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Uutisia 70 vuotta sitten

20.000 rautatieläistä
pidätetty Siperiassa
Teloituksia ja vankeustuomioita
Mukden, sunnuntaina
Rautatiekomissaari Lazar Kaganovitsh on jonkin aikaa ollut matkalla Siperiassa.
Nyt vasta on neuvostovenäläisistä lähteistä saatu jonkin verran tietoja matkan
tarkoituksesta, kun ilmoitetaan, että Uralin alueilla, Etelä- ja Länsi-Siperiassa on
pidätetty yli 20.000 rautatietyöläistä. Pelkästään Novosibirskissä pidätettiin noin
1.400 työläistä heti sen jälkeen, kun Kaganovitsh oli lopettanut taarkastuksensa
tällä tärkeällä risteysasemalla. Kaganovitshin seurueeseen kuuluu GPU-miehiä
sekä armeijan rautatieasiantuntijoita. Kaikkiaan 80 prosenttia pidätetyistä työläisistä tuomittiin kuolemanrangaistukseen tai vankeuteen. Työläisiä syytettiin
huonoista ttyösuorituksista ja muista sentapaisista rikoksista.
Kaganovitshin tarkastusmatkan ilmoitetaan jatkuvan Itä-Siperiaan ja Kaukoitään.

Suomessa voimassa oleva yleinen asevelvollisuus on taas päässyt julkiseen keskusteluun.
Suomen kansa on huomattavan suurella kannatuksella yleisen asevelvollisuuden kannalla.
Siitä huolimatta jotkut poliitikot ja yhteiskunnan vaikuttajat esittävät yleisestä asevelvollisuudesta luopumista. Joidenkin mielestä asevelvollisuus ei ole tasa-arvoinen, koska vain
nuoret miehet kuuluvat sen piiriin. Naisethan
voivat halutessaan suorittaa vapaaehtoisesti
palveluksen. Asevelvollisuudesta on Suomessa vapautettu vain hyvin pieni ryhmä miehiä.
Jehovan todistajat ja Ahvenanmaan kansalaiset on vapautettu palveluksesta. Terveydelliset syyt ovat sitten kokonaan toinen luku.
Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä
alkaa olla melko harvinainen Euroopassa.
Eteläisessä naapurissa Virossa velvollisuus
sotilaspalvelukseen on vielä voimassa. Samoin tilanne on Itävallassa ja Kreikassa.
Itävallassa suoritettiin neuvoa antava kansanäänestys asiasta. Itävalta päätti pysyttää
yleisen asevelvollisuuden voimassa. Sveitsin
järjestelmä poikkeaa hieman näistä muista
maista. Pohjoismaissa järjestelmä on käytössä
kahdessa Nato-maassa, Norjassa ja Tanskassa.
Näissä maissa tosin vain noin 30 prosenttia
kutsutaan palvelukseen. Palvelusaika on 4–6
kuukautta. Nuoret miehet kutsutaan palvelukseen myös Valko-Venäjällä ja Venäjällä.
Venäjällä tosin melko suuri prosentti hylätään
jo kutsunnoissa terveydellisten syiden vuoksi.
Puolustusministeriö on teettänyt selvityksen Jehovan todistajien vapautuksesta. Professori Jukka Kekkosen selvityksessä ongelma
todetaan tasa-arvokysymykseksi. Hän esittää
kolmea eri vaihtoehtoa. Selvityksen mukaan
perustuslain sanamuotoa voidaan muuttaa
siten, että lain kirjain sopisi yhteen Jehovan
todistajien vakaumuksen kanssa. Toinen vaihtoehto olisi valikoivuuden laajentaminen tai
se, että vapautusmenettelyä laajennettaisiin
koskemaan myös muita vakaumuksia.
Julkisessa keskustelussa yleinen asevelvollisuus on yhä useammin asetettu kyseenalaiseksi. Suomen yleisen asevelvollisuuden
etuja ovat puolustusvoimien kannalta se, että
järjestelmä tuottaa suhteellisen edullisesti
suuren reservin. Toisin sanoen Suomen sodan
ajan joukot pystytään helposti muodostamaan
varusmiespalveluksen suorittaneista. Etuja on
myös saada eri yhteiskuntaluokista tulevien
varusmiehet samaan, yhteiseen toimintaan.

