tärkeää 
elinkeinoelämän kannalta. Kun EU 
muodostaa yrityksille laajan tulliva-

Suomi itsenäisenä Euroopassa
Juhlapuheen piti puheenjohtaja Mikko Mäenpää.
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paan alueen, on lähes välttämätön-
tä, että tällä alueella työvoima voi 
liikkua vapaasti.

Työvoiman vapaa liikkuminen 
muodostaa myös kansalaisoikeu-
den: on mahdollista hakea työtä 
Suomen rajojen ulkopuolelta ja liik-
kua vapaasti kaikkialla EU:n alu-
eella. Työvoiman vapaa liikkuvuus 
merkitsee myös sitä, että myös Suo-
meen tulee ulkomaalaista työvoi-
maa töihin. Se on kortin toinen puo-
li, joka on vain hyväksyttävä.

Ulkomaalaisten tuleminen Suo-
meen voidaan hoitaa kahdella ta-
valla. Huono tapa tarkoittaa, että 
vastakkainasettelu ulkomaalais-
taustaisten ja suomalaisten välillä 
kasvaa. Samoin huonoa on se, että 
ulkomaalaisten työehdot eivät nou-
data Suomen työehtosopimusten ja 
lainsäädännön määräyksiä.

Hyvä tapa on hoitaa asia siten, 
että työpaikoilla ja yhteiskunnassa 
muutoinkin hoidetaan kotouttami-
nen viimeisen päälle. Tämä ei tar-
koita sitä, että suomalaisten pitäisi 
luopua omista traditioistaan tai 
kulttuuristaan. Viisas kotouttami-
nen ei tarkoita sitä, että monikult-
tuurisuuden nimissä koulujen ke-
vätjuhlissa luovutaan suvivirrestä. 
Tämmöiset keskustelut ovat silkkaa 
populismia ja mielestäni turhia. 

Pelko pois! Ulkomaalainen 
työvoima ei rajoita Suomen itse-
näisyyttä. Esimerkkiä voisi hakea 

Yhdysvalloista. Kukaan ei epäile 
Yhdysvaltojen itsenäisyyttä eikä 
amerikkalaisten isänmaallisuutta, 
vaikka maa on aina pitänyt rajoja 
auki muualta tulevalle työvoimalle 
ja on todellinen kansojen sulatusuu-
ni. Maa on itsenäinen maailmanpo-
litiikan vaikuttaja.

jUlKISUUdeSSA KäYTIIn jokin aika 
sitten keskustelua siitä, milloin Suo-
mi on ollut eniten itsenäinen. Itse 
kannattaisin heitä, jotka näkevät tä-
män hetken itsenäisyyden ylittävän 
monen aikaisemman ajan itsenäi-
syyden. Itse 1950-luvulla syntynee-
nä näen Suomen muuttuneen vuo-
sien varrella parempaan suuntaan. 
Neuvostoliiton ollessa olemassa 
Suomen itsenäisyys oli monella ta-
valla rajoitettu. Se ei poista sitä, että 
monet asiat tuolloin niissä olosuh-
teissa oli mallikkaasti hoidettu. Suo-
mi loi oman hyvään koulutukseen 
perustuvan hyvinvointimallinsa ja 
rakensi vientiteollisuuden varaan 
rakentuvan yhteiskunnan. Pers-
pektiivi tuohon aikaan edellyttää 
kuitenkin sitä, että arvioimme tuon 
ajan Suomea suhteessa muuhun 
maailmaan.

Suomi oli monella tavalla maa, 
jossa rajat olivat kiinni. Monia asi-
oita säänneltiin. Oli oma markka, 
mutta rahapolitiikka oli poliittises-
ti ohjattua. Toki muistoissa tuntuu 
siltä, että tuolloin suomalaiset po-

liitikot itse päättivät mitä Suomessa 
tehdään. Ulkoa päin tarkasteltuna 
tilanne ei ole ehkä ollut niin ruu-
suinen. Suomi ei ollut monestikaan 
eurooppalaisissa ja kansainvälisissä 
pöydissä mukana päätöksentekijä-
nä. Toki presidentti Urho Kekkosen 
aikaisessa Suomessa oli monia hy-
viä aktiivisen ulkopolitiikan avauk-
sia, jotka veivät Suomen mainetta 
eteenpäin. Mutta kyllä Suomi oli 
eristynyt ja kaukana kaikesta ja kiin-
ni Pohjolan lisäksi vain idässä.

eU-jäSenYYS SIToI meidät tarkoi-
tuksellisesti länteen. Jos vertaan 
1970-luvun Helsinkiä tämän päi-
vän Helsinkiin, on ero kuin yöllä 
ja päivällä. Harmaasta, hiljaisesta, 
suljetusta kotikaupungistani on ke-
hittynyt vireä kansainvälinen pää-
kaupunki, joka tarjoaa virikkeitä, 
kulttuuria ja mahdollisuuksia.

Eurooppa on avautunut myös 
nuorille tuoden heidän ulottuvilleen 
kansainvälisyyden, jossa Suomi on 
itsenäisenä maana mukana. Rajojen 
avautuminen onkin pudottanut kan-
sainvälisyyden kabineteista kadun 
tasolle.

Eri asia on se, että tämän päivän 
kriisiytyvää Eurooppa ei voi tarjota 
mahdollisuuksien ja toivon lähteek-
si yhdellekään nuorelle. Kriisi ei 
saa kuitenkaan johtaa siihen, että 
hylkäämme lopullisesi EU:n tule-
vaisuuden rakentamisen osana Suo-
men tulevaisuutta.

Arvoisat kuulijat. 
Suomi elää mukana maailmanlaa-
juisessa ja  eurooppalaisessa raken-
nemuutoksessa itsenäisenä valtiota. 
Uskon että Suomi menestyy jatkos-
sakin. Mielestäni Suomi on osannut 
tehdä historiansa kannalta oikeita 
ratkaisuja. Ratkaisut ovat olleet 
monesti vaikeita, mutta historia on 
osoittanut niiden tarpeellisuuden.

Suomi ei ole voittanut koskaan 
mitään käpertymällä sisäänpäin. 
Suomen valttina on ollut ajatus sii-
tä, että kansakunta pidetään koossa 
ja huolehditaan kaikkien mahdol-
lisuudesta koulutukseen ja hyvin-
vointiin.

Tänä itsenäisyyspäivä kannattaa 
katsoa tulevaisuuteen pää pystyssä. 

Toivotan näin kaikille hyvää itse-
näisyyspäivää ja rauhallista Joulun-
alusaikaa!

Klassista musiikkia esitti Sibelius-Akatemian Duo Teos.

Helsingin Poliisilaulajat esiintyi kansalaisjuhlassa.

Maanantaimarssit käynnissä,  
UUSI ALOITUSAIKA klo 17.15

Maanantaiset kävely-/marssiharjoituksen keskuspuistossa.  
5km/1h ja 10 km/2h lenkit. Ei erillistä ilmoittautumista,  
ilmestyt vain paikalle.  
Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka  
Pirkkolantien varressa. 

Lähtökynnys ylitetään klo 17.15, teemme ensin 5 km/1h lenkin  
ja palaamme parkkipaikalle noutamaan klo 18.15 saapuneet  
mukaan ja marssimme 5 km lisää. Haasta yksi tai useampi 
kaverisi liikkumaan. 

Tervetuloa maanantaimarssille! 
Saku Väliahde, majuri, HRUP:n puheenjohtaja 040-725 2096
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ampumatoimikunta@hrup.fi
Puheenjohtaja Ltn Veijo Rautio
Varapuheenjohtaja Maj Timo Niiranen

Piirimme mestarit palkittiin Katajano-
kan kasinolla muutama viikko sitten, 
siitä juttua toisaalla tässä lehdessä. 
Onnittelut!
Kuluvan vuoden 2012 aikana olemme 
lukeneet monenmoisia yleensä vähem-
män mairittelevia uutisia maanpuolus-
tuksen tilasta maassamme. Puolustus-
voimien määrärahoja on pienennetty 
kovalla kädellä, ja se on vaikuttanut 
suoraan meihin reserviläisiin kerta-
usharjoitusten ja muiden puolustus-
voimien tilaamien harjoitusten rajuna 
vähenemisenä..
 Maamme on nähnyt vaikeita aikoja 
95-vuotisen itsenäisyytemme aikana, 
mutta taitaapa olla nyt vakavin kriisi 
menossa sitten sotavuosien. Tämä mei-
dän katajainen kansamme selviää tästä 
ja nousee maanpuolustuksellisesti var-
masti tästä suosta aikanaan, ja silloin 
toivottavasti muistetaan niitä puurtajia 
ja itsensä likoon laittaneita jotka us-
koivat isänmaahan, sekä pitivät liekkiä 
yllä jaksaen olla liikkeellä radoilla ja 
maastossa niin sateessa kuin paistees-
sa vuodenajoista riippumatta. Toivot-
tavasti, sillä joka neliö maatamme on 
puolustamisen ja vaalimisen arvoinen. 
Vanha sanontahan on: ”Älä kysy mitä 
maasi voi tehdä sinun puolestasi, vaan 
mitä sinä voit tehdä maasi puolesta.” 
Vähän kaiken harrastaminen ongel-
mana alkaa nykyään olla byrokratian 
kasvaminen ja kuppikuntaisuus, vaikka 
kaiken järjen mukaan pitäisi olla juuri 
päinvastoin.  Välillä näyttää myös, että 
avoimuus ja luottamus alkavat kadota 
ja usko oikeudenmukaisuuteen alkaa 
hämärtyä varsinkin, jos byrokraatit 
norsunluutorneistaan antavat kenttää 
kuulematta harrastuksellemme täysin 
vieraita, ja jopa haitallisia, lausuntoja, 
joiden vaikutukset voivat olla arvaamat-
tomia ja kauaskantoisia. Toinen vanha 
sanonta kuvaakin hyvin tätä menette-
lytapaa tai lähinnä sen hyväksikäyttäjiä 
julkishallinnossa: Hajota ja hallitse!  
Useilla yhdistyksillä ja piireillä uusien 
harrastajien mukaan tuleminen on 
joskus vaikeaa. Voi olla ettei ole mah-
dollisuuksia tukea uusia harrastajia ka-

