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Reserviupseeriliiton strategia: ”SUOMEN 
RESERVIUPSEERILIITTO 2011 – 2013 TOI-
MINNAN ARVOT” päättyy tänä vuonna. 
Niin ikään Reserviläisliiton strategian suun-
nittelua vuodesta 2015 eteenpäin on alettu 
pohjustamaan hiljattain päättyneellä jäsenky-
selyllä. Helsingin Seudun Reserviläispiiri on 
aloittanut tulevia vuosia koskevan strategian 
laatimisen ja myös Helsingin reservipiirien 
yhteistyötä koskeva useamman vuoden suun-
nittelu on aloitettu. Hyvällä syyllä vuotta 2013 
voidaankin kutsua strategiatyön vuodeksi.
 Miksi myös strategia, eikä pelkästään 
toimintasuunnitelma? Vuosittainen toimin-
tasuunnitelma on oleellinen osa toiminnan 
organisointia tehtävineen, tapahtuma-aika-
tauluineen ja vastuuhenkilöineen. Toiminta-
suunnitelma usein pohjaa edellisvuotiseen; 
sen tarkoitus ei ole niinkään kehittää uutta 
kuin tukea valittua toteutusta. Strategia, joka 
on suunniteltu kahden – kolmen vuoden ai-
kajänteelle, antaa toiminnalle pidempiaikai-
sen suunnan. Strategiaa tehtäessä käydään 
läpi toiminta-ajatus ja arvot, jotka nekin ajan 
kuluessa usein joiltain osin kehittyvät. Stra-
tegian nykytila- ja esim. nelikenttäanalyysit 
(SWOT) antavat tärkeää tietoa niin toimin-
nan perustasta kuin nähtävissä olevista muu-
toksista ja mahdollisuuksista.
 Toimintaympäristömme vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen alueella on muutoksessa. 
Puolustusvoimauudistuksen myötä puolus-
tusvoimien ja muiden viranomaisten taholta 
meihin kohdistuu uutta kiinnostusta ja yhteis-
työhalua. Samaan aikaan reserviläisten sijoi-
tukset sodan ajan puolustusvoimissa vähene-
vät henkilövahvuuden pienentyessä, kuiten-
kin varautumisen alueella tulee tarjolle lisää 
reserviläisille sopivia tehtäviä. Tämä alue on 
vielä vahvasti kehitysvaiheessa mutta haluam-
me olla osa tämän kysymyksen ratkaisua. Pää-
kaupunkialueen molemmille piireille muutos-
ta merkitsee myös Etelä-Suomen sotilasläänin 
lakkaaminen ensivuonna. Naapurimaidemme 
päätökset puolustuspolitiikkansa suhteen 
voivat luoda haasteita koko suomalaiselle 
asevelvolliseen reserviin perustuvalle puolus-
tusjärjestelmälle lyhyelläkin aikavälillä. Ruot-
sin päättäessä jatkaa valitsemallaan pienen 
puoliammattiarmeijan ja liittoutumisen tiellä, 
vaikutukset ulottuvat Suomeen muodossa tai 
toisessa. Edellä mainittuna vain muutamia jo 
käsillä olevia ja tulevia muutospaineita, jotka 

tulee, eri painoarvoilla, huomioida strategias-
sa.
 Strategiassa määritetään tulevat paino-
pistealueet ja keskeiset toiminnat. Näitä va-
littaessa tarvitaan näkemystä siitä mitkä toi-
minnan lajit kiinnostavat nykyistä ja tulevaa 
jäsenistöämme. Mitkä asiat ovat ”tähtituot-
teitamme”, mitkä niitä joiden oletetaan kuu-
luvan aina ”tarjontaamme” ja mitä uutta tulisi 
löytää. Näistä painopistealueista muodostuu 
tehtäviä vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. 
Strategiaa tulee myös tarkistaa ja testata to-
teuttamiskautenaan. Näin ollen siihen kirja-
taan tavoitteita ja kehityskulkuja, muttei liian 
yksityiskohtaisia tehtävälistoja, jotka siis kuu-
luvat toimintasuunnitelmiin. 
 On itsestään selvää, että strategiaa luota-
essa on käytettävä koko aktiivisen jäsenistön 
asiantuntemusta ja näkemystä. Strategia ei 
voi olla ”ylhäältä annettu ohjenuora”, sen tulee 
olla käyttäjiensä hyväksymä työkalu. Huolelli-
sesti ja järjellä tehdyn strategian tuomat hyö-
dyt ovat kiistämättömät. Esimerkiksi Vantaan 
Reserviläisten tekemä strategia on auttanut 
yhdistystä tehostamaan ja monipuolistamaan 
toimintaansa; jäsenmäärän kasvaessa. Suo-
siteltavaa olisikin, että kerhot ja yhdistykset 
ryhtyisivät toimeen ja tekisivät omat strategi-
asuunnitelmansa. Metodeja on tarjolla paljon 
ja kukin voi valita yhdistykselleen sopivim-
mat!

Toiminta-
ympäris-

tömme vapaaeh-
toisen maanpuo-
lustuksen alueella 
on muutoksessa. 
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Vene myytiin – uusi hankitaan
Meriosaston my Saukko OGIV on myyty. Vuodesta 1959 asti meriosastolaisten 
toiminnan keskipisteenä ollut ja piirin monien jäsenten tuntema alus kulki kym-
meniä tuhansia meripeninkulmia meriosastolaisten upseerien ja aliupseerien 
käsien ohjaamana. Saukon laivapäiväkirja osoittaa aluksen kiertäneen hyvinkin 
toista kertaa Maapallon ympäri vastaavan matkan. Kymmenet nuoret meriup-
seerit ja aliupseerit saivat sillä kesäisin kaipaamansa merenkulkutaidon säilyttä-
miseen tarvittavaa merenkulkukokemusta. Useimmiten kokemusta hankittiin 
merenkulullisesti vaikeassa saaristossamme mutta ei avomerikään ollut Saukolle 
outo elementti.

Nyt on alkanut Meriosaston ja aliupseerien Meriosaston toiminnassa niiden 
historian suurin projekti ”Vesikko” eli uuden veneen hankintaprojekti. ”Vesikko”-
suunnitelma on niin valtava, että se vaatii kaikkien reservin meriupseerien ja 
aliupseerien mukaantuloa. Uuden veneen hankintaan tarvitaan rahaa, rahaa ja 
taas rahaa, varsin pitkä summa. Meriosastolainen, jos tunnet tämän kutsuna, ota 
yhteyttä osastosi puheenjohtajaan tai sihteeriin ja käy kokouksissamme. Me tar-
vitsemme apuasi.
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osaltaan. Uskon, että veljespiirimme puheen-
johtaja MPK:n varapuheenjohtaja Parkkonen 
ja MPK:n koulutuspäällikkö Niemi ovat tart-
tuneet tähän asiaan. 
 Reserviupseerien yhteiskuntavastuu 
ei toteutunut täydellisesti, sillä nuorempia 
ikäpolvia ei ole otettu huomioon tarpeeksi. 
Perusajattelu on ollut hiukan virheellinen. 
Reserviin siirtyneet nuoret upseerit eivät 
tarvitse meidän vanhempien polvien hol-
hoamista. Nuoret upseerit ovat perustaneet 
yhdistysrajat ylittävän toimikunnan. He tuot-
tavat itselleen mielekästä toimintaa. Toivotta-
vasti saamme nuorten upseerien jäsenkadon 
tyrehtymään ja siten käännettyä hienoisen 
jäsenmäärän vähentymisen nousuun. Reser-
viupseerien arvojen, maanpuolustushengen 
ja reserviupseeriperinteiden jatkamisessa me 
vanhemmat sukupolvet annamme auliisti tu-
keamme.
 Mitä siis teimme asiamme hyväksi? Tä-
män vuoden ensimmäisen neljänneksen ai-
kana on ehditty pitää yhdistyksille Töölön pii-
riseminaari, esitelmiä ja sotilasperusammatti-
taidon ylläpitäviä harjoituksia sekä kehitetty 
uusia toimintamuotoja. Sotilasliikuntatoimi-
kunta, järjestötoimikunta ja varautumistyö-
ryhmä ovat ahkeroineet. Työpajat, seminaarit 
ja palaverit ovat työllistäneet edellä mainittu-
jen elimien toimijoita – tuloksia alkaa näkyä 
tämän vuoden aikana.
 Lopuksi haluaisin muistuttaa, että reser-
viläisyys on sinänsä arvo – kuulumalla yh-
distykseen ja siten järjestöön meistä jokainen 
antaa äänensä vapaaehtoiselle maanpuolus-
tukselle ja asevelvolliselle maanpuolustusjär-
jestelmälle. Mukana saa olla myös passiivijä-
senenä, sillä jokainen jäsen on tärkeä.

puheenjohtaja@hrup.fi

Puheenjohtajilta

Mitä teimme asiamme 
hyväksi?

Pienet asiat ratkaisevat

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

Posti toi kirjekuoren aluetoimistosta. Sen 
sisällä oli kutsu vapaaehtoiseen harjoituk-
seen ja tiedote valinnasta Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen toteuttamalle soti-
laalliselle kurssille. Kutsu sinällään ei ollut 
minulle yllätys, olin jo syksyllä lupautunut 
kyseiselle kurssille kouluttajaksi kuten mo-
nena vuonna aikaisemminkin. Edellisistä 
vuosista poiketen tänä keväänä kutsu saa-
pui kuitenkin hyvissä ajoin ennen kurssin 
alkamista. Pieneltä vaikuttava muutos oli 
kouluttajien näkökulmasta merkittävä. Kut-
sujen lähettäminen ajoissa tulkittiin mer-
kiksi siitä, että reserviläisten vapaaehtoista 
panosta koulutuksessa osataan arvostaa ja 
puolustusvoimilla on todellinen halu ke-
hittää sijoitettujen reserviläisten osaamista 
MPK:n koulutuksen avulla. Oli hienoa huo-
mata miten kouluttajien keskuudessa virisi 
innostunut ja odottava tunnelma. Tänä ke-
väänä kurssille saadaan runsaasti koulutet-
tavia eikä vapaaehtoisten kouluttajien val-
mistautuminen mene hukkaan. Kouluttajien 
motivaatio ja usko toiminnan mielekkyyteen 
nousi välittömästi. 

Olin aikoinani aktiivisesti mukana 
opiskelijareserviläistoiminnassa.  Eräänä 
vuotena olin ollut mukana järjestämässä re-
serviläistapahtumaa, johon oli osallistunut 
vain muutamia henkilöitä vaikka mielestäni 
tapahtuma oli kiinnostava ja hyvin valmis-
teltu. Kirjoitin tapahtumasta kertomuksen, 
jossa purin pettymystäni vähäiseen osallistu-
jamäärään ja välitin sen yhdistyksen jäsenille 
silloin vielä harvinaisella tavalla eli Interne-
tin välityksellä. 

Olisin varmasti unohtanut tapauksen 
kokonaan jo vuosia sitten ellei viestilläni 
olisi ollut vaikutuksia, joista tosin sain tietää 
vasta muutamia vuosia myöhemmin. Eräs 
yhdistyksessä silloin toiminut henkilö luki 
viestini ja otti siitä ns. onkeensa. Hän mietti 
miksi ei ollut osallistunut tapahtumaan vaik-
ka sen sisältö oli kiinnostava eikä hänellä 
ollut kyseisenä viikonloppuna mitään muuta 
erityistä tekemistä. Tämän jälkeen hän akti-
voitui reserviläistoiminnassa ja lähti mukaan 
myös yhdistyksen hallituksen toimintaan. 
Hänet valittiin myöhemmin yhdistyksen 
puheenjohtajaksi ja hän toimi myös piirin 

Toimintaamme vihkiytymättömät kysy-
vät minulta, mitä on reserviupseeritoiminta. 
Juuri tämän kysymyksen takia lähdemme ju-
listamaan ajatuksiamme ja arvojamme pe-
rinteisesti Kamppiin huhtikuun viimeisenä 
viikonloppuna, lauantaina 27.4. Yhdistykset 
jalkautuvat Helsingin Seudun Reserviläispii-
rin kanssa kansalaisten pariin kertomaan va-
paaehtoisen maanpuolustuksen sanomaa. Jos 
et pääse auttamaan, niin tule tervehtimään 
meitä Mauno Koiviston aukiolle. Tapahtumaa 
tukee mm. Uudenmaan Jääkäripataljoona 
Pasi kuljetuspanssariajoneuvolla.
 Mitä siis olemme tehneet alkuvuonna 
2013 Reserviupseeripiirissä ja helsinkiläisissä 
yhdistyksissä? Nuorison naseva sanonta käs-
kee katsomaan eräästä hakukoneesta, mutta 
me voimme ohjata kysyjät meidän toimin-
takalenteriimme http://www.hrup.fi/kalen-
teri. Sieltä saa oivan kuvan piirin ja kerhojen 
järjestämistä tapahtumista. Olemme tietysti 
tehneet kalenterissa mainittujen asioiden li-
säksi järjestötoiminnan perustyötä pitämällä 
yhteyttä Uudenmaan veljespiireihin, liittoom-
me RUL:iin, yhdistyksiin, MPK:hon, aluetoi-
mistoon, Etelä-Suomen sotilasläänin komen-
tajaan jne. 
 Ajat ovat taloudellisesti kovat. Puolus-
tusvoimat, koulutusorganisaatiot (MPK) ja 
järjestöt joutuvat säästämään. Onneksi läänin 
komentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen 
ja MPK:n uusi koulutuspäällikkö Juha Niemi 
ovat ratkaisukeskeisiä. Viesti on ollut meille 
rohkaiseva. Realiteetteja on turha surkutel-
la, tärkeintä on löytää ongelmiin ratkaisuja. 
Meillä vapaaehtoisella puolella monet talou-
delliset ongelmat voitetaan talkootyöllä, kää-
ritään vain hihat ja ryhdytään töihin.
 Aselajikoulutuksesta on noussut huo-
li vietäessä Puolustusvoimien uudistuksia 
eteenpäin. Reserviupseerien ja muiden reser-
viläisten aselajiosaaminen on unohdettu pai-
kallispataljoonia kehitettäessä – mm. kenttä-
tykistö, ilmatorjunta ja pioneerit pelkäävät, 
että heidän syvempi sotilasosaamisensa ra-
pistuu Helsingin alueella. Asiaan vaikutetaan 
kuitenkin RUL:ssa mahdollisimman korke-
alla taholla, mm. Reservin neuvottelukun-
nassa. MPK on tietoinen aselajikoulutuksen 
haasteista ja tulee vastaamaan niihin omalta 

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

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

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

UPSEERILIITTO

puheenjohtajana useamman vuoden ajan. 
Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että 

vähäiseltä tuntuvalla teolla voi olla pitkäai-
kaisia ja laajoja vaikutuksia monien ihmisten 
elämään. Sanat, jotka valitsemme, voivat 
joissain tilanteissa johtaa ennalta arvaamat-
tomiin seurauksiin niin hyvässä kuin pahas-
sakin.  Esimerkiksi kriittinen kommentti voi 
oikeassa tilanteessa toimia kannustavana 
herätteenä, joka johtaa uudistumiseen ja 
kehitykseen. Väärässä tilanteessa annettu, 
aiheeton tai väärin ymmärretty kritiikki voi 
taas aiheuttaa päinvastaisia, negatiivisia lop-
putuloksia. 

Tämän lehden pääkirjoituksessa kerro-
taan piirimme sekä liiton tulevien vuosien 
toimintaa linjaavien strategioiden valmiste-
lusta. Strategiatyössä kuvaa tulevaisuudesta 
pyritään maalaamaan aika suurella pens-
selillä, jolloin yksityiskohdat hämärtyvät. 
Toisaalta strategian tehtävänäkin on pelkis-
tää asioita ja nostaa suurempia linjoja esille 
tulevien vuosien toiminnan suunnittelun 
pohjaksi. Toiminta lähtee kuitenkin aina 
yksittäisistä ihmisistä ja silloin pienilläkin 
asioilla on merkitystä.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puheenjohtaja@helresp.fi

Sakari Väliahde > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Miksi pitäisi juosta, suunnistaa 
tai lähteä Jukolaan? Kuvailen 
tässä hieman viimevuotista 
Jukolaa Vantaalla sekä omia 
suunnistuskokemuksiani.

Teksti: Heikki Valkonen

Vaikka on lukenut ohjeita Jukolaan 
osallistujille, alkavat asiat hahmot-
tumaan vasta paikan päällä. Pellol-
le on noussut kokonainen kisakylä! 
On makkaranmyyntikojuja, neula-
muikkua ja muuta kaikilla messuilla 
näkyvää oheismyyntiä, mutta lisäksi 
on iso alue pelkkiä urheilukauppoja, 
joissa on kuntoilijaa hellivästi kaik-
ki tarjouksessa. Tuntuu, että täältä 
voisi hankkia kaiken, vain suunnis-
tuskunto tarvitaan etukäteen han-
kittuna. Alueella on myös massiivi-
set huoltopisteet tuhansille syöjille, 
suihkuun pyrkijöille, bajamajat ja 
ensiapupisteet tietysti myös.

Vielä tässäkin vaiheessa on epä-
selvää mistä tässä kaikessa on kyse. 
Mihin kaikki ovat menossa ja mistä 
tulossa? Vuosien rutiinilla ja etukä-
teisharjoitteluilla sujumaan saadut 
ilmoittautumiset ja muut järjestelyt 
on keskitetty maalialueelle. Tunnel-
ma alkaa tiivistyä pikkuhiljaa illan 
hämärtyessä. Ensimmäiset lähtijät 
- noin 1500 suunnistajaa otsalam-
puissaan - kokoontuvat lähtösuoral-
le, kartat jaetaan jalkoihin pusseissa, 
juontajat tunnelmoivat ja valtavat 
screenit näyttävät otteita kisa-alu-
eelta. Mitähän tulee tapahtumaan?

Kun tykinlaukaus laittaa valtavan 
suunnistajamassan kärjen liikkeelle 
alkaa tajuta mittasuhteen. Monta 
sataa metriä pitkä letka lähtee veny-

mään siirtymätaivalta kohti hämärää 
metsää. Autonvaloja vastaavat otsa-
lamput piirtävät vanojaan pölyävän 
pellon ilmaan. Lähtö on vaikuttava. 
Tässäkö se oli? Jukolan kliimaksi?

Lähtö on oikeastaan vain alku-
soitto ja varsinainen Jukola on se 
jatkuva hyörinä ja pyörinä läpi yön 
lähtö- ja maalialueella. Tämä on se 
tunnelma, jonka takia ihmiset va-
raavat Jukolan kalentereihinsa vuosi 
toisensa jälkeen.

Tätä ei koe televisiosta, tätä ei 
tunne, ellei ole paikanpäällä ja jän-
nitä omaa vuoroaan. Omaa vuoroa 
odottaessa pitää olla jatkuvassa 
valmiudessa ja tuijotella näkyykö 
päiden yli tutun hahmon päätä. Ves-
sassa ei ehtisi käydä vaikka pitäisi, 
mitään järkevää ei osaa tehdä, uni 
ei tule silmään. Pitää vain bongailla 
ja aistia tätä muurahaiskekomaista 
menoa keskellä yötä. Oman vuoron 
tullessa sitä säntää taipaleelle vielä-

kin tuntematonta ihmetellen.
Suunnistajia on joka puolella. 

Metsän siimeksessä kiiltomadot 
luikertavat tallaten selkeitä polkuja. 
Metsä on täynnä ihmisiä menossa 
sinne tänne.

Karttaa pitää lukea valitakseen 
oikean joukon, jonka perään lyöt-
täytyy ja seurailee välillä ettei suunta 
vaivihkaa vaihdu vääräksi. Odotettu 
rasti ilmestyy pusikosta eteen, mutta 
hetkinen, eihän tämä ole oikea nu-
mero.

Jossain vaiheessa päivä koittaa. 
Hieno kesäinen päivä. Yö on kaikki-
aan erittäin lyhyt, hämärää pääosin. 
Aamulla on vielä kaksi yhteislähtöä, 
joissa muutama tuhat suunnistajaa 
lähtee taipaleelle, jolloin odotetta-
vissa on että puolenpäivän aikaan 
kaikki ovat jo metsästä poissa pal-
kintojenjaon aikaan. Osallistujat 
pääsevät valumaan omiin suuntiinsa 

satojen järjestäjien jäädessä purku-
hommiin. Paikanpäälle kannattaa 
lähteä kokemaan ja kannustamaan, 
vaikkei suunnistamaan pääsisikään.

Piirit tarjoavat tilaisuuden päästä 
mukaan joukkueeseen, ellei sellaista 
ole muuten löytynyt. Ilmoittaudu 
heti www.hrup.fi/jukola. Riittävä 
juoksukunto tarvitaan, jotta jaksaa 
maaliin asti lähettämään seuraavan 
liikkeelle, mutta senkin ehtii vielä 
kehittämään parin kuukauden aika-
na. Suunnistustaidon ei tarvitse olla 
kummoinen, kunhan kartalla pysyy. 
Aina voi peesata parempiaan. Kun-
non nilkkaa tukevat ja nastoitetulla, 
pitopohjalla varustetut suunnistus-
kengät kannattaa hankkia, ellei mi-
tään muuta osta.

Niiden hinta tulee takaisin tur-
vallisuutena kuntorasteilla tai jääke-
leillä lenkkeillessä. Hinta noin 100-
150 euroa, vaikkapa www.suunnis-
tajankauppa.fi Helsingissä. Toinen 

hyödyllinen on peukalokompassi, 
jolloin kartta ja kompassi kulkevat 
samassa kädessä näppärämmin. 
Hinta 30-60 euroa. Kaikki muu on 
hifistelyä ja siis täysin itsestä kiinni. 
Malli kajanderillakin pärjää ihan 
hyvin. Tämä laji ei ole varusteista 
kiinni.

Lähde ainakin harjoittelemaan re-
serviläisporukkaan. Piirien Jukola 
-joukkueet ilmoitetaan muutama 
päivä ennen 8.5. takarajaa. Suunnis-
tusseurat järjestävät kuntosuunnis-
tuksia pääkaupunkiseudulla viitenä 
päivänä viikossa.

Vielä on 9 viikkoa jäljellä valmis-
tautua. Käymme yhdessä pari kertaa 
kuntorasteilla (18.4), jolloin voi saa-
da vinkkejä omaan suoritukseen ja 
sopia meno- ja majoitusjärjestelyis-
tä. Katso sotilasliikuntatoimikunnan 
palstalta ja kotisivuilta lisätietoa 
harjoittelusta: www.hrup.fi

Nyt suunnistamaan — maalina Jukola 

K I M M O  H I RVO N E N
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Teksti ja kuvat: Göran Lindgren

Vielä 2000-luvun alussa eli yli 10 
vuotta Neuvostoliiton kukistumisen 
jälkeen Viipurin linnan portin pie-
lessä oli kuparilaatta, joka julisti san-
karillisen puna-armeijan vapautta-
neen vanhan venäläisen kaupungin 
fasistien ikeestä! 

Ja vielä muutamia vuosia sitten 
oli tapana juhlia kaupungin vapaut-
tamista 20.6. Tuo laatta on jo vuosia 
sitten kadonnut ties minne eikä noi-
ta vapautuksen juhlia ei enää järjes-
tetä. On kuitenkin hyvä hiukan tar-
kemmin tutkia, miten asia oikeasti 
on, siis meidän näkökulmastamme, 
ja objektiivisesti, siis ”meidän objek-
tiivisesti”.

Ruotsalainen Viipuri
Ruotsalainen kausi alkoi vuonna 
1293, kun Ruotsin marski Torkkeli 
Knuutinpoika perusti Suomenveden 
pohjukkaan Viipurin linnan kolman-
nen ristiretken yhteydessä. Paikalla 
oli silloin karjalaista asutusta. Vuon-
na 1403 Viipuri sai kaupunginoike-
udet. Viipurin linna toimi Ruotsin 
puoleisen Karjalan hallintokeskuk-
sena aina vuoteen 1710 asti. Yli 400 
vuotta kestänyt ruotsalainen kausi 
päättyi Suuren Pohjan sodan aikana 
Pietari Suuren joukkojen vallatessa 
kaupungin. Sodan päättyminen 1721 
Uudenkaupungin rauhaan merkitsi 
myös Ruotsin suurvaltakauden lop-
pua. Alkoi venäläisen Viipurin kausi.

Venäläinen Viipuri
Viipurin venäläinen kausi 1710 – 
1812 oli linnoittamisen aikaa. Silloin 
rakennettiin mm. kaupungin edus-
talle Tervaniemelle Pyhän Annan 
Kruunu -linnoitus. Kaupungissa säi-
lyi venäläisyydestä huolimatta myös 
suomenkielinen asutus. Saksalainen 
väestönosa kasvoi ruotsalaisen kus-
tannuksella. 

Suomalainen Viipuri
Kun Suomi sitten 1809 liitettiin Ve-
näjään, siitä tehtiin autonominen 
suuriruhtinaskunta. Vuonna 1812 
ns. Vanha Suomi mukaan luettuna 
Karjalan kannas, Viipuri, Käkisalmi 
ja Sortavala liitettiin Suomen suu-
riruhtinaskuntaan. Alkoi Viipurin 
suomalainen kausi. Suomalaisen 

kauden alkaessa Viipurin kaupun-
ginhallinto ja siviilielämä oli käytän-
nössä saksalaisten johdossa, vaikka 
heitä oli kaupungin siviiliasukkaista 
vain 12 %, ruotsinkielisiä oli 14 %, 
suomenkielisiä 44 % ja loput 30 % 
pääosin venäjänkielisiä. 