Julkisessa
keskustelussa yleinen
asevelvollisuus
on yhä useammin
asetettu kyseenalaiseksi.
Tämä yhdistää kansaa. Yksi esitetty mahdollisuus tehdä asepalvelus houkuttelevammaksi
olisi antaa varusmiespalveluksen suorittaneille verohelpotuksia määräajaksi.
Toisaalta järjestelmää on moitittu kalliiksi,
koska nuorten miesten elämästä kuluu puolustusvoimien palveluksessa kuudesta 12 kuukauteen. Palvelus lyhentää myös työuria. Työuria pyritään pidentämään jatkossa. Vähätellä
ei myöskään sovi vuoden palkkojen menetystä
tai opiskelujen aloituksen viivästymistä. Nyt
nuorten miesten ajalle ei lasketa hintaa.
Siirtyminen palkka-armeijaan toisi veronmaksajille suuren laskun. On arvioitu,
että 50000 miehen palkattu armeija maksaisi
noin kaksinkertaisesti nykyiseen verrattuna.
Palkka-armeija ei tuota suurta reserviä ja
todennäköisesti vaatisi tehokkaampia ase- ja
kuljetusjärjestelmiä. Rekrytointi saattaisi olla
ongelma. Näin on ainakin käynyt Ruotsissa,
jossa noin 5000 vuotuisen tarpeeseen on vastannut vain noin puolet.
Asevelvollisuutensa suorittavat yksilöt
saavat myös paljon. Aktiivisimmat saavat johtajakoulutuksen, toiset saavat ammatin. Esimerkkinä voisi mainita ajoneuvoyhdistelmien
kuljettajat. Samassa tuvassa eläminen harjaannuttaa nuoret elämään yhdessä erilaisten
ihmisten kanssa ja he oppivat hyväksymään
erilaisuutta.

Perustettu 1968 > 543. ilmestymiskerta
Toimitus
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
puh. (09) 4056 2080
reservinsanomat@helresp.fi

Toimitusneuvosto
Sakari Väliahde (HRUP)
Jyri Vilamo (HRUP)
Juha Parkkonen (HelResP)
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Päätoimittaja
Kari Talikka
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puh. (09) 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Lehteen julkaistavaksi toimitetun
materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä
klo 16.30 mennessä. Materiaali
sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman
muotoiluja. Kuvat mielellään joko
originaaleina tai tif-muotoisina
vähintään 200 dpi-resoluutiolla.
Lisätietoja toimituksesta.
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Satakunnan Painotuote Oy
Kokemäki, 2013
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LT 2009. Levikki: 12 279 kpl
Kannen kuva
Tomi Alajoki
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Puheenjohtajilta
Jyri Vilamo > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja

Tästä ei sitten puhuta

Maanpuolustajat

Viimeistä vuotta maanpuolustusasioissa on
hallinnut puolustusvoimia koskevat säästötoimenpiteet ja taistelutavan uudistus. Vaikka kysessä onkin kaksi eri asiaa ovat ne monessa puheenvuorossa kytkeytyneet toisiinsa
aiheellisesti ja aiheetta. Monen reserviläisen
mielestä yleistä asevelvollisuutta ollaan ajamassa alas ja Suomea ollaan viemässä kohti
Natoa vaikka poliitikot kilvan muuta vakuuttelevat.
Oma kantani asioihin perehdyttyäni on,
että taisteluvan tavan muutos vie ja kehittää
puolustusvalmiuttamme eteenpäin. Moni
käytännön yksityiskohta on auki ja joukkojen kouluttaminen on vasta aluillaan. Se mistä olen huolissani, on että puolustusvoimiin
kohdistuneet säästötoimenpiteet eivät käytännössä mahdollista reserviläisten kouluttamista kertausharjoituksissa uuteen toimintatapaan, ainakaan siinä laajuudessa mikä olisi
suotavaa.
Surkuttelun sijasta me reserviläiset voimme tehdä asioille jotain! Sen lisäksi, että jokainen tarkkaan harkitsee ketä ja mitä puoluetta
aikanaan eduskuntavaaleissa äänestää, voimme jokainen ylläpitää sotilastaitojamme osallistumalla esim. Kerhojemme ja MPK:n tarjoamiin koulutus- ja ammuntatapahtumiin.
Kilpailuhenkisille jotokset ja sotilastaitokilpailut ovat oiva tapa mittauttaa osaamistaan.
Lähivuosina meidän reserviläisten pitää itse
huolehtia omasta kenttäkelpoisuudestamme
parhaan kykymme mukaan!
Syksyllä liitollemme valitaan uusi Puheenjohtaja. Ehdokkaaksi on jo asettautunut
kaksi henkilöä. HRUP on kutsunut heidät ja
kutsuu mahdolliset muut ehdokkaat syyskuussa tilaisuuten, jossa piirimme jäsenillä
on mahdollisuus kuulla PJ ehdokkaiden linjanvedot, sekä tehdä heille kiperiä kysymyksiä. Itseäni esim. kiinnostavat kandidaattien
näkemykset eri liittojen välisestä yhteistyöstä
ja miten RUL:n tulisi näkyä tai olla näkymättä
julkisuudessa. On osoitus hyvästä järjestödemokratiasta ja kiinnostuksesta tätä vaativaa
tehtävää kohtaan, että meillä on useampi
henkilö joista voimme valintamme tehdä.

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

Puolustusvoimiin kohdistuneet säästötoimenpiteet eivät
käytännössä
mahdollista
reserviläisten
kouluttamista
kertausharjoituksissa uuteen
toimintatapaan.

Hyvää alkavaa kesäkautta toivottaen!

jyri.vilamo@gmail.com

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

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

Tietojen salaaminen yleisöltä saattaa tuntua nykymaailmassa melko oudolta asialta.
Kamerakännykkäaikana jokaisella tapahtumalla on silminnäkijä, joka voi laittaa
sekä kuvaa että tekstiä tapahtumasta reaaliaikaisesti koko maailman ihmeteltäväksi.
Esimerkiksi puolustusvoimat on jo pitkään
noudattanut käytäntöä, jonka mukaan kaikista pienistäkin tapahtumista tiedotetaan
välittömästi ja totuudenmukaisesti koska
mitään ei ole käytännössä mahdollista salata. Aktiivisella ja avoimella tiedottamisella
estetään väärien tietojen leviäminen sekä
rakennetaan tiedotusvälineiden ja yleisön
luottamusta puolustusvoimien tiedotukseen.
Samalla yleisö ns. kyllästetään puolustusvoimien jakamalla tiedolla. Esimerkiksi maastokuorma-auton suistuminen tieltä harjoituksessa ei ole kummoinenkaan uutinen kun
niistä raportoidaan säännöllisesti.
Avoimuuden ja läpinäkyvyyden perusperiaatteesta joudutaan toisinaan kuitenkin
poikkeamaan. Joissain tilanteissa tiedon
salaaminen tai tiedottamisesta pidättäytyminen on välttämätöntä tai vähintäänkin
perusteltua. Pari viikkoa sitten päättyi lähes
viisi kuukautta kestänyt suomalaisen pariskunnan sieppaus Jemenissä panttivankien
vapauttamiseen. Samalla selvisi syy siihen,
miksi tiedotusvälineet eivät olleet kertoneet
siepattujen henkilöllisyydestä juuri mitään:
panttivankien arvo haluttiin salata sieppaajilta ja näin estää heidän vapauttamisensa
pitkittyminen tai terveytensä vaarantuminen. Sama pidättyvä tiedotuslinja jatkui
myös vapautumisen jälkeen. Viranomaiset
eivät ryhtyneet heti tiedottamaan laajemmin kaappauksen vaiheista vaan siepatuille
tarjottiin mahdollisuus kertoa tapahtumista
heidän haluamassaan laajuudessa ja aikataulussa. Tietojen salaaminen oli keino suojella
uhreja sekä sieppauksen aikana että sen jälkeen.
Henkilöitä koskevien arkaluonteisten
tietojen lisäksi tietojen salaamisella voidaan
suojata myös asioiden valmistelua. Olen
työelämässä valmistelemassa parhaillaan yhtiömme mittakaavassa merkittävää hanketta,
jonka vaiheet ja toteutustapa herättävät