lustolla ja/tai ohjauksella. 
Onneksi Maanpuolustus-
piirissämme asiat ovat tältä 
osin hyvin. Kaikille, joita ampuminen 
harrastuksena kiinnostaa on saatavissa 
asiantuntevaa ohjausta, sekä välineitä 
lainaan valvotuilla vuoroilla. Valvomat-
tomia vuoroja meillä ei ole.
 Poliittisesti tai päätöksellisesti emme 
asioiden nykytolalle juuri mitään voi, 
mutta voimme uskoa omaan itsenäi-
seen maahan, sen puolustusvoimiin 
sekä itseemme reserviläisinä. Voimme 
myös jokainen pitää yllä sotilastaitoja 
eri muodoissa, kuten me ammunnan-
harrastajat teemmekin turvallisen 
harrastamisen muodossa, joka samalla 
palvelee sotilaan tärkeätä osaamisalu-
etta, ampumataitoa.
Tähän mennessä vuoden 2012 aikana 
on ollut pelkästään Santahaminassa 
noin 2600 osallistumiskertaa, joka on 
merkittävä määrä, mutta edelleenkin 
useimmilla vuoroilla oli tilaa. Muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta ei ratojen 
täyttä kapasiteettia ampumapaikkojen 
suhteen saavutettu. Parantamisen va-
raa siis on 
Uudet ratavuorot ovat kirjoissa ja 
kansissa. Tästä on hyvä aloittaa vuosi 
2013. Vuorot julkaistaan normaalisti  
www.mpk.fi sivuilla -->koulutuskalenteri 
 Helsinki. Katsokaa mieleisenne ja 
ilmoittautukaa. 
Tietoiskuna kerrataan tällä kertaa 
aseiden toimintatavoista ja missä niillä 
saa ampua:
Ampuma-aselaki 9.1.1998/1 7 § määrittää 
toimintatavat seuraavasti:

”Ampuma-aseiden toimintatavat
Tässä laissa tarkoitetut ampuma-
aseiden toimintatavat ovat kertatuli, 
lippaallinen kertatuli, itselataava kerta-
tuli ja sarjatuli.”

Yleisesti toimintatavoista käytetään 
lyhenteitä:  kertatuli TT1, lippaallinen 
kertatuli TT2, itselataava kertatuli TT3 
ja sarjatuli TT4.

Harrastajat usein kyselevät tai keskus-

teluissa 
nousee 
esiin kysy-
mys: missä 
tai kuka saa 
ampua sarjatuliaseella?  Nykyisin lupia 
sarjatuliaseisiin on lähinnä asekeräi-
lijöillä omine erityisehtoineen, joista 
osa rajoittaa aseella ampumista, mutta 
on myös vanhempia hallussapitolupia 
ilman erityisehtoja. 
Lain mukaan: ”Lupaviranomainen voi 
sisällyttää lupaan ehdon, jonka mukaan 
keräilykokoelmaan kuuluvalla ampuma-
aseella ei saa ampua.” Mutta tähän on 
myös mahdollista hakea poikkeuslupaa 
esittelyyn tai vastaavaan tapahtumaan 
paikalliselta poliisilaitokselta tietyksi 
ajankohdaksi.  Eli Suomessa on täysin 
luvallisia ja laillisia sarjatuliaseita myös 
ns. siviileillä, joilla saa myös ampua, 
toisin kuin eri medioissa ”asiantuntijat” 
uskottelevat. 
Ja missä näillä saa sitten harrastaa? 
Pääsääntöisesti kaikilla ampumara-
doilla, joilla ei ole erityistä kaliiperi- tai 
toimintataparajoitusta, radan pituu-
desta riippumatta. Joillakin, usein 
sisäradoilla, on sallittu esimerkiksi vain 
22 cal ammunta tai tietyt ammustyypit 
on rajattu pois käytöstä niiden ratalait-
teille aiheuttaman suuremman kuluman 
takia tms. Hyvin harvalla radalla on 
kuitenkaan kielletty eri toimintatapo-
jen käyttöä. Tästä poikkeuksena ovat 
Puolustusvoimain ampumaradat, joilla 
11/2011 lähtien ei ole saanut ampua yli 
8,6mm (LM338) kaliiperisilla eikä sarja-
tuliaseilla, ellei kyseessä ole Puolustus-
voimien omat ammunnat tai harjoitus. 
Tämä säädös koskee siis myös MPK:ta 
ja kaikkia radoille muuten oikeutettuja 
seuroja ja harrastajia.
Kiitoksia turvallisesta vuodesta ja hyviä 
osumia myös vuodelle 2013.

Turvallisuutta yhdessä tehden rehdissä 
joukossa rehtiin henkeen.
Veijo Rautio ja Timo Niiranen

Onnittelemme kaikkia kanssamme harrasta-
neita hyvin menneestä turvallisesta vuodes-
ta 2012 kuten myös Itsenäisyyspäivä-
nä palkittuja reserviläisiä. 

Vuoden 2013 alun ampumavuorot . Vuorot ilmestyvät www.mpk.fi sivuille joulukuun aikana 
 

Vuoro  pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu 
TAMMIKUU    
pistooli   12.1.2013 klo 9-12 pist2 viikkovuoro Ke 9.1 
pistooli   19.1.2013 klo 9-12 pist2 viikkovuoro Ke16.1 
kivääri MPKK 150m 19.1.2013 klo 12-16 MPKK 150m viikkovuoro Ke16.1  

HELMIKUU      
pistooli   2.2.2013 klo 9-12 pist2 viikkovuoro Ke 30.1 
pistooli   9.2.2013 klo 9-12 pist2 viikkovuoro Ke 6.2 
pistooli   16.2.2013 klo 9-12 pist2 viikkovuoro Ke 13.2 
kivääri 150 / 300m 16.2.2013 klo 12-16 keskusA 300m viikkovuoro Ke 13.2 
pistooli   23.2.2013 klo 9-12 pist2 viikkovuoro Ke 20.2 

      

Turvallisen ampujan kurssi ja SRA ampujan kurssi 25-26.1.2013 Santahamina ke23.1 

Kurssi on kaksiosainen. Kurssi alkaa turvallisen ampujan osuudella johon voivat tulla mukaan kaikki 
ammunnasta kiinnostuneet. Turvallisen ampujan kurssiosuudella on mahdollista saada lainaksi asekalustoa 
jos omia aseita ei ole. 

Kurssi jatkuu SRA-ampujan kurssilla jolle voivat osallistua jo ammuntaa enemmän harjoitelleet ja joilla on 
oma asekalusto joko pistooli tai kivääri. Lisätiedot ja ohjelma vain ilmoittautuneille, kurssi aukeaa 
www.mpk.fi sivuille joulukuun aikana.  

   

Ampumavuorot Santahaminassa

Ampumapäiväkirja
Uusia aselupia hakiessa sinulta tullaan kysymään, kuinka aktiivisesti olet käyttänyt urheilu- 
tai metsästysaseitasi. Tilanne tulee eteen viimeistään nykytilanteen mukaisten määräaikais-
ten aselupien uusintatilanteessa. Ampumapäiväkirjalla sinun on helppo todistaa ampuma-
aktiivisuutesi. Alla on esimerkki ampumapäiväkirjasta. 

Ampumapäiväkirja, nimi:__________________
Pvm:___________________
Paikka/tilaisuus/huom:_________________________________

________________________________________________________

asetyyppi: kalib: lauk. lkm. Huom:

Valvojan/ratam./tod./oma kuittaus:

___________________________________________________________
Pvm:___________________
Paikka/tilaisuus/huom:___________________________________

Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

HelSIngIn reServIUPSeerIPIIrIn 

ja Helsingin Seudun Reserviläispii-
rin ampumatoimikunnan palkin-
tojenjakotilaisuus pidettiin Kataja-
nokan Kasinolla 23.11.2012. Piirien 
ampumatoimikunnan puheenjohta-
ja Veijo Rautio ja ampumatoimikun-
nan jäsenet vastasivat tilaisuuden 
kulusta.

Ampumatoimikunta on viime 
vuonna herättänyt uudelleen eloon 
perinteiset kiertopalkinnot, jotka 
jaettiin nyt toista kertaa pitkän tau-

on jälkeen. Yksi kiertopalkinnoista 
on vanha 30-luvulla käytössä ollut 
suojeluskuntain pokaali, muut ovat 
uudempaa tuotantoa. Nykyään kier-
topalkinnot jaetaan aina vuoden 
lopussa kunkin lajin mestarille. Pal-
kinnot ovat ikuisesti kiertäviä. Kier-
topalkintojen lisäksi tilaisuudessa 
jaettiin kultaiset, hopeiset ja prons-
siset mitalit eri ampumalajeissa me-
nestyneille. 

Ampujia on vuoden 2012 rata-
vuoroilla ollut kiitettävästi ja vuo-
delle 2013 vuoroja on luvassa vielä 
hieman entistäkin enemmän.

Ampumapalkintojen jako 

Harjoitusmarssit

Harjoitusmarssi 1.  10 km su 6.1.2013 
Harjoitusmarssi 2.  15 km  su  20.1.2013 
Harjoitusmarssi 3.  20 km su 3.2.2013 
 
Reppumarssi + 10 kg 15 km su 17.2.2013 
 
Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuiston pysäköintipaikalla klo 09:30.  
Lähtö tapahtuu klo 09:45. Pukeutuminen sään mukaan. 
Repussa ei välttämättä tarvitse kantaa painoja. 
 
Reppumarsseissa tulee olla repun paino +10 kg.  
Reppu punnitaan ennen lähtöä ja lähdön jälkeen. 
Pukeutuminen sään mukaan. Jalkineena maiharit tai vaelluskengät.

Tiedustelut: juha_matikainen@suomi24.fi, gsm 050-5977 139
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ALUEkErhot

Espoo–kAUniAinEn 
rEsErViUpsEErit

Jouluaaton kunniavartio Kauniais-
ten sankaripatsaalla alkaen kello 
14.00 ja Espoon sankarihaudoilla 
kello 13.00 -17.00.

hELsingfors sVEnskA 
rEsErVofficErskLUbb

Höstmötet 29.11.2012
Styrelsen riktar ett stort tack 

till alla medlemmar som deltog i 
höstmötet. Vi tackar också speciellt 
överstelöjtnant Seppo Haario för 
det mycket intressanta och informa-
tiva föredraget om den Schweiziska 
värnplikts- och försvarsmodellen. 

Höstmötet omvalde alla de sty-
relsemedlemmar som stod i tur att 
avgå, så styrelsen 2013 är densamma 
som i år. Kontaktuppgifter hittas på 
www.hsrk.fi > Kontaktuppgifter.

Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö 

fortsätter udda veckors torsdagar kl. 
17-19. Vapen och annan nödvändig 
utrustning kan lånas på plats. Med-
dela gärna innan att du är på kom-
mande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller 
050 506 0991 och axi@hsrk.fi eller 
040 773 3830. Ytterligare informati-
on om skyttet hittas på www.hsrk.fi.

Om du funderar på att ansöka 
om innehavstillstånd för pistol, del-
ta då i ett så tidigt skede som möjligt 
vid klubbens skyttetur. På så sätt 
antecknas din närvaro i klubbens 
och banans dagbok. Nuförtida lags-
tiftning kräver två års bevisad akti-
vitet/intresse för att ett tillstånd ska 
kunna beviljas.

Gymnasiernas säkerhetskurs 
2013

Den årliga säkerhetskursen för 
gymnasie-elever ordnas nästa gång 
6.-8.9.2013. Entusiastiska ledare 
och utbildare efterlyses! Ytterliga-
re information fås av Ulf Dahl-
man, ulf.dahlman@veho.fi eller 
+358405336312.

RES-URSUS -marschen 2013
Den årliga RES-URSUS -mar-

schen ordnas nästa gång 14.-
15.9.2013. Det är fråga om en pat-
rulltävling med fyra deltagare i pat-
rullerna. För deltagande krävs god 
kondition och tillfredsställande mi-
litära kunskaper. Tävlingen är tvås-
pråkig med svenska som huvuds-
pråk. Ytterligare information följer, 
notera datumet redan nu!

Officersbalen 2013

HSRK ordnar Officersbal på Rid-
darhuset i Helsingfors den 13 april 
2013, reservera datumet redan nu! 
Alla medlemmar får inbjudan. Ytter-
ligare information följer.

Kontakt: info@hsrk.fi Webbsi-
da: www.hsrk.fi Facebook: http://
www.facebook.com/hsrk.fi

Alla medlemmar önskas en rik-
tigt God Jul!

kAntA-hELsinki

Yhdistyksen ammunnat jatkuvat 
Töölön sisäradalla parittomien 
viikkojen keskiviikkona klo 16:30 
– 19:00. Uudet harrastajat ovat ter-
vetulleita ratavuoroille; radalla on 
tarjolla opastusta sekä tarvittaessa 
kerhon laina-aseita. Ottakaa yhteyt-
tä ampumaupseereihin ennen en-
simmäistä kertaa tuloa. 

KHRU yhteystiedot: verkkosi-
vusto: www.khru.net; sähköposti: 
khru@khru.net.

Puheenjohtaja: pekka.appel-
qvist@hut.fi, p. 050 368 4141; sih-
teeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com, 
p. 040 510 8513; ampumaupseerit: 
antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 
7880 9029; pirkka.jalasjoki@gmail.
com, p. 050 349 5921; sampo.siita-
ri@gmail.com, p. 044 206 1717.

Käytämme RUL:n jäsenrekisteriä 
postituksissa. Pyydämme vuoden 
loppuessa päivittämään erityisesti 
sähköpostiosoitteenne. Sen voitte 
tehdä netissä RUL:n sivujen kautta 
kohdasta ’Liity jäseneksi’’ ja siellä 
RUL:n vanha jäsen.  

Toivotamme jäsenille Rauhallista 
Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013.

LÄnsi-VAntAA

Päästäksenne sähköisen tiedotuk-
semme piiriin, ilmoittakaa sähkö-
postiosoitemuutoksenne sähköpos-
tiimme: lvrury@gmail.com tai olli.
pusa@pusa.fi 

Itsenäisyyspäivänä 6.12 oli pe-
rinteinen (vuodesta 1974) Vantaan 
maanpuolustusjärjestöjen yhteistyö-
toimikunnan itsenäisyysjuhla Mar-
tinlaakson koululla. Tilaisuus keräsi 
taas runsaan yleisön.

Jouluaattona maanpuolustusjär-
jestöt asettavat kunniavartiot Py-
hän Laurin kirkon sankarihaudoille. 
LVRU:n vuorot ovat 14.30 -15.00 ja 
15.00 – 15.30. Varusteet tulevat jär-
jestäjien puolesta. Ilmoittautukaa 
kunniavartioon lippu-upseeri Kari 
T. Pielalle (p. 040-5955507) tai pu-
heenjohtaja Olli Pusalle (p. 0400-
403415).

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 Il-
moittautumiset Seppo Kulmalalle p. 
040 586 9252.

Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivu-
jen osoite on www.rul.fi/lansivan-
taa

Toivotamme kerhon jäsenille 
rauhallista Joulua ja onnellista uut-
ta vuotta.

mUnkkiVUori

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
12.11.2012 Helsingin Reserviupsee-
ripiirin toimistossa. Syyskokous 
valitsi vuoden 2013 hallituksen. 
Puheenjohtajaksi valittiin Mauri 
Routio (puhelin 040-7322751), vara-
puheenjohtajaksi Yrjö Alastalo, sih-
teerinä toimii Aimo Tervo ja muina 
hallituksen jäseninä Risto Koskinen, 
Jarmo Tani, Jukka Vihersaari ja 
Heikki Vehosalmi. Kokous vahvisti 
vuoden 2012 toimintasuunnitelman 
ja talousarvion. 

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot parillisten viikkojen perjantaisin 
18.00 – 19.30. Seuraava vuoro on 
14.12. Ammunnat vetää Yrjö Alasta-
lo puh. 0400 306787.

Ulkokausi on nyt päättynyt. Sep-
pälän radalla jatketaan taas maalis-
kuussa.

Hallitus kiittää jäsenistöä kulu-
neesta vuodesta ja toivottaa hyvää 
ja rauhallista joulunaikaa.

tikkUriLA

Kuukausikokous 31.1.2013  klo 19.00 
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiek-
kaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras 
vanhassa talossa. Huom ! paikka 
muuttunut. Esitelmän pitää Van-
taan turvallisuuspäällikkö Jouko 
Sillanpää ja aiheena on ”Turvalli-
suussuunnittelu Vantaalla”. Kahvi-
tarjoilu!

Hallitus kokoontuu klo 18.00 al-
kaen. Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Ampumavuorot jatkuvat tiistai-
sin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Ur-
heilutalon ampumaradalla. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoit-
telemaan. Rohkeasti mukaan! Lisä-
tietoja antaa ampumaupseeri Jukka 
Luotola puh.0500-455474. 

Jouluaaton kunniavartiot Py-
hän Laurin kirkon sankarihaudalla 
ovat klo 14-17.30. TiRUKin vartio-
vuorot ovat klo 16.30-17.00 ja 17.00-
17.30.  Varsinkin jälkimmäiseen 
vuoroon tarvitaan vielä osallistujia. 
Ilmoittautumiset Eero Salmiselle 
puh: 0500-451 249 tai s-posti eero.
salminen(at)safe-team.fi

Hallitus toivottaa kaikille Hyvää 
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuot-
ta!

tööLö

Ampumavuorot Töölön radalla jat-
kuvat vuonna 2013 vanhaan malliin 
eli parillisten tiistaiden myöhemmät 
vuorot klo 19 - 21 ovat edelleen ker-

homme käytössä. Tarkempia tietoja 
antaa ampumaupseeri Raimo Aho-
kas, puh. 050-5114123.

Reserviupseeripiirin syyskoko-
ukseen Katajanokan kasinolla 12.11. 
osallistui puheenjohtaja Jyrki Ratia.

Jarkko Pakkanen on käynyt am-
pumakouluttajakurssin. 

Kerhon syyskokous pidettiin 
ravintola Hiidessä 22.11.2012 heti 
samassa paikassa pidetyn hallituk-
sen kokouksen jälkeen. Hallituksen 
kokoonpanossa ei tapahtunut suu-
ria muutoksia. Ainoastaan pitkään 
hallituksessa toiminut Gabriel Ojan-
perä jättäytyi pois hallitustyösken-
telystä, mutta jatkaa luonnollisesti 
kerhon jäsenenä. Töölön Reserviup-
seerit ry. kiittää Gabrielia erittäin 
aktiivisesta yli 30 vuotta kestäneestä 
työskentelystä kerhon hallituksessa 
ja toimimisesta myös kerhon ansiok-
kaana pitkäaikaisena puheenjohta-
jana vuosina 1982 - 91. Viimeksi hän 
toimi kerhon II varapuheenjohtaja-
na ja siihen virkaan hänen tilalleen 
valittiin Risto Piekka. Puheenjohta-
jana jatkaa Jyrki Ratia ja I varapu-
heenjohtajana Sampo Martiskainen. 
Vanhaan tapaan kokouksessa hy-
väksyttiin myös ensi vuoden talous-
arvio ja toimintasuunnitelma, jonka 
mukaan jatkamme pääosin vanhoja 
hyviksi havaittuja aktiviteetteja. 
Kerhon osuus jäsenmaksusta pää-
tettiin pitää ennallaan: 10 e€. Kerhon 
vuoden upseeriksi valittiin ylil Leo 
Karhula, joka Kaakonkulmalla jär-
jestämiensä ammuntojen lisäksi lah-
joitti kerholle haulikon, jota oltiin 
joka tapauksessa  hankkimassa hal-
lituksen edellisen kokouksen pää-
töksellä. Parhaat kiitokset! Kokouk-
sessa jaettiin ansioituneille kerhon 
jäsenille mitaleita. Sinisen Ristin 
saivat Hans Gabrielsson ja Antero 
Jauhiainen ja hopeisen ansiomitalin 
Pertti Elvilä sekä pronssiset ansio-
mitalit Raimo Ahokas, Jarkko Pak-
kanen ja Juhani Lahti. Kunniamerk-
ki- ja mitaliasioissa ottakaa yhteyttä 
mitalivastaavaan Risto Piekkaan, 
joka ansiokkaasti järjesti em. mita-
lit, puh 040-5069119.

30.11. Jyrki Ratia ja Antero Jau-
hiainen osallistuivat kerhon lipun 
kera Helsingin kaupungin, Helsin-
gin varuskunnan, Veteraanien ja 
maanpuolustusjärjestöjen Marskin 
patsaalla järjestämään Talvisodan 
alkamisen 73-vuotismuistotilaisuu-
teen.