1800-luku oli Viipurille huomat-
tavien muutosten aikaa. Itämainen 
sota, meillä Oolannin sotana tun-
nettu, havahdutti venäläiset linnoit-
tamaan Viipuria. Syntyi Patterin-
mäen linnoitus- ja varuskunta-alue. 
Toisaalta vanhat kaupunginmuurit 
purettiin ja uusi asemakaava val-
mistui. Vuonna 1856 valmistunut 
Saimaan kanava vahvisti Viipurin 
taloudellista asemaa merkittävästi.

Vuonna 1870 valmistui rauta-
tie Pietarista Viipuriin ja edelleen 
Helsinkiin ja vuonna 1894 Karjalan 
rata Viipurista Sortavalan kautta 
Joensuuhun. Suomen itsenäistyttyä 
Viipuri kasvoi ja vahvistui edelleen 
Suomen toiseksi suurimmaksi kau-
pungiksi.

Neuvosto-Viipuri
Suomalaisen kauden päätti talvi-
sotaa seurannut Moskovan rauha 
vuonna 1940. Kaupungin sovjeti-
sointi ja asuttaminen alkoi vahdilla, 
mutta neuvostokausi päättyi lyhyeen 
suomalaisten vallattua kaupungin 
takaisin elokuun lopulla 1941.

Viipuri taas suomalaisilla
Seuraava suomalainen jakso jat-
kosodan aikana kesti vajaat kolme 
vuotta. Pahasti vaurioitunut kau-
punki ei palannut ennalleen. Sen 
asukkaista palasi kotikaupunkiinsa 
vain kolmannes. Sotilaita oli sitäkin 
enemmän. Kesäkuun 20. päivä 1944 
oli ”Viipurin viimeinen päivä”. 

Jälleen venäläinen Viipuri
Seuraavat 46 vuotta Viipuri oli 
neuvostokaupunki. Neuvostoliiton 
aluehierarkiassa se oli rajamaata ja 
periferiaa, johon alettiin vähitellen 
panostaa vasta kauden lopulla. Neu-
vostoliiton kaaduttua Viipuri alkoi 
hiljalleen elpyä ja viimeiset kymmen-
kunta vuotta ovat olleet varsin nope-
an ja suotuisan kehityksen aikaa.

Kaupungin venäläisyyttä on nä-
köjään haluttu uudelleen korostaa. 
Pari vuotta sitten Viipurille annettiin 
mahtipontinen kunnianimi ”Sotilas-
kunnian kaupunki”. Samalla ilmestyi 
paraatikenttänä Suomenkin aikana 
käytetylle Kouluaukiolle Linnakadun 

varteen näyttävä monumentti. Sen 
tuntumassa ollut kommunistijohtaja 
Kalininin patsas yksinkertaisesti ka-
tosi jonnekin.

Viimeisimmät Viipuriakin sivua-
vat uutiset kertovat presidentti Puti-
nin edeltäjänsä tavoin myöntäneen, 
että Neuvostoliitto aloitti talvisodan. 
Hän totesi kuitenkin sen tapahtuneen 
vuoden 1917 (!) ”virheellisten rajojen 
oikaisemiseksi”. Hän myönsi puna-
armeijan suuret tappiot talvisodassa 
mutta totesi Suomen saaneen ”kokea 
Neuvostoliiton voiman”. 

Mielenkiintoista! Kun Lenin 
1917 ystävällisesti ”soi” Suomelle 
itsenäisyyden, hän samalla tuli vah-
vistaneeksi rajoiksemme Suomen 
suuriruhtinaskunnan rajat. Kun sit-
ten Tartossa 1920 allekirjoitettiin rau-
hansopimus Suomen ja bolsevistisen 
Neuvosto-Venäjän välillä, nuo rajat 
vahvistettiin virallisestikin. Tietysti 
siinä tapahtui vähitellen vahvistu-
neen ja imperialistisen tsaarin Venä-
jän rajojen palauttamiseen tähtäävän 
Neuvostoliiton katsannossa paha 
virhe. Venäläinen kausi jatkuu.

Yhteenlaskun aika
Viipuri oli ruotsalainen kaupunki 
vuodesta 1293 vuoteen 1710 eli 417 
vuotta. Venäläinen se oli vuodesta 
1710 vuoteen 1812 eli 102 vuotta. 
Suomalainen kausi kesti vuodesta 
1812 vuoteen 1940 eli 128 vuotta. 
Kun tähän lisätään suomalainen 
kausi 1941-1944, saadaan suoma-
laisiksi vuosiksi yhteensä 131 vuot-
ta. Neuvostokaupunki Viipuri oli 
1940-41 ja 1944-1990 eli yhteensä 
46 vuotta. 

Tältä Viipuri siis näyttää sitä 
hallinneiden valtioiden näkökul-
masta katsottuna. Kokonaan toi-
senlaisiin lukuihin päästään, jos 
lasketaan, ketä kaupungissa sen 
yli 700 -vuotisen historian aikana 
on asunut. Sillä tavalla laskien 
Viipuri on vanha suomalainen 
kaupunki. Tai oikeastaan, laski 
miten laski, se on, kuten laulus-
sakin sanotaan, KARJALAISTEN 
KAUPUNKI!

Kenen Viipuri?

Näkymä Viipurin Linnan tornista Torkkeli Knuutinpojan torille.

Säilynyt suomalaismuisto, leijonareliefi 

Torkkelinkadulla KOP:n toimitalon 

kulmassa. 

Kuva ja teksti: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri jär-
jesti kerhoilleen perinteisen mah-
dollisuuden pitää omat erilliset 
kevätkokouksensa samana päivänä 
Katajanokan Kasinolla. Tilaisuudes-
sa palkittiin seuraavat reserviläis-
toiminnassa ansioituneet henkilöt. 
Reserviupseeriliiton hopeinen an-
siomitali: evl Harry Jääskeläinen (TI-
RUK), ltn Toni Teittinen ja ltn Juha 
Vatanen (PIONOS) sekä vänr Lauri 
Kylmälä (PHKI). Lisäksi Helsingin 

Sissiosasto ja Sissikerho palkitsi 
seuraavat henkilöt: Sissimitali sol-
jella: kers Seppo Siimeslehto (SISSI-
OS), Sissimitali: kapt Tomi Alajoki 
(HRUP) ja kapt Antti Brax (SISSIK).

Tilaisuus pidettiin 25.3. Piiritoi-
misto markkinoi kokousmahdolli-
suutta kerhoille, jotka ehtivät siten 
ajoissa ilmoittaa vuosikokoukses-
taan Helsingin Reservin Sanomissa. 
Tapahtumaan osallistui 13 kerhoa. 
Paikalle saapui 140 osallistujaa, jotka 
jakautuivat etukäteen määritettyihin 
kokoustiloihin. Kasinolla on yhteen-

sä 12 erikokoista tilaa pitää kokous 
alkaen aulabaarista, jonne mahtuu 
8 henkilöä, päättyen suureen ken-
raalisaliin joka vetää maksimissaan 
180 henkeä. Kerhojen kokoukset 
pidettiin ennen ja jälkeen kokousesi-
telmän. Ensimmäinen kokousvuoro 
oli täynnä, toiseen vuoroon jäi vielä 
tilaa.

Kenraalisaliin esitelmöitsijäksi oli 
kutsuttu eversti evp Ari Rautala, ai-
heenaan Venäjän asevoimien refor-
mi. Yhteinen tilaisuus kerhojen ko-
kousten samanaikaiseksi pitämiseksi 

todettiin toimivaksi ratkaisuksi. Sa-
malla eri kerhot pääsivät tapaamaan 
toisiaan ja piirihallitusta. Seuraavan 
kerran Helsingin Reserviupsee-

ripiirin kerhojen kevätkokousten 
yhteistilaisuus järjestetään Kasinolla 
keväällä 2014. 

Kerhojen vuosikokoukset 
Katajanokalla
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Tiivistelmä everstiluutnantti 
Timo Ristimäen pitämästä 
esitelmästä ja käydystä 
keskustelusta Kanta-Helsingin 
reserviupseerikerhon järjestä-
mässä tilaisuudessa 8.11.2012 
Katajanokan Kasinolla. 

Raimo Hynynen, majuri reservissä

Uudet miehet Kiinan johtoon 
Kiinan kommunistisen puolueen 10 
päivää kestävä kongressi oli sopi-
vasti alkanut esitelmää pidettäessä 
ja Kiina oli esillä tiedotusvälineissä. 
Kongressissa valittiin Kiinan johto 
seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. 
Eläkkeelle siirtyi seitsemän merkit-
tävää johtajaa. Tuleva presidentti ja 
pääministeri ovat olleet jo aiemmin 
tiedossa ja he ovat toimineet vara-
presidenttinä ja varapääministerinä. 
He jatkanevat nykyistä markkina-
vetoista politiikkaa sekä pyrkivät 
kiihdyttämään rakenteellisia ta-
lousuudistuksia, puoluejohtoista 
demokratisointia ja Kiinan globaa-
lin painoarvon kehittämistä. Noin 
60 % johtajista vaihtuu ja johtoon 
tulee tyypillisesti 60 vuoden ikäi-
siä miehiä. Kiinan suuret ikäluokat 
marssivat johtoon, hallinto ammat-
timaistuu, monipuolistuu ja kan-
sainvälistyy. Puheissa tärkeitä aiheita 
ovat olleet talous, ulkomaankauppa, 
sosiaaliturva, kansalaisten tasa-ar-
vokysymykset, korruptio, sekä siir-
tyminen vaiheittain maan sisällä ta-
pahtuvaan kuluttamiseen. 

Kiinan taloudellinen nousu 
ja sen jatkuminen
Jo puolet kiinalaisista asuu kaupun-
geissa. Kiinan nousu on ollut nopeaa 
tarkasteltuna lähes millä mittarilla 
tahansa. Esimerkiksi vuonna 2007 
Kiinassa myytiin 8 miljoonaa autoa 
ja vuonna 2011 myynti oli jo 17 mil-
joonaa autoa. Bruttokansantuote on 
kasvanut useana vuonna noin 10 % 
vauhtia. Kuluvana vuonna kasvun ar-
vioidaan olevan 8,2 %. Kiinalle riittää 
jatkossa 7 – 10 % talouskasvu, jolloin 
voidaan jatkaa infrastruktuurin raken-
tamista ja sisäpoliittiset olosuhteet py-
syvät ennustettavina. 

Kiinalla on varsin paljon luonnon-
rikkauksia, joista 18.000 km rantaviiva 
on merkittävä tekijä kalastuksesta 
johtuen. Kiinan määrittelemiin ydin-
intresseihin kuuluu lisäksi laajoja kan-
sainvälisiä merialueita ml. Filippiinien, 
Brunein, Indonesian, Malesian ja Viet-
namin mannerjalusta-alueita. Kyseiset 
alueet ovat merkittäviä merikuljetus-
reittejä ja niiden alueella on kaasu-, 
öljy- ja kalavarantoja. Aluekiistoihin 
liittyy em. lisäksi mm. historiallisia syi-
tä ja suvereniteettikysymyksiä. Kiinas-
sa on runsaasti tärkeitä maametalleja. 
Kiina tuottaa joistakin harvinaisista 
maametalleista yli 90 %. Talouden toi-
mintaa varten Kiina pyrkii varmista-
maan sen tarvitsemien raaka-aineitten 
kuten öljyn, elintarvikkeiden ja mine-
raalien saannin. Yksi osa tätä on öljy-
kuljetusten turvaaminen. Kiina pyrkii 
turvaamaan meriliikenneyhteydet 
Tyyneltä mereltä Intian valtamerelle 
ja edelleen maailmanmarkkinoille. 
Esimerkiksi Malagan salmi on tärkeä 
yksittäinen alue Kiinan öljykuljetusten 
kannalta. 

Kiinan asevoimien 
kehittäminen 
Kiinan puolustusbudjetti on noussut 
yli 10 % vuosittain ja sen suuruus on 
n. 100 mrd $. Vertailuna, että USA 
asevoimain budjetti on n. 750 mrd 
$. Kiinassa asevoimain osuus bkt:sta 
on n. 11 % kun se USA:ssa on n. 5 %. 
Kiinan asevoimain modernisointi on 
käynnistynyt ja jatkuu voimakkaana 
lähivuosina. Kiina on juuri saanut 
käyttöönsä ensimmäisen lentotuki-
aluksen, joka on alun perin venäläis-
tä valmistetta. Kiinan tavoitteena on 
saada omaa tuotantoa oleva lentotu-
kialus ennen vuotta 2020. Keväällä 
2012 Kiina piti yhteisen meriharjoi-
tuksen venäläisten kanssa. Massa-
armeijasta siirrytään vaiheittain 
pois. Tavoitteena on kyetä käymään 
asymmetristä (epätavallista) sotaa, 
jolloin mm. informaatiosodankäynti 
ja avaruuden hyödyntäminen ovat 
osa normaalia toimintaa. Kiinan 
puolustusteollisuutta ajanmukaiste-
taan. Ydinaseitten kehittäminen ja 
nykyaikaistaminen on tärkeää. Maa-
voimien liikkuvuutta kehitetään eri-
tyisesti raja-alueilla. 

Kiinan uhkakuvia ja suhteet 
USA:han ja länteen
Epävakaat alueet ympäri maailmaa 
voivat vaikuttaa myös Kiinaan. Ter-
rorismi, ydinaseitten leviäminen ja 
luonnonmullistukset vaikuttavat 
enemmän tai vähemmän kaikkiin. 
Kiinan laajan maa-alueen hallinta 
tuo oman haasteensa. Kiinan lähi-
alueilla ovat mm. seuraavat alueet: 
Tiibet, Taiwan ja Xinjiang, jota voi-
daan nimittää myös Itä-Turkmenis-
taniksi. 

Kiinan kommunistisen puolueen 
aseman säilyttäminen on vakauden 
kannalta tärkeää. Talouden kasvun 
hidastuminen voi vaikuttaa sisäiseen 
turvallisuustilanteeseen. 

Maailman vallan ja talouden 
painopiste on siirtymässä Aasian 
ja Kiinan suuntaan. Maailmassa 
valta on harvoin siirtynyt niinkin 
rauhallisesti mitä tapahtui kylmän 
sodan päättyessä Neuvostoliiton 
romahtaessa. Nykyinen talouskrii-
si on Kiinalle mahdollisuus lisätä 
vaikutusvaltaansa nopeammin kuin 
mitä normaalissa taloudellisessa 
tilanteessa tapahtuisi. Voidaan esit-
tää arvio, että Kiina saattaa ottaa 
2050- luvulla Kiinan meren (jopa 
Tyynenmeren) sisämerekseen. Täl-
löin se olisi johtava vaikuttaja meren 
ympärillä olevilla alueilla. 

Kiinan ja USA:n suhteet ovat 
lähivuosina ja vuosikymmeninä kes-
keisin strateginen tekijä. Taiwan on 
merkittävä este Kiinan ja USA:n yh-
teistyölle. Kiina pyrkii heikentämään 
USA:n asemaa ja toiminnanvapaut-
ta. Kiina on epäluuloinen USA:n so-
tilaalliseen läsnäoloon lähialueillaan. 
Se näkee nykyisen maailmanpoliit-
tisen järjestelmän lännen luomaksi. 
Länsi on sen mielestä hankala, revi-
sionistinen ja interventioita käyttä-
vä. 

USA:n tavoitteena on saada Kii-
na mukaan globaaliin toimintaan, 
jolloin se mm. olisi eri kansainvälis-
ten järjestöjen jäsen ja integroituisi 
enemmän muitten kanssa. Kiinan 
kanssa USA pyrkii kahdenkeskisiin 
sopimusjärjestelyihin. USA:n tavoit-
teena on saada liittolaisia ja syventää 
yhteistyötä. Esimerkkinä on Austra-
lia, johon sijoitetaan amerikkalais-

sotilaita. USA lisää yhteistyötä mm. 
erikoisjoukkojen ja kyberpuolustuk-
sen (tieto- ja informaatiojärjestel-
mät) alueilla. 

Esitelmän jälkeen käydyssä kes-
kustelussa pohdittiin Kiinan ja län-
nen (USA ja EU) välistä riippuvuutta 
ennen muuta taloudessa. Netistä 
löytyy mm. ao. linkki josta näkyy 
kuinka EU on noussut USA:n ohi 
Kiinan suurimmaksi vientialueeksi. 

 www.starmass.com/china_re-
view/imports_exports/china_top_
export_market.htm

Esitelmästä jäi tämän kirjoitta-
jalle kuva, että Kiina pyrkii ennen 
muuta rauhanomaisesti kasvatta-
maan vaikutusvaltaansa lähivuosina. 
Tärkeintä tässä olisi talouden kas-
vun jatkuminen selkeästi nopeampa-
na kuin mitä se on ollut ja tulee ole-
maan Länsi-Euroopassa ja USA:ssa. 
Lännen talouksien ongelmat, kuten 
valtioitten velkaantuminen euro-
alueella ja USA:ssa sekä ongelmista 
mahdollisesti aiheutuvat suuret 
valuuttakurssimuutokset voisivat 
olla syinä suuriinkin erimielisyyksiin 
Kiinan ja lännen välillä. 

Kanta-Helsingin reserviupsee-
rit kiittävät everstiluutnantti Timo 
Ristimäkeä Kiinan ja Kauko-idän 
alueen tietoiskusta. Maailman ta-
louden painopisteen siirtyessä itään, 
alueen merkitys maailmanlaajuisesti 
on kasvanut ja tulee edelleen kasva-
maan tulevina vuosina. Tällöin siellä 
tapahtuvilla asioilla on tulevaisuu-
dessa suurempi vaikutus myös Suo-
meen ja Venäjään. Kiina on Venäjän 
rajanaapuri kuten myös Suomi. 

Nouseva suurvalta 
Kiina ja USA  
Itä-Aasiassa

Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiiri te-
hostaa viestintäänsä. Vuonna 2012 
otettiin käyttöön kuukausittaiset 
kiertokirjeet ja uusitut nettisivut 
osoitteessa www.hrup.fi. Maalis-
kuussa 2013 on avattu piirin oma 
Facebook-sivu, joka löytyy nimel-
lä Helsingin Reserviupseeripiiri tai 
suoraan osoitteesta www.facebook.
com/hrup1.

Facebook-sivujen tarkoitus on 
täydentää jo olemassa olevaa viestin-
tää sekä tavoittaa paremmin nimen-
omaan nuoria jäseniä. Piirin sivu 
mahdollistaa paremman näkyvyy-
den myös kerhojen kaikille avoimille 
tapahtumille. Piirilehti, nettisivut, 

kiertokirje ja Facebook muodostavat 
toisiaan täydentävän kokonaisuu-
den, eikä mitään olla viemässä pois 
niiden jäsenten ulottuvilta jotka ei-
vät ole mukana Facebookissa. 

Facebook-sivulla julkaistaan 
ajankohtaista sisältöä muutaman 
kerran viikossa. Sivua käytetään 
tapahtumamarkkinointiin ja mie-
lenkiintoisten teemojen ja uutisten 
jakamiseen. Lisäksi sivun kautta tie-
dotetaan muiden viestimien ilmesty-
misistä. Aiemmin Facebookiin ovat 
jo liittyneet esimerkiksi Suomen 
Reserviupseeriliitto ja Opiskelijain 
Reserviupseeripiiri. Palautetta ja 
ideoita sivuun liittyen ottaa vastaan 
piirin järjestöupseeri Ossi Ikonen, 
jarjesto@hrup.fi, 09 4056 2071.

HRUP on nyt myös 
Facebookissa
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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)
 

ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA

  JaPi-Matkat Oy 
            Sotahistorian matkat 2013:
Karjalan Kannnas 19.-21.4., 23.-25.8.         alk. 299 €
Talvisodan Kannas ja Taipaleenjoki 3.-5.5.  alk. 325 €
Tuntemattoman sotilaan sotatie 23.-26.5.    alk. 425 €
Viipurinlahden saaret 1.-2.7.                        alk. 240 €
Aunus – Maaselkä 10.-14.7.         alk. 520 €
Uhtua – Kiestinki - Rukajärvi 26.-30.7.         alk. 520 €
Karjalan Kannas 23.-25.8.                            alk. 299 €

Hinnat sis : kuljetus alk. Karhula, majoitus kahden hengen 
huoneessa, puolihoito, 
sotahistorian oppaana Aimo Kiukas / Martti Turtola

Venäjän vuoden viisumit                             alk.  150 €

      
     

   

Katso lisää www.japi-matkat.fi
Puh 05 3559365                 Kaivokatu 10
myynti@japi-matkat.fi               49400 Hamina

Teksti: Sampsa Olkinuora, 

Vantaan Reserviläiset ry

Reserviläisurheiluliiton valtakun-
nallinen syysjotos järjestetään Van-
taalla 20.-22.9.2013. Törni-jotos 2013 
kilpailun järjestelyvastuu on Vantaan 
Reserviläiset ry:llä ja toimitsijat on 
koottu kaikista Helsingin Seudun Re-
serviläispiirin sekä Reserviupseeripii-
rin jäsenyhdistyksistä. Kuusi vuotta 
sitten järjestetty Stadin jotos keräsi 
suuren osallistujamäärän Santaha-
minaan ja Törni-jotokselle odotetaan 
myös suurta osallistujamäärää. Jotos 
poikkeaa sijainniltaan aikaisemmista 
sijoittuen Vantaan, Helsingin ja Es-
poon alueelle. Jotos-sarjat on jaotel-
tu perinteisesti Suomen Sotilas- sekä 
Törni-sarjoihin, jotka eroavat siten 
että Törni-sarjassa on erillinen soti-
lastehtävä ja partiossa tulee olla 4 kil-
pailijaa kun kevyempään Suomen So-
tilas-sarjaan voi osallistua 3-5 hengen 
joukkueella. Rastitehtävät koostuvat 
perinteisistä reserviläistaidoista sisäl-
täen myös muita kansalaisen yleis-
hyödyllisiä taitoja suunnistuksesta 

ja tulenteosta lähtien. Kansainvälisiä 
partioita on kilpailuun tulossa myös 
Viron suunnalta josta useampi Kait-
seliiton osasto on ilmoittanut kiin-
nostuksensa kilpailua kohtaan.

Jotoksen rakenne poikkeaa hie-
man normaalista totutusta. Törni-
jotoksen kilpailuformaatti mukailee 
kansainvälistä Swiss Raid Comman-
do-sotilastaitokilpailua, jossa partiot 
itse määrittelevät oman reittinsä ja 
suorituspaikat etukäteen saatujen 
rastimääreiden sekä partion kun-
non perusteella. Jokaiselle rastille on 
määritelty aukioloaika, koordinaatit, 
tehtävää kuvaava nimi sekä mak-
simipisteet, jolloin partiot laativat 
perjantai-lauantaiyönä lauantaipäi-
vän rastikierron reitin. Reittisuunnit-
telulla voi vaikuttaa omaan matkaan, 
sekä tietysti myös partion keräämiin 
pisteisiin. Mitä enemmän kävelet ja 
kierrät tehtäviä, sen enemmän pistei-
tä on jaossa. Vastaavaa suoritustapaa 
on kokeiltu Suomessa aikaisemmin 
mm. Terri-jotoksella Sysmässä 2009 
hyvin kokemuksin.  

– Kun partioille annetaan taka-
raja koska täytyy olla takaisin tuki-
kohta-alueella, ei kilpailun aikatau-
lu veny rasteilla jonottamisen takia 
ja reitti on sopivan pitkä jokaiselle 
partiolle, kertoo useita jotoksia ja 
sotilastaitokilpailuita kiertänyt kil-
pailun varajohtaja Niko Niemistö 
(VaRes).

Jotoksen valmistelut ovat hyväs-
sä vauhdissa ja esimerkiksi maan-
käyttöön liittyvissä lupa-asioissa on 
käyty hyvässä hengessä keskuste-
luita Helsingin, Vantaan ja Espoon 
kaupunkien sekä yksityisten maan-
omistajien kanssa. Pääkaupunki-
seudun ampumaratatilanne on yksi 
suuri haaste, mutta Törni-jotoksella 
tullaan ampumarastit suorittamaan 
siitä huolimatta että ampumaratoja 
ei Vantaalla ole. Tämän kokoisen 
kilpailun järjestäminen on pitkä 
projekti joka lopulta huipentuu itse 
kilpailuviikonloppuun. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
www.tornijotos.fi Tervetuloa Törni-
jotokselle Vantaalle 20.-22.9.2013!

Reserviläisurheiluliiton Törni- 
syysjotos Vantaalla 20.-22.9

Tupaantuliaiset Vantaalla
Teksti ja kuvat : Kari Vainio

Vantaan reserviläiset ry:n uusissa 
kerhotiloissa, Vantaalla Sarkatien 2:n 
väestösuojassa eli Bunkkerissa, vie-
tettiin tupaantuliaiset avoimet ovet-
tyyppisenä tapahtumana lauantaina 
16.03.

Jäseniä ja kutsuvieraita kävi pai-
kalla noin 40 henkilöä. 

Sotiemme Veteraanit-keräyslipas 
asetettiin kunniapaikalle jotta tapah-
tumassa muistaisimme myös vete-
raanejamme. 

Lämminhenkisessä ja vapaamuo-
toisessa tapahtumassa puheenjohtaja 
Sampsa Olkinuora luovutti Toni 
Kallio-Könnölle Reserviläisliiton 
myöntämän ansiomerkin.

Silmiinpistävänä yksityiskohtana 
oli varttuneempien ja aikoinaan luot-
tamustehtävissä toimineiden jäsenten 
osallistuminen tapahtumaan. Keskus-
teluissa kahvin ja kahvileipien kera 
nousi puheenaiheeksi tämänhetkinen 
epätyydyttävä ampumaratatilanne.