suurta kiinnostusta yrityksen henkilökunnassa. Asioiden valmistelu ja siihen liittyvät
neuvottelut ovat kuitenkin vielä kesken,
joten asioista ei voida tiedottaa hankkeen
onnistumisen vaarantumatta. Henkilöstö
ymmärtää asian ja tietää, että tietosululla on
tärkeät perusteet. Toisaalta he myös luottavat siihen, että asioista kerrotaan heti kun se
on mahdollista eikä tietoja pantata turhaan.
Sama asia koskee myös reserviläistoimintaa ja yhteistyötä puolustusvoimien kanssa.
Asioiden valmistelun rauhoittaminen vaatii
joissain tilanteissa sitä, että asioista kerrotaan julkisuuteen vain yhdessä sovittujen
pelisääntöjen mukaisesti. Eräiden vapaaehtoista maanpuolustusta koskevien hankkeiden valmistelu on aiemmin seisahtunut kun
asioita lähdettiin pohtimaan lehtien palstoilla ennenaikaisesti. Tiedon käsittelyssä
pitää olla varovainen koska vaarana joutua
valmistelun ja sitä kautta asioihin vaikuttamisen ulkopuolelle jos sovittuja pelisääntöjä
ei noudateta.
Viimekädessä kyse on luottamuksesta.
Meille uskotaan luottamuksellista tietoa ja
jonka antaja luottaa siihen, että tieto ei leviä
eteenpäin. Yleisön tulee pystyä luottamaan
annettuun tietoon ja siihen, että myös luottamuksellinen tieto tulee aikanaan julkiseksi.
Tämä kannattaa myös meidän luottamusasemassa olevien myös pitää mielessä.

puheenjohtaja@helresp.fi
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Ruohonjuuritason kuvaus Saksan
hyökkäyksestä punaiseen pääkaupunkiimme

Sodasta rauhaan 1941—1944

Vain kuuden vuoden kuluttua tulee
kuluneeksi 100 vuotta Suomen itsenäisyyden taanneesta vapaussodasta. Vapaussodan tapahtumia on tutkittu melko vähän. Tämä teos antaa
hyvän kuvan taistelusta Helsingistä.
Vuoden 1918 sodasta on annettu
kuva, että taistelut olivat puolin ja
toisin verisiä ja julmia. Kuva juontaa
juurensa luultavasti sodan jälkeisestä propagandasta, jota levitettiin
molempien osapuolten tahoilta.
Huhtikuun 6. päivänä 1918 valkoiset valtasivat Tampereen. Kolme
päivää aiemmin Saksan Itämeren
divisioona oli noussut maihin
Hangossa ja eteni kohti punaista
pääkaupunkia Helsinkiä. kaupungin portit saksan joukot saavuttivat
10.päivänä huhtikuuta. Sisällissodan
ratkaisu häämötti. Vallatkaa Helsinki
-teoksessaan Tuomas Hoppu kertoo
pääkaupunkimme valtaustaistelusta
verevästi rivisotilaiden ja muiden
aikalaisten silmin.
Kuvin ja kartoin elävöitetty Vallatkaa Helsinki kertoo paikallisväritteisesti pääkaupungistamme vuonna
1918. Helsingin taistelu aukeaa kirjassa kaupunginosittain katu kadulta
Leppävaarasta Huopalahden ja Pasilan kautta Töölöön, Kallioon ja keskustaan. Punaisen vallankumouksen
kehtoa suojasivat venäläisten maailmansodan aikana rakentamat vahvat
linnoitetut asemat, mutta kaikki eivät silti jaksaneet uskoa puolustajien
mahdollisuuksiin. Paikallinen punakaartijohto halusi antautua – mutta
radikaalit kaartilaiset olivat valmiit