Itsenäisyyspäivää kerhomme jä-
seniä oli juhlimassa ainakin Ostro-
botnialla ja Katajanokan Kasinolla 
ja Heimoveteraanien muistopaadel-
le Töölöön oli järjestetty kynttilät 
palamaan. Parhaat onnittelut kai-
kille ylennyksen saaneille ja muuten 
palkituille!

8.12. järjestettiin veteraanikeräys 
totuttuun tapaan Töölöntorilla ja 
myös Lauttasaaressa käväistiin.

9.12. osallistui muutama kerhon 
jäsen Kaakonkulmalla järjestettyyn 
kinkkuammuntaan.

Jouluaattona osallistumme pe-
rinteiseen tapaan kunniavartioon 
Hietaniemen hautausmaalla. Ker-
hon vuoro on yhdessä Autokerhon 
kanssa klo 16.45 - 17.10. Halukkaat 
voivat ilmoittautua kerhon sihtee-
rille Kerkko Kinnuselle, puh. 0400-
705181. Tarvittavat varusteet saa lai-
naksi paikan päällä. 

Kaunialan Sotavammasairaalaan 
on hankittu toivottua elektroniik-
kaa, joka käydään viemässä muiden 
joululahjojen kera sairaalan henki-
lökunnan toivomana aikana joulun 
alla. Onnistunut lahjakeräys ko. 
projektiin järjestettiin kerhon syys-
kokouksessa.

Kaartin Jääkärirykmentin kotiut-
tamistilaisuus on 4.1.2013 ja kerhon 
edustaja käy perinteiseen tapaan 
palkitsemassa ansioituneen vänri-
kin. Sihteeri Kerkko Kinnunen hoi-
taa asian.

Jäseniä muistutetaan piirin jär-
jestämästä maanantaisin klo 17.15 
alkavasta Pirkkolan kuntokävelys-
tä, sunnuntaisin klo 19.30 Pohjois-
Haagan Yhteiskoululla tapahtuvasta 
sählyharjoituksesta ja muista Ossi 
Ikosen erittäin aktiivisesti lähettä-
missä kiertokirjeissä tiedotettavista 
tapahtumista ja kursseista. Liikun-
taan liittyen käyttäkää Reserviläis-
urheiluliiton kuntokorttia, www.
resul.fi/kuntokortti.

Muista ilmoittaa muuttuneet yh-
teystietosi kuten sähköpostiosoittesi 
sihteerille Kerkko Kinnuselle, 0400-
705181, kerkko.kinnunen@gmail.
com

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voit 
osoittaa puheenjohtajalle Jyrki Ra-
tialle, 040-5829127, mratia@welho.
com ja varapuheenjohtajalle Sampo 
Martiskaiselle, 040-7098459, sam-
po.martiskainen@tapiola.fi.

Muista myös kerhon netti- ja fa-
cebook -sivut, joita Jarkko ja Kerkko 
ovat ansiokkaasti päivittäneet.

itÄ-hELsingin 
rEsErViUpsEErit

 
Ammunta: Ruutiaseammunnat ovat 
parittomien viikkojen torstaina klo 
19 - 21 Töölön Luolassa. IHRU:n 
osalta  vuoden 2012 viimeinen am-
munta on 20.12. IHRU:n osalta am-
munnoista vastaa Juhani Hartela p. 
040 834 2839.

Ilma-aseammuntojen viimeinen 
vuoro vuonna 2012 on 13.12. Vuoden 
2013 puolella ilma-aseammunnat 
jatkuvat keskiviikkoisin alkaen klo 
18. ja ensimmäinen ammuntapäivä 
on 9.1.2013. Ammuntojen yhteys-
henkilönä toimii Esko Sillankorva 
p. 040 756 3340. Ammunnoista tar-
kemmin vuoden 2013 ensimmäises-
sä numerossa. 

Yhdistyksemme järjestää jou-
luaattona kunniavartiot Malmin 
sankarihaudoilla ja Kulosaaressa 
Leposaaren sankarihaudoilla, jos 
olet kiinnostunut osallistumaan, ota 
yhteyttä Lauri Haimakainen p. 050 
370 6060 , tai Juha Iiskola p. 040 
6712 120.

Yhdistyksen syyskokouksessa 
28.11.2012 yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi vuodelle 2013 valittiin Jukka 
Kantokoski ja varapuheenjohtajaksi 
Timo Martikainen. Lisäksi yhdistyk-
sen vanha hallitus valittiin sellaise-
naan vuodelle 2013. 

Yhdistyksen hallitus toivottaa jä-
senilleen Rauhallista Joulua ja On-
nellista Uutta Vuotta 2013.

Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani 
Riekkinen p. 050 598 4759, siht. 
Juha Iiskola p. 040 6712 120. 

Vr:n rEsErViUpsEErit 

Yhdistyksellä on ampumavuorot 
HRUP:n ampumaradalla vuonna 
2013 perjantaisin klo 16-19 seuraa-
vina päivinä: 11.1.2013, 8.2.2013, 
8.3.2013, 5.4.2013, 3.5.2013, 
31.5.2013, 23.8.2013, 20.9.2013, 

Helsingin 
reserviupseeripiiri

Toimintakalenteri hrup.fi



16 14. 12. 2012  <  10 | 2012

Helsingin Seudun 
reserviläispiiri

18.10.2013, 8.11.2013, 13.12.2013
Ilmoittaudu ampumaupseeri 

Hannulalle (puh. 040 86 60134) vii-
meistään ampumapäivänä klo 12.

Pistooliradan omistaja HRUP, 
ja sitä kautta yhdistyksen hallitus 
edellyttävät, että kaikki yhdistyksen 
vuorolla ampuvat henkilöt hankki-
vat henkilökohtaisen ampujan va-
kuutuksen, joka korvaa pistoolivuo-
rolla itselle tai muille aiheutuneet 
vahingot.

ASelAjIKerHoT

IlmAIlUKerHo

08.01 tiistai, Helsingin Suomalainen 
Klubi, klo 18, Sektorinjohtaja TkT 
Catharina Candolin: ”Kybersodan-
käynti”

19.02 tiistai, Helsingin Suomalai-
nen Klubi, klo 17, Kevätkokous, klo 
18:30 ev Pasi Kesseli: ”Israelin ilma-
voimat”

IlmATorjUnTAKerHo

Kerhon sääntömääräinen syyskoko-
us pidettiin Katajannokan Kasinolla 
22.11.2012. Kokouksessa hyväksyt-
tiin kerhon päivitetyt säännöt, sekä 
valittiin uusi hallitus. Kiitokset ko-
koukseen osallistuneille.

Kerhon perinteinen joululounas 
järjestettiin historialliseen aikaan 
12.12.12 klo. 12.12 Ravintola Perhos-
sa. 

Kerho järjestää 17.12 Taistelukou-
lulla vuosittaisen Kokelastilaisuu-
den. Tilaisuus tarkoitettu vain erik-
seen kutsutuille.

Tämän jälkeen rauhoitutaan jou-
lun viettoon. Vuosi 2013 tulee pitä-
mään sisällään toimintaa mm. har-
joitusten merkeissä. Näistä tiedote-
taan tarkemmin vuoden vaihduttua. 

Kerhon ja Killan yhteinen vuosit-
tainen ampumamestaruuskilpailu 
"Wiritetyt Warvasamunnat" on siir-
retty ensi vuoden alkuun. Tarkka 
aika ilmoitetaan, kun ratavuorot 
vuodelle 2013 on vahvistettu.

Kerhon ampumavuoro jatkuu 
parillisten viikkojen keskiviikkoina 
Döbelninkadun ampumaradalla; 
ilmoittautumiset Timo Niirasel-
le (timo.niiranen@gmail.com tai 
0400-743 877) vähintään kaksi päi-
vää ennen tapahtumaa.

Hallitus toivottaa rauhallista jou-
lua ja menestystä vuodelle 2013.

jääKärIKerHo

Kerho aloittaa vuoden 2013 kerhoil-
lalla Santahaminan kiltasaunalla 
klo 17.00 alkaen tiistaina 8.1.2013. 
Hyvää Joulua jäsenille ja yhteistyö-
kumppaneille ja menestystä tuleval-
le toimintakaudelle.

Kerhon yhteystiedot: Puh.joht. 
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM 
0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo, 
puh. 349 3162, GSM 050 344 5635.

J ä ä k ä r i ke rh o n  kot i s i v u : 
http://www.rul.fi/jaakarikerho/ 

reServImerIUPSeerIT

HRMU:n hallitus toivottaa kerhom-
me jäsenille Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2013 sekä onni-
tella 6.12.2012 ylennettyjä. 

Joulunajan tapahtumia: Joulu-
aaton kunniavartiot, Hietaniemen-
katu 20, 00100 Helsinki kello 13:00 
- 17:30. Katso lisätiedot HRUP:n net-
tisivuilta. 

Ennakkotietoa tulevista tapah-
tumista: Juha Tenhunen on lupau-
tunut pitämään esitelmän 12.2.2013 
kello 18.00 osoitteessa Itämeren-
katu 1 aiheesta: Suomen sukellus-
veneiden rakentaminen ja salainen 
yhteistyö Saksan uuden sukellusve-
neaseen kehittelyssä.  

Perinteiset HRMU:n pilkkikilpai-
lut Spjutsundissa pidetään 9.3.2013. 
Lisätietoja myöhemmin.

HRMU:n ohjatut pistooliammun-
nat ovat joulutauolla ja jatkuvat 
taas 5.1.2013 parittomien viikkojen 
lauantaisin kello 12.00-14.30. 

Ammunnat pidetään piirien am-
pumaradalla, jossa yhdistyksen 22. 
kaliiperin käsiaseet, tarvittavat am-
mukset, kuulosuojaimet sekä suoja-
lasit ovat jäsentemme käytettävis-
sä. Ilmoita tulostasi aina vähintään 
kaksi (2) vuorokautta etukäteen 
ampumaupseeri Harri Pakariselle 
gsm. 040 - 517 9834. Ilmoittautu-
malla varmistat osallistumisesi ja 
kuulet mahdollisista poikkeusjärjes-
telyistä. 

rT-KerHo 
joHTorengAS

Joulupuuro
Kerhon perinteinen joulupuuroti-
laisuus pidetään tiistaina 18.12. klo 
18:00 alkaen Suomenlinnan upsee-
rikerholla. Kutsu on avec. Lautta 
Kauppatorilta lähtee klo 17:20. Si-
tovat ilmoittautumiset viimeistään 
17.12. sähköpostilla osoitteeseen joh-
torengas@gmail.com. 