Kapteeni Isto Kotamäki toi tapah-
tumaan Pääesikunnan tervehdyksen 
ja luovutti tupaantuliaislahjana maas-
tokuosisen esiliinan jonka tapahtu-
man emäntä Riitta Vainio otti välittö-
mästi käyttöön. 

Ulkomaisista kutsuvieraista ta-

pahtumaa kunnioittivat läsnäolollaan 
Viron puolustusasiamies, evl. Kaupo 
Kiis perheineen, Puolan puolus-
tusasiamies, komentaja Krzysztof 
Książek ja Saksan puolustusasiamie-
hen toimistosta sotilasmestari Mike 
Stezka puolisonsa kanssa.

Yhdistyksellä ei ole toimintansa 
aikana tätä ennen ollut omia kerho-
tiloja, ja kalusto kuten arkisto, liput, 
maasto- ja kilpailuvälineet jne. on 
ollut hajautettuna vastuuhenkilöiden 
kotisäilytyksessä. Alkuvuodesta ovat 
jäsenet voineet tuoda ne kerhohuo-

neistoon jatkosäilytykseen. Ampu-
ma-aseet säilytetään muualla poliisin 
hyväksymissä tiloissa. Jäsenkunnan 
koosta johtuen tullaan kevät- ja syys-
kokoukset kuitenkin järjestämään 
isommissa tiloissa

Kerhohuoneisto tarjoaa jäsenkun-
nallemme oivallisen mahdollisuuden 
toteuttaa pienimuotoisia esitelmä- ja 
koulutustapahtumia. Kokousväli-
neistöä pyritään hankkimaan lisää 
tarpeellisessa laajuudessa. 

Hallitus kiittää jäseniään ja kutsu-
vieraita käynnistä, kuten myös ker-
hohuoneiston irtaimiston lahjoittajia 
antamastaan tuesta.

Tapahtuman emäntä Riitta Vainio ja 

kapteeni Isto Kotamäki.

Perimätiedon mukaan SA-tekstiilejä 

valmistetaan kahta kokoa, liian suuria 

tai liian pieniä. Perimätieto osoittautui 

vääräksi.

Puolan puolustusasiamies, komentaja 

Krzysztof Książek keskustelussa 

puheenjohtaja Sampsa Olkinuoran 

kanssa.

Puheenjohtaja Sampsa Olkinuora esittää tilannekatsauksen.

Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori

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

Simuilmo 95x125_Simu  28.3.2012  10.13  Sivu 1
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa 
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Selailin pääsiäisenä talven aikana ilmestyneitä sotilaslehtiä ja etsin 
myös netistä tietoa maavoimiemme uudesta taistelutavasta. Otsikon mu-
kainen esittely uudesta taistelutavasta löytyi netistä. Lehtiotsikoista puut-
tui ovela-sana.
 Nettiin ladatuista videoista löysin aihetta esittelevien kenraalienkin 
suusta tuon ovela-sanan. Videoita katsellessani tuli mieleeni viime aikoina 
kuulemani pääministerin ja valtiovarainministerin televisio- ja radiohaas-
tattelut. Kumpikin ministeri esittelee Suomen hallituspolitiikkaa hienoilla 
sanoilla. Me teemme näin ja tulos on hyvä. Siitä ei kannata välittää mitä 
muualla tapahtuu. Kenraali-
en mukaan uusi, ovela tais-
telutapakin onnistuu. 
Vastustajalla ei nähtävästi 
ole ollenkaan vastaavia uu-
sia, ovelia taistelutapoja.

Uskon, että kenraalit ja 
kaikki muutkin maavoimien 
uusimista tekevät sotilaat 
ovat oikeassa. Suomen puo-
lustusvoimien maavoimia 
on uusittava. Haasteet ovat 
todella kovat. Maailmalla 
sotilasteknologia kehittyy 
huimaa vauhtia. Joukkojen 
liikkuvuus ja tulivoima ovat 
aivan uudella tasolla. Ne 
välineet ja taistelutapa, joil-
la isänmaata puolustettiin 
viime sodissa eivät kaikilta 
osin ole enää kelvollisia.
 Usein on kenraaleita syytetty siitä, että he aikovat ratkaista tämän päi-
vän puolustuksen viime sotien opeilla. Nyt meidän maavoimauudistajam-
me ovat valinneet uuden, ovelan tavan. Ovela-sanaa en kuitenkaan olisi 
tähän uudistukseen ja en ainakaan sen esittelyyn hyväksynyt. Muitakin 
uutta taistelutapaa kuvaavia sanoja olisi varmasti ollut tarjolla.

Sotiemme klassiset sankarit Antti Rokka ja Simo Häyhä sekä monet 
muut ovat olleet oikeasti ovelia. He sekä heidän veteraaniveljensä ovat 
myös kirjaimellisesti noudattaneet monissa taisteluteknisissä ratkaisuis-
saan entisen pioneeriopettajani oivallusta; "taisteluväline tai sen käyttö-
tapa on suoraan mielipuolen näpertelyoppaasta". Siinä on ollut todellista 
oveluutta.
 Nyt koulutetaan johtajia. Ryhmänjohtajalla on kahdeksan alaista ja 
yhdeksänmiehinen ryhmä muodostuu kolmesta kolmimiehisestä trios-
ta eli partiosta. Kahden miehen taisteluparista ollaan nyt tekemässä kol-
mimiehinen solu tai partio kuten sitä kokeilukokoonpanossa nimitetään. 
Ryhmän tasolle on tarkoitus tuoda lisää tulivoimaa. Ryhmän aseistukseen 
tulevat kaksi kevyttä konekivääriä ja tarkkuuskivääri sekä singot ja viuh-
kapanos ovat osa uudistusta.

Taisteluosasto on vahvuudeltaan yli 2000 taistelijaa; pataljoona ja pat-
teristo on jatkossa sellainen, jota minunkin ikäluokkani toivoi johdetta-
vakseen. Komppanioiden keveiden kranaatinheittimien lisäksi taistelu-
osastolle suunnitellaan raskaaksi aseistukseksi 12 raskasta kranaatinhei-
tintä ja 18 kenttätykkiä. Eli tulivoimaa alkaa olla.
 Uudessa taistelutavassa on tarkoitussa taistella taistelutilan koko sy-
vyydessä. Vastustajalle tuotetaan tappioita koko aluella. Aktiivisuus, har-
hauttaminen jne. kuuluvat suomalaisen puolustajan uuteenkin taisteluta-
paan.
 
Kun tähän kaikkeen lisätään vielä tiedustelun ja johtamisen tarvitsema 
ja suunniteltu uusi tekniikka niin vaikuttaa ihan hyvältä. Kouluttamista 
kuitenkin riittää ja siihen tarvitaan aikaa. Mies- ja joukkohtaiset välineet 
tulevat myös maksamaan paljon. Riittävätkö rahat?
 Uuden taistelutavan kehittämis- ja tutkimustyötä on tehty jo lähes 10 
vuotta. Toiset 10 vuotta tarvitaan hyvinkin ennen kuin sodan ajan jouk-
koihimme kuuluvat kaikki maavoimasotilaat ja joukot ovat koulutettuina 
ja varustettuina.
 Onnea ja menestystä maavoimien uuden taistelutavan kehittäjille!

P.S. Olisiko tuon ovelan tilalle parempi sana "älykäs" eli smart? Sehän pi-
tää sisällään aivan samat asiat.

Kolumni

"Maavoimat ottaa 
käyttöön uuden, 
ovelan taistelutavan"

Sotiemme 
klassiset 

sankarit Antti 
Rokka ja Simo 
Häyhä sekä monet 
muut ovat olleet 
oikeasti ovelia. 

nkää

Sissiosaston nitropapat järjestävät järjes-
tyksenvalvojakoulutusta reserviläisille. Nyt si-
nulla on mahdollisuus kouluttautua järjestyk-
senvalvojan tehtäviin ja täydentää osaamistasi 
reserviläishinnoin.

Reserviläisille suunnattu järjestyksenval-
vojan peruskurssin ja järjestyksenvalvojan 
voimankäytön lisäkoulutuksen koulutustiloina 
on Maanpuolustusjärjestöjen kokoushuone 
I, Döbelninkatu 2 ja samassa rakennuksessa 
sijaitseva dojo.

JV-peruskurssi
kurssimaksu: 148 eur
kurssiaikataulu:
16.5. to klo 17 – 22 6 t
17.5. pe klo 17 – 22 6 t
18.5. la klo 10 – 18 2 t teoria + 6 t 
voimankäyttöä dojolla
23.5. to klo 17 – 22 6 t
24.5. pe klo 17 – 22 6 t

Kurssin tavoitteena on antaa sen hyväksytysti 
suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksen-
valvojana. Kurssiin sisältyy kirjallinen loppu-
koe.

JV-voimankäytön lisäkoulutus
kurssimaksu: 95 eur
kurssiaikataulu:
7.6. pe klo 17 – 22 6 t voimankäyttöä dojolla
 8.6 la klo 10 – 16 6 t voimankäyttöä dojolla

Käytännön harjoituksissa harjoitellaan 
mm. väkivaltaisen henkilön kohtaamista ja 
hallintaa, voimankäyttövälineiden käsittelyä 
sekä kiinniotetun turvallisuustarkastusta.

Kurssit noudattavat järjestyksenvalvojista 
annettua lakia (533/1999) ja siihen myöhem-
min tehtyjä muutoksia.

Koulutuksista annetaan todistus jolla voi 
hakea vastaavaa hyväksyntää järjestyksen-
valvojaksi tai lisäkoulutusmerkintää omalta 
poliisilaitokselta. Kurssit edellyttävät 18 vuo-
den ikää ja hakijan tulee olla sekä luotettava ja 
rehellinen että soveltuva järjestyksenvalvojan 
tehtäviin. 

Koulutusmateriaaliin voi etukäteen tutus-
tua osoitteessa www.yritysturvallisuus.fi.

Kurssimaksut suoritetaan koulutuksen 
alussa käteisellä, kuittia vastaan. Poliisihalli-
tuksen hyväksymänä vastuukouluttajana toi-
mii Jori Ala-Keturi.

Koulutuksiin tulee ilmoittautua viimeistään 
viikkoa ennen koulutuksen alkua sähköpostit-
se osoitteeseen: seppo.kulonen@elisanet.fi

Ilmoittaudu heti! Koulutusten maksimikoko 
on 20 henkeä.

Aktiiviset yhdistykset huom! Tapahtumien 
järjestyksenvalvonta on hyvä tapa helpottaa 
tuntuvasti yhdistysten varainhankintaa.

Reserviläisten 
järjestyksenvalvojakurssit 
Helsingissä 2013

Suunnitelkaa ja tilatkaa oma vyönsolki  
arkeen ja juhlaan.

Yhteydenotot ja lisätiedot sähköpostilla: 
Myynti@mlworks.fi
GSM: 044-3777255
www.mlworks.fi

• Reserviläiset
• Tulli
• Rajavartiolaitos
• Pelastuslaitos/VPK
• Seurat
• Clubit
• Yhdistykset 
• ym.
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Lauri Törnin suomalaisen 
sotilasarvon palauttaminen

Teksti: Nuorten reserviupseerien 

toimikunta

Helsingin Reserviupseeripiirin yh-
distyksissä on noin 850 alle 30-vuo-
tiasta jäsentä. Nuorten reserviup-
seerien toimikunta perustettiin 
tammikuussa 2013 ja sen tarkoituk-
sena on kehittää ja ylläpitää erityi-
sesti nuorten toimintaa piirissä ja 
sen yhdistyksissä. Kuluvana vuonna 
toimikunnan tavoitteena on edistää 
nuorten välistä vuoropuhelua yli yh-
distysrajojen sekä tehostaa nuorille 
suunnattua tiedonvälitystä.

Toimikunta toteutti helmikuun 
alussa toimintakyselyn, johon vas-
tasi viikon aikana yli 80 nuorta eri 
yhdistyksistä. Kyselyn tavoitteena oli 
saada tietoa siitä, millaisesta toimin-
nasta nuoret reserviupseerit ovat 
kiinnostuneita. Kyselyn avulla haet-
tiin perusteita nuorten toiminnan 
kehittämiseksi. Toimikunta on tyy-
tyväinen toimintakyselyn tuloksiin 
ja eritoten siihen, että kyselyyn vas-
tanneista yli 80% antoi myös vapaata 
palautetta ja esitti kehitysideoita 
nuorten reserviupseerien toimin-

taan liittyen. Erityisesti nuoret olivat 
kiinnostuneita kertausharjoitusvuo-
rokausista ja johtamiskoulutuksesta, 
mikä ilmenee oheisesta kaavioku-
vasta.

Nuorten reserviupseerien toimi-
kunta ryhtyy toimenpiteisiin, jotka 
edesauttavat toiminnan kehittämistä 
toimintakyselyn tulosten suuntai-
sesti. Lisäksi toimikunta rohkaisee 
kaikkia nuoria olemaan myös jat-
kossa yhteydessä toimikuntaan sekä 
oman yhdistyksensä ja piirin vas-
tuuhenkilöihin nuorten toiminnan 
kehittämiseksi.

Lisätietoja nuorille suunnatusta 
toiminnasta sekä tarkemmat tiedot 
toimintakyselyn tuloksista löydät 
piirin nettisivuilta osoitteesta www.
hrup.fi/hrup-nuoret. Helsingin 
Reserviupseeripiirin nuorille on pe-
rustettu myös oma sähköpostilista, 
jonka kautta tiedotetaan erityisesti 
nuorille kohdistetuista tapahtumis-
ta. Sähköpostilistalle voit liittyä lä-
hettämällä sähköpostia osoitteeseen 
jarjesto@hrup.fi.
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Maastotoiminta ja jotokset
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Maastoammunnat

Kenttäkelpoisuuden ylläpito

Sodanajan sijoitukseen vaikuttaminen

Johtamiskoulutus

Kertausharjoitusvuorokaudet

Ryhtiä nuorten reserviupseerien toimintaan

Nuorten reserviupseerien kiinnostus eri toimintamuotoihin.

Teksti: Res. Alil. Joel Sjögren, 

Suomen Sotaveteraaniliiton ja Os. 

Lauri Törnin perinnekillan jäsen

Mannerheim-ristin ritari Lauri 
Törni sai sodan jälkeen tuomion, 
josta presidentti J.K. Paasikivi ar-
mahti hänet 23.12.1948. Kuitenkin 
kaksi vuotta armahduksen jälkeen 
6.10.1950 Paasikivi poistatti Törnin 
upseeriluettelosta kenraali Aarne 
Sihvon esityksestä. Tapaus on he-
rättänyt kummastusta näihin päiviin 
asti. Sotilasarvoa ei tuomiossa tai ar-
mahduksessa mainita erikseen. 

Vuonna 2001 kansanedustaja 
Sulo Aittoniemi esitti hallitukselle 
kirjallisen kysymyksen, miksi Törnil-
tä vietiin sotien jälkeen sotilasarvo 
ja kunnia, vaikka hän oli suurin so-
tasankarimme ja miksi sitä ei voida 
hänelle edesmenneenäkin palauttaa.

Alkuvuodesta 2004 asia oli jäl-
leen tapetilla kun kansanedustaja 
Bjarne Kallis esitti kirjallisen kysy-
myksen johon vastattiin mm: 

”Ministeri Olli-Pekka Heinonen 
on Aittoniemen kysymykseen an-
tamassaan vastauksessa selostanut 
Törnin sotilasuran vaiheita. Suomen 
irtauduttua sodasta kapteeni Törni 
siirtyi Saksaan sotilaallisiin erikois-
tehtäviin. Välirauhansopimuksen 
solmimisen jälkeen Suomi joutui so-
taan Saksaa vastaan ja sotilaallinen 
palvelu Saksassa johti siihen, että 
Törni tuomittiin 21.5.1947 Suomessa 
maanpetoksesta vapausrangaistuk-
seen sekä menettämään kansalais-
luottamuksensa määräajaksi. Silloi-
sen rikoslain mukaan kansalaisluot-
tamuksen menettäminen merkitsi 
myös sotilasarvon menettämistä.

Presidentti J. K. Paasikivi armahti 
Törnin vapausrangaistuksen suorit-
tamisesta ja palautti kansalaisluotta-
muksen jo joulukuussa 1948. Sotilas-
arvon palauttamista olisi tullut anoa 
erikseen. Tällaista anomusta Törni ei 

ilmeisesti tehnyt. Myöhemmin Törni 
värväytyi Yhdysvaltain asevoimien 
palvelukseen ja hänet ylennettiin 
aikanaan majuriksi. Törni katosi tie-
dustelulennolla Vietnamissa vuonna 
1965, ja sittemmin hänen on vahvis-
tettu tuolloin kuolleen.”

Vuonna 2005 oikeustieteiden 
tohtori Jussi Tapani tutki asian 
voimassa olleiden lainsäädäntöjen 
mukaisesti. Sotilasarvo oli mene-
tetty tuomiossa, mutta palautunut 
kansalaisluottamuksen mukana. 
Kun Sihvo lisäksi perusteli esityk-
sensä virheellisesti sotilasrikoslailla, 
sotilasarvo vietiinkin uudelleen 
hallinnollisella päätöksellä, joka juri-
disesti oli mitätön. Poistamisella up-
seeriluettelosta ei ollut oikeudellista 
merkitystä. Selvitys toimitettiin Oi-
keusministeriölle, eikä siihen saatu 
koskaan vastausta.

Tapanin mukaan silloinen oikeus-
ministeri Johannes Koskinen on yl-
lämainitussa vastauksessa tulkinnut 
kysymyksen väärin. 

Siteeraus J. Tapanin sotilasarvo-
analyysistä:

”Tasavallan presidentin armah-
duksessa ei nimenomaisesti mainittu 
sotilasarvon palauttamista. Pidän 
kuitenkin täysin selvänä, että kan-
salaisluottamuksen palauttaminen 
merkitsi oikeudellisesti myös sotilas-
arvon palauttamista Lauri Törnille. 
Sotilasarvo on eräällä tavalla loogi-
sessa kytkennässä kansalaisluotta-
mukseen. Kun syytetty tuomitaan 
menettämään kansalaisluottamuk-
sensa, hän menettää samalla auto-
maattisesti sotilasarvonsa. Tämä 
tarkoittaa käänteisesti sitä, että kan-
salaisluottamuksen palauttaminen 
armahduksen kautta palauttaa auto-
maattisesti sotilasarvon. 

Pidän täysin käsittämättömä-
nä puolustusvoimain komentajan 
esittelyä, jonka seurauksena Törni 
poistettiin upseeriluettelosta soti-

lasarvonsa menettäneenä. Puolus-
tusvoimain komentaja oli viitannut 
esittelyssään täysin virheellisesti ja 
harhaanjohtavasti SRL 18 ja 20 §:iin, 
vaikka Lauri Törni oli tuomittu pel-
kästään RL:n säännösten nojalla. 
Sotilasarvon menettäminen oli pe-
rustunut hovioikeuden ja korkeim-
man oikeuden tuomion seurauksena 
ainoastaan RL 2 luvun 14a §:ään. 
Kuten totesin aikaisemmin kohdassa 
4, pidän täysin selvänä, että Törni oli 
saanut sotilasarvonsa takaisin presi-
dentin palauttaessa hänelle kansa-
laisluottamuksen.

En halua spekuloida puolustus-
voimien komentajan – tai pikem-
minkin puolustusvoimien – motii-
veja, jotka ovat johtaneet kyseiseen 
esittelyyn. Pidän kuitenkin varsin 
todennäköisenä, että presidentti 
ei ole muistanut tarkkaan Törnin 
armahduspäätöksen sisältöä. Näin 
ollen hän on luottanut täysin puo-
lustusvoimien komentajan esittelyyn 
ja asiantuntemukseen.

Olen vahvasti sitä mieltä, että 
sotilasarvon menettämispäätöksessä 
ei ollut teknistä virhettä. Sen sijaan 
päätöstä rasitti oikeudellisesti paljon 
merkityksellisempi seikka. Törni 
menetti sotilasarvonsa hallinnolli-
sella päätöksellä, joka ei perustunut 
voimassa olleeseen lainsäädäntöön. 
Sotilasarvon menettämiselle ei ollut 
tässä tapauksessa oikeudellista pe-
rustetta, koska se voitiin menettää 
RL 2 luvun 14a §:n perusteella tilan-
teessa, jossa syytetty tuomittiin me-
nettämään kansalaisluottamuksensa. 
Sotilasarvon menettämispäätös oli 
siten itse asiassa oikeudellisessa 
merkityksessä mitätön. Tämä mer-
kitsee käytännössä sitä, että Törni ei 
menettänyt sotilasarvoaan, vaan se 
oli palautunut hänelle takaisin auto-
maattisesti jo 23.12.1948 (presidentin 
palauttaessa hänelle kansalaisluotta-
muksen).”

Työryhmä, joka koostuu Os. Lau-
ri Törnin perinnekillan jäsenistä, on 
nyt ajamassa esitystä, missä valtion-
johto ottaisi virallisen kannan pitkän 
hiljaisuuden jälkeen. Mikään viralli-
nen taho ei ole asiaa kommentoinut, 
kukaan ei tunnu edes tietävän, kuin-
ka juridisesti merkityksetön päätös 
kumottaisiin. Myöskään upseeriluet-
teloa ei ole enää olemassa, jolloin 
sinne ei voi ketään konkreettisesti 
palauttaa.

Vielä tänäkin päivänä eri instans-
sit ovat silti keränneet tuhansia 
nimiä adresseihin Törnin upseerin-
arvon palauttamisen puolesta. Yksi 
niistä oli helsinkiläinen Tuomas 
Haapman joka aloitti adressin ke-
räämisen vuonna 2008. Nyt turvau-
dutaan Haapmanin adressiin, ja se 
luovutetaan presidentti Niinistölle 
ennen Os. Törnin 70-vuotisjuhlia. 

Reserviläiset ja etenkin reser-
viupseerit jotka haluavat olla yri-

tyksessä mukana palauttamassa 
sitä kunniaa, joka kuuluu yhdelle 
Suomen merkittävimmistä sotilaista, 
kehotetaan allekirjoittamaan adres-
sin ja laittamaan sanaa kiertämään. 
Jokainen voi omalla panoksellaan 
auttaa projektin onnistumiseen.

Muistettakoon vielä, että Lauri 
Törni on ainut sotilas jonka ym-
pärille on perustettu perinnekilta, 
hän oli mukana suuret suomalaiset 
kilpailussa ja ainut suomalainen joka 
on toiminut esikuvana Hollywood-
elokuvassa The Green Berets, jossa 
häntä näyttelee John Wayne. 

Uskomme upseerinarvon palaut-
tamisen edesauttavan osaltaan myös 
Suomen maanpuolustushenkeä. Se 
olisi samalla arvokas ele sotiemme 
veteraaneja kohti, ja tekisi viimeisen 
palveluksen yhdelle suurimmista so-
tilaista kautta aikojen, joka on myös 
laajasti tunnettu ulkomailla.

Näin allekirjoitat adressin:
www.adressit.com/lauritorninupseerinarvonpalauttamisenpuolesta
Menet yllämainittuun adressiin. Siihen ilmestyvät pakolliset kentät: 
Nimi, sukunimi, paikkakunta, maa ja sähköpostiosoite.

Jos, yllämainittu nettisivu ei jostain syystä toimi – mene adressiin www.
adressit.com. Sieltä etsit adressin Haku-ruudusta sanoilla: Lauri Törnin 
upseerinarvon palauttamisen puolesta. Adressilla on tällä hetkellä vä-
hän yli 1300 nimeä. Tavoite on ainakin 5000 nimeä.
Pistä sanaa kiertämään!

Lopuksi voi vielä valita haluaako allekirjoittaja nimensä näkyviin netissä 
vai ei. Nimi näkyy tietenkin lopullisessa adressissa joka luovutetaan Ta-
savallan presidentille. 
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Teksti: Majuri Marko Maaluoto, 

Helsingin varuskunnan komendantti

Punakaartilaiset ja Saksan Itämeren 
divisioona vastakkain päävartiossa

Tammikuun lopulla alkaneen kansalaissodan 
taistelut olivat edenneet Helsinkiin huhtikuun 
puolenvälin lähestyessä. Pääkaupungissa Kei-
sarillinen palatsi, Helsingin päävartio ja Borg-
strömin tupakkatehdas olivat eräitä punaisten 
viimeisiä tukikohtia. Helsinkiin hyökänneet 
saksalaiset Itämeren divisioonan sotilaat ja eri-
tyisesti laivasto ampuivat päävartiota lähietäi-
syydeltä vastarinnan nujertamiseksi. Varsinkin 
Katajanokan puoleinen selliosasto kärsi näissä 
taisteluissa ja seinässä oli suuria ammusten te-
kemiä reikiä useissa kohdissa. Muilta osin pää-
vartio ja Keisarillisen palatsin talousrakennus 

eivät kärsineet pommituksessa erityisiä vauri-
oita. Helsingin taistelujen jälkeen päävartio oli 
jonkin aikaa saksalaisten hallinnassa.