Tykkimiehet ry on tehnyt suurtyön
tuottaessaan 7-osaisen elokuvasarjan, jonka viimeinen osa Sodasta
rauhaan 1941–1944 on. Ensimmäinen osa Ihantalan ihme valmistui
vuonna 2001 ja nyt käsillä oleva
Sodasta rauhaan 1941–1944 vuonna
2012. Dokumenttielokuva kuvattiin
osittain Pohjankankaalla ja sen käsikirjoittajatiimiin ovat kuuluneet
Jouko Alasjärvi, Jouko Huhtala, Jorma Keino, Mikko Kero, Tuomo Rysti ja Kari Vilamo.
Kesäkuun 25. päivänä 1941 Suomi totesi olevansa jälleen sodassa
Neuvostoliittoa vastaan. Kansa oli
sitä mieltä, että Moskovan pakkorauhan epäoikeudenmukaisuudet
voitaisiin nyt korjata. Jatkosodan
hyökkäysvaiheen jälkeen asemasotavaiheen kestäessä vuonna 1943 oli
Suomen johdolle jo selvää, että Saksa häviää sodan, joten myös Suomen
olisi tehtävä rauha Neuvostoliiton
kanssa, mutta itsenäisyytensä säilyttäen. Kuinka sotilaat ja poliitikot
tästä selviytyivät? Miten on mahdollista, että Lontoon ja Moskovan
ohella Helsinki oli ainoa sotaa käyvän Euroopan pääkaupunki jota ei
miehitetty?
Näihin kysymyksiin elokuva
paneutuu. Elokuva kertoo sodan
ratkaisutaisteluista ja siviilien, sotilaiden ja poliitikkojen vaikeasta
ajasta puun ja kuoren välissä. Elokuva kertoo myös asemasodan arjesta,
puutteesta ja kekseliäisyydestä, ruokahuollosta, kotirintaman siviileistä

Tuomas Hoppu, Vallatkaa Helsinki
– Saksan hyökkäys punaiseen
pääkaupunkiin 1918
Gummerus 2013, ISBN 978-951-20-9130-0,
395 sivua

taisteluun.
Kirjan karttojen avulla on helppo sijoittaa taistelupaikat Helsingin
kaduille. Suuri osa näiden paikkojen
rakennuksista on vieläkin jäljellä.
Kirja on syytä jokaisen historiasta
kiinnostuneen lukea. Aihetta on käsitelty mielenkiintoisella tavalla.
Filosofian tohtori Tuomas Hoppu on väitellyt suomalaisista vapaaehtoisista Venäjän armeijassa
1914–1918.

Jatkosodan
vaiheiden kytkeytyminen laajemmin
suursodan kulkuun
tuodaan hyvin esille.

DVD, Sodasta rauhaan 1941—1944
Tykkimiehet ry 2012, 74 minuuttia

ja sodan naisista, pommituksista,
desanteista ja partisaaneista. Elokuva on suomalainen selviytymistarina
siitä, kuinka maa selvisi sodasta
hengissä.
Elokuva koostuu alkuperäisistä
videokatkelmista ja asiantuntija Jari
Leskisen selostuksesta. Mukana on
myös paljon reserviläisvoimin kesällä 2011 kuvattua aineistoa. Näyttelijät ovat kokeneita reserviläisiä
ja maanpuolustuskiltojen jäseniä.
Kuvamateriaali esimerkiksi Viipurista heti valtauksen tapahduttua
on erittäin mielenkiintoista, ja myös
tuoreempi materiaali on saatu näyt-