Ampumavuorot Töölöntorin am-
pumaradalla vuonna 2013

RT-Kerho Johtorengas ry:n rata-
vuorot Töölöntorin ampumaradalla 
vuonna 2013 ovat viikoilla 2, 6, 10, 
14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 ja 50. 
Aika ratavuorolle on aina keskiviik-
ko klo 19:00–21:30. 

Ilmoittautumiset viimeistään 
kunkin viikon maanantaina Toni 
Aallolle, toni.aalto@iki.fi tai 040 311 

3348. Kaikki jäsenet ovat terve-
tulleita ampumaan, kunhan "Reser-
viläisen ampumaturva" –vakuutus 
on maksettu. Maksulomakkeen 
voi tilata kotiin osoitteesta: http://
www.reservilaisliitto.fi/ampuma-
turva. Olet myös tervetullut, mikäli 
esim. haluat vain kokeilla uutta har-
rastusta, mutta olet vielä epävarma 
jatkon suhteen. Kysy siis rohkeasti 
lisätietoja asiasta! 

Jäsenten sähköpostiyhteystieto-
jen päivittäminen

Varmistathan että yhteystieto-
si ovat ajan tasalla ja ilmoitathan 
esim. muuttuneen 

sähköpostiosoitteesi yhdistyksel-
le osoitteeseen johtorengas@gmail.
com.

vIeSTIoSASTo

Sääntömääräisessä syyskokoukses-
samme marraskuussa Viestiosastol-
le valittiin uusi hallitus ja hyväksyt-
tiin toimintasuunnitelma vuodelle 
2013. Toimintasuunnitelma löytyy 
verkkosivuiltamme ja uuden hal-
lituksen kokoonpano yhteystie-
toineen tammikuussa pidettävän 
järjestäytymiskokouksen jälkeen. 
Syyskokouksen jälkeen kuulimme 
DI, osastoinsinööri Anssi Kärkkäi-
sen esitelmän aiheesta Kybersodan-
käynti.

Koulutus: Vuoden 2013 ensim-
mäiset MPK:n viestialan kurssit 
ovat: 2.2. Esikunnan viestijärjestel-
mä; Esikuntatyöskentely, 9.2. Kodin 
tietoturva, 15.3. Esikunnan tietojär-
jestelmä, 26.4. Esikunnan viestitoi-
mintaharjoitus; Esikuntatyösken-
telyn harjoitus, 17.5. Elektroninen 
sodankäynti

Tarkemmat tiedot löytyvät 
MPK:n koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri. 

Johtamisjärjestelmäalalla tapah-
tuu suuria muutoksia niin teknii-
kassa kuin taktiikassa lähivuosina, 
toimimalla kouluttajana saat näistä 
ensimmäisenä tietoa. Lisäksi vuo-
den aikana on viestialan tukitehtä-
viä, joissa tarvitaan apua. Siispä, 
jos haluat toimia kouluttajana jol-
lain viestikurssilla, niin ota yhteyttä 
JOJÄ-koulutusjoukkueen johtajaan 
Jyri Putkoseen tai ko. kurssin johta-
jaan; voit myös täyttää MPK sitou-
tumislomakkeen: www.mpk.fi -> 
Piirit ->  Helsinki -> KOTU-yksikkö 
-> Hae KOTU-yksikköön.

Viestiupseeriyhdistys (VUY) jär-
jestää seminaarin Verkkojen haa-
voittuvuus ja kyberhyökkäyksen 
uhka 12-13.2.2013 – huomaa päivällä 
siirtynyt ajankohta. Esitelmöitsijänä 
mm. Mikko Hyppönen. Lisätietoa 
www.viestiupseeriyhdistys.fi sekä 
toiminnanjohtaja Martti Aho, puh. 
040 581 7773 tai sihteeri@viestiup-
seeriyhdistys.fi. 

VUY on julkaissut uudistetun 
painoksen Viestimies-kirjasta, jon-
ka VUY:n jäsenet saavat edulliseen 
kahdeksan euron jäsenetuhintaan. 
Monet jäsenistämme ovat myös 
VUY:n jäseniä, puollamme mielel-
lämme jäsenhakemuksianne. Lisä-
tietoja puheenjohtajaltamme sekä 
www.viestiupseeriyhdistys.fi.

Ampumatoiminta: Ampumavuo-
romme Töölön pistooliradalla ovat 
parittomien viikkojen tiistaina. Ko-
koontuminen klo 18.50 sisäänkäyn-
nin luona. Huomatkaa pakollinen 
ilmoittautuminen päivää ennen 
ampumavuoroa ampumavastaavil-
lemme spostitse ampumaupseeri1@
viestiosasto.net tai ampumaupsee-
ri2@viestiosasto.net, tarkemmat 
ohjeet ja yhteystiedot löytyvät verk-
kosivuiltamme. Huomatkaa myös 
HRUP:n ampumavuorot Santaha-
minassa, ilmoittautuminen: www.
mpk.fi. 

Liikunta: HRUP:n salibändy-
vuoro sunnuntaisin 19.30-20.30 
Pohjois-Haagan yhteiskoululla, lisä-
tietoja liikuntaupseerilta.

Tiedotus: Lisätietoa toimin-
nastamme, ampumavuoroista, 
MPK:n ja jäsenistömme järjestä-
mästä viestikoulutuksesta, liikun-
tatapahtumista sekä Viestiosaston 
ajantasaiset yhteystiedot löytyvät 
uudistuneilta verkkosivuiltamme 
www.viestiosasto.net, käyhän kat-
somassa! Tiedotamme tapahtumista 
jäsenistölle myös sähköpostitse ja 

LinkedIn-ryhmässämme Viestiosas-
to – jos et ole saanut tätä ilmoitusta 
sähköpostiisi, niin käy päivittämäs-
sä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi tai meidän omilla sivuillamme 
www.viestiosasto.net, kohdassa Lii-
ty jäseneksi. Voit myös lähettää säh-
köpostia sihteerillemme. Tervetuloa 
mukaan!

Lopuksi, Viestiosasto toivottaa 
jäsenilleen ja lehden lukijoille rau-
haisaa joulua!

 

SenIorIUPSeerIT

Joulun tunnelmissa ja vuoden lopun 
lähestyessä esitän arvostavan kiitok-
sen Helsingin Reservin Sanomille, 
joka myös kuluvana vuonna on us-
kollisesti kertonut jäsenistöllemme 
ja muillekin lehden lukijoille tule-
vasta ja toteutuneestakin toimin-
nastamme. Vain lehden kautta jäse-
nemme saavat ajankohtaista tietoa 

toiminnastamme.
Näin lehden välityksellä saan 

esittää kiitoksen sekä Reserviupsee-
riliitolle että Helsingin Reserviup-
seeripiirille, joilta saamamme tuki 
takasi kerhomme järjestämän Itä-
meren turvallisuusseminaarin on-
nistumisen. Seminaariin osallistujia 
oli runsas sata henkilöä.

Olemme päättyvänä vuonna 
järjestäneet jäsenistöllemme em. 
seminaarin lisäksi mielenkiintoisia 
esitelmätilaisuuksia ja tutustumis-
matkoja mm. Narvaan. Tulemme 
jatkamaan tulevana vuonna samaa 
linjaa, aloittaen helmikuussa vie-
railulla Sampo Pankkiin, josta lä-
hemmin seuraavassa lehdessä sekä 
kevätretki Viipuriin otsakkeella “Vii-
puri sodan jaloissa”

Kiitän kerhomme hallitusta, mui-
ta toimihenkilöitä ja jäsenistöä ak-
tiivisesta toiminnasta vuoden 2012 
aikana.

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2013.

Arne Lindholm, puheenjohtaja.

hrup.fi

HelSIngIn  

reServIläISeT

Yhdistyksen syyskokous oli tors-
taina 8.11. Katajanokan Kasinolla. 
Tomi Sarilahti valittiin uudelleen 
yhdistyksen puheenjohtajaksi. Joh-
tokunnan jäseniksi kaksivuotis-
kaudelle 2013–2014 valittiin Timo 
Elolähde ja Pasi Evolahti. Johtokun-
nassa jatkavat vuosi sitten valittuina 
Eero Hiltunen, Saku Pekkala ja Kaj 
Stjernberg.

Vuonna 2013 alkuvuoden ra-
tavuorot ovat maanantaisin klo 
19:00–21:30 viikoilla 5, 9, 13, 17, 21 ja 
25. Näistä ensimmäinen eli ma 28.1. 
on samalla tutustumisammunta, 
jossa yhdistyksen jäsenillä on mah-
dollisuus päästä kokeilemaan eri 
kaliiperin käsiaseita, 9mm, 40sw, 
45acp ja 357mag. Ilmoittautumiset 
Tomi Sarilahdelle ennakkoon vii-
meistään 21.1., jotta osataan varata 
oikea määrä erilaisia patruunoita.

Mahdollisista muutoksista tie-
dotetaan yhdistyksen sivuilla www.
reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivus-
tot/helsingin_reservilaiset tai sitten 
voi soitella ja kysyä. Yhdistyksen 
jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta, 
on mahdollista ampua yhdistyksen 
.22 pistooleilla. Yhdistys järjestää 
tarvittavat patruunat. Osallistujilla 
täytyy olla omat suojalasit ja kuulo-
suojaimet sekä voimassa oleva va-
kuutus (esim. Reserviläisen ampu-
maturva), mukaan myös voimassa 
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. 
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@
iss.fi ratavuoropäivänä klo 12:00 
mennessä. Osallistujia mahtuu ra-
joitettu määrä ja osallistujat otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja antaa Tomi Sarilahti 
puh. 040 594 9673.

Kiitos jäsenille ja yhteistyökump-
paneille kuluneesta vuodesta. Hy-
vää joulua ja menestyksellistä vuot-
ta 2013.

 
 
 

ITä-HelSIngIn 
reServIläISeT

Perinteinen ampumamestaruus-
kilpailu pidettiin Luolan kätköissä 
8.11.-12.Osumia saatiin seuraavasti: 

1. Virmo Sahari 333, 2. Kari 
Rönnberg 324, 3. Timo Kyyhkynen 
309, 4. Kari Vilkko 293, 5. Timo Rin-
tamäki 212 , 6. Juha Enlund 134 

Kevätkauden -13 pirtti-illat tam-
mi--toukokuu, joka kuukauden toi-
nen tiistai 8. 1., 12. 2., 12. 3. (Kevät-
kokous), 9. 4. ja 14. 5., kukin alkaen 
klo 18:00. Tervetuloa. 

Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n 
hallitus kiittää kaikkia 50V-juhla-
vuoteemme osallistuneita sekä toi-
vottaa isänmaallisesti hyvää joulua 
ja uutta vuotta! 

KoKonAISmAAn-
PUolUSTUS

Kokonaismaanpuolustus ry on aka-
teemisen tai muun ylemmän tutkin-
non suorittaneiden reserviläisten 
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite 
on edistää kokonaismaanpuolustuk-
sen tutkimusta, opiskelua ja opetus-
ta reserviläisten keskuudessa.

Yhdistys onnittelee varapuheen-
johtajaansa Antti Heikkilää RUK:n 
Täydennyskurssi 8/240 suorittami-
sesta!

Kokonaismaanpuolustus ry kut-
suu jäsenensä syyskokoukseen 
19.12. klo 18 alkaen. Osoitteessa: 
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seen uutena jäsenenä Roger Storås. 
Roger järjestää kiltalaisille ea I –
kurssin, joka painotetaan mm. am-
pumavammoihin.

Päivitä sähköpostiosoitteesi jä-
sensihteerille ismo.pajarinen@mb-
net.fi, niin saat killan sähköpostitie-
dotteet. 

Ammunnat Töölön luolassa ovat 
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla 
52, 4, 8 ja lauantaisin klo 9.30-12. 

viikoilla 50, 2 ja 6.  Pioneerikilta tar-
joaa maksaneille jäsenilleen patruu-
noita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm. Paikalla on myös aseita 
ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuo-
jaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoit-
taudu edelliseen iltaan mennessä 
Pioneeriosaston ampumaupseerille 
matti.mahonen@pp.inet.fi tai kil-
lan puheenjohtajalle tommi.laakko-
nen@porvoo.fi tai 0400757048.

Koukkari.
Jäsenmaksuksi kaudelle 2013 ko-

kous päätti varsinaiselle jäsenelle 27 
e ja perhejäsenille 16 e. Veteraanit 
ovat jäsenmaksusta vapautettuja ja 
Kunniajäsenet maksavat ainoastaan 
lehtimaksun. Puheenjohtajaksi vuo-
delle 2013 kokous valitsi yksimieli-
sesti Timo Koukkarin. Johtokuntaan 
valittiin yksimielisesti erovuoroi-
sina olleet Heimo Yrjönsalo, Tapio 
Oksanen, Heikki Heikkonen, Paavo 
Virtanen sekä Jari Virtanen. Lisäksi 
johtokunnan esityksen mukaisesti 
valittiin johtokuntaan Jan-Erik Ge-
org Mandelin alkavalle 2013-2014 
kaudelle. Toiminnan tarkastajiksi 
valittiin Marcus Björndahl sekä Ola-
vi Immonen ja varalle Erkki Kuro-
nen sekä Carl Mandelin.

Kiltamme ehdokkaaksi MPKL 
ry:n liittohallitukseen kaudelle 
2013-2014 valittiin yksimielisesti 
Heimo Yrjönsalo. Kokouksen jäl-
keen juotiin kokouskahvit sotilasko-
dissa.

Autojoukkojen vuosipäivää vie-
tämme taas totuttuun tapaan per-
jantaina 18.1.2013. Kokoontuminen 
Hietaniemen hautausmaalla klo. 
14.40, jonka jälkeen perinteiset kuk-
kavihkojen laskut haudoille ja siirty-
minen Santahaminaan ruokailuun 
klo. 16.30. Ruokailu omakustantei-
sena. Mukaan ilmoittautuminen kir-
joittajalle 13 tammikuuta mennessä 
numeroon 050-5945408.

Vuoden 2013 toiminnan aloi-
tamme taas perinteisesti omaisten-
päivän merkeissä, Santahaminassa 
lauantaina ja sunnuntaina 12 ja 13 
tammikuuta jolloin saapumiserän 
1/2013 alokkaiden omaiset pääsevät 
tutustumaan varuskuntaelämään. 
Ja kiltamme on taas näkyvästi mu-
kana tapahtumassa. Tervetuloa kil-
talaiset mukaan.

Johtokunta toivottaa jäsenistölle 
ja yhteistyökumppaneille Hyvää ja 
Rauhallista Joulua sekä menestyk-
sekästä Uutta Vuotta 2013.

Helsingin 
suojeluskuntapiirin 

perinnekilta 
 

traditionsgillet 
för H:fors 

skyddskårsdistrikt

Killan sääntömääräinen vuosiko-
kous 2013 järjestetään torstaina 
11.4.2013 Suojeluskuntatalon audi-
toriossa perinteisen kaavan mukai-
sesti. Klo 15.45 laskemme kukka-
laitteen sk-piirin muistokivelle, klo 
16.00 alkaa killan kokous, jonka jäl-
keen kahvitarjoilu. Kokousesitelmä 
alkaa klo 17.30. FM Marko Halosen 
aiheena on Brändö Skyddskår (Ku-
losaaren suojeluskunta), jonka his-
torian hän kirjoittaa.

Hallitus toivottaa kaikille killan 
jäsenille ja ystäville Rauhallista Jou-
lua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013!

Lisätietoja killan toiminnasta 
antavat Erkki Andersson (erkki.
andersson@welho.com tai 050 570 
4451) ja Markus Anaja (markus.ana-
ja@kolumbus.fi tai puh. 0400 694 
004).

pÄÄkaupunkiseudun 
pioneerikilta

Syyskokouksessa valittiin hallituk-

Döbelninkatu 2, 6 krs. neuvottelu-
huone.

Tilaisuuden aloittaa Antti Heik-
kilä kaikille reserviläisjärjestöjen jä-
senille avoimella esitelmällä: "Aliup-
seerista upseeriksi reservissä: Täy-
dennyskurssi 8 / 240 kokemuksia ja 
kuulumisia”. Esitelmä sisältää myös 
käytännönneuvoja RUK:n täyden-
nyskurssille pyrkimiseeen.

Kokonaismaanpuolustus ry toi-
vottaa jäsenilleen ja yhteistyökump-
paneilleen Rauhallista Joulua ja Me-
nestyksekästä Uutta Vuotta!

Lisätietoa yhdistyksen toimin-
nasta: http://www.reservilaisliitto.
fi/liitto/piirit_ja_yhdistykset/si-
vustot/kokonaismaanpuolustus/tai 
vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja 
varapj. Antti Heikkilä  tavoitettavis-
sa sähköpostiosoitteesta kokonais-
maanpuolustus@helresp.fi

merIreServIläISeT

Toivotamme onnea 6.12. ylennetyil-
le sekä huomionosoituksen saaneil-
le!

Vuosikokouskutsu
Yhdistyksen vuosikokous pide-

tään sunnuntaina 27. tammikuuta 
2013 klo 14.00 alkaen Reserviläisjär-
jestöjen auditoriossa Döbelninkatu 
2:ssa, Helsingin Töölössä. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja palkitaan ansioituneita me-
rireserviläisiä. Tervetuloa vuosiko-
koukseen!

Yhdistyksen pikkujoulut pidettiin 
17.11.2012 Vuosaaren saunapirtillä. 
Kiitos merihenkisestä saunaillasta 
osallistujille. Keväällä 2013 sauno-
taan taas Vuosaaren saunapirtillä 
kevätsaunassa sekä Suomenlinnassa 
Merisotakoululla purjehduskauden 
avajaissaunassa. Tarkemmat päivä-
määrät vahvistetaan alkuvuodesta 
2013.

Yhdistyksen koulutusalus Ahven 
3 on talviunilla Santahaminassa.

Luolan ammuntavuorot ja ilma-
asevuorot jatkuvat perinteiseen 
tapaan keväällä 2013. Tarkista net-
tisivuilta viimeisimmät päivitykset. 
Pyhäpäivinä ei ammuntoja ole. 

Yhdistys kiittää jäseniään men-
neestä vuodesta ja toivottaa Rauhal-
lista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 
2013!

Toimintakalenteri 2013
Tammikuu
To 3.1. Ilma-aseratavuoro klo 16-

19, To 10.1. Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-21, To 17.1. Ilma-aseratavuoro 
klo 16-19 , To 24.1. Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-21, Su 27.1. Vuosikoko-
us, Döbelninkatu 2 klo 14.00 alkaen, 
To 31.1. Ilma-aseratavuoro klo 16-19

Helmikuu
To 7.2. Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-21, To 14.2. Ilma-aseratavuoro 
klo 16-19, To 21.2. Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-21, To 28.2. Ilma-ase-
ratavuoro klo 16-19

Maaliskuu
Kevätsauna Vuosaaren sauna-

pirtillä, To 7.3. Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-21, To 14.3. Ilma-ase-
ratavuoro klo 16-19, To 21.3. Sisäam-
pumarata "Luola" klo 16-21, To 28.3. 
Ilma-aseratavuoro klo 16-19

Huhtikuu 
To 4.4. Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-21, To 11.4. Ilma-aseratavuoro 
klo 16-19, To 18.4. Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-21, To 25.4. Ilma-ase-
ratavuoro klo 16-19, Purjehduskau-
den avajaissauna. Suomenlinna.

Ahven 3:n kevään huoltotyöt al-
kavat.

Toukokuu

Ahven 3:n vesillelasku, To 2.5. 
Sisäampumarata "Luola" klo 16-21, 
To 9.5. Ilma-aseratavuoro klo 16-19, 
To 16.5. Sisäampumarata "Luola" klo 
16-21, To 23.5. Ilma-aseratavuoro 
klo 16-19, To 30.5. Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-21, on kevään viimei-
nen vuoro. Ammunnat Luolassa jat-
kuvat jälleen syyskuussa.

Kesäkuu
Ti 4.6. Puolustusvoimain lippu-

juhlan päivä
Heinäkuu
Ti 9.7 Merivoimien vuosipäivä, 

Ke 17.-20.7. The Tall Ships Races 
2013 Helsinki

Oletko harkinnut liittymistä jä-
seneksi? Merireserviläiset tarjoaa 
mm. mahdollisuuden merelliseen 
toimintaan koulutusalus Ahven 
3:lla. Täytä jäsenhakemuslomake 
yhdistyksen nettisivuilla. Varsinai-
seksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt 
Suomen kansalainen. 

Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät 
viimeisimmän tiedon yhdistyksen 
toiminnasta ja tulevista jäsentapah-
tumista

HForSnejdenS SvenSKA 

reServUnderoFFIcerAre

Alla medlemmar önskas en God Jul 
och ett Gott Nytt År.

Skytte i Luolan, Tölötorgsgatan 
2, parlösa veckors torsdagar kl. 17-
19.Följande skyttedagar är 20.12, 
17.1 och 31.1.

Markus Liesalho, ordförande, 
0400-421002, svenska@helresp.fi, 
www.reservilaisliitto.fi/hsru

vääPelIKIlTA

VÄÄPELIKILTA

Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölöntorinkadun sisäampumara-
dalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. 
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 
ACP kaliiperiin saakka. Kysy rata-
vuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi 
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 
7837.  

Katso tiedot muista tapahtumis-
ta yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai 
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio, 
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkal-
lio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo 
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuo-
mi@gmail.com. 

Vääpelikilta ry onnittelee kaikkia 
itsenäisyyspäivänä ylennettyjä ja 
huomionosoituksen vastaanottanei-
ta jäseniään ja yhteistyökumppanei-
taan.

Rauhallista joulua ja menestystä 
vuodelle 2013!

mUUT  
mAAnPUolUSTUS-

YHdISTYKSeT

AUTojoUKKojen 
HelSIngIn KIlTA

Killan syyskokouksen päätöksiä: 
Kokouksen veti puheenjohtaja Timo 

helresp.fi

SISSIKerHo 
SISSIoSASTo

Stadin sissit
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa moni-

puoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, 
maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa rei-
pasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut 
vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolus-
tushenki.

Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivui-

hin osoitteessa  www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin käyttö! Oh-
jeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.

Kunniavartio sankariristillä
Ilmoittaudu Sissien kunniavartioon Hietaniemessä jouluaattona! Vuo-

romme on se perinteinen viimeinen vaihto klo 17:10–17:35. Varustukseen 
kuuluu sään mukaisesti maasto- tai lumipuku, karvalakki ja asekotelo.

Ennakkoilmoittautuneita on jo, mutta vielä ehtii mukaan. Ilmoittautumi-
set: urho.ilmonen@pp.inet.fi, puh 0400 408511

Hyvää joulua
Sissiparlamentti onnittelee kaikkia 6.12. ylennettyjä ja huomionosoituk-

sen kohteeksi joutuneita. Samalla toivotetaan koko Sissikansalle rauhaisaa 
joulun aikaa ja intoa uuden vuoden maanpuolustusharrasteisiin.

Vuosikokouskuulumisia
Sissien vuosikokouksessa 21.11. kerhon puheenjohtajaksi valittiin edel-

leen Matti Riikonen. Osaston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kimmo 
Lohman puheenjohtajana täysin palvelleen Seppo Siimeslehdon sijaan, joka 
siis jatkaa uraansa lippu- ja perinnealiupseerina.

Maastotoiminta
Loppiaistulet pe 4.1. Wiisaiden laavulla Lopella.
Kaartin Jääkärirykmentin omaistenpäivä 12.–13.1. 2013. Esittelijöille 

reserviläistoimintaan ja sotilasperinteisiin on varattuna pari paikkaa. Tie-
dustelut ja ilmoitus osallistumisesta 05.01. 2013 mennessä lumipukujen ja 
karvalakkien tilaamista varten christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 050 5722 
873.

Sissiteam osallistuu Utria Desant kilpailuun 17.–19.1. Virossa.
Maastotoiminnasta lisätiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 

050 5722 873.
Ampumatoiminta
Harjoitukset Luolassa jatkuvat tammikuussa seuraavasti ma 7.1.; su 13.1.; 

ma21.1.; su 27.1. Maanantain vuoro klo 19 -21 ja sunnuntain vuoro klo 14.30–
17.00. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suoje-
luskuntatalolla.

Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä 
lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden ampumatoimintaa 
sivulta. Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@wel-
ho.com tai Eki Monni eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.

Salitoiminta
Harjoitukset jatkuvat joulutauon jälkeen taas täydellä teholla. 
Vakiovuorot entiseen malliin ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 

18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). 
Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
Huvitoimikunta
Perinteikäs Stadin Sissien joulusauna vietetään KaartJR:n killan saunalla  

14.12.2011 klo 17:39 alkaen. Nestehuollosta vastaavat 4.6. ylennetyt ja palki-
tut. Tiedustelut: juha_matikainen@suomi24.fi gsm 050-5977 139

Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kah-

tena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjal-
la, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit 
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. 

Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa. Tilaukset: Tapio 
Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikai-
nen@suomi24.fi ). 

Yhteystiedot sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen@elisanet.fi; 

Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisa-
net.fi; Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@
gmail.com

TAPIolAn reServIUPSeerIT 
eSPoon reServIläISeT

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Jouluaaton kunniavartiot
Tapiolan Reserviupseerit ja Espoon Reserviläiset asettavat jouluaattona 

kunniavartion Espoon Tuomiokirkon Sankarimuistomerkille klo 13–15 puo-
len tunnin vaihtovälein. Lisätietoja marko.puumalainen@ovi.com.
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muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on 
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat re-
kisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu 
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ 
ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot

Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeukse-
na mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitet-
tava omatoimisesti jäsenrekisteriin.

Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalai-

nen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj ja tiedotusvastaava: ltn 
res panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747

Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi , puheenjohtaja alik res hen-
ri.jacobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj kers res Jyrki.Helin@esres.fi, 
0400 212 252.

KenTTäTYKISTöKerHo 
UUdenmAAn TYKISTöKIlTA

Kenttätykistökerho ry ja Uudenmaan tykistökilta pitivät vuosikokouksensa 
torstaina 22.11. Paikkana kokouksella oli maanpuolustusjärjestöjen audito-
rio Helsingissä. Vuosikokousesitelmän piti ylil A. Vasara Maanpuolustuskor-
keakoulusta. Aiheena oli Puolustusvoimien uusi taistelutapa. Reilun tunnin 
mittaiseen tilaisuuteen saapui paikalle yhteensä 45 kuulijaa ja auditorio oli 
täynnä. Erityisesti voidaan mainita paikallaolijoiden edustaneen suurelta 
osin muiden yhdistysten kuin järjestävän yhdistyksen jäsenistöä, joten tieto 
esitelmästä saavutti laajemman kuulujakunnan. Vuosikokouksessa valittiin 

Liikunta
Kevätkauden ensimmäinen tapahtuma on: Harjoitusmarssi 1, su 6.1.2013, 

MPK kurssinro 0400 13 12002. 
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot: 

juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Muu ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen ta-

paan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 
0400 212 252. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina 
EsRes:llä. Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuo-
jaimet. Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystem-
me muita jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, 
.40 tai .45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Il-
moittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viik-
koina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä 
keskiviikkona.

Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi, 
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakol-
linen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservi-
laisliitto.fi tai www.rul.fi, puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi 

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  

MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä 

kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari 
Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.

Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja 

YHTEYSTIEDOT

Järvihaantie6
01800Klaukkala

puhelin0505600910
faksi092212002

Klaukkalan
AjoneuvokatsastusOy

Kevyenkalustonmääräaikaiskatsastukseen
voittullamyösilmanajanvarausta.

Olemmeavoinnama-toklo8-18perjantaina8-17
Lauantaisinsuljettu

www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi
katsastus@klaukkalanajoneuvokatsastus.fi

Yksityinenedullinenkotimainenasema

helresp.fi

Turvallisen ampujan 
kurssi ja SRA 
ampujan kurssi 
25–26.1.2013 
Santahamina

Kurssi on kaksiosainen. Kurssi alkaa tur-
vallisen ampujan osuudella johon voivat 
tulla mukaan kaikki ammunnasta kiin-
nostuneet. Turvallisen ampujan kurssi-
osuudella on mahdollista saada lainaksi 
asekalustoa jos omia aseita ei ole.

Kurssi jatkuu SRA-ampujan kurssilla 
jolle voivat osallistua jo ammuntaa 
enemmän harjoitelleet ja joilla on oma 
asekalusto joko pistooli tai kivääri. 

Lisätiedot ja ohjelma vain ilmoittautu-
neille, kurssi aukeaa www.mpk.fi sivuille 
joulukuun aikana. 

Helsingin Reservin 
Sanomat toivottaa 
hyvää joulua ja 
onnellista uutta 
vuotta.

YSKIIKÖ TIETOKONEESI? SYY TIETOTURVASSA VAIKO 
NÄPPIKSEN JA PENKIN VÄLISSÄ? 

Tule hakemaan vastauksia 
JOKAKODIN TIETOTURVAKURSSILTA 9.-10.2.2013 

Aika: Viikonloppu 9.-10.2.2013 
Paikka: Santahamina, MPK:n koulutuskeskus Radioniemi

Tuntuuko, että kaikki tapahtuu nykyään sähköisesti? Maksaessasi laskujasi tai, kun haluat 
nähdä, mitä ystävillesi kuuluu, niin kirjaudut nettiin. Ovatko tietosi vain sinun tai niiden 
henkilöiden käytössä, joille olet halunnut luovuttaa niitä? 

Kurssilaiselle tarjotaan perusteet ja periaatteet oman kotitietokoneen tietoturvan ylläpitoon 
ja tarvittavien ohjelmistojen asentamiseen.

Kurssin sisältö:
- TIETOTURVAN PERUSTEET JA PERIAATTEET
- JURIDIIKKAA JA KAUPPAA VERKOSSA
- MOBIILIPALVELUIDEN KÄYTTÖ
- SOSIAALINEN MEDIA JA TIETOTURVA
- SÄHKÖISET TERVEYSPALVELUT

Kurssin hinta 40€ sisältää koulutuksen, ateriat sekä yöpymisen Santahaminassa. Kurssimaksu 
suoritetaan ohjeiden mukaan ennen koulutuksen alkua. Maksuohjeet ja muu tarkempi ohjeistus 
lähetetään sähköpostilla kurssikirjeessä ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen 3.2.2013 mennessä MPK:n verkkosivuilla osoitteessa www.mpk.fi/
koulutuskalenteri/ kurssinumero 04001313001.