Kaartilaisten paluu 
Helsingin päävartioon
Suomen itsenäistyttyä Helsingin päävartion ja 
useiden muiden sotilasrakennusten omistus-
suhteet olivat epäselviä. Näin ollen hoitovas-
tuu vaihteli Yleisten rakennusten ylihallituk-
sen ja sotaministeriön insinööriosaston välillä 
1920-luvulla. Kaikille Helsingin kasarmeille 
laadittiin korjaussuunnitelma, joka päävarti-
on kohdalla oli tärkeää sodan pommitusten 
vaurioiden korjaamiseksi. Päävartiossa pom-

mituksen tuhot oli saatu korjattua 1920-luvun 
alkupuolella. Päävartiokorttelin rakennusten 
käyttötarkoitus ei muuttunut Suomen itsenäis-
tymisen ja lyhyen saksalaishallinnan jälkeen, 
joten päävartio säilyi päävartiona ja Keisarilli-
sen palatsin talousrakennuksesta tuli Tasaval-
lan presidentin linnan talousrakennus.
 Toiminnallisesti päävartion länsiosa oli 
tutkintavankien ja upseerien osasto. Itäosan 
sellit puolestaan olivat pidätetyille ja arestilai-
sille, näidenkin osalta ennen kaikkea miehis-
tölle ja aliupseereille. Kansalaissodan jälkeen 
Helsingin varuskunnassa oli tuhansia puna-
vankeja leireillä, kuten esimerkiksi Santaha-
minassa, Suomenlinnassa ja Isosaaressa. Pää-
vartiossakin säilytettiin punavankeja todennä-
köisesti tutkintavankeina. Tätä varten itäsiiven 
sellien oviin kiinnitettiin metallikehykset, 
joihin pystyi pujottamaan tietyn värisen le-
vyn. Sininen levy merkitsi tavallista vankia ja 

punainen kertoi punakaartilaisesta. Metalli-
kehykset ovat edelleen ovissa ja siten muisto 
tästä historiamme vaiheesta. Käännettävä si-
nipunainen levy oli käytössä vielä 1990-luvul-
la, jolloin sininen väri tarkoitti sellin olevan 
tyhjä ja punainen puolestaan sitä, että siellä 
on ”asiakas”. Talousrakennukseen rakennettiin 
1920-luvun alussa lisää asuntoja ja siellä oli 
myös Tasavallan presidentin kanslian ensim-
mäinen autotalli. Aikanaan hevostallit muutet-
tiin kokonaisuudessaan autotalliksi, jossa käy-
tössä ne ovat edelleenkin.
 Peruskäytäntö oli pitkään sellainen, että 
jos joukko-osasto halusi sijoittaa arestilaisen 
Päävartioon sen tuli varata tälle etukäteen selli 
komendantinvirastolta. Ennen rangaistuksen 
suorittamisen aloittamista kaikki arvoesineet, 
rahat, tupakat ja muut sopimattomat tavarat 
jätettiin omaan joukko-osastoon. Päävartioon 
arestilainen tuli oman patjan kanssa ja jos ran-

Helsingin päävartion historiaa 1918—2013

Suojeluskuntalaisia päävartion eteisaulassa 1920-luvulla.

Osa 3

Ohikulkijoita päävartion pommitetun selliosaston kohdalla.Saksalaisia sotilaita päävartion edessä huhtikuussa 1918.
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gaistus kesti yli seitsemän päivää, mukana oli-
vat myös puhtaat alusvaatteet ja pesey-tymis-
välineet. Varusmiehet ja aliupseerit vietiin ker-
ran viikossa Merikasarmille saunaan, upseerit 
ja tutkintavangit puolestaan saivat peseytyä 
päävartiossa, mikäli he eivät olleet pystyneet 
järjestämään saunaa jostain muualta.
 Lokakuun 1919 alkupuolen Helsingin gar-
nisoonikäskyssä päävartion vartiopalvelus käs-
kettiin ainoastaan Suomen Valkoiselle Kaar-
tille. Myöhemmin samassa kuussa tähän käy-
täntöön tehtiin kuitenkin poikkeuksia, jotta 
vartiovelvoitteita voitiin kaikkien varuskunnan 
joukko-osastojen kohdalla hieman keventää. 
Tämän myötä esimerkiksi jo lokakuun lopulla 
Helsingin Suojeluskuntapiiri käskettiin kuu-
kaudeksi Päävartioon vartiopalvelukseen, se 
jatkoi tehtävässä säännöllisesti Suojeluskuntien 
lakkauttamiseen 1944 asti. Myöhemmin myös 
muille Helsingin varuskunnan joukko-osastoil-
le käskettiin vartiopalvelus päävartiossa, mutta 
pääasiassa tehtävä kuului Suomen Valkoiselle 
Kaartille syksyyn 1939 asti. Suojeluskuntien 
ohella näitä muita joukkoja olivat esimerkiksi 
Uudenmaan Rykmentti, Kadettikoulu, Laivas-
toasema 2, Erillinen Ilmatorjuntapatteristo 2, 
Rannikkolaivasto, Rannikkotykistörykmentti 
1, Helsingin Komennuskomppania, Laivaston 
Komennuskomppania ja Helsingin Autokom-
ppania, lisäksi Panssarirykmentti osallistui 
useana kesänä vartiopalvelukseen.
  Helsingin garnisonin Uuden vuoden aaton 
1920 päiväkäskyssä muistutettiin siitä, että jos 
upseeri käyttäytyy arvolleen sopimattomas-
ti, tulee Komendanttihallituksen päivystävän 
adjutantin henkilökohtaisesti mennä palaut-
tamaan järjestystä ja ilmoittaa asiasta heti 
komendantille. Lisäksi päävartiossa ei saanut 
olla sellaista tilanahtautta, ettei sinne voisi si-
joittaa sopimattomasti käyttäytynyttä upseeria. 
Suomessa alkoholia koskeva kieltolaki oli voi-
massa 1919 – 1932, mutta esimerkiksi upseeri-
kerhoilla juotiin muutakin kuin teetä ja kahvia.
 Arestirangaistuksen suorittajien ohella 
päävartion länsisiivessä säilytettiin tutkinta-
vankeja omissa selleissään tai ainakin aresti-
laisten kanssa samassa sellissä säilyttämistä 
tuli välttää. Tähän ohjeistukseen sisältyi myös 
se, että vähäisempien ja vakavampien rikosten 
tekijät, upseerit ja sotilasvirkamiehet, aliupsee-
rit sekä miehistö tuli pitää toisistaan erillään. 
Tutkintavankien etuutena arestilaisiin verrat-
tuna oli lukeminen ja kirjeiden vastaanottami-
nen. Lisäksi heillä oli oikeus kustantaa itselleen 

parempi ruoka, jos päävartioon toimitettu ”pe-
rusruoka” ei ollut riittävän hyvää.

Päävartion aulavartio ja Tasavallan 
presidentin linnan kunniavartio
Helsingin päävartion vartio-osaston näkyvim-
pinä tehtävinä ovat olleet alusta alkaen Tasa-
vallan presidentin linnan kunniavartio ja pää-
vartion aulavartio. Näiden lisäksi ulkona oli 
pitkään kanavavartiomies, jonka eräänä teh-
tävänä oli pitää sivulliset pois sellien ikkunoi-
den luota. Syynä tähän oli se, että arestilaiset 
ja vangit saattoivat kerjätä ikkunoista ja heidän 
ystävät, sukulaiset tai satunnaiset ohikulkijat 
puolestaan antoivat heille tupakkaa tai jotain 
muuta sopimatonta. 1960-luvulla kanavavar-
tiomiestä saatettiin tarvita senkin johdosta, 
että selleistä puuttuivat lyhyen aikaa kalterit ja 
pakeneminen oli suorastaan liian helppoa.
 1920-luvulla Tasavallan presidentti ei ollut 
kaikille vartiomiehille ulkonäöltä tuttu, sillä 
tervehtimisestä ja kunnian tekemisestä piti 
erikseen muistuttaa päiväkäskyissä. Muillekin 
kuin vartiossa olleille Tasavallan presidentin 
ulkonäkö saattoi olla vieras, tämän johdosta 
päiväkäskyn muistutus oli tarkoitettu kaikille 

sotilaille. Huomautus oli erittäinkin aiheelli-
nen, koska Tasavallan presidentti liikkui paljon 
jalan ja oli siten sotilaiden kanssa tekemisissä.
 Kaikessa aseenkäsittelyssä ja varsinkin var-
tiopalveluksessa asekäsittelyn tulee olla huo-
lellista. Ladatun aseen huolimaton käsittely ja 
laiminlyönti johtivat vartiomiehen kuolemaan 
toukokuussa 1926. Tässä onnettomuudessa 
Suomen Valkoisen Kaartin sotilas kuoli pää-
vartiossa vahingonlaukaukseen vartionvaih-
don yhteydessä. Osasyynä tapahtuneeseen oli 
se, että vaihdonjohtaja ei ollut vartio-ohjeen 
edellyttämällä tavalla paikalla johtamassa toi-
mintaa.
 Talvella 1937 vartio-osasto tarvitsi tavan-
omaista enemmän lämmintä juotavaa, jonka 
johdosta päävartioon toimitettiin vartio-osas-
tolle tavanomaista enemmän teetä, sokeria ja 
kenttämukeja. Päävartiossa puolestaan oli kat-
tila teeveden lämmittämiseen.

Tasavallan presidentin autonkuljettajana toiminut autosotamies Veikko Hallia kuvattuna talousrakennuksen autotallin edustalla vuonna 1947.

Muisto eräästä vahingonlaukauksesta päävartion 

päivystyshuoneessa.

Sellin ovi vuodelta 1876 ja metallikehykset 

punaista tai sinistä levyä varten.

Sotavuodet 1939 – 
1945 ja varuskunnan 
komendantille ei purnata
Talvisodan alkamisen myötä Suomen Val-
koinen Kaarti joukko-osastona käytännössä 
lakkasi olemasta Helsingissä, sen sijaan Suo-
men Valkoisen Kaartin soittokunta jatkoi 
toimintaansa varuskunnassa vielä yli vuoden 
joulukuun loppuun 1940. Arkistolähteet eivät 
yksityiskohtaisesti kerro mitkä joukko-osastot 
asettivat vartiomiehistön Helsingin päävarti-
oon talvisodan aikana, mutta ainakin vuoden-
vaihteessa 1939 - 1940 vartioiden tarkastajat 
ja järjestyspartiot käskettiin Helsingin Var-
tiopataljoonasta, Helsingin Laivastoasemalta, 
Helsingin Suojeluskuntapiiristä, Helsingin 
Komendantinvirastosta, Rannikkotykistö-
rykmentti 1:stä, Ilmatorjuntarykmentti 1:stä 
ja Helsingin Komennuskomppaniasta. To-
dennäköisesti samat joukot ovat myös asetta-
neet vartiomiehistön, mutta päävastuu lienee 
kuulunut Vartiopataljoonalle ja Komennus-
komppanialle. Vartiopataljoona –nimeä voi-
daan pitää jonkinlaisena ”työnimenä”, koska se 
oli käytännössä vuorollaan jokin tietty kenttä-
armeijan pataljoona.
 Sotien aikana epäsotilaallinen pukeutumi-
nen, sopimaton käyttäytyminen, juopottelu, 
luvattomat poissaolot, asiakirjojen väärentä-
minen ja valehtelu olivat yleisiä syitä joutua 
arestiin päävartioon. Näin kävi esimerkiksi 
kahdelle Talouskomppanian korpraalille, jot-
ka eivät totelleet varuskunnan komendantin 
kehotuksia ja käskyjä kesäkuussa 1941. Eräässä 
toisessa tapauksessa Helsingin Varuskuntapa-
taljoonan sotilaan vuorokauden vartiovuoro 
päävartiossa vaihtui kymmenen päivän ares-
tiksi vartioon valmistautumisen aikaisesta 
juopottelusta.
 Kesäkuussa 1942 Helsingin päävartio sul-
jettiin viikoksi desinfiointia varten. Tämä oli 
erittäin tärkeä toimenpide syöpäläisten leviä-
misen estämiseksi. Tuona aikana kaikki pääl-
lystöön, alipäällystöön ja miehistöön kuuluvat 
arestilaiset, tutkintavangit ja pidätetyt olivat 
Santahaminassa.
 Päävartiossa mikään ei oleellisesti muut-
tunut sotavuosina, sillä vartiopalvelus jatkui 
lähes entiseen tapaan. Näkyvimpänä piirtee-
nä sitä kosketti sama pimentämisvelvollisuus 
kuin muitakin kaupungin rakennuksia, sen 
käytännön toteuttaminen kuului Helsingin 
Komendantinvirastolle. Pimentämisen ohella 
kaupunkikuvaan vaikutti öinen ulkonaliik-
kumiskielto, jonka valvonta kuului osaltaan 
järjestyspartioille. Sotien aikana Helsingin va-
ruskunnassa oli paljon joukkoja, helsinkiläisiä 
lomalla olevia sotilaita oli runsaasti ja myös 
saksalaisia sotilaita liikkui kaupungilla. Hel-
singin Komendantinviraston ohella Helsingis-
sä oli Saksalainen komendantuuri ja sen Pai-
kalliskomendantinvirasto. Tämä toimi osan 
aikaa samassa rakennuksessa Aleksanterinka-
dulla kuin Helsingin Komendantinvirasto. So-
tavuosina 1939 - 1945 päävartiossa säilytettiin 
tavanomaisten arestilaisten ja vankien ohella 
ainakin rintamakarkureita ja toisinajattelijoi-
ta.
 Sotien jälkeen arestilaisten päävartioon 
mukanaan tuotavien petivaatteiden ”laatuvaa-
timuksia” tarkennettiin. Alipäällystöön ja mie-
histöön kuuluvilla arestilaisilla ja tutkintavan-
geilla tuli olla mukanaan patjan ohella tyyny. 
Molempien piti olla kunnollisesti täytettyjä ja 
ehdottomasti ehjiä. Rikkinäisiä ei saanut tuo-
da päävartioon ollenkaan, myöskään arestilai-
silla ei saanut olla syöpäläisiä. 
 Jatkosodan päätyttyä Suojeluskunnat ja 
Lotta-järjestö jouduttiin lakkauttamaan rau-
hansopimuksen mukaisesti. Näin loppui 25 
vuoden ajan vartiohenkilöstöä asettaneen 
Helsingin Suojeluskuntapiirin historia päävar-
tiossa.
 Artikkeli perustuu majuri Marko Maaluo-
don Helsingin päävartion, Helsingin varus-
kunnan ja Kaartin Pataljoonan historiaa kä-
sitteleviin tutkimustöihin. Artikkeli on kuusi-
osainen, ensimmäinen osa käsitti vuosia 1757 
– 1840, toinen osa vuosia 1840 – 1918 ja tämä 
kolmas osa vuosia 1918 – 1945. Neljäs osa kä-
sittelee vartioparaatin historiaa, viides osa 
vuosia 1945 – 1991 ja sarjan päättävä kuudes 
osa vuosia 1991 – 2013. Artikkelissa on käytet-
ty monipuolisesti arkisto- ja kirjallisuuslähtei-
tä.
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Ikuinen puolivallaton 
poikamies

Lauri Törni oli syntynyt 28.5.1919 
Viipurissa ja sittemmin on varmis-
tunut, että hän kuoli Vietnamin 
tasavallassa sattuneessa helikopte-
rionnettomuudessa 46-vuotiaana 
18.10.1965.

Törni oli ammattisotilas, joka loi 
uransa kolmen eri lipun alla, Suo-
men, Saksan ja Yhdysvaltojen, ja 
palveli lopulta kaikissa näissä armei-
joissa kapteenina.

Erikoisjoukkojen miehenä häntä 
voi myös pitää eräänlaisena palkka-
sotilaana, vaikka hänen pääasiallinen 
motiivinsa oli kommunisminvastai-
nen taistelu. Muu oli sille alisteista.

Ilmeisesti talvisodan kokemukset 
muokkasivat hänen persoonallisuut-
taan. Syntymäkaupunkinsa Viipurin 
luovuttaminen venäläisille nostatti-
vat hänessä vihaa venäläisiä kohtaan.

Rankka työ leimasi myös hänen 
tapaansa viettää vapaa-aikaa. Hän eli 
poikamieselämää eikä hänellä ollut 
koskaan aikaa avioitua. Kihloissa 
hän oli kerran - vain pari viikkoa.

Törni oli aina poikamaisen kiin-
nostunut kaikesta uudesta sotatek-
niikasta. Hänen sotilasuransa kesti 
28 vuotta, jona aikana hän ei säästel-
lyt itseään eikä voimiaan.

Voimia hänellä riitti. Miehellä oli 
pituutta 178 senttiä ja ruumiinmuoto 
tanakka. Kasvot olivat kartiomaiset 
alaspäin ja silmät siniharmaat kuten 
kylmähermoiselle sopiikin.

Varusmiehenä talvisotaan
Lauri Törnin isä oli rannikkolaivuri, 
merikapteeni ja sittemmin talonmies 
Jalmari Törni ja äitinsä Rosa os. Ko-
sonen. Perheessä oli myös kaksi ty-
tärtä. 

Kansakoulun jälkeen Lauri Törni 
kävi pari luokkaa Viipurin reaalily-
seota ja sitten kauppakoulua. Hän oli 
aktiivinen suojeluskuntapoika, mut-
ta ei koskaan ollut mukana puolue-
elämässä. Liikealan kokemuskin jäi 
häneltä lyhyeeseen harjoitteluun Vii-
purin Starckjohanin rautakaupassa.

Lauri Törni pääsi 3.9.1938 suo-
rittamaan vapaaehtoisena asevel-
vollisuutta JP 4:ään Kiviniemeen, 
mistä alkoi 28 vuotta kestänyt lähes 
katkeamaton sotilasura.

Törni yleni asevelvollisaikaan ali-
kersantiksi (1.3.1939) ja oli RAUK:n 
parhaita oppilaita. Hänen asevelvol-
lisuutensa olisi päättynyt 16.11.1939, 
mutta hän joutui JP 4:n riveissä 
YH:n myötä talvisotaan.

Talvisodassa Törni oli mukana 
Laatokan koillispuoleisissa tuho-

amistaisteluissa toimien partionjoh-
tajana ja sattumalta myös väliaikai-
sena komppanianpäällikkönä. Törni 
kohtasi johtajatta olleen ruotsinkie-
lisen komppanian (1./ErP 18) rippeet 
ja hän otti sen oma-aloitteisesti 
johtoonsa. Kesken taistelujen hänet 
komennettiin RUK:n kurssille no. 45 
Niinisaloon, minkä hän suoritti 5.2. 
- 27.4.1940, joten talvisodan loppu-
taisteluihin hän ei enää osallistunut.

RUK:n jälkeen Törni komen-
nettiin JR 12:een, missä hänet ylen-
nettiin vänrikiksi. Sieltä hän pääsi 
1.7.1940 ylimääräiseen upseerin 
vakanssiin 4. prikaatiin, missä hän 
palveli joukkueenjohtajana.

Ensimmäinen Saksan 
komennus
Lauri Törni ilmoittautui vapaaeh-
toiseksi Saksaan lähtijäksi 13.5.1941, 
kun "Oy Insinööritoimisto Ratas" 
värväsi suomalaisia sotilaspalveluk-
seen sinne. Saksaan Törni ja joukko 
muita vapaaehtoisia lähti Vaskiluo-
dosta Bahia -laivalla 2.6.1941.

Suomalaisia vapaaehtoisia vär-
väytyi Saksaan yhteensä 1 407. He 
olivat keskimäärin 18-20 -vuotiaita, 
joten heidän joukossaan Törni oli 
vanhemmasta päästä (22-v). Lähti-
jöistä 79 prosenttia oli suojeluskun-
talaisia ja 20 prosenttia IKL:n tai 
sen nuorisojärjestön Sinimustien 
jäseniä. Lähtijöissä oli oikeistoradi-
kaaleja kolme kertaa enemmän kuin 
suomalaisissa keskimäärin. Törni oli 
vain suojeluskuntalainen.

Suomalaisten värvääminen Sak-
saan oli alunperin laillista ja tietois-
ta. Vapaaehtoisten laivaukset aloi-
tettiin 6.5.1941 ja viimeinen erä lähti 
5.6.1941. Myöhemmin järjestettiin 
vielä täydennysmiesten kuljetuksia.

Esimerkiksi SDP:n sisäpiirille 
asiaa koskeneen raportin (Salainen 
N:o 053) esitteli toukokuussa 1941 
puoluesihteeri Aleksi Aaltonen, joka 
oli saanut sen Valposta. Presidentti 
Risto Ryti antoi vielä 17.6.1941 sa-
laisen asetuksen, millä hän määräsi 
Saksan SS:ssä suoritetun palveluksen 
rinnastettavaksi palvelukseen Suo-
men armeijassa.

Suomalaiseen vapaaehtoispatal-
joonaan (SS Freiwilligen Bataillon 
Nordost) tuli kuitenkin suhteessa 
niin paljon upseereita, että kaikille 
ei riittänyt mielekästä palvelua, vaan 
he joutuivat syrjästäkatsojiksi pää-
semättä itse johtamaan. He saivat 
kuitenkin vastaavat upseerinarvot 

kuin Suomen armeijassa. Törni oli 
18.6.1941 lukien SS-joukoissa Unter-
sturmführer, joka vastasi vänrikkiä.

SS-joukot olivat Saksan valtakun-
nan suojajoukkoja (Schutzstaffel), 
eivätkä ne alunperin edes kuuluneet 
asevoimien kokoonpanoon eivätkä 
niiden sotilasarvot olleet henkilö-
kohtaisia vaan tehtävänmukaisia. 
Suomalainen vapaaehtoispataljoona 
tosin liitettiin ase-SS:ään (Waffen-
SS), joka oli liitetty asevoimiin ja 
jonka asepuku ei ollut musta vaan 
sama vihreä kuin armeijan sotilail-
la. Arvot ja merkit olivat sen sijaan 
koko SS:ssä samat.

Törni ei viihtynyt Wienin Schön-
brunnin kasarmeilla (nyk. Fasan-
gartenkaserne) pitkään, vaan kuul-
tuaan Suomen joutumisesta sotaan, 
hän palasi 16 upseerin ryhmässä 
kotimaahan jo 23.7.1941 ehtimättä 
vannoa sotilasvalaa. SS-miehet van-
noivat valan vasta rintamalle lähties-
sään. Silti Törni sai vielä jälkikäteen 
11.12.1943 saksalaisen 2. luokan Rau-
taristin.

Törnin rankat sissijotokset
Lauri Törni päätyi Jv.koul.k-2:n 
kautta I Divisioonaan kuuluneeseen 
Kevyeeseen Osasto 8:aan Aunuksen 
Kutselkään ja Vieljärvelle, missä hän 
ilmoittautui 9.8.1941 sen komentajal-
le Lars Rönnquistille. Törni sai joh-
toonsa kk-joukkueen (1./KevOs 8), 
mistä muodostettiin 15.8.1941 pans-
sarijoukkue, jossa oli kolme sotasaa-
liiksi saatua panssarivaunua ja kaksi 
panssariautoa. Joukko eteni Aunuk-
sesta ja Petroskoista aina Kontupoh-
jan kautta Karhumäkeen. KevOs 8 
oli koottu pääasiassa Eurasta ja Kiu-
kaisista.

Seuraavana talvena Törni haa-
voittui vakavasti hiihdettyään 
partioretkeltä palatessaan omaan 
putkimiinaan yöllä 26.3.1942 Ma-
luussa. Hän lähti tuolle vanginsiep-
pausretkelle luvatta, omin päin, ja 
komppanian päällikkönsä suureksi 
harmiksi. Hän haavoittui huolimat-
tomuuttaan ja sai sirpalevammoja 
eri puolille ruumista, mistä seurasi 
osittainen halvaus.

Hänen tiensä johti kenttäsairaala 
66:n (Petroskoissa) kautta sotasai-
raala 27:ään Seinäjoelle, jossa hän 
joutui olemaan juhannukseen 1942 
asti. Hän palasi rintamalle luutnan-

tiksi ylennettynä 28.6.1942 samaan 
osastoon. Hyökkäysvaiheen muu-
tuttua asemasodaksi ja KevOs 8:n 
hajotuksen jälkeen Törni siirrettiin 
27.7.1942 JR 56:n 5. komppaniaan.

Kun kenttäarmeijasta ryhdyt-
tiin vapaaehtoisuuden pohjalta 
perustamaan erityistehtäviä varten 
tilapäisiä sissikomppanioita, perus-
tettiin myös 1. divisioonan käskystä 
sellaisia lopulta kolme. 1. jääkäri-
komppanian perusti JR 35 ja 2. jää-
kärikomppanian JR 56. Jälkimmäisen 
päälliköksi tuli Törni.

Nämä komppaniat tekivät kaksi 
partiomatkaa Paateneen Vääräkos-
ken maastoon. Toista partiomatkaa 
varten perustettiin vielä 3. jääkäri-
komppania 3. prikaatista (Sininen 
prikaati).

2. jääkärikomppania oli 150 mies-
tä käsittävä kevyt mutta tulivoimai-
nen sissiyksikkö. Sissikomppaniat 
kuitenkin hajotettiin jo 16.4.1943.

15 - 17.6.1943 siirtyi 1. divisioona 
ylipäällikön reserviksi Käppäselän 
- Karhumäen alueelle ja samalla 
divisioona sai tehtäväksi suojata ja 
varmistaa hyvin laajan takamaaston 
vihollisen partisaaneilta ja desanteil-
ta.

Tässä tarkoituksessa perustettiin 
Törnin johdossa erityinen 1. divi-
sioonaan desantintorjuntaosasto. 
Sen vahvuus oli noin 65 miestä ja se 
kykeni itsenäiseen operointiin myös 
syvällä vihollisen linjojen takana. 
Myös ryhmät oli muodostettu niin, 
että kukin niistä pystyi itsenäiseen 
toimintaan, myös ilmakuljetettuna.

 "Törnin porukka" toimitti kauko-
partiointia, väkivaltaista tiedustelua, 
vanginsieppauksia ja desanttientor-
juntaa.

Marraskuun keskivaiheilla 1943 
divisioona sai ennakkotiedon jou-
tumisesta joulukuussa uudelleen 
etulinjaan, nyt Maaselän kannaksen 
luoteisosaan, Seesjärvestä kaakkoon.