tämään autenttiselta.
Jatkosodan vaiheiden kytkeytyminen laajemmin suursodan kulkuun tuodaan hyvin esille, samoin
jatkosodan tausta Suomen talvisodassa. Elokuva kestää 74 minuuttia
ja koostuu kolmesta osasta: hyökkäysvaihe, asemasota ja suurhyökkäys.
Kutakin osaa voi katsella DVD:ltä
erikseen, tai koko elokuvan voi katsoa putkeen. Elokuva on viihdyttävä
ja sopivan tiivis paketti Suomen
jatkosodasta. Mitään uutta tietoa se
ei luonnollisestikaan tarjoa, mutta
hyvän lisän sodistamme kertovaan
elokuvatarjontaan se kuitenkin tuo.
Elokuvaa voi tilata ainakin museo
Militarian verkkokaupasta osoitteesta www.museomilitaria.fi 20 euron
hintaan. Tykkimiehet ry on 1965
perustettu tykistön perinteitä vaaliva yhdistys, joka on vastannut mm.
Suomen Tykistömuseon ylläpidosta.
Vuoden 2013 alusta tykistömuseo on
yhdistetty pioneeri- ja viestimuseoiden kanssa uudeksi museo Militariaksi, joka toimii Hämeenlinnassa
Linnan kasarmeilla.

Suomi suihkukoneaikaan

Kokonaismaanpuolustus — sisua ja sivistystä

Apali jatkaa mielenkiintoisten kir-

Kokonaismaanpuolustus ry perustettiin noin kymmenen vuotta
sitten saattamaan yhteen kokonaismaanpuolustuksesta kiinnostuneita
akateemisia tai erikoiskoulutettuja
ihmisiä sotilasarvosta riippumatta.
Yhdistys julkaisi toukokuussa teoksen, jossa esitellään kokonaismaanpuolustukseen liittyviä aihealueita.
Kirja koostuu 13 kirjoittajan artikkeleista, joissa kokonaismaanpuolustusta tarkastellaan useasta näkökulmasta. Kirjoittajat ovat sotatieteen
opettajia, tutkijoita tai aktiivireserviläisiä. Mitään yhtenäistä linjaa vaikkapa Naton puolesta tai sitä vastaan
kirja ei edusta.
Puolustusvoimia on kohdeltu
erinomaisen ankarasti valtion tuloja menoarviossa niin Suomessa
kuin monessa muussakin EU:n jäsenmaassa. Näin ei ole kuitenkaan
itäisessä naapurissamme, joka pyrkii
lähemmäs tasoa, jonka se menetti
Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä.
Selonteko sekä maassamme tehdyt puolustuspoliittiset ratkaisut
saattavat vakavasti heikentää koko
kansan sitoutumista maan puolustamiseen. Lyhytjännitteiset hallinnolliset edut tulisi jättää sivuun, kun
Suomen puolustusta rakennetaan.
Julkisuudessa on käytetty kiinnostavia puheenvuoroja maanpuolustusjärjestelmän laajentamiseksi
siten, että perinteisiin sotilaallisiin
uhkiin voitaisiin vastata joustavasti
ja nopeasti lähellä kansalaisia olevilla joukoilla. Näkemykset vaihtelevat

jojen sarjaa. Suomen Ilmavoimien
lentokoneet-sarjasta on ilmestynyt
viides teos.
Suomen Ilmavoimien ensimmäiseksi suihkukoneeksi hankittiin
vuonna 1953 englantilaisia De Havilland Vampire -hävittäjiä ja muutamaa vuotta myöhemmin saman
koneen kaksipaikkaisia harjoituskoneversioita. Ensimmäisen Vampiren
saapumisesta Suomeen tuli tammikuussa kuluneeksi 60 vuotta.
Muualla maailmassa konetyyppiä
oli käytetty jo 7 vuoden ajan, joten se
oli jo vanhentunut tullessaan. Näillä
jo tuolloin vanhentuneilla koneilla
opeteltiin suihkukonekaluston toimintaperiaatteet sekä luotiin pohja
Ilmavoimien taistelukyvyn nostamiselle. Suihkumoottorin lisäksi
Vampire toi paljon muutakin uutta
Ilmavoimille. Koneessa oli ensimmäisenä nokkapyörä, paineohjaamo
sekä tykki- ja rakettiaseistus.
Kaksipaikkainen Vampire Trainer
(2 paikkainen) oli puolestaan ensimmäinen heittoistuimella varustettu
lentokone Ilmavoimissa. Siitä suomalainen ohjaaja pelastautui ensi
kertaa heittoistuimella. Koneella
otettiin säteilynäytteitä yläilmakehästä Neuvostoliiton ydinkokeiden
takia.
Teos kertoo yksityiskohtaisesti
De Havilland Vampiren vaiheet
Suomen ilmavoimissa sekä koneen
kehityshistorian eri muunnoksineen. Kirjassa kerrotaan jokaisen
Vampire-yksilön historia. Tietoja on