Lisätietoja antaa kurssinjohtaja Katariina Siimeslehto. Sähköposti: katasiimeslehto(at)hotmail.com 
tai GSM 050 543 7439 (iltaisin) 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Naisten Valmiusliitto ry:n Helsingin seudun alueneuvottelukunnan
ja Helsingin KOTU/ Johtamisjärjestelmäkoulutusjoukkueen kanssa.

Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautujaa.

erikoistunut olennaiseen

H A M M A R S T R Ö M  P U H A K K A  P A R T N E R S

www.hpplaw.fi

yhdistysten hallitus vuodelle 2013. 
Hallitukseen valittiin: Janne Hän-
ninen, Oskari Matilainen, Patrick 
Hjelt, Aki Mäkirinta, Riina Markku-
la, Jorma Kainulainen, Raine Mönk-
könen, Tessa Valanti.

Toimihenkilöt: Janne Hänninen 
PJ, Oskari Matilainen VPJ, Patrick 
Hjelt Sihteeri.
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Lennä
ässien siivenjäljillä

ja koe omakohtaisesti 
jatkosodan ilmataisteluiden 

vauhti ja jännitys!

Messerschmitt -simulaattoriin myydään opastettuja elämyspaketteja,
jotka sisältävät lyhyen perehdytyksen ja lentoaikaa. 

Puolen tunnin paketin hinta on 69 euroa ja tunnin paketin 99 euroa. 

Elämyspaketteja myydään Ma-Pe klo 9-14 ja lennot suoritetaan  
keskiviikkoisin klo 17-20 ja lauantaisin klo 12-17

Varaukset ja tiedustelut:  simulaattorit@ilmailumuseo.fi 
tai puhelimitse  044 754 2930

Tietotie 3,  01530 Vantaa, puh. (09) 8700 870 www.ilmailumuseo.fi
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Meillä peset edullisesti
matot, täkit, peitot ja 
petauspatjat, kaikki 
kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai 
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo. 
www.viherpeippo. 
Avoinna ark 9-20 la 9-15

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia 
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen 
tankoa (etu 5 e)
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy  
www.avanttecno.com  

Oy K.G.Öhman Ab 
 
 

LP-Mercatura Oy  
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

 
joulukuu
14.12.  Yksikön päällikkö, ylivääpeli Pauli Rautio (matkoilla) 60 v
21.12.  Rehtori, vänrikki Heikki Suila (perhepiirissä) 70 v
21.12.  Työnjohtaja, vääpeli Tuomo Ruohonen 60 v
30.12. Toimitusjohtaja, yliluutnantti Aarne Ojala (perhepiirissä) 75 v

Tammikuu
1.1.  Sähköinsinööri, vänrikki Hannu Isoniemi (matkoilla) 50 v
2.1.  Insinööri, yliluutnantti Martti Väistö (lähiystävien parissa) 80 v
8.1.  Everstiluutnantti Seth J. Wahl (matkoilla) 85 v
8.1.  Liikennelentäjä, luutnantti Juha Haikonen (Karibialla) 60 v
11.1.  Eläkeläinen, kersantti Eero Koskinen 75 v
11.1.  Lentokapteeni, vänrikki Olli Herva (matkoilla) 70 v
12.1.  Insinööri, kapteeni Ilkka Hyttinen 70 v
12.1.  Liikennesuunnittelija, aliluutnantti Jorma Helikari (matkoilla) 70 V
12.1.  Koneasentaja, korpraali Rune Lindfors (perhepiirissä) 50 v
17.1.  Insinööri, vänrikki Lars-Göran Bärlund 80 v
18.1.  Rakennusmestari, majuri Jukka Karila (matkoilla) 75 v
18.1.  Paloesimies, vänrikki Tapio Tihtonen 50 v
19.1.  Diplomi-insinööri, luutnantti Heikki Kalliola 70 v
19.1.  Section Manager, kapteeni Jarmo Mäkinen (matkoilla) 60 v
26.1.  Diplomi-insinööri, vänrikki Hannu Hiirla (matkoilla) 85 v
27.1.  Voimistelunopettaja, toiminnanjohtaja, majuri Heimo Huotari (matkoilla) 70 v
28.1.  Kauppatieteiden maisteri, luutnantti Erkki E.Railo 75 v 
31.1.  Toimitusjohtaja, vänrikki Erik Nummelin 60 v

onnittelemme

Oilon Oy
PL 5

15801 Lahti
03 65761

Audit Team Finland
PL 28

00751 Helsinki
0400 439070

Intrum Justitia
PL 170

00811 Helsinki
09 22911618

Kirjansitomo Haglund Oy
Pohjolankatu 43
00610 Helsinki

09 7772656

VARATTU

Rolls-Royce Ab
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki 
09 47303301

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

 
Hämeentie 97-99 A, 00550 Helsinki

(09) 765 735

Kiikkaisten kuja 1, 01800 Klaukkala 
(09) 879 9003

Berner Oy
PL 15

00131 Helsinki
09 134511

Lasihemmo Oy
Kyttäläntie 6

00390 Helsinki
0400 575025

Hollming Oy
PL 14

26101 Rauma
0204 865 000
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin reserviupseeripiiri ry (HrUP)

Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki 
puh. (09) 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi

www.hrup.fi www.helresp.fi

Järjestöupseeri, Ossi Ikonen
puh. 045 862 4648, (09) 4056 2071
ossi.ikonen@hrup.fi

Helsingin Seudun reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. (09) 4056 2080 > fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

 
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä

Helsingin sotaveteraanit, kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihen-
kilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat 
jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen Marsalkka Mannrheimin 
haudalle ja Hietanieman sankariristille. Hietaniemen vartiot organisoi Helsingin 
Reserviupseeripiiri.

Kunniavartioita järjestetään myös Helsingin ortodoksisen hautausmaan, Helsingin 
pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen 
sankarihaudoilla. Kunniavartiossa on Hietaniemessä 8-12 miestä ja muilla sankari-
haudoilla 2-4 miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.

Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret 
kunniamerkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen käsketty varustus. 
Sotilaspukuisia osallistujia pyydetään varustautumaan mahdollisuuksien mukaan 
omilla mustilla käsineillä ja mustilla varsikengillä. Paikanpäältä on saatavissa 
seuraava lainavarustus: Lumipuvun takki ja housut, musta päällystövyö, miekka ja 
miekankannatin, varsikengät, turkislakki ja mustat hansikkaat.

Suomen marsalkka Mannerheimin haudalla on klo 16 muistotilaisuus,  
jossa esiintyy kuoro.

Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:

13.00-13.30 Helsingin Reserviupseeripiiri 
13.30-14.00 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri 
14.00-14.30 Akateeminen maanpuolustusyhdistys 
14.30-15.00 Maanpuolustuskillat 
15.00-15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
15.30-15.55 Kenraalit ja everstit res 
15.55-16.20 Kenraalit ja kadetit 
16.20-16.45 Varuskunnat ammattisotilaat 
16.45-17.10 HRUP:n Autokerho ja Töölön kerho 
17.10-17.35 HRUP:n Sissikerho

Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeä-
mään vaihdon yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö sekä ilmoittautumaan 
Helsingin Reserviupseeripiirin Järjestöupseeri Ossi Ikoselle p. 09 40562071 tai ossi.
ikonen@hrup.fi.

eTelä-SUomen SoTIlASläänIn 
komentaja, prikaatikenraali Pertti 
Laatikainen valittiin 17. marras-
kuuta 2012 pidetyssä toiminta-
suunnitelma- ja vaalikokouksessa 
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyh-
distyksen hallituksen puheenjoh-
tajaksi kaksivuotiskaudeksi 1. tam-
mikuuta 2013 lukien.

Edellinen puheenjohtaja ken-
raalimajuri Jukka Pennanen siir-
tyy Jääkärisäätiön hallituksen 
jäseneksi.Perinneyhdistys vaalii 

vuosina 1915–1918 Saksassa koulu-
tuksensa saaneiden suomalaisten 
jääkäreiden perintöä. Näillä jää-
käreillä oli sittemmin keskeinen 
rooli itsenäisen Suomen puolus-
tusvoimia ja Rajavartiolaitosta ra-
kennettaessa sekä viime sotiemme 
johtotehtävissä. Viimeinen jääkäri 
kenraali Väinö Valve kuoli vuonna 
1995. Jääkäripataljoona 27:n Pe-
rinneyhdistykseen kuuluu n. 1 800 
jäsentä ja Perinneyhdistyksellä on 
16 osastoa eri puolilla Suomea.

JP 27:n perinneyhdistykselle  
uusi puheenjohtaja

HelSIngIn SeUdUn Reserviläispiiri 
piti jo perinteeksi muodostuneen 
mitalien luovutustilaisuuden pää-
esikunnan Junttila-salissa. Tilaisuu-
dessa luovutettiin Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin esittämät liiton 
ansiomitalit sekä piirin omaan huo-
mionosoitusjärjestelmään kuuluvat 
ansiomitalit. Mitalit luovuttivat pii-
rin puheenjohtaja Juha Parkkonen, 
varapuheenjohtaja Timo Soininen 
sekä Perinnetoimikunnan puheen-
johtaja Erkki Andersson.

Huomionosoituksia myönnettiin 
seuraaville piirin toiminnassa aktii-
visesti mukana olleille:

Reserviläisliiton 
kultainen ansiomitali
Juha Dahlman, Teuvo Mäkinen

Reserviläisliiton 
hopeinen ansiomitali
Ari Koski-Ukko, Toivo Juutinen, 
Timo Pesonen, Sami Keino, Aslak 
Söderman, Sakari Väliahde, Reijo 
Kivelä, Jari Gerasimoff, Aatos Ahl-
sten, Timo Hietala, Niko Niemistö, 
Pauli Rautio

Reserviläisliiton 
pronssinen ansiomitali
Ari Vieno, Robert Hellman, Mirja 
Mäkinen, Timo Tuomi, Katri-Hele-

na Jäntti, Eero Kurjenniemi, Seppo 
Volotinen, Toni Kallio-Könnö, Petri 
Juutinen

Piirin 1.luokan ansiomerkki 
Leo Wallén, Olli Laurila, Niko Hut-
tunen, Eemil Kukkola

Piirin 2.luokan ansiomerkki
Mauno Niemelä, Kim Lehto,  
Arto Taskinen, Kari Saviniemi, Ta-
pani Aaltonen

Piirin 3.luokan ansiomerkki
Heikki Hellevaara, Veikko Joki, 
Juha Ylinen

Pääkaupunkiseudulla palkittuja