Sotilaspoliittinen tilanne oli suu-
resti muuttunut saksalaisten joudut-
tua perääntymään. Myös Suomen 
rintamalla venäläiset olivat muut-
tuneet entistäkin aktiivisemmiksi 
ja suomalaiset odottivat joutuvansa 
ehkä uudestaan liikkuvaan sotaan.

Tilanteen muuttuminen antoi 
divisioonan johdolle aiheen muo-
dostaa vapaaehtoisista taistelijoista 
noin 150-160 miestä käsittänyt tuli-
voimainen, fyysisesti kovakuntoinen 
ja hyökkäystehtäviin koulutettu jää-
kärikomppania. Joukko koostui rin-
tamakokemusta saaneista nuorista 
sotilaista ja sillä oli runsaasti kevyttä 
automaattiaseistusta.

 Komppanian runkona käytettiin 
Törnin desantintorjuntaosastoa ja 
komppanian päälliköksi tuli itse 
Lauri Törni. Osasto Törnistä tuli 
eräänlainen divisioonan komentajan 
"operatiivinen nyrkki".

Sen miehistö ei muodostanut 
kotipaikkojensa ja ammattiensa puo-
lesta ehyttä kokonaisuutta. Miehistö 
valittiin karsintojen perusteella. 
Kaikilta edellytettiin hyvää fyysistä 
kuntoa, valioluokan sotilastaitoja ja 
henkistä kestävyyttä.

Osasto Törniin tuli täydennys-
miehenä JR 35:n 9. komppaniasta 
12.2.1944 myös konepistoolimies 
Mauno Henrik Koivisto. Koivisto on 
muistellut sodan viimeistä kesää: "Se 
oli kauheaa ... usein mietittiin, että 
kuinka tässä käy".

Heinä-elokuussa 1944 osastoa 
käytettiin vastaiskuihin sellaisissa 
kohdissa, joissa rintama oli murtu-
nut. Se tarkoitti käytännössä sitä, 
että jääkärit joutuivat taistelemaan 
vailla divisioonan tukea. Törnin jää-

Kapteenina kolmen lipun alla

Lauri Allan Törni 28.5.1919—18.10.1965

Vantaan Reserviläiset järjestää yhteistyössä muiden pääkaupunki-
seudun reserviläisjärjestöjen kanssa Törnijotoksen viikonloppuna 
20-22.9.2013. Tikkurilan reserviupseerien ja Pohjois-Helsingin 
reserviupseerien jäsen, Euroopan sotahistorian dosentti, ylil(res) 
Markku Salomaa kertoo oheisessa artikkelissaan Lauri Törnin 
poikkeuksellisen elämäntarinan. Salomaa on kirjoittanut Lauri 
Törnistä myös Sotilasaikakauslehdessä ja Suomen Kuvalehdessä 
sekä julkaissut hänen virallisen elämänkertansa Suomen Kansallis-
biografiassa vuonna 2000.

Törni 
ilmoit-
tautui 

vapaaehtoiseksi 
Saksaan lähtijäksi 
13.5.1941, kun 
"Oy Insinööri-
toimisto Ratas" 
värväsi suoma-
laisia sotilaspal-
velukseen sinne.

Osa 1

Lauri Törni SS-untersturmfürer 

(SS-vänrikki) 1941.

Lauri Allan Törni 1944. Larry A. Thorne 1960.



 13Helsingin Reservin Sanomat  >  3 /2013  >  12. huhtikuuta   

käreitä kiidätettiin paikasta toiseen 
kuorma-autoilla. Usein nämä taiste-
lut olivat kohtaamistaisteluja etene-
vän vihollisen kanssa.

 Kun osasto lähti 1944 viimeiseen 
vastaiskuunsa, oli miehiä jäljellä 
enää 55.

Törnille oli heti Kuusniemen 
taistelun jälkeen 17.3.1944 ehdotet-
tu 2. luokan Mannerheim -ristiä, 
mutta sitä ei jostain syystä hänelle 
silloin suotu. Ravamäen taistelun 4 
- 5.7.1944 jälkeen lähettiin lisäperus-
tein varustettu uusi ehdotus pääma-
jaan ja 9.7. risti myös myönnettiin.

 Ylipäällikölle kesällä 1944 luovu-
tetussa raportissa Törnin todettiin 
osoittaneen "erinomaista henki-
lökohtaista urhoollisuutta, suurta 
johtajataitoa, rohkeutta päätösten 
teossa, mutta samalla kylmäveristä 
harkintaa".

 Raportti johti Törnin nimittä-
miseen Vapaudenristin 2. luokan 
Mannerheim -ristin ritariksi no. 144. 
Ylipäällikkö perusteli nimityspäätös-
tään näin:

 "Luutnantti Törni on kunnostau-
tunut tämän sodan aikana jääkäri-
joukkueen ja -komppanian päällik-
könä monilla taistelu- ja kaukopar-
tioretkillä sekä kahden viime vuoden 
aikana osoittanut omaavansa mitä 
parhaimmat taistelijan ja neuvok-
kaan sissipäällikön ominaisuudet."

 Vajaata kahta viikkoa ennen vä-
lirauhan tuloa Törni ylennettiin vielä 
kapteeniksi.

 Lokakuussa 1944 Törni ja hänen 
komppaniansa asealiupseeri Arvo 
Männistö kätkivät noin ryhmän kä-
siaseistuksen Enon korpimaastoon 
siltä varalta, että venäläiset olisivat 
miehittäneet Suomen välirauhanso-
pimuksen jälkeen.

 Kätkö tehtiin jyrkän kallioseinä-

män onkaloon. Sinne vietiin sateisen 
synkkänä yönä sellaisia konepistoo-
leja, kiväärejä, pikakivääri ja ampu-
matarvikkeita, jotka olivat yksikön 
kirjanpidossa ylimääräisinä. Aseet 
olivat kesän 1944 torjuntataisteluissa 
sotasaaliiksi saatuja tai omilta kaa-
tuneilta talteen korjattuja. Aseiden 
joukossa olivat Lauri Törnin sodassa 
käyttämät konepistoolit ja Mauno 
Koivistolla viimeisimmäksi ollut 
Degtjarev -pikakivääri no. 3834.

Toinen Saksan komennus
Lauri Törni kotiutettiin 4.12.1944 ja 
hän asui aluksi vanhempiensa luona 
Vaasassa, missä tapasi yhden SS-
joukoissa palvelleen toverinsa, Jalo 
Solmu Korpelan. Lapin sotaan suo-
malaisia SS-miehiä ei kelpuutettu jo 
yksistään Saksalle antamansa soti-
lasvalan vuoksi, mikä tosin oli Tör-
niltä jäänyt vannomatta.

Korpelan kanssa Törni suostui 
21.1.1945 lähtemään uudestaan Sak-
saan entisen kaukopartiomiehen, 
merimiehen ja saksalaisten etap-
pimiehen John Artur Björklundin 
värvääminä.

Matkaan he lähtivät salaa Kaski-
sista yöllä 23.1. saksalaisella sukellus-
veneellä, joka oli saapunut Pohjan-
lahden suun miinakenttien aukkojen 
kautta ongelmitta sen ansiosta, että 
aluksella oli kapteeni N.N.Pancken 
rinnalla miinakarttoineen Suomen 
laivaston luutnantti Seppo Veli 
Heikkilä, joka oli Saksassa ylennetty 
niin ikään kapteeniksi.

U-vene oli lastattu sukellusvenei-
den tukikohdassa Swinemündessä 
juuri Suomen operaatiota varten. 
Veneen torpedo-osastoihin oli ka-
sattu pistooleja, konepistooleja, näi-
den ampumatarvikkeita, räjähteitä 
sekä radiolaitteita ja näiden akkuja 

saksalaisten suunnittelemalle vas-
tarintaliikkeelle, jota olisi johtanut 
"Vapaan Suomen varjohallitus". 
Matkallaan vene poikkesi vielä 
Libaussa (Liepája) Latviassa täyttä-
mässä polttoainetankit.

 Kyse oli suurisuuntaisesta hank-
keesta, jonka kokonaisuutta Törni 
ei mitenkään voinut tietää. Vallan-
kaappaushankkeen "aivo" oli Saksan 
ulkoministeri Joachim von Rib-
bentrop, mutta ajatus oli syntynyt 
SS:n ja Valtakunnan turvallisuuden 
keskusviraston (RSHA) piirissä jo ai-

emmin, kun tietoja suomalaisten sa-
laisista rauhantunnusteluista tihkui.

 Mallina käytettiin Vidkun 
Quislingin johtamaa Norjaa, jonka 
diktatuuri oli saksalaisten luoma. 
Vastaavasti saksalaiset ottivat soti-
lasvallankaappauksella vallan myös 
Unkarissa 19.3.1944, kun siellä oli 
haudottu rauhanhankkeita. Unka-
rin saksalaismielinen pääministeri 
F.Szalási ja muut keskeiset ministerit 
päätyivät Saksan romahdettua hir-
teen (12.3.1946).

 Valmistelut oli aloitettu pian 
Ribbentrop-sopimuksen allekirjoit-
tamisen jälkeen (26.6.1944), kun 
Saksa halusi varmistaa suomalaisten 
liittolaisuuden vastineeksi aseavulle, 
jolla puna-armeijan suurhyökkäys 
pysäytettiin kesällä 1944.

 Käytännössä kaappaushanketta 
organisoi Suomen puolelta evers-
tiluutnantti Sergei Johan Christian 
Fabritius ja vakoilun osalta diplomi-
insinööri Karl Johan Albert Sund-
holm sekä Saksan puolelta Fregat-
tenkapitän (komentaja) Alexander 
Cellarius ja SS-Sturmbannführer 
(majuri) Alarick Bross.

 Sukellusvene ajoi ensin Libau-
hun ja sieltä edelleen Danzigiin ja 
lopulta Schwinemündeen. Sieltä 
Fabritius, Törni ja Korpela kuljetet-
tiin autolla samalla Üsedomin saa-
rella Pommerinlahden rannalla noin 
10 kilometrin päässä sijainneeseen 
Heringsdorfin kylpyläkaupunkiin ja 
siellä erääseen hotelliin, missä toimi 
"Sonderkommando Nordin" (Eri-
koisosasto Pohjoinen) päämaja.

 Sieltä tätä suurisuuntaista vasta-
rinta-, vakoilu- ja sabotaasitoimintaa 
Suomen ja Neuvostoliiton alueelle 
suunniteltiin ja siellä toimi myös sen 
johto- ja viestikeskus.

 Helmikuussa Törni ja Korpela 
passitettiin edelleen juuri tällaiselle 
erikoiskurssille noin 150 kilometriä 
Berliinin suuntaan Neustrelitzin 
kaupunkiin, missä oli myös muita 
suomalaisia SS-miehiä. Kaikki tois-
takymmentä suomalaista esiintyivät 
univormuissa.

 Kurssilla oli opettajina useita 
saksalaisia insinöörejä ja muita 
asiantuntijoita, jotka opastivat kä-
sittelemään erittäin suuritehoisia 
räjähdysaineita, räjähtäviä täyteky-
niä ja sikareja ym. Lisäksi opetettiin 
ratsastusta, ammuntaa jne.

 Kurssi kesti kaksi viikkoa, minkä 
jälkeen siirryttiin takaisin Herings-
dorfiin, missä valmennus jatkui.

 Rintaman lähestymisen vuoksi 
koko kurssi siirrettiin maaliskuun 

puolivälissä Tanskan rajalle Flens-
burgiin. Matka kesti jatkuvan ilma-
vaaran vuoksi kokonaisen viikon, 
jona aikana Törni ja Korpela joivat 
aikansa kuluksi kymmeniä pulloja 
konjakkia, koska asuivat samassa ju-
nanvaunussa, mihin "Kommandon" 
viinavarasto oli sijoitettu.

 Kuulustelupöytäkirjan mukaan 
(13.9.1946) "kertoi Törni panneensa 
sukellusvenematkalla merkille, että 
Libauta ja Danzigia tyhjennettiin".

 "Tästä oli hän jo silloin tehnyt 
sen johtopäätöksen, että Baltian 
maita kokonaisuudessaan tyhjen-
nettiin. Heringsdorfissa oli Törni 
ensi kertaa keskustellut Fabritiuksen 
kanssa Saksan silloisesta sotilaal-
lisesta tilanteesta, jolloin Törnin 
muistaman mukaan Fabritius, laati-
essaan Suomea koskevaa sotilaallista 
tilanneselostustaan, oli maininnut 
tekevänsä sen vain siinä mielessä, 
että hän sen avulla olisi päässyt ta-
kaisin Suomeen."

 "Tällöin oli Fabritius myös lausu-
nut käsityksenään, että Saksan soti-
laallinen tilanne oli aivan toivoton ja 
että Saksa tuli pian romahtamaan."

 "Berliinistä palatessaan oli Fab-
ritius kertonut, että hänelle oli siellä 
tehty sabotaashitoimintaa Suomessa 
koskevia esityksiä, mutta että hän oli 
tästä jyrkästi kieltäytynyt. Samalla 
oli Fabritius myös varoittanut Törniä 
ryhtymästä mihinkään sabotaashite-
koihin tai vakoilutoimintaan."

 Fabritius oli joka tapauksessa 
esittänyt suunnitelmansa aseelliseen 
toimintaan ryhtymisestä Suomen ja 
Neuvostoliiton sotavoimia vastaan. 
Hän esitti sen ja listan vastarinta-
liikkeen tarpeista Hitlerin lähipiiriin 
kuuluneelle kenraalieversti Ernst 
Kaltenbrunnerille ja tämän esikun-
nalle Berliinissä 10-11.2.1945.

 Fabritius toimitettiin takaisin 
Suomeen 21.2. vastaisena yönä las-
kuvarjolla saksalaisesta lentokonees-
ta Porin lähelle yhdessä saksalaisen 
yhdysmiehen kanssa ja nämä ryhtyi-
vät heti toimeen.

 Maaliskuun puolivälissä 1945 
Cellarius ehdotti Törnille ja Kor-
pelalle, että nämä lähtisivät Norjan 
kautta Suomeen vakoilu- ja sabotaa-
shitehtäviin. Törni ja Korpela kiel-
täytyivät jyrkästi sanoen, että "emme 
tule toimimaan Suomea vastaan", 
jolloin Cellarius suuttui ja totesi, että 
tällaisissa tapauksissa on Saksassa 
lyhyt laki:

Jatkuu seuraavassa 
numerossa.

Jaltan kokouksessa Krimillä 4.—11.2.1945 liittoutuneiden johtajat sopivat jo Saksan tulevasta miehityksestä. Vasemmalta 

Britannian Winston Churchill, USA:n Franklin D. Roosevelt ja Neuvostoliiton Josif Stalin.

Berliinin keskusta valtauksen jälkeen 1945.
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Vuoro pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu
HUHTIKUU
pistooli r2 16.4.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 14.4
kivääri150m 18.4.2013 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro Su 14.4
pistooli r2 20.4.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Su 14.4
kivääri150m 20.4.2013 klo.12-16 keskusA150m viikkovuoro Su 14.4
pistooli r2 23.4.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 21.4
kivääri150m 25.4.2013 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro Su 21.4
kivääri300m 25.4.2013 klo.17-21 keskusA300m viikkovuoro Su 21.4
pistooli r2 30.4.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 28.4
TOUKOKUU
kivääri150m 2.5.2013 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro Su 28.4
kivääri300m 2.5.2013 klo.17-21 keskusA300m viikkovuoro Su 28.4
pistooli r2 4.5.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Su 28.4
kivääri MPKK 150m 4.5.2013 klo.12-16 kad150m viikkovuoro Su 28.4
pistooli r2 Ti7.5.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 5.5
kivääri150m To8.5.2013 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro Su 5.5
pistooli r2 11.5.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Su 5.5
kivääri MPKK 150m 11.5.2013 klo.12-16 kad150m viikkovuoro Su 5.5
pistooli r2 Ti14.5.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 12.5
kivääri150m To16.5.2013klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro Su 12.5
pistooli r2 18.5.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Su 12.5
kivääri150m 18.5.2013 klo.12-16 keskusA150m viikkovuoro Su 12.5
pistooli r2 Ti21.5.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 19.5
kivääri150m To23.5.2013klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro Su 19.5
pistooli r2 25.5.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Su 19.5
kivääri150m 25.5.2013 klo.12-16 keskusA150m viikkovuoro Su 19.5
pistooli r2 Ti28.5.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 26.5
kivääri150m To30.5.2013klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro Su 26.5

Koko kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Ampumavuorot Santahaminassa

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

VaRes Cup 2013 
21.4.Lopen ampumaurheilukeskus

4.5. Lopen ampumaurheilukeskus, Piirin 
SM karsinta

6.7. Lopen ampumaurheilukeskus

17.8.  Lopen ampumaurheilukeskus

Kilpailujohtajana toimii Teemu Potkonen
Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa noin 1 
kk ennen kilpailua.

Kilpailuihin otetaan 50 kilpailijaa ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Spjutsundin 
majatalkoot 15.5.
 
Spjutsundin maja tarjoaa nykyisellään 
oivallisen ympäristön yhdistysten ja 
jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön. 
Pääosa majan kunnossapidosta suo-
ritetaan talkoovoimin ja yhdistykset 
kutsutaan taas mukaan kevättalkoisiin 
ylläpitämään yhteistä majaamme. Erityi-
sesti mukaan toivotaan uusia ja nuoria 
jäseniä. Talkoissa keskitytään majan 
saattamiseen kesäkuntoon ja pieniin 
remontti- ja ylläpitohommiin. Kokoon-
numme majalla keskiviikkona 15.5. klo 
17.00 alkaen. Piiri tarjoaa talkoosaunan 
ja saunapalan. Ilmoittautumiset talkoo-
porukkaan toimistolle sähköpostitse 
ma 13.5. mennessä. Ajo-ohjeet saatte 
ilmoittautumisen yhteydessä:  
toimisto@hrup.fi

HRUP & HELRESP Riian 
matka - Elokuu 2013 
RIIANLAHTI JA 
MISSE-JOKI 1916
1.- 4.8.2013
Suomalaisten oma Kuninkaallinen Preussin 
Jääkäripataljoona 27 siirrettiin kesäkuun 
alussa 1916 etulinjaan Riianlahden rinta-
malle. Pataljoona vastuulle määrättiin 
Misse-joen varrella oleva neljän kilometrin 
levyinen soinen alue. HRUP ja HELRESP 
tekevät yhteismatkan näille perinteikkäille 
taistelupaikoille elokuussa 2013 seuraavan 
alustava aikataulun mukaisesti:
Torstai 1.8.2013: Helsinki-Tallinna, lähtö 18:30 
Helsinki/Länsisatama, yöpyminen laivalla.

Perjantai 2.8. Matka Riikaan, majoittuminen, 
lounas, Latvian Sotamuseo ja illallinen.

Lauantai 3.8. Riianlahden ja Misse-joen 
taistelut, Jääkäripataljoona 27. Omakustan-
teinen lounas, illallinen hotellissa ja vapaata 
ohjelmaa.

Sunnuntai 4.8. Aamiainen, ohjelmaa ja paluu 
Tallinnaan. Saapuminen 21:30 Helsinki / 
Länsisatama.

Kirjallinen Ilmoittautuminen toukokuun 
aikana: ossi.ikonen@hrup.fi, lisätiedot 
matkanjohtajalta: jukka.mattila@aalto.fi. 
Maksutiedot lähetetään ilmoittautuneille 
toukokuussa.

Hinta: nuorisojäsenet 190 euroa  
(syntymäaika 1985 tai myöhemmin).
Varsinaiset jäsenet 290 euroa  
(syntymäaika 1984 tai aikaisemmin)

Matka on maksettava 15.6.2013 mennessä, 
myöhässä maksaminen estää matkalle 
pääsyn

Espoo-Kauniainen reserviupseeri-
kerhon turvallisuuspoliittinen esi-
telmäsarja on kerännyt noin 5  700 
kuulijaa. 23 vuotta jatkuneessa sar-
jassa on esiintyjiä ollut 123, joista 47 
on kenraalia ja 16 ministeriä. Yleisöl-
le avoimet esitelmät on pidetty Kau-
niaisten kaupungintalolla. 

 Kerhon aiempi puheenjohta-
ja, pääkonsuli Martti Harju pohti 
20 vuotta sitten, kuinka puhaltaa 
uutta henkeä kerhon hiipumas-
sa olevan toimintaan. Hän kutsui 
kauniaislaisia kuulemaan ystävänsä 
kenraali Raimo Heiskasen esitelmää 
Tiedustelutoiminta vuonna 1939 ja 
Talvisodan aikana. Ennen esitelmää 
hän kutsui vieraat kotiinsa lasilliselle 
kuohuviiniä.

 Esitelmät ovat jatkuneet sen jäl-
keen keskeytyksettä nyt 23 vuotta. 
Ne ovat käsitelleet paitsi puolustus-
voimien ja niiden kehitystä myös 
muun suomalaisen yhteiskunnan eri 
sektoreita. Esitelmänpitäjien ”pää-
sääntönä” kerho on pitänyt tasoa 
ministeri – kenraali. Toki joukossa 
on ollut lisäksi mm. arkkipiispa, 
eduskunnan puhemies, oikeuskans-
leri ja kaksi Suomen Pankin pääjoh-
tajaa.

Korkeinta poliittisten päättäjien 

sarjaa ovat edustaneen mm. Esko 
Aho, Martti Ahtisaari, Paavo Lippo-
nen, Paavo Väyrynen, Sauli Niinis-
tö, Jyrki Katainen, Erkki Liikanen, 
Elisabeth Rehn, Jan-Erik Enestam ja 
Raimo Ilaskivi. 

 47: n kenraalin joukossa ovat 
olleet mm. viisi viimeistä puolus-
tusvoimien komentajaa, Jaakko 
Valtanen, Jan Klenberg, Gustav 
Hägglund, Juhani Kaskeala, sekä 
Ari Puheloinen Myös kaksi Ruot-
sin puolustusvoimien komentajaa, 
Bengt Gustafsson, Ove Viktorin sekä 
Viron puolustusvoimien komen-
taja Johannes Kert ovat vierailleet 
esitelmän pitäjinä. Esitelmien tee-
moja syvennetään esitelmän jälkeen 
kaupungintalon aulassa pidettävällä 
vastaanotolla.

 Kaupungintalolla pidetyt esitel-
mätilaisuuden ovat avoimia yleisölle. 
Kauniaislaiset ovatkin osoittaneet 
kiinnostusta esitelmiä kohtaan. Esi-
telmien arvioitu yhteinen kävijämää-
rä noin 5 700 tarkoittaa laskennalli-
sesti sitä, että kaksi kolmesta kauni-
aislaisesta on käynyt kuuntelemassa 
esitelmiä. Seuraa kerhomme palstaa 
ja tule mukaan esitelmiin.

Jukka Knuuti

PIIRIMME SRA-
KILPAILU 2 UPINNIEMI 
25.5.2013
Kilpailuun otetaan 30 ilmoittautunutta 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ehdot: SRA-ampujan kortti , ampujan 
vakuutus, jäsenyys piirimme yhdis-
tyksissä. Ilmoittautumisosoite: mpk.fi 
> Suomenlahden meripuolustusalue > 
SRA- SARJAKILPAILU 1

Pistoolin ampumaohjelma 
2013 KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ratavuorolle pääsee näyttämällä portilla 
RUL / RES jäsenkortin. Muina aikoina ei varuskuntaan jäsenkortilla pääse. Kilpailuissa palki-
taan vain HRUP:n tai HELRESP jäsenyhdistysten jäsenet. 

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA  SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 16.4.2013 rata 2 ja 3  ti  9.4.2013 rata 2 ja 3
ti 30.4.2013 rata 2 ja 3  ti 23.4.2013 rata 2 ja 3
ti 14.5.2013 rata 2 ja 3  ti  7.5.2013 rata 2 ja 3
ti 28.5.2013 rata 2 ja 3  ti 21.5.2013 rata 2 ja 3
ti 11.6.2013 rata 2 ja 3  ti  4.6.2013 rata 2 ja 3
ti 25.6.2013 rata 2 ja 3  ti 18.6.2013 rata 2 ja 3
ti  9.7.2013 rata 2 ja 3  ti  2.7.2013 rata 2 ja 3
ti 23.7.2013 rata 2 ja 3  ti 16.7.2013 rata 2 ja 3
ti 20.8.2013 rata 2 ja 3  ti 30.7.2013 rata 2 ja 3
ti  3.9.2013 rata 2 ja 3  ti 27.8.2013 rata 2 ja 3
ti 17.9.2013 rata 2 ja 3  ti 10.9.2013 rata 2 ja 3
ti 1.10.2013 rata 2 ja 3  ti 24.9.2013 rata 2 ja 3

mestaruuskilpailut    
pistooli pika  ti  6.8.2013 rata 2 ja 3 
sotilaspistooli pika ti 13.8.2013 rata 2 ja 3
pienoispistooli ke 29.5.2013 kello 17.30 - rata 2 ja 3
isopistooli  ke 5.6.2013 kello 17.30 - rata 2 ja 3

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2013 jäsenkortti / maksukuitti, 
aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Kilpailuaika radalla on klo 
17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua. 
 
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek ku-
viotauluun, 20 l (4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l (4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun. Ase: 
cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli, laukaisuvastus 1 kg.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen
10 laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4. 
 
Lisätiedot:www.hrup.fi > ampumatoiminta > pistoolin ampumaohjelma 2013. 
Seppo Laitakari puhelin 050 4626 780, Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

Kiltatyötä 50 vuotta
Maanpuolustuskiltojen liiton 50-vuo-
tisjuhla pidetään Helsingin yliopiston 
juhlasalissa perjantaina 19.4.