Kyösti Partonen, Vampire in
Finnish Air Force
Apali 2013, ISBN978-952-5877-25-0, 208 sivua

mm Suomeen tulopäivä, mahdolliset lentovahingot ja Ilmavoimine
kalustosta poistopäivä, lentotunnit
jne. Osasta koneiden moottoreista
tehtiin lentokentille lumensulattajia.
Suomalaisessa ilmailukirjallisuudessa on käsitelty varsin vähän
suihkumoottorin ja varhaisten suihkumoottorien kehitystä. Kirjoittaja
on sisällyttänyt kirjaan kuvauksen
suihkumoottorien kehityksestä sekä
varhaisista suihkukonetyypeistä eri
puolilla maailmaa.
Kuvituksena on käytetty suurelta
osin ennen näkemätöntä kuvamateriaalia.

Voidaanko perinteistä puolustuskoneistoa täydentää
kodinturvajoukoilla,
joilla voitaisiin
vastata nopeasti
poikkeustilanteisiin.

Tapani Sarvanti, Timo Soininen.
Kokonaismaanpuolustus —
sisua ja sivistystä
Kokonaismaanpuolustus 2013,
ISBN 978-952-93-2088-2, 199 sivua.

siitä, tuleeko sotilaallisiin operaatioihin kykenevien voimien olla
yksiselitteisesti puolustusvoimien
osana vai voidaanko perinteistä puolustuskoneistoa täydentää kodinturvajoukoilla, joilla voitaisiin vastata
nopeasti niihin poikkeustilanteisiin,
joita kohdataan esimerkiksi sähkökatkoksissa ja tulvissa.
Sotilaiden tehtävä on pitää puolustuslaitos toimintakykyisenä.
Poliittisen johdon tehtävä on antaa

sotilaille ja asiantuntijoille järkeviä, realistisia ja pitkän tähtäimen
tarpeet huomioon ottavia toimeksiantoja. Niillä toimeksiannoilla sotilaallinen voima tulee voida asemoida
yhteiskuntaan vastaamaan muuttuneita uhkakuvia.
Keskustelua tulisi edelleen jatkaa
siitä, tulisiko reserviläisjärjestöjen
valtakunnallista rakennetta ja hallintoa kehittää siten, että se voisi entistä tehokkaammin osallistua reserviläisten voimavarojen vahvistamiseen
ja osoittamiseen puolustushallinnon
käyttöön. Yhdistys- ja kiltatoiminnan perustason itsenäisyyteen ei
kuitenkaan tulisi puuttua. Tulisi
myös keskustella siitä, voitaisiinko
valtion tukea reserviläisjärjestöille
siirtää suuntaan, jolla valtio tukee
urheilua ja kansalaiskuntoa vahvistavia järjestöjä.
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Gulagista selvinneet
Täysin
viattomien
ihmisten
tuhoamiseen luotiin
hirviömäinen
koneisto.

Teksti: Veikko Luomi

New Yorkin yliopiston professori Stephen F. Cohen (s. 1938) vieraili
ensi kertaa Neuvostoliitossa jo lähes
puoli vuosisataa sitten. Myöhemmin,
asuessaan Neuvostoliitossa Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton akateemisen
vaihto-ohjelman turvin, Cohen tutustui niin toisinajattelijoihin kuin Neuvostoliiton valtioterrorin vankileireillä (Gulag) olleisiin neuvostokansalaisiin ja heidän sukulaisiinsa.
Cohen havaitsi pian, että neuvostovaltion terroria koskeva kirjallisuus
ja keskustelu käsittelivät suureksi
osaksi teloituksiin, kidutuksiin ja
pakkotyöhön johtaneita tapahtumia
sekä olosuhteita leireillä. Sitä vastoin
Gulagista selvinneiden terrorin ja uhrien sukulaisten myöhemmät vaiheet
ja terrorin vaikutus myöhempään
Neuvostoliittoon (ja Venäjään) olivat
jääneet vähälle huomiolle.
Havainto johti vuosikymmenten