Pääjuhla alkaa klo 14.30.
Juhlapuheen pitää eduskunnan puhe-
mies Eero Heinäluoma.
Panssarisoittokunta ja Kaaderilaulajat 
esiintyvät.

Juhlan juontaa tenoriluutnantti Raimo 
Salo. Tumma puku/paraatipuku ja kun-
niamerkit.

Lisätietoja ja juhlaohjelma aikataului-
neen: www.mpkl.fi => Tapahtumat
toiminnanjohtaja@mpkl.fi
toimisto@mpkl.fi

Tervetuloa!

Reserviläisammun-
nan kevätkilpailu 
27.4 Santahamina
Aikaisemmin nimellä palvelusammun-
nan kevätkilpailu. Lajeina pistooli ja 
kivääri. Hinta 16 euroa sisältää maas-
topäivällisen. Ilmoittautumis osoite: 
mpk.fi>Helsinki> Reserviläisammunnan 
Kevätkilpailu/karsinta numero  
0400 13 12092

47 kenraalia ja  
16 ministeriä,  
EKRU-esitelmäsarja  
23 vuotta
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KESÄYÖN MARSSI 
8.6. PIRKKALASSA
16. Kesäyön marssi järjestetään Pirkka-
lassa lauantaina 8.6.2013 kello 12 alkaen.
 Järjestyksessään 16. Kesäyön 
marssi järjestetään 8.6. Pirkkalassa. 
Osallistujat lähtevät liikkeelle yhteisläh-
dössä lauantaina puolen päivän aikaan 
Pirkkalan vapaa-aikakeskuksesta. 
Reitit kiertelevät kokonaisuudessaan 
Pirkkalan ja osittain myös Lempäälän 
ulkoilualueiden maastossa.
 Tänä vuonna päävastuussa on Pir-
kanmaan MPK:n koulutus- ja tukiyksikkö 
ja lukuisat vapaaehtoiset toimijat.
 Osallistumismaksu on 40 euroa 
/ henkilö. Alle 15 - vuotiaat voivat 
osallistua aikuisen seurassa marssin 
perhereiteille maksutta. Marssin ilmoit-
tautumisaika päättyy 2.6. 2013. Mars-
sille voivat osallistua vain etukäteen 
ilmoittautuneet. lmoittautuminen: www.
kesayonmarssi.fi 
 Tiedustelut: Marssin pääsihteeri 
Kristiina Slotte Puhelin: 050 525 0022 
Sähköposti: kristiina.slotte(at)mpk.fi

MARSSIAMMUNNAN 
SARJAKILPAILU 2013
Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja 
HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu 
järjestetään KaartJR:n pistooliradalla (rata 
1) Santahaminassa seuraavasti:
 Kevään osakilpailut:
ti 7.5, ti 14.5, to 23.5, to 30.5, ti 4.6, ti 11.6 ja 
ti 18.6
 Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mah-
dollisia. Syksyn kilpailuohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin.
 Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on 
oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Osallis-
tumismaksu on 4 euroa/osakilpailu
tai 20 euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja syk-
sy). Osallistujilla on oltava ampumavakuutus 
tai vastaava. 
 Santahaminaan pääsee näyttämällä 
siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyh-
distyksen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla, 
mihin tilaisuuteen on menossa. Jäsenkortil-
la pääsee sisään vain ko. kilpailupäivinä.

 Marssiammunta suoritetaan sarjoissa 
H ja H50 siten, että ensin juostaan noin 2,5 
km:n lenkki, jonka jälkeen ammutaan 10 
laukausta koulutauluun. Ammunnan jälkeen 
juostaan n. 1,5 km:n lenkki, ammutaan toiset 
10 laukausta ja juostaan vielä 1,5 km. Koko-
naisjuoksumatka on n. 5,5 km. H60 sarjassa 
juostaan kolme lyhyttä lenkkiä, jolloin juok-
sumatka on yhteensä n. 4,5 km. H70, H75 ja 
H80 sarjoissa juostaan kaksi lyhyttä lenkkiä 
(juoksumatka n. 3 km) ja maaliin tullaan 
suoraan toisen ammunnan jälkeen.
 Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 lau-
kausta koulutauluun. Kilpailussa käytettävä 
ase on .22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on 
sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Asetta 
ei kanneta juostessa. Kilpailijan tulos muo-
dostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä 
ammunnan sakko-osuudesta. Sakko on 10 
sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun lasketaan 
mukaan kunkin kilpailijan 6 parasta osakil-
pailutulosta.
 Yhteyshenkilö: Harry Haapanen p. 040 
- 7520063

Kahdeksan 
sillan marssi 
25.5.2013
Viime kesänä järjestetty kahdeksan 
sillan marssi sai osanottajilta kehuja ja 
muilta kyselyitä sen verran, että se on 
päätetty järjestää uudestaan kaikille 
avoimena. Matka on runsaat 20 km.  
 
Matkan varrelle on järjestetty Kesäyön 
marssin tyyliin huoltoa, johon peritään 
osallistumismaksu 10 e. Lähtö (ja maali) 
on Eteläisen Hesperiankadun länsipääs-
tä lauantaina 25.5.2013 klo 11. 

Järjestäjä: Töölön Reserviupseerit.  
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Antero 
Jauhiainen 050 368 3539

Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi > Puheenjohtaja kapt Jyri Vilamo

3.-5.5.2013 Hedberg 
koulutus- ja kilpailuvii-
konloppu Niinisalossa
Aika: 3.-5.5.2013 (saapuminen Tykistö-
koululle perjantaina illalla noin klo 21 
mennessä). Paikka: Niinisalo, Tykistö-
koulu
 Epäsuorantulen koulutusviikon-
loppu yhdessä Viron reserviupseerei-
den ja aliupseerien kanssa. Hedberg 
tapahtumassa epäsuorantulen kadetit 
tykistökoulusta kouluttavat erilaisia 
aselajiin liittyviä perustaitoja niin tulen-
johdon, tuliasematoiminnan kuin myös 
viestin osalta. Lauantain koulutuksen 
jälkeen on sunnuntaina vuorossa opit-
tujen taitojen mittaus kisamuodossa. 
Tärkeintä ei ole kuitenkaan kilpailu 
vaan aselajiosaamisen kertaaminen. 
Koulutusviikonloppu sopii hyvin myös 
epäsuorantulen taidoista kiinnostuneil-
le. Aiempien vuosien kertomuksia voit 
lukea: www.ktkerho.fi  
Kuljetukset Niinisaloon tapahtuvat 
kimppakyydein. 
 Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
15.4.2013 mennessä: Riina Markkula, puh 
0400 516 097 riina.markkula@gmail.com 
 Ilmoita nimesi, syntymäaikasi ja 
paikkakunta, mistäpäin olet lähdössä 
mukaan. Ilmoittautua voit myös MPK:n 
sivuilla (www.mpk.fi).

Osa KUNNON RESERVI -Tapahtu-
maketjua. Piirien yhteinen sotilaslii-
kuntatoimikunta ideoi työpajassaan 
helmikuussa kokonaisen sarjan re-
serviläisen kuntoliikuntatapahtu-
mia ympäri vuoden. Idea on tarjota 
kaikille reserviläisille kuukausittain 
mahdollisuus tutustua johonkin lii-
kuntalajiin ja kuulla sen harjoitus-
mahdollisuuksista lisää. Tapahtumat 
alkavat syyskuusta kuukausittaisina.
 
Jos tässä kuussa ei pääse, tietää 
että ensi kuussa on taas toinen ti-
laisuus. Käymällä jokaisessa tapah-
tumassa saa kuukausittaisen kun-
toannoksen, tulee läpikäytyä monta 
uutta lajia ja voi kokeilla mitkä lajit 
kiinnostavat itseä eniten. Lisäksi ta-
paa muita reserviläisiä ja tapahtu-
missa voi sopia omia harrastuskerto-
ja, omalla porukalla. Jos esterataesit-
telyssä herää kipinä lajiin, voi sopia 
tulevansa paikalle porukalla uudes-
taan. Siitä se lähtee.

Sarjan ensimmäinen pilottita-
pahtuma on tiistaina 28 toukokuuta, 

Lahnuksen ampumaradalla (navi-
gaattoriin: Lahnuksentie 35, Espoo). 
Luvassa on simppeli juoksemisen 
ja ampumisen yhdistelmä. Ensin 10 
laukausta 25 metristä.22 pistoolilla, 
sitten 2,5 km juoksu, uusi sarja pis-
toolilla, juoksu ja lopuksi pienois-
kiväärillä 50 metriin 10 laukausta. 
Tule katsomaan saatko kesytettyä 
hengästyksen heiluttaman piipun 
kympin kohdalle.

Paikanpäälle voi tulla itselle so-
pivimpaan aikaan klo 16-19 ja pois 
pääsee oman suorituksen jälkeen. 
Oma ulkoiluvaatetus tarvitaan, 
oman kerhon jäsenkortti ja henkilö-
todistus mukaan. Osallistumismak-
su 10 euroa maksetaan etukäteen. 
Aseet ja patruunat ovat järjestäjien 
puolesta paikalla valmiina. 

Ilmoittautumisohjeet toukokuun 
alun piirin kuukausikirjeessä. Jär-
jestäjä Tapiolan Reserviupseerit, 
Heikki Valkonen. Lisätietoja: heikki.
valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi

Ampumajuoksukilpailu 
Espoon Lahnuksessa 
28.5.2013

Sissitaitokilpailu 
Lopella 17.5.2013
 
Syvällä vihollisen alueella... Vaativa teh-
tävä suoritettavana... Tilanne epäselvä... 
Tule testaamaan sotilas- ja selviytymis-
taitosi neuvokkuutta, fyysistä ja psyyk-
kistä kestävyyttä vaativaan sotilastaito-
kilpailuun. 2-4 taistelijan partiot.  

Sissitaitokilpailu Lopella alkaa 17.5. 
illalla ja päättyy n. 1200 sunnuntaina 
19.5. Ilmoittautumiset 28.4. mennessä. 12 
nopeinta partiota mahtuu mukaan! 

Ilmoittautumiset www.mpk.fi kautta.  
 
Lisätietoja antaa Aki Virtanen:  
akibooa@hotmail.fi tai +358407507115.

www.stadinsissit.fi

Teksti: Pekka Vasara, kapt. res., 

HRES + HRUP Jukola-2013 vastaava

Uudenmaan kuntorastit 
ovat alkaneet 
Kaikkien Uudenmaan alueella toi-
mivien suunnistusseurojen yhteinen 
tapahtumakalenteri on julkaistu net-
tiosoitteessa www.suunnistavauu-
simaa.fi. Kaikkiaan suunnistusta-
pahtumia on lähes 400 seuraavien 
seitsemän kuukauden aikana, eli 
harrastettavaa riittää joka päivälle. 
Arkisin kuntorastit alkavat 17.00 ai-
kaan. Osallistumismaksu tavallisesti 
6 e/kerta ja päälle tulee emit-laitteen 

(koneellinen rastinlukulaite) vuokra, 
mikäli ei omista omaa laitetta. Kom-
passeja on usein järjestäjillä lainat-
tavana, mutta oma kannattaa ottaa 
mukaan. 

Kuntorasteilta löytyy jokaiselle 
sopiva harjoituspituus ja niillä pää-
see hyvin testaamaan, millaisella 
tasolla oma suunnistustaito on, kun 
ei voi seurata joukkueen taitavinta 
suunnistajaa. 

”Reserviläisrasti” 18.4. 
klo 17.30- 19.00
Keski-Uudenmaan rastien kunto-
rastien yhteyteen on järjestetty oma 

”reserviläisrasti”. Rastilla testataan 
koordinaattien lukua. Kuntorastit 
alkavat Hyrylän uimahallin luota, 
osoitteesta Rykmentintie 5. Rastilla 
käynti ei edellytä osallistumista kun-
torasteille, mutta samalla on siihen-
kin mainio tilaisuus. 

65 päivää Jukolaan 
Jukola - kilpailu on 15.-16.6. Jämsäs-
sä. Kisassa on seitsemän erimittaista 
osuutta, lyhyimmät ovat kahdeksan 
kilometrin paikkeilla ja pisin (ankku-
riosuus) runsaat 15 kilometriä. Lähtö 
tapahtuu kello 22.30 eli ensimmäi-
sillä osuuksilla on varsin hämärää. 

Sunnuntaina kello 9.00 tapahtuu 
yhteislähtö, johon osallistuvat kaikki 
ne joiden vaihto ei ole vielä tapahtu-
nut. 

Kilpailun omat nettisivut ovat 
osoitteessa http://www.jukola.
com/2013/ ja erinomainen ylei-
sopas Jukolaan löytyy osoitteessa 
tuota kautta, piirien nettisivulle 
kerätään myös Jukola-tietoa. Lähti-
jöiden kanssa pidetään tapaaminen 
20.5.2013 piirien tiloissa. 

Ilmoittautuminen
Piirien joukkue pyritään ilmoitta-
maan kisaan 8.5.2013, jolloin osal-

listumismaksu on huomattavasti 
alhaisempi kuin sen jälkeen. Toimi 
siis heti - osallistujien tulee ilmoit-
tautua minulle tai piirin toimistoon 
viimeistään 6.5.! Tällä hetkellä Juko-
laan on ilmoittautunut 4 kilpailijaa 
eli tilaa on vielä hyvin. Lisäksi ta-
voitteena on saada molempien piiri-
en jäsenistä kaksi joukkuetta, joten 
kymmenen osallistujaa uupuu tästä 
tavoitteesta. Muistutan vielä, että ki-
san ohjeita käydään yhdessä läpi, eli 
”sokkona” ei tarvitse lähteä. 

Pekka.vasara@luukku.com

Nyt kannattaa aloittaa suunnistusharjoittelu 

Hyvinkään Reserviläiset ja Hy-
vinkään Reserviupseerit järjestivät 
yhteistyössä Shudokanin kanssa 
16.2.2013 viiden tunnin mittaisen 
Milfight-lajin seminaarin. Leirille 
osallistui 20 henkilöä, pääosin hyvin-
kääläisiä mutta osallistujia oli Hel-
singin ja Uudenmaan laajuisesti. Ti-
laisuus oli ensimmäinen lajin esittely 
Pohjanmaan ulkopuolelle.

Ohjaajana toimi lajin kehittä-
jä, Hannu Maunula, merivoimien 
komentajakapteeni (evp), ja pitkän 
linjan kamppailuharrastaja. Lajin 
kehittäminen on alkanut 90-luvun 
puolivälin tienoilla, ja toiminta on 
keskittynyt aiemmin Pohjanmaan 
alueelle. Maunulan mukaan harjoit-
telu jossa ei todeta ”tämä ei kuulu 
tyylisuuntaan, näin ei voida treenata” 
oli virinnyt mielessä jo pitkään. Yksi 
kimmoke oli Vaasan sotilaspoliisi-
killan kamppailuharjoitteiden vetä-
minen. Nykymuotoonsa toiminta 
kehittyi vuonna 2000, jolloin Hannu 
Maunula rekisteröi lajin myös viralli-
seksi tavaramerkiksi.

MilFight-harjoittelun lähtokoh-
daksi voidaan kuvata kamppailuhy-
bridia. Teemaan kuuluu hätävarjelu-
oikeuteen pohjautuva itsepuolustus-
tekniikoiltaan rajattu voiman käyttö 
ja urheilutyyppinen pysty- ja matto-

kamppailu. Sotilastyyppiset lähitais-
telutekniikat kuuluvat myös lajiin, 
mutta näitä ei käsitellä normaaleissa 
viikkoharjoituksissa. 

MilFightissa ei varsinaisesti ole 
omakehitettyjä tekniikoita, vaan eri 
lajeista yhdistetty pysty- ja matto-
tekniikoita jotka on todettu käytän-
nössä toimiviksi. Kaikki Maunulan 
vuosien varrella harjoittelemat la-
jit ovat vaikuttaneet toimintaan, 
yksi tärkeä taustalaji on ollut judo, 
liikkuminen, käsitekniikat lähietäi-
syydeltä, ja erityisesti taisteluajatus 
pohjaavat filipiiniläisiin lajeihin, lä-
hinnä escrimaan ja Pekiti-Tirsiaan. 

 MilFightin peruskurssi on järjes-
tetty kahdesti vuodessa viikonlopun 
mittaisena leirinä, jonka suoritettua 
on voinut alkaa harrastamaan lajia. 
Ensimmäiselle peruskurssille 13 
vuotta sitten osallistui 70 ihmistä, ja 
toiminta on jatkunut aktiivisena siitä 
eteenpäin. Hyvinkään leiri oli tiu-
kemman aikataulun vuoksi tiiviimpi 
kuin perustekniikkaleirit yleensä. 
Harjoituksessa käytiin läpi erilaisia 
kamppailun osa-alueita, ja niiden 
sovellusta käytännössä,  iskusarjoja ja 
vastatekniikoita, hallinta- ja maahan-
vientiotteita ja mattokamppailua.

Kuvia leiriltä löytyy www.hyres.fi.

Milfight Hyvinkäällä 19.2.
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Helsingfors svenska 
reservofficersklubb

Skytte på inomhusbanan i Tölö fort-
sätter udda veckors torsdagar kl. 17-
19. Vapen och annan nödvändig ut-
rustning kan lånas på plats. Meddela 
gärna innan att du är på kommande. 
Kontakt: jussi@hsrk.fi eller 050 506 
0991 och axi@hsrk.fi eller 040 773 
3830. Ytterligare information om 
skyttet hittas på www.hsrk.fi.

Om du funderar på att ansöka 
om innehavstillstånd för pistol, delta 
då i ett så tidigt skede som möjligt 
vid klubbens skyttetur. På så sätt an-
tecknas din närvaro i klubbens och 
banans dagbok. Nuförtida lagstift-
ning kräver två års bevisad aktivitet/
intresse för att ett tillstånd ska kun-
na beviljas.

Har du en pistol av kalibern .22 
LR som du inte längre använder?

Det har visat sig vara mycket 
lyckat att under klubbens skyttetur 
introducera skyttehobbyn till nybör-
jare och yngre intresserade. Klubben 
har gott om pistoler av kalibern 9x19 
mm, men bara en i kalibern .22 LR. 
Den sistnämnda är mycket populär, 
också bland studerande för att pat-
ronerna är förmånligare.

Om någon medlem innehar en 
pistol av kalibern .22 LR (funktions-
sätt självladdande enkelskott) som 
lämpar sig för precisionskytte skulle 
klubben gärna låna den eller ta emot 
den som donation. Även ett köp 
av vapnet kan diskuteras. Ta gärna 
kontakt! jussi@hsrk.fi, 050 506 0991. 
T.ex. pistoler av märket Ruger Mark 
II Target, Smith & Wesson mod 422, 
Hi Standard, Hämmerli, FN Mod 
150, Browning Buckmark, Margolin 
kan komma på fråga.

Gymnasiernas säkerhetskurs 
2013: Den årliga säkerhetskursen 
för gymnasie-elever ordnas näs-
ta gång 6.-8.9.2013. Entusiastiska 
ledare och utbildare efterlyses! 

Ytterligare information fås av Ulf 
Dahlman, ulf.dahlman@veho.fi eller 
+358405336312.

Den årliga RES-URSUS -mar-
schen ordnas nästa gång 14.-
15.9.2013. Det är fråga om en 
patrulltävling med fyra deltagare i 
patrullerna. För deltagande krävs 
god kondition och tillfredsställande 
militära kunskaper. Tävlingen är 
tvåspråkig med svenska som hu-
vudspråk. Ytterligare information 
följer, notera datumet redan nu!. 
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: 
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fI - Styrelsen

espoo–kauniainen 
reserviupseeriT

Esitelmäilta 9. huhtikuuta. Eversti 
Pertti Suominen kertoo kirjastaan 
Armeijan silmänä ja korvana, Tie-
dustelupäällikkö Raimo Heiskanen.
Kenraali Heiskanen piti ensimmäi-
sen esitelmän sarjassamme 1990,jol-
loin esitelmäsarjamme käynnistyi. 
Tilaisuus on Kauniaisten kaupun-
gintalolla kello 19. Tilaliuus on avoin 
ulkopuolisille.
Tervetuloa

kanTa-Helsinki

Kevätretki: Yhdistyksen perintei-
nen kevätretki järjestetään 17. – 18.5 
Viroon tutustumaan Kaitseliitin 
pääsotaharjoitukseen. Myös pelkkä 
lauantain osallistuminen on mah-
dollista. Osallistujien määrä on ra-
joitettu joten ilmoittauduthan ajois-
sa. Ilmoittautumiset ja kyselyt Sakari 
Väliahteelle. Sakari.Valiahde@phyk.
fi 

Ampumatoiminta: Yhdistyksen 
sisäratavuoro Suojeluskuntatalon 
radalla jatkuu parittomien viikko-

jen keskiviikkoisin klo 17-19 aina 
toukokuun loppuun asti, sen jäl-
keen pidämme kesätaukoa. Uudet 
ampujat ovat tervetulleita. Saat 
tarvittavan opastuksen ja käyttö-
koulutuksen ja käytössäsi ovat yh-
distyksen laina-aseet. Ilmoittaudu 
ampumaupseereille ennen vuorolle 
tuloa osoitteeseen ampumaupsee-
rit@khru.net. Perinteinen Padasjoen 
ampumaleirimme järjestetään 16. - 
18. elokuuta. Lisätietoja lähempänä 
mutta varaa aika kalenteriisi jo nyt! 
Tiedotustoiminta:Yhdistyksemme 
tiedottaa sähköisesti, parhaiten 
saat tietoa uusista tapahtumista 
kotisivuiltamme. Tarkistathan s-
postiosoitteesi ajantasaisuuden 
Reserviupseeriliiton kotisivuilta 
(www.rul.fi) kohdasta jäsenrekis-
teri > jäsentietojen muutoslomake. 
Käytämme tässä rekisterissä olevia 
osoitteita. Yhteystiedot: Kotisivut: 
www.khru.net. Puheenjohtaja Pekka 
Appelqvist (pekka.appelqvist@aalto.
fi) p. 050 368 4141. Sihteeri Sampo 
Siitari (sampo.siitari@gmail.com) p. 
044 206 1717. Ampumaupseerit (am-
pumaupseerit@khru.net)

lÄnsi-vanTaa

Liikuntapäivä pidettiin 2.3.2013. 
Haastehiihdossa LVRU voitti niu-
kasti Tirukin. Kerhon kevätampu-
maleiri pidettiin 22.3 - 24.3.2013 Pa-
dasjoella. Leirin yhteydessä pidettiin 
kerhon ampumamestaruuskilpailut. 
Kivääriammunnan (Rk 150 m) voitti 
Heikki Saari, pistooliammunnan (22 
kal 25 m) voitti Tero Ilonen ja koko-
naistuloksen voitti Seppo Kulmala. 
Tarkempia tietoja julkaistaan koti-
sivuilla.

Kerhon kevätkokous pidettiin 
26.3.2013 toimintakeskuksessa. Ko-
kouksen yhteydessä Kommodori 
Pertti Inkinen piti esitelmän aihees-
ta ”Venäjän sotilaallinen kehitys ja 
Suomi”. Kuulijoita oli lähes 40 ja 
esitelmä käynnisti vilkkaan keskus-
telun, joka jatkuu varmaan myö-
hemminkin. Ne, jotka eivät päässeet 
paikalle, voivat tutustua esitelmän 
pohjana olevaan tutkimukseen 
Maanpuolustuskorkeakoulun stra-
tegian laitoksen sivuilla olevasta 
julkaisusta. Suosittelemme.

Veteraanipäivänä 27.4.2013 on 
lipunnosto Martinuksen edessä klo 
9. Halukkaat ilmoittautukaa Lippu-
upseeri Kari T. Pielalle (p. 040-
5955507). Samana päivänä on Hel-
singissä Reservi tutuksi -tapahtuma. 

Majatalkoot tiistaina 7.5.2013 

klo 17 majalla. Tervetuloa mukaan. 
Talkoiden jälkeen on tarjolla pientä 
purtavaa ja mahdollisuus saunomi-
seen. 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 Ilmoittautu-
miset Seppo Kulmalalle P: 040 586 
9252.

Päästäksenne sähköisen tie-
dotuksemme piiriin, ilmoittakaa 
sähköpostiosoitemuutoksenne säh-
köpostiimme: lvrury@gmail.com tai 
olli.pusa@pusa.fi. Seuratkaa myös 
kerhon kotisivuilla olevia tiedotuk-
sia. Kotisivujen osoite on www.rul.
fi/lansivantaa

munkkivuori

Munkkivuoren Reserviupseerien 
sääntömääräinen kevätkokous pidet-
tiin 25.3.2013 Katajanokan Kasinolla. 
Kokous hyväksyi kuluneen vuoden 
toimintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen sekä myönsi hallitukselle vastuu-
vapauden. 

Urheilutalon tämän kevään 
viimeinen 22-vuoro ammutaan 
perjantaina 19.4. Ammunnat vetää 
Yrjö Alastalo, puh. 0400 306787. 
Töölön ampumaradalla on mahdol-
lista harjoitella sotilaspistoolin pika-
ammuntaa 20.4. kello 9.30 -1200. 
Samalla on mahdollisuus harjoitella 
myös SRA-ammuntaa varten. Il-
moittautuminen Mauri Routiolle 
edeltävän perjantain puoleen päi-
vään mennessä. mauri.routio@sci.fi 
tai 040-7322751. Nämä ammunnat 
jatkuvat kevät- ja kesätauon jälkeen 
lokakuussa. Kevätkausi on alkanut, 
samoin ammunnat ulkoradoilla. 
Kalvolassa ammutaan perinteisin 
kuvioin 13.4, 4.5. ja 25.6. On mahdol-
lista ampua sekä pistooli- että kivää-
rilajeja myös 300 m radalla.

Kivääripoolin 300m vuorot on 
lähetetty sähköpostilla osoitteensa 
ilmoittaneille. Muut halukkaat otta-
kaa yhteyttä tarpeen mukaan. Huo-
mioikaa myös muut Santahaminan 
ammunnat. Lisätietoja ampumaup-
seerilta 050 9662565 tai risto.koski-
nen@orion.fi. 

poHjois-Helsingin 
reserviupseeriT

Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin Katajanokan Ka-
sinolla 25.3.2013. Kasinolla pitivät 
samaan aikaan kokouksiaan myös 
useat muut yhdistykset. Kokouk-
sessa käsiteltiin yhdistyksen viime 
vuoden toimintakertomus ja tilin-
päätös sekä päätetään vastuuvapau-
den myöntämisestä hallitukselle. 
Lisäksi käsiteltiin ja hyväksyttiin 
yhdistyksen uudet säännöt. Kaikil-
le yhdistyksille yhteisen kokousesi-
telmän piti eversti evp Ari Rautala 
aiheesta ”Venäjän asevoimain refor-
min edistyminen”. 

Seuraava hallituksen kokous 
pidetään Malmilla keskiviikkona 
17.4.2013 klo 18:30. Tule luolaan 
ampumaan. Ampumavuoromme 
Luolassa, jatkuvat jokaisen paritto-
man viikon perjantaina. Seuraavat 

ampumavuorot ovat 12.4., 26.4., 
10.5. ja 24.5. klo 16-19. Ammunta-
aikaa siis 3 tuntia. Soita ovisumme-
ria, niin tullaan avaamaan. Hanki 
reserviläisten ampumaturvava-
kuutus Reserviläisliitosta puh: (09) 
40562040 tai tilaa Reserviläisliiton 
kotisivulta: http://www.reservilais-
liitto.fi/ampumavakuutus ja tule 
mukaan. Ilmoittaudu etukäteen 
ampumaupseerille, Jouko Kylmälä: 
0400-430632, jouko.kylmala@ko-
lumbus.fi 

Perinteinen kevätsauna Santa-
haminassa, Villen saunalla, tou-
kokuussa. Yhteystiedot: Puheen-
johtaja Karri Kupari 050-4640050 
kkupari@gmail.com, Sihteeri Lauri 
Kylmälä 041-5360310, lauri.kyl-
mala@gmail.com, tiedotus Jorma 
Loimukoski 040-3433400 jorma.
loimukoski@finpro.fi. Tutustu yh-
distyksen kotisivuihin: www.rul.fi/
pohjois-helsinki.

Tikkurila
 

Huhtikuun reserviupseeri-ilta on 
25.4.2013 klo 19.00 alkaen ”Kar-
jatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa 
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa 
talossa. Aluksi on kahvitarjoilu, va-
paata keskustelua ja ajankohtaisia 
asioita. Esitelmä alkaa klo 19.30 ja 
sen pitää Heikki Lehtonen aiheena 
”Mannerheim-ristin ritarien hau-
tamuistomerkit Suomessa” Tämän 
esitelmän jälkeen on Kyber-asiaa. 
Per- Olof Åstedt kertoo lennokei-
den käytöstä rajavalvonnassa ja so-
dankäynnissä sekä laukaisualustojen 
valmistuksesta Tampereella. Halli-
tus kokoontuu klo 17.30 alkaen

27.4. Kansallisena veteraanipäi-
vänä on lipunnosto, kukkaterveh-
dys ja kaupunginjohtajan puhe klo 
9.00 veteraaniaukiolla Tikkurilassa, 
Hertaksentie 2. Klo 17.00 on kansa-
laisjuhla Viertolan koululla Tikkuri-
lassa, Liljatie 2. Juhlapuhujana Etelä-
Suomen Sotilasläänin komentaja, 
prkenr Pertti Laatikainen.

19.5. Kaatuneitten muistopäivänä 
on kunnianosoitus seppelterveh-
dyksin Pyhän Laurin kirkon sanka-
riristillä klo 11.00 ja välittömästi sen 
jälkeen Ruskeasannan hautausmaan 
sankarimuistomerkillä. Seuraa myös 
kotisivujamme www.tiruk.net

Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoitte-
lemaan. Rohkeasti mukaan! 7.5.2013 
klo 19.30 on ilma-asekilpailu. 10 
ls pist + 10 ls kiv. Lisätietoja antaa 
ampumaupseeri Jukka Luotola 
puh.0500-455474, Tiruk sihtee-
ri Seppo Kuokkanen puh. 040-
5250531.

iTÄ-Helsingin 
reserviupseeriT

Ammunta : Ruutiaseammunnat jat-
kuvat Töölön radalla parittomien 
viikkojen torstaina klo 19 - 21. Pal-
kintokilpailut ammutaan torstaina 
11.4. ja torstai 25.4 on kevään vii-
meinen ammuntavuoro jolloin myös 
tehdään aseiden huolto. Lisätietoja 
saat :Juhani Hartela p. 040 834 2839.

Ilma-aseammunnat jatkuvat 
Tukikohdan radalla Puotilantie 1 D 
keskiviikkoisin klo 17 - 19, ulko-ovi 

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

Toimintakalenteri

Kaikille avoimet tapahtumat Katso lisätiedot kyseisen kerhon omalta palstalta.

PVM Tapahtuma Järjestäjä Paikka
14.4. Reppumarssi 3 Espoon Reserviläiset 
26.4. Esikunnan viestitoimintaharjoitus Viestiosasto 
27.4. Veteraanipäivän lipunnosto klo 9 Länsi-Vantaan ja Tikkurilan Res-ups Tikkurila
27.4. Veteraanipäivän kansalaisjuhla klo 17 Tikkurilan Reserviupseerit Tikkurila
27.4. Reservi tutuksi klo 10-16 Helsingin Reserviupseeripiiri Kamppi
27.4. Reserviläisten kenttäkelpoisuuspäivä Helsingin Reserviläiset Santahamina
5.5. Harjoitusmarssi 5 Espoon Reserviläiset 
7.5. Majatalkoot Länsi-Vantaan Reserviupseerit Vantaa
7.5. Messi-ilta Helsingin rauhanturvaajat Ravintola Zetor
15.5. Majatalkoot Helsingin Reserviupseeripiiri Sipoo
19.5. Seppeltenlasku klo 11 Tikkurilan reserviupseerit Pyhän Laurin Kirkko
19.5. Seppeltenlasku klo 12 Itä-Helsingin Reserviupseerit Leposaari
25.5 8 sillan marssi Töölön Reserviupseerit Helsinki
28.5 Kevätretki Antreaan Senioriupseerit Antrea
8.6. Kesäyön marssi MPK Pirkkala
15. – 16.6. Jukolan viesti Helsingin Reserviupseeripiiri Jämsä
17. – 20.7. Tall Ships Race Helsingin Reservimeriupseerit Helsinki
13-15.9 RES-URSUS marsch Helsingfors svenska underofficerare Syndalen
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on lukittuna, joten ajoita tulosi 17, 
17.30, 18, tai 18.30.Voit soittaa myös 
puhelimella Juhani Hartela tai Esko 
Sillankorva p. 040-756 3340. Viimei-
nen ammuntavuoro ilma-aseradalla 
on 24.4. Pysäköinti on kielletty Puo-
tilantie 1 parkkipaikalle.

Yhdistyksen kevätkokous pi-
dettiin 26.3.2013 Tukikohdassa 
Puotilantie 1. Kevätkokouksessa 
hyväksyttiin toimintakertomus 
vuodelta 2012 ja hallitukselle myön-
nettiin vastuuvapaus vuodelta 2012. 
Herrasmieskilpailut pidetään Tuki-
kohdan maastossa 14.5. alkaen klo 
17.00.Kaatuneitten muistopäivää 
vietetään Kulosaaressa Leposaaren 
sankarihaudoilla 19.5. alkaen klo 12. 
Tilaisuudessa eri reserviläisjärjestöt 
muodostavat lippulinnan ja reser-
viläiset sekä seurakunnat laskevat 
kukkalaitteet Sankarivainajien muis-
tomerkille. Yhteystietoja: pj. Jukka 
Kantokoski p. 050 332 3687, vpj. 
Timo Martikainen p. 040 594 1640, 
siht. Juha Iiskola p. 040 6712 120.

TööLö

Kerhomme menestyi erinomaisesti 
RUL:n vuoden 2012 toimintakilpai-
lussa. Tikkurilan Reserviupseerien 
voittamassa kisassa olimme sijalla 5 
ja saimme liitolta kannustukseksi ra-
hapalkinnonkin. Suurkiitos kaikille 
aktiiveille!

Ampumatoiminta on jatkunut 
talvella vanhaan tapaan parillisten 
viikkojen myöhäisemmillä tiistai-
vuoroilla eli 19 - 21 ja jatkuu edelleen 
samoilla vuoroilla Töölön pistoolira-
dalla. Kerholla on aseita, joten omia 
aseita ei tarvita, mutta niitä saa toki 
tuoda. Ampua voi kaliipereilla: .22 
-.45 ACP. Teemana nk. vapaavuoroil-
la on ollut vuoden alusta toiminnal-
linen ammunta, jolloin harjoitellaan 
jokaisen osallistujan tasolle sopivia 
tehtäviä (tuplalaukaus kääntyvään 
tauluun, nosto pöydältä kääntyvään 
tauluun yms.). Harjoituksissa koros-
tetaan turvallista suorittamista, joten 
ensikertalaisetkin voivat turvallisin 
mielin tulla mukaan mille vuorolle 
tahansa. Toinen vuoro on pienoispis-
toolivuoro ja mikäli sinulla on tarve 
päästä kokeilemaan vaikkapa kor-
jauksesta tullutta asetta vuorolla, se 
järjestetään normaalien ammuntojen 
ohessa. Aseiden lisäksi kuulosuo-
jaimet ja muut tykötarpeet löytyvät 
kerholta. Opastusta ja valmennusta 
löytyy tarpeen mukaan. 

Seuraava ratavuoro on tiistaina 
16.4. klo 19 - 21 (ns. vapaa vuoro, jol-
loin johdetusti ammutaan kävijöiden 
toiveet huomioivia harjoituksia). Tul-
kaa mukaan, myös uudet tulokkaat! 
Lisätietoja saat ampumaupseerilta 
Jarkko Pakkaselta, 040-5249339, jark-
ko.pakkanen@furuno.fi

Myös keilailu on jatkunut aktiivi-
sesti ja kerhon 3 sarjan tasoitukselli-
set mestaruuskisat järjestettiin Talilla 
21.3. Mestaruuden voitti uusi jäsen 
Juhani Rimminen tuloksella 638, ho-
peaa sai Jyrki Ratia ja pronssia Mark-
ku Pennanen. Nämä kolme valittiin 
ykkösjoukkueeseen reserviläisten 
huhtikuiseen valtakunnalliseen kil-
pailuun Keravalle. Kakkosjoukkuees-
sa heittävät Pekka Tenngren, Raimo 
Kaattari ja Pekka Rosén. Joukkueet 
heittävät Keravan keilahallissa 25.4. 
klo 12.00. Tervetuloa kannustamaan!

Kerhon perinteinen hiihtoretki 
Paloheinässä järjestettiin 2.3. erin-
omaisessa säässä. Piirin veteraani-
keräystempaukseen 8.3. osallistui 
kerhomme jäseniä vanhaan tapaan 

Töölöntorilla. 9.3. järjestettyyn 
mielenkiintoiseen piiriseminaariin 
kerhostamme osallistuivat Jyrki Ra-
tia ja Risto Piekka. 13.3. Jyrki Ratia 
ja Antero Jauhiainen osallistuivat 
kerhon lipun kera talvisodan päät-
tymisen muistotilaisuuteen Marskin 
patsaalla. 21.3. Risto Piekka piti piirin 
auditoriossa erittäin ansiokkaan ja 
analyyttisen esitelmän aiheesta “Elias 
Lönnrot-Suomen tie itsenäisyyteen”. 
Risto järjestää myöhemmin keväällä 
ekskursion Sammattiin tutustumaan 
Lönnrotin elinympäristöön.

Hallitus kokoontui piirin järjestä-
mässä yhteistilaisuudessa Katajano-
kan kasinolla 25.3. Sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sen sijaan 
puheenjohtajasta johtuvasta syystä 
piirin tiloissa Döbelninkatu 2:ssa 
kokoushuoneessa 1 torstaina 2.5. klo 
17.30. Hallitus kokoontuu samassa 
paikassa puoli tuntia aikaisemmin eli 
klo 17.00. Kaikki halukkaat mukaan! 
16.4. klo 16.30 menemme Pääesi-
kuntaan tutustumaan vapaussotaan 
liittyvään näyttelyyn, jossa esittelijänä 
toimii maj Ville-Veikko Kirvesmies. 
Ilmoittautumiset puheenjohtajalle 
Jyrki Ratialle, 040-5829127, mratia@
welho.com.

Jäseniä kannustetaan osallistu-
maan piirin Kampissa 27.4. järjes-
tämään “Reservi tutuksi”-tapahtu-
maan, jossa on monenlaista ohjelmaa 
ja siksi tarvitaan myös tekijöitä. Tar-
vittavat varusteet eli maastohousut 
sekä RETU-hupparit ja -lippikset saa 
piiristä. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set HRUP:n toimisto 09 40562071, 
toimisto@hrup.fi. Kerro ilmoittautu-
essasi nimi, yhteystiedot, lainahousu-
tarve sekä hupparin koko. Esittelijät 
saavat hupparin ja lippiksen piiriltä 
vaivanpalkaksi. 25.5. järjestetään 
toisen kerran 8 sillan marssi. Ilmoit-
tautumiset Antero Jauhiaiselle, 050-
3683539. Ks. ilmoitus tässä lehdessä.

Jäseniä kannustetaan vanhaan 
tapaan osallistumaan myös piirin 
järjestämiin kuntoilutilaisuuksiin ku-
ten maanantaiseen kuntokävelyyn ja 
sunnuntaiseen sählyyn.

Uusia ideoita ja/tai toimintaan 
liittyviä kysymyksiä voit esittää 
puheenjohtajalle Jyrki Ratialle, 
040-5829127, mratia@welho.com ja 
varapuheenjohtajalle Sampo Martis-
kaiselle, 040-7098459, sampo.mar-
tiskainen@tapiola.fi, Ilmoita muuttu-
neet yhteystietosi sihteerille Kerkko 
Kinnuselle, 0400-705181, kerkko.
kinnunen@gmail.com. Muista myös 
kerhon netti- ja facebook-sivut.

VIESTIOSASTO

Viestiosaston kevätkokous pidettiin 
25.3.2013 Helsingin Reserviupsee-
ripiirin järjestämän piirin kerhojen 
yhteiskevätkokouksen yhteydessä 
Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa 
hyväksytty toimintakertomus on lu-
ettavissa kotisivuillamme. 

Vuoden 2013 kevään MPK:n vies-
tialan kurssit ovat: 26.4. Esikunnan 
viestitoimintaharjoitus; Esikunta-
työskentelyn harjoitus 17.5. Elektro-
ninen sodankäynti

Tarkemmat tiedot löytyvät 
MPK:n koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri. Johtamis-
järjestelmäalalla tapahtuu suuria 
muutoksia niin tekniikassa kuin 
taktiikassa lähivuosina, toimimalla 
kouluttajana saat näistä ensimmäi-
senä tietoa. Lisäksi vuoden aikana 
on viestialan tukitehtäviä, joissa tar-
vitaan apua. Siispä jos haluat toimia 
kouluttajana jollain viestikurssilla, 

niin ota yhteyttä JOJÄ-koulutus-
joukkueen johtajaan Jyri Putkoseen 
tai ko. kurssin johtajaan; voit myös 
täyttää MPK sitoutumislomakkeen: 
www.mpk.fi -> Piirit -> Helsinki 
-> KOTU-yksikkö -> Hae KOTU-
yksikköön.

Viestiupseeriyhdistys (VUY) on 
julkaissut uudistetun painoksen 
Viestimies-kirjasta, jonka VUY:n 
jäsenet saavat edulliseen kahdeksan 
euron jäsenetuhintaan. Monet jäse-
nistämme ovat myös VUY:n jäseniä, 
puollamme mielellämme jäsenhake-
muksianne. Lisätietoja puheenjohta-
jaltamme sekä www.viestiupseeriyh-
distys.fi.

Ampumavuoromme Töölön 
pistooliradalla ovat parittomien 
viikkojen tiistaina. Kokoontumi-
nen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. 
Huomaa ilmoittautuminen päivää 
ennen ampumavuoroa ampuma-
vastaavillemme, sähköpostitse 
ampumaupseeri1@viestiosasto.net 
tai ampumaupseeri2@viestiosasto.
net. Voit ilmoittautua myös netissä, 
tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme. Jos olet 
saapumassa ammuntoihin lyhyellä 
varoitusajalla, esim. alle 3 tuntia, 
ole yhteydessä ampumaupseereihin 
puhelimitse. Muista myös perua, jos 
et pääsekään paikalle! Huomaa myös 
HRUP:n ampumavuorot Santahami-
nassa: www.mpk.fi. 

Liikunta: Kiinnostaako Kesä-
yön marssi Pirkkalassa 8.6.2013 tai 
Jukolan suunnistus 15.-16.6.2013 
Jämsässä? Kokoamme Viestiosaston 
joukkueita, ilmoita kiinnostuksesi 
sähköpostitse liikuntaupseeri@
viestiosasto.net. Muistathan myös 
HRUP:n salibandyvuoron sunnun-
taisin 19.30-20.30 Pohjois-Haagan 
yhteiskoululla, lisätietoja liikuntaup-
seerilta ja verkkosivuiltamme.

Lisätietoa toiminnastamme, 
ampumavuoroista, MPK:n ja jäse-
nistömme järjestämästä viestikoulu-
tuksesta, liikuntatapahtumista sekä 
Viestiosaston ajantasaiset yhteystie-
dot löytyvät uudistuneilta verkko-
sivuiltamme www.viestiosasto.net, 
käyhän katsomassa! Tiedotamme ta-
pahtumista jäsenistölle myös sähkö-
postitse ja LinkedIn-ryhmässämme 
Viestiosasto – jos et ole saanut tätä 
ilmoitusta sähköpostiisi, niin käy 
päivittämässä yhteystietosi RUL:n 
sivuilla www.rul.fi tai meidän omilla 
sivuillamme www.viestiosasto.net, 
kohdassa Liity jäseneksi. Voit myös 
lähettää sähköpostia sihteerillemme. 
Tervetuloa mukaan! 
 

AUTOKERHO

Autokerhon 11.2. toteutetun jäsen-
ten välisen pistooliammunnan 3 
x 5 ls kolmen parhaan tulokset: 1. 
Heikki Heikkonen141 pistettä. 2. 
Timo Koukkari130p. 3. Paavo Virta-
nen126p. 

Sääntöjenmukaisessa yleisessä 
kokouksessa 25.3.2013 merkittävim-
pinä asioina vahvistettiin kerhon 
toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 
sekä myönnettiin vastuuvapaus hal-
litukselle. 

Kerhon perinteinen vuosipäivä-
juhla pidetään hieman poikkeuk-
sellisena aikana 23.5.2013 klo 18:00 
mielenkiintoisen esitelmän, yhdes-
säolon ja iltapalan merkeissä. Avec 
tervetulleet. Ilmoittautumiset 17.5. 
mennessä Heikki Heikkoselle 0400 
776 294, jolta saa tarkemmat tiedot 
tilaisuuden kulusta ilmoittautumi-
sen yhteydessä.

ILMAILUKERHO

14.05 tiistai, Helsingin Suomalainen 
Klubi, klo 18:00, Esitelmä: ”Ilmas-
ta maahan – toiminta”, SATLSTO:n 
asiantuntija.

16.05 torstai, haulikkokisa, met-
sästysammunta, klo 17:00, Ridasjär-
ven ampumarata, Hyvinkää. Ilmoit-
tautumiset ja tarkemmat tiedot Viljo 
Turunen p. 

050 358 9891, viljoturunen(at)
gmail.com tai Martti Eerola p. 050 
911 4933, martti.eerola(at)koti.fim-
net.fi 

RESERVIMERIUPSEERIT

HRMU:n ohjatut pistooliammun-
nat jatkuvat parittomien viikkojen 
lauantaisin kello 12.00-14.30. Am-
munnat pidetään HRUP:n ampu-
maradalla, jossa yhdistyksen 22. 
kaliiperin käsiaseet, tarvittavat 
ammukset, kuulosuojaimet sekä 
suojalasit ovat jäsentemme käy-
tettävissä. Ilmoita tulostasi aina 
vähintään kaksi (2) vuorokautta 
etukäteen ampumaupseeri Har-
ri Pakariselle gsm. 040 - 517 9834.
Ilmoittautumalla varmistat osal-
listumisesi ja kuulet mahdollisista 
poikkeusjärjestelyistä. 

Helsinkiin odotetaan 17.–
20.7.2013 yli sataa näyttävää alusta 
ja yli 2 500 miehistön jäsentä, jois-
ta noin puolet on 15–25-vuotiaita 
nuoria. Hietalahden ja Jätkäsaaren 
alueilla järjestetään myös yleisölle 
runsaasti ilmaista festivaalioh-
jelmaa. Tapahtumasta odotetaan 
Suomen suurinta yleisötapahtu-
maa yli puolella miljoonalla kä-
vijällä. Tall Ships Race Helsinki 
hakee edelleen vapaaehtoisia eri-
tyisesti yhteysupseeri-, kierrätys- 
ja liikenteenohjaustehtäviin. Osaan 
tehtävistä vaaditaan täysi-ikäisyyt-
tä, mutta paljon tehtäviä on tar-
jolla myös nuorille, jotka haluavat 
kokea kansainvälisen nuorisota-
pahtuman. Kaikki tehtävät vaativat 
suomen kielen osaamista. Järjes-
täjät tarjoavat tarvittavan koulu-
tuksen ja ikimuistoisen elämyksen 
purjelaivojen parissa.

Lisätiedot http://www.tallship-
sraceshelsinki.fi/fi/osallistu/hae-
vapaaehtoiseksi

ILMATORJUNTAKERHO

Kerhon ampumavuoro jatkuu Töö-
lön ampuradalla parillisten viikkojen 
keskiviikkoina kello 16-19. Ilmoittau-
tumiset Timo Niiraselle (timo.nii-
ranen@gmail.com) vähintään kahta 
päivää ennen tapahtumaa.

ILPU VEH järjestetään 25-
26.5.2013; lisäksi hallitus suunnit-
telee tutustumisvierailua Lohtajalle 
toukokuussa. Lisätietoa tulevista ta-
pahtumista tiedotetaan kerhon säh-
köpostilistalle sekä internet-sivuille. 
Lopuksi hallitus toivottaa kaikille 
hyvää kevään jatkoa!

RT-KERHO 
JOHTORENgAS

Tulevia tapahtumia: Ampumavii-
konloppu Padasjoella 4.-5.5.2013. 
Perinteinen kevään ampumavii-
konloppu järjestetään Padasjoella 
4.-5.5. Lisätiedot ja tiedustelut joh-
torengas@gmail.com.

Yhdistyksen yl imääräinen 
kokous 29.5.2013. Yhdistyksen 
ylimääräinen kokous pidetään 
keskiviikkona 29.5.2013 klo 18:45 
Töölön ampumaradalla. Kokouk-
sen aiheena on yhdistyksen sääntö-
muutosasian toinen käsittelykier-
ros. RT-Kerho Johtorengas ry:n 
ratavuorot Töölön ampumaradalla 
vuonna 2013 ovat viikoilla 18, 22, 
26, 30, 34, 38, 42, 46 ja 50. Aika ra-
tavuorolle on aina keskiviikko klo 
19:00–21:30. Ilmoittautumiset vii-
meistään kunkin viikon maanan-
taina Toni Aallolle, toni.aalto@iki.
fi tai 040 311 3348. Kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita ampumaan, kun-
han "Reserviläisen ampumaturva" 
–vakuutus on maksettu. Maksu-
lomakkeen voi tilata kotiin osoit-
teesta: http://www.reservilaisliitto.
fi/ampumaturva. Olet myös ter-
vetullut, mikäli esim. haluat vain 
kokeilla uutta harrastusta, mutta 
olet vielä epävarma jatkon suhteen. 
Kysy siis rohkeasti lisätietoja asias-
ta! 

Varmistathan että yhteystieto-
si ovat ajan tasalla ja ilmoitathan 
esim. muuttuneen sähköposti-
osoitteesi RUL:n toimistoon (ja-
senasiat@rul.fi) sekä yhdistykselle 
(johtorengas@gmail.com).

E-jäsenkirje: Yhdistys lähettää 
nykyisin tiedotteita sähköpostitse. 
Jos et ole vielä jakelussa, ilmoita 
osoitteesi: kari.kaiponen@pp.inet.
fi

SENIORIUPSEERIT

Tiistaina 28.5 alkavalle kevätret-
kellemme Antreaan ja Viipuriin 
mahtuu mukaan vielä muutama 
henkilö. Tutustumme Antreassa 
kunniaveteraanimme Antti Hent-
tosen synnyinseutuihin ja Viipu-
rissa asiantuntijaoppaamme Göran 
Lindgren kertoo paikan päällä "Vii-
purin viimeisistä päivistä". Käym-
me myös Viipurin linnassa sekä 
sotien aikaisilla taistelupaikoilla. 
Tervetulleita mukaan ovat kaikki 
HRUP:n jäsenet avec. Enemmän 
tästä retkestä kerrotaan tämän leh-
den edellisessä numerossa. Muis-
ta ehdottomasti ehjä passi, jonka 
tulee olla voimassa vähintään 6 
kk matkan päättymisen jälkeen. 
Ilmoittautuminen tulee tehdä 
17.4.2013 mennessä puhelimitse 
numeroon 09 444 774 tai sähkö-
postitse krista.pihlaja@vihdinlii-
kenne.fi. Tervetuloa! 

Senioriupseerien kerhon yh-
teystiedot: pj Arne Lindholm, 
aarne.lindholm@kolumbus.fi 050-
5004138. Siht:Pentti Uosukainen, 
pentti.uosukainen@kolumbus.
fi 0408406296. Jäsenasiat Heikki 
Kaakinen, heikki.kaakinen@ko-
lumbus.fi 0505895375.

hrup.fi
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Outdoor-messut
Vantaan Reserviläiset ry osallis-

tuu toukokuussa Vantaalla Myyrmä-
en Urheilupuistossa

17-19.5.13 pidettäville Outdoor-
messuille. Messu-ständillä on koko 
viikonlopun ajan toimintaa ja sieltä 
voit hankkia myös kerhotuotteita. 
Tule tapamaan yhdistyksen jäseniä 
ja tuo kaverisi mukaan tutustumaan 
VaResin toimintaa. Messuilla voi 
myös hakea yhdistyksen jäseneksi.

Lopen ampumaratamaksut
Lopen ampumaratayhdistys on 

kokouksessaan päättänyt nostaa am-
pumaradan käyttömaksuja vuodelle 
2013. Päivämaksun hinta on 7 eur. ja 
vuosikortti 70 eur.

Muut  
Maanpuolustus-

yhdistykset

autoJoukkoJen 
helsinGin kilta

Autojoukkojen Helsingin killan 
sääntömääräinen vuosikokous pidet-
tiin 15.3. klo 18:00 alkaen Santaha-
minassa Perinnetalolla. Kokouksen 
yhteydessä kiltaveli Heikki Heikko-
nen piti esitelmän kivääri m 1891 ke-
hityshistoriasta ja opetti perusteelli-
sesti yleisöä havainnoimaan kivääri-
en eri "päivitysversiot".

Autojoukkojen Helsingin kilta 
järjestää jäsenretken Lahteen lau-
antaina 4.5. kohteena Classic Mo-
torshow. Tule tutustumaan huippu-
kuntoisiin entisöityihin autoihin ja 
niiden historiaan. Lähtö Santahami-
nasta klo 09:30 Perinnetalon edestä. 
Sovittaessa matkan varrelta voi tulla 
mukaan kyytiin. Ensimmäinen py-
sähdys on Lahden varuskunnassa, 
jossa nautimme sotilaslounaan. Lou-
naan jälkeen matkaamme itse näyt-
telypaikalle. Paluu Santahaminaan 
klo 17:30 mennessä. Osallistujat 
maksavat vain lounaan ja pääsylipun 
näyttelyyn. Ilmoittautumiset Timo 
Koukkarille 28.4. mennessä 040-564 
3295.

AJHK:sta kiltaveljet Hans-Rune 
Holmberg ja Heimo Yrjönsalo 
osallistuivat automiesten "kattojär-
jestön" Autojoukkokiltojen Liiton 
50-vuotisjuhlaan Kouvolassa 9.3. 
Pitkäaikainen AJKL:n hallituksen 
jäsenemme Hans-Rune palkittiin 
Liiton standaarilla. Onnittelut.
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RauhantuRvaaJat

Yhteystiedot ja ilmoittautumiset: 
Tapani Forsström, puheenjohtaja/
veteraanivastaava p. 040 587 0352, 
tforsstrom@hotmail.com, Kari Kai-
ponen, sihteeri/jäsenvastaava p. 040 
584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi. 
Tom Asplund, varapuheenjohtaja p. 
050 553 5665, tom.asplund@rauhan-
turvaajaliitto.fi. Vertaistukitoiminta: 
Marja-Leena Pihlajamaa p. 040 724 
0223, ml.pihlajamaa@gmail.com. Lii-
ton veteraanituen päivystävä puhelin: 
0207 698111. Messi-illat: Joka kuu-
kauden ensimmäinen tiistai klo 18 ra-
vintola Zetorissa.

Ti 7.5. kansanedustaja Kari Tolva-
nen luotaa pintaa syvemmälle kansal-
lisesta turvallisuudesta. Yhdistys kai-
paa vapaaehtoisia tekijöitä moneen 
tapahtumaan. Ilmoittaudu: Kaiposel-
le (kari.kaiponen@pp.inet.fi) Reservi 
tutuksi -tapahtuma Kampissa 27.4. 
Ilmoittaudu esittelijäksi Kaiposelle.

- Maailma kylässä -tapahtuma 
25.–26.5. Ilmoittaudu esittelijäksi 
Varhimolle (poro.varhimo@gmail.
com). YK:n kansainvälinen rauhan-
turvaajien päivä 29.5. Seppeltenlasku 
Hietaniemessä klo 12.00. Paikalle 
klo 11.40, vastaanotto Zetorissa klo 
14.00-20.00 ilm. Tapani Forsström 
tai Kari Kaiponen. Valtakunnalli-
nen lippujuhlapäivän paraati 4.6. 
Raaseporissa, lähde mukaan mars-
simaan! Yhteys Kaiposeen. Vierailu 
Santahaminaan 8.6. Kokoontuminen 
Santahaminaan klo 11.00 sotilaskodin 
pysäkille. Opastus alkaa perinnetalon 
kulmalta klo 11.30, oppaana evp lnt 
Markku Virtanen (talo + kierros n 3 
h) jonka jälkeen siirrymme saunalle 
viettämään rattoisaa iltaa eriohjel-
man ja ruokailun merkeissä. Ruo-
kailusta peritään pieni korvaus, josta 
ilmoitetaan myöhemmin. Tarkempaa 
tietoa lehdessä 24.5. ja yhdistyksen E-
kirjeessä toukokuun alussa. Saarelle 
tarvitaan kulkulupa. Ilmoita nimesi ja 
autosi rekisterinumero. Tilaisuus on 
avec. Ilmoittautumiset yllämainituille 
25.5.

Järjestyksenvalvontaa: Vapaaeh-
toisia tarvitaan Seurasaaren juhan-
nukseen (min. 15 henkilöä) kaikilla 
ei tarvitse olla JV-korttia. Ilmoittau-
tumiset Juha Saloselle puh. 040 722 
9804 tai juhasalonen1959@luukku.
com viimeistään 25.4. Yhdistys nyt 
myös Facebookissa. www.helrt.org

Pioneerijotos on tänä vuonna 
Keuruulla. Ilmoittautumiset kilpai-
lijaksi tai toimitsijaksi 30.4. men-
nessä. Petri Karhumäki kasaa killan 
partion. Katso ilmoitus Hakusta tai 
www.pioneeriaselajinliitto.net.

Ampumavuorot jatkuvat yh-
teistyössä Pioneeriosaston kanssa 
Töölön radalla keskiviikkoisin klo 
19-21.30 viikoilla 16, 20, 24 ja lau-
antaisin klo 9.30 – 20 viikoilla 18, 
22, 26. Paikalla ohjausta, aseita ja 
50 patruunaa/kerta killan jäsenille. 
Ilmoittaudu edellisenä päivänä tom-
mi.laakkonen@porvoo.fi tai 0400 
757048.

Vääpelikilta

VÄÄPELIKILTA

Vierailu Urho Kekkosen museoon 
28.4.2013. Tapaaminen klo 11.45 
rakennuksen edessä (osoite Seura-
saarentie 15, bussilinja 24). Ilmoit-
tautumiset 21.4.2013 mennessä säh-
köpostilla erkki.joukainen@gmail.
com. Ystävä mukaan. Vääpelikilta ry 
maksaa jäsentensä pääsymaksut ja 
kahvit.

Vierailu 18.5.2013 Parolannum-
men Panssarimuseoon ja Hämeen-
linnan Tykistömuseoon. Ilmoit-
tautumiset 5.5.2013 mennessä säh-
köpostilla erkki.joukainen@gmail.
com. Ilmoita samalla kimppakyyti-
tarpeesta/oma auto käytössä. Kel-
lonaika tarkentuu. Ystävä mukaan. 
Vääpelikilta ry maksaa jäsentensä 
pääsymaksut ja kahvit. Vierailu Es-
poon Automuseoon 8.6.2013 (osoite 
Bodomintie 35). Ilmoittautumiset 
2.6.2013 mennessä sähköpostilla 
erkki.joukainen@gmail.com Kel-
lonaika tarkentuu. Ystävä mukaan. 
Vääpelikilta ry maksaa jäsentensä> 
pääsymaksut ja kahvit. Muita tulevia 
vierailuja: Elokuu: Kaarteen kotimu-
seo, Lohja. Syyskuu: Suomenlahden 
meriliikennekeskus, Helsinki. Loka-
kuu: Metrovalvomo, Helsinki. Mar-
raskuu: Marskin maja, Loppi.

Vantaan 
reserViläiset

VaRes Cup 2013 päivämäärät
21.4.13 Lopen ampumaurheilukeskus

04.05.13 Lopen ampumaurheilu-
keskus, Piirin SM karsinta

06.07.13 Lopen ampumaurheilu-
keskus

17.8.13  Lopen ampumaurheilu-
keskus

Kilpailujohtajana toimii Teemu 
Potkonen

Kilpailuun ilmoittautuminen al-
kaa noin 1 kk ennen kilpailua.

Kilpailuihin otetaan 50 kilpailijaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ammunta
Santahaminan vuorot
www.vantaanreservilaiset.fi, 

ampumaradat, löytyy tiedosto josta 
löytyy vuorot heinäkuulle 2013 asti

Töölön (Luola) pistoolivuorot
Töölössä vuoroja on 2 kertaa vii-

kossa: vuoroviikoin maanantai - ja 
keskiviikkoiltana, parillisen viikon 
perjantaiaamuna ja SRA-vuoro pa-
rittoman viikon perjantai-iltana.
Tikkurilan Urheilutalon rata
Tikkurilassa on 3 viikkovuoroa: tiis-
taina, torstaina, sunnuntaina.

Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia.

Kotisivujen osoite on www.van-
taanreservilaiset.fi

HELSINgIN  

RESERVILäISET

Helsingin Reserviläiset ry:n kevät-
kokous on maanantaina 15.4. klo 18 
alkaen Döbelninkatu 2:ssa. Kokouk-
sessa käsitellään normaalit tilinpää-
tös- ja toimintakertomusasiat. Tällä 
kertaa kokouksen yhteydessä ei ole 
esitelmää. Tervetuloa!

Kevään 2013 ratavuorot ovat 
maanantaisin klo 19:00–21:30 vii-
koilla 17, 21 ja 25. Mahdollisista 
muutoksista tiedotetaan yhdistyksen 
sivuilla ww.reservilaisliitto.fi/liitto/
piirit/sivustot/helsingin_reservi-
laiset tai sitten voi soitella ja kysyä. 
Yhdistyksen jäsenillä, joilla ei ole 
omaa asetta, on mahdollista ampua 
yhdistyksen .22 pistooleilla. Yhdistys 
järjestää tarvittavat patruunat. Osal-
listujilla täytyy olla omat suojalasit ja 
kuulosuojaimet sekä voimassa oleva 
vakuutus (esim. Reserviläisen am-
pumaturva), mukaan myös voimassa 
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. 
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@iss.
fi ratavuoropäivänä klo 12:00 men-
nessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu 
määrä ja osallistujat otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja antaa asevastaava 
Tomi Sarilahti puh. 040 594 9673.

Reserviläisten kenttäkelpoi-
suuspäivä on Santahaminassa 27.4. 
MPK:n kurssinro: 0400 13 13013. 
Ohjelmassa Pv:n lihaskuntotesti. 
Lihaskuntotestiin kuuluu vauhditon 
pituushyppy, istumaan nousu sekä 
etunojapunnerrus ja Cooperin testi. 
Kurssi järjestetään, mikäli osallistu-
jia saadaan riittävästi. Testit alkavat 
klo 10:00. Ilmoittautumiset MPK:n 
järjestelmän kautta www.mpk.fi

16. Kesäyön marssi järjestetään 
Pirkkalassa Tampereen naapuri-
kunnassa lauantaina 8.6.2013 kello 
12 alkaen. Pääkaupunkiseudulla on 
harjoitus- ja reppumarsseja, joista 
saa lisätietoja MPK:n järjestelmästä.

Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat puheenjohtaja Tomi 
Sarilahti, puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi tai helsinki@helresp.
fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh. 
040 830 4097, timo.elolahde@hsl.fi.

KOKONAISMAAN-
PUOLUSTUS

Kokonaismaanpuolustus ry on aka-
teemisen tai muun ylemmän tut-
kinnon suorittaneiden reserviläisten 
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite 
on edistää kokonaismaanpuolustuk-
sen tutkimusta, opiskelua ja opetus-
ta reserviläisten keskuudessa. Koko-
naismaanpuolustus ry: http://www.
reservilaisliitto.fi/liitto/piirit_ja_yh-
distykset/sivustot/kokonaismaan-
puolustus/ eivät toimi Reserviläislii-

ton suoritettua muutoksia sivuillaan, 
asiaa yritetään korjata.

Lisätietoa yhdistyksen toiminnas-
ta, vastuuhenkilöt: pj. Timo Soini-
nen ja vpj. Antti Heikkilä

tavoitettavissa sähköpostiosoit-
teesta kokonaismaanpuolustus@
helresp.fi

HFORSNEJdENS SVENSKA 

RESERVUNdEROFFIcERARE

Skyttet i "Luolan" fortsätter under 
våren varje parlös veckas torsdag kl. 
17.00-19.00.

Följande skytten är 25.4 0ch 23.5.
Triangelkampen 2013 består av 

följande tävlingar; 24.4 Terränglö-
pning, Kasaberget Grankulla, kl. 
18.00. 7.8 Miniatyrgevär, Ingå sk-
jutbana, kl. 17.00. 14.8 Pistol, Ingå 
skjutbana, Heat1 kl. 16.00, Heat2 kl. 
18.00. 26.10 Avslutningsfest, Drags-
vik, kl. 19.00

Övriga tävlingar.
11.5 Gentlemanna tävling, Synda-

len, samling kl. 9.00. Deltagaravgift 
25 eur/pers.

19.8 Tammet tävling, Baggby, 
samling kl. 18.00. Deltagaravgift 5 
eur/pers.

13-15.9 RES-URSUS marsch, Syn-
dalen. Anmälning via MPK.

21.9 Skogsstigen, Ramsholmen 
Ekenäs, kl. 11.00. Deltagaravgift 5 
eur/pers.

Helsingforsnejdens Svenska Re-
servunderofficerare rf. www.reservi-
laisliitto.fi/hsru

Ordförande Markus Liesalho 
Tel.  0400-421 002, E-mail. 
svenska@helresp.fi

PääKAUPUNKISEUdUN 
PIONEERIKILTA

Pioneerikillan varapuheenjohtajaksi 
valittiin hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa Roger Storås. Muuten 
hallitus jatkaa vanhalla kokoonpa-
nolla: pj Tommi Laakkonen, siht 
Martti Passi, talous Ismo Pajarinen, 
puukot, ammunta yms. Ilpo Ervasti, 
Kilpailut ja koulutus Petri Karhumä-
ki, jäsen Tarmo Rajavuori sekä jäsen 
Hannu Lakee. 

Kilta järjestää jäsenilleen mak-
suttoman EA I –kurssin (16 h), joka 
painottuu reserviläistoiminnassa 
uhkaaviin vammatyyppeihin. Aika ja 
paikka tiedotetaan, kun ne saadaan 
varmistettua. Kurssille otetaan 8 – 
16 kurssilaista.

Killan perinneaseammunta 
pystykorvalla toukokuussa. Aika 
ja paikka varmistuvat lähiaikoina. 
Haastamme Pioneeriosaston kisaan, 
ja voitamme ainakin ampujien mää-
rässä! Radasta lisätietoja www.kove-
lonrata.fi. Lisätietoja Ilpo Ervastilta 
ilervasti@gmail.com tai killan sih-
teeriltä martti.passi@saunalahti.fi.

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILäISET

Kevätkokoukset: Espoon Reserviläiset ry:n ja Tapiolan Reserviupseerit ry:n 
sääntömääräiset kevätkokoukset ovat 29.4. klo 18.00 osoitteessa Döbelninka-
tu 2, Helsinki. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Poikkeukselli-
sesti ei kokousesitelmää.

Liikunta: Kevätkauden seuraavat tapahtumat ovat: Harjoitusmarssi 5, su 
5.5.2013, MPK kurssinro 0400 13 12038. Reppumarssi 3, su 14.4.2013, MPK 
kurssinro 0400 13 12030. Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://
mpk.fi/). Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n 
sivuilta.

Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30. Vuorot jatkuvat 
syys- ja kevätkaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 
040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252. Parillisina viikkoina on veto-
vastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä

Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. 
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita 
jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 
sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset 
parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@
tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

 Huhtikuu
2.4.  FM, kapteeni  Harri Pättikangas 50 v
3.4. Professori emeritus, vänrikki Paavo Castren 75 v
4.4. Kanslianeuvos, majuri Seppo Pekonen 80 v
5.4. Teknikko, korpraali Erkki Simpanen 85 v
6.4. Työnjohtaja, alikersantti Martti Poikolainen 70 v
7.4. Liikennealueen päällikkö, kapteeni Matti Kangasvuori  85 v
7.4. VTM, kaupallinen neuvos (el), kapteeni Kari J. Talvitie 70 v
8.4. Arkkitehti SAFA, vänrikki Ilari Suomalainen 50 v
8.4. Dipl. ekonomi, majuri Björn Holmberg 70 v
9.4. Ekonomi, yliluutnantti Jouko Toikka 75 v
10.4. Yrittäjä, sotilasmestari Keijo Kalevi Tilli 70 v
11.4. VTM, kapteeni Ilkka Kaski 70 v
13.4. Lennonjohtaja, luutnantti Petri Hiltunen 50 v
27.4. Faktori, kersantti Antti Tonteri (matkoilla) 60 v
27.4. Akateemikko, majuri Pekka Jauho 90 v

Toukokuu
1.5. Varatuomari, kersantti Kai A. Peltonen 90 v
2.5. Kersantti Pauli Rantanen (matkoilla) 75 v
4.5. Autonkuljettaja, jääkäri Simo Kareinen (matkoilla) 70 v
5.5. Lauri Salminen (perhepiirissä) 90 v
5.5. Diplomi-insinööri, vänrikki Jari Heikkilä (matkoilla)  50 v
5.5. Teleins./tekn.joht., kapteeni Reino Jokisalo (matkoilla) 70 v
6.5. Insinööri, kapteeni Eero Sihvola (lähipiirissä) 75 v
6.5. Ylikonstaapeli, majuri Kari Laitinen 60 v
7.5. Yrittäjä Usko Mettiäinen (perhepiirissä) 80 v
13.5. Lentokapteeni, kersantti Paavo Seiro (lähipiirissä) 70 v
13.5. Toimitusjohtaja, kapteeni Vilho Syrjä (matkoilla) 75 v
15.5. Ylikonstaapeli evp, kersantti Kalevi Lehtinen 70 v
16.5. Jaospäällikkö, yliluutnantti Juhana Mustakallio (matkoilla) 50 v
17.5. Tietohallintopäällikkö, korpraali Juha Pietilä (matkoilla) 50 v
18.5. KTM, vänrikki Kauko Helomaa (perhepiirissä) 70 v
19.5. Pol.Mag. direktör, fänrik Jochum von Knorring (bortrest) 70 v
20.5. Kasvatustieteen maisteri, yliluutnantti Martti K kuikka 75 v
24.5. Toimitusjohtaja, kapteeni Ari Iskanius 50 v
24.5. Kiinteistöpalvelujohtaja, kapteeni Petri Koskinen (matkoilla) 50 v
26.5. Ylipormestari, kapteeni Raimo Ilaskivi 85 v
 Mahd. muistamiset Maanpuolustuksen Tuen pankkitilille:
 FI52 5780 0710 0095 10 merkinnällä Raimo Ilaskivi
26.5. Elektroniikkahuoltoasentaja, alikersantti Timo Salminen (matkoilla)  50 v
30.5. Ylipormestari, kapteeni Kari Rahkamo (matkoilla) 80 v
31.5. Toimitusjohtaja MBA, ylikersantti Ari Pesonen (matkoilla)  50 v

Onnittelemme

Intrum Justitia
PL 170

00811 Helsinki
09 2291 1618

Audit Team Finland
PL 28

00751 Helsinki
0400 439 070

JSP Maalaus
Puusepäntie 25
04360 Vantaa
09 385 8151

Loka-Veto Oy
Koivurunne 13
01680 Vantaa

09 855 5001

Rolls-Royce Ab
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
09 4730 3301

Katajanokan 
Huolto Oy
Merikasarminkatu 4

00160 Helsinki
09 696 2480

Asianajotoimisto 
Kari Silvennoinen Ky

Korkeanvuorenkatu 19 A
00130 Helsinki
010 616 8920

Lasihemmo Oy
Kyttäläntie 6

00390 Helsinki
0400 575 025

Berner Oy
PL 15

00131Helsinki
09 134 511

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550 Helsinki

09 765 735

Varattu

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 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 Reserviupsee-
riliiton jäsentietojen tarkistus ja muutokset omatoimisesti liittojen www-
sivujen kautta. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi 
ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja seniori-
turvavakuutuksen tilaus onnistuu myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite 
http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasen-
tiedot

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

Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res. marko.puumalai-
nen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj: ltn res panu.korpela@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747

Espoon Reserviläiset ry: puheenjohtaja alik res Henri Jacobsson (henri.
jacobsson@esres.fi, 040 545 1899), varapj kers res Jyrki Helin (jyrki.helin@
esres.fi, 0400 212 252).

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 

STADIN SISSIT
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuun-
tunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.

SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivuihin 
osoitteessa  www.stadinsissit.fi.  Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimin-
tasuunnitelma.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.

SISSISAUNA
Stadin Sissien kesäsauna saunotaan Santahaminassa pe 3.5.2013 klo 17:39.
Tarjolla uudistettua, uudistettuun hintaan! Saunaillan nestehuoltoon on tänä 
vuonna ollut tungosta, mutta kaikki kyllä pääsevät mukaan.

Santahaminan portista pääset sisään helpoiten kertomalla meneväsi Sta-
din Sissien kesäsaunaan ja oman nimeisi (varaudu todistamaan henkilölli-
syytesi).

MAASTOTOIMINTA
Järes, Padasjoki 26. - 28.4.
Esik-J, soveltava harjoitus 26. -28.4. 
Kohteensuojaamiskurssi, Santahamina 3.- 5.5.
Maastotoiminnasta lisätiedustelut aleksi.ilmonen@gmail.com tai Aarne 
Björklund baarne@gmail.com

AMPUMATOIMINTA
Harjoitukset Luolassa jatkuvat seuraavasti ma 15.4. su 21.4.ma 29.4.su 5.5. ma 
13.5. su 19.5. ma 27.5. Maanantain vuoro klo 19 -21 ja sunnuntain vuoro klo 
14.30–17.00. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-
suojeluskuntatalolla.
Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä leh-
dessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa si-
vulta.  
Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com  
tai Eki Monni  eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.

SALITOIMINTA
Harjoitukset jatkuvat 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

SISSIEN HIHAMERKIT JA T-PAITA
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena 
versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, 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_matikainen@suomi24.fi ). 

YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen@elisanet.fi 
Sissiosasto pj:  Kimmo Lohman 0400 555377 kimmo.lohman@kolumbus.fi
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.com
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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

Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n 
kevätvuosikokous, Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin vuosikokous.
Kokoukset pidetään maanantaina 13.5.2013 kello 18.00 alkaen Katajanokan Kasinolla Laivasto-
katu 1. Tilaisuus alkaa kello 18.00 yhteisellä esitelmätilaisuudella, jossa Sotatieteiden tohtori 
Jarno Limnéll puhuu aiheesta ´kyberturvallisuus – uhkia ja mahdollisuuksia´.

Kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmätilaisuuteen.
Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset, joissa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. HRUP:n kevätvuosikokouksessa ja HELRESP:n vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät 
yhdistysten valtuuttamat edustajat.

Piirihallitukset

Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
järjestävät lauantaina 27.4.2013 klo 
11-18 ”Reservi tutuksi” teemapäivän 
Helsingin keskustassa Mauno Koi-
viston aukiolla Kampissa.

Piiriemme reserviläistoimintaa 
esitellään kaupunkilaisille HRS-leh-
den tietopaketin ja toiminnallisten 

rastien kautta. Tapahtuman yhteis-
työkumppaneina ovat Maanpuo-
lustusyhtiö, Reserviläisurheiluliitto, 
Vääpelikilta, Maanpuolustuskoulu-
tus ry, Veteraanikeräys, RUL, RES, 
Helsingin Rauhanturvaajat ry ja 
Etelä-Suomen kiltapiiri.

Tapahtumassa yleisön on mah-
dollista tutustua eri teltoissa tapah-
tuvaan toimintaan: PST-kalusto-
esittelyyn, PASI-panssariautoon, 

ampua laserpistoolilla ja -kiväärillä, 
mitata puristusvoimaa RESUL:n 
teltassa, ostaa tuotteita MPY:n myy-
mälästä ja maukasta hernekeittoa 
Vääpelikillan soppatykistä. Kaikki 
henkilöjäsenet kutsutaan mukaan 
vapaaehtoisiksi esittelijöiksi. Vaivan-
palkaksi huppari, lippis ja muonitus! 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot toimis-
to@hrup.fi

Reserviläisten tiedotuspäivä 
RETU 2013 27.4. Kampissa

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy  
www.avanttecno.com  

Oy K.G.Öhman Ab
 
 LP-Mercatura Oy  

Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Helsingin Reservin Sanomat