Stephen F. Cohen: Gulagista
selvinneet
Like Kustannus Oy 2013. ISBN 978-95201-0876-2, 249 sivua, kuvia.

työhön, jonka keskeiset tulokset
Cohen kertoi teoksessaan ”The Victims Return: Survivors of the Gulag
After Stalin” vuonna 2010. Like Kustannus Oy julkaisi Petri Stenmanin
suomennoksen Stalinin kuoleman
60-vuotispäivänä 5.3.2013.
Cohenin työn perusta syntyi Moskovassa 1970- ja 80-lukujen vaihteessa sortovuosina, jolloin keskustelu neuvostoterrorin uhreista oli
kiellettyä ja johti usein rangaistuksiin. Aiempi terrori oli nimittäin ollut niin raakaa ja laajaa, ja terrorista
kärsineiden joukko niin suuri, että
kommunistiseen hallintoon jyrkän
kielteisesti suhtautuvien määrä oli
jo sinällään Neuvostoliiton olemassaoloa uhkaava asia. Seikka oli tärkeä syy myös suvaitsevaisemman
Hruštšovin syrjäyttämiseen ja korvaamiseen Brežnevillä 1960-luvulla.
Teoksessa onkin paljon tietoa paitsi Gulagin uhreista

sukulaisineen, myös Stalinin
jälkeisen ajan kaikista neuvostojohtajista Gorbatšoviin asti.
Cohen selostaa myös heidän
suhtautumisestaan stalinismiin.
Tutkimustyö ei pysähtynyt Neuvostoliiton sortumiseen, vaan jatkui
sen jälkeenkin. Cohen kertoo myös
nyky-Venäjän Putinin ja Medvedevin mielipiteistä, mikä antaa taustaa
myös Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän toimien ja tulevaisuuden arviointiin.
Petri Stenmanin käännöstyö on su-

juvaa ja venäjän kielen transkribointi
suomeen onnistunutta, vailla anglismeja.
Kirjan aihe huomioiden en voi
väittää, että lukeminen oli ilo, mutta
siitä huolimatta suosittelen kirjaa
lämpimästi.

Piirien vuosikokoukset
Katajanokalla
Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri ja

Helsingin Seudun Reserviläispiiri
järjestivät sääntömääräiset vuosikokouksensa Katajanokan kasinolla
13.5.2013. Yhteisen vuosikokousesitelmän pitäjäksi oli kutsuttu sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.
Limnélin erittäin mielenkiintoinen
esitelmä kybersodankäynnin uhista
ja mahdollisuuksista siirsi fokuksen
pois tekniikasta palomuureineen
ja keskitti sen kybersodan osaajiin
- huippuhakkereihin. Hakkereiden
työn tuloksena syntyvät mahdolliset ja tarkoitukselliset hyökkäykset

Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll

vastustajan yhteiskunnallisesti elintärkeisiin toimintoihin, esimerkiksi
veden- ja sähkönjakeluun. Kybersodan mahdollisuuksien puolelle
taasen avattiin näkemys pienten
valtioiden osaamisesta nimenomaan
tietotaidon saralla, jossa tekijöiden
laatu korvaa määrän. Esimerkiksi
Yhdysvaltojen nykyinen strateginen
ulottuvuus, jossa perinteisten maa-,
meri-, ilma- ja avaruuspuolustushaarojen lisäksi viidenneksi ´aselajiksi´ on tullut kyber-puolustushaara.
Haara toimii kaikkien aselajien alueilla, ja yksin Yhdysvaltojen ilmavoimissa sille on budjetoitu noin kaksi
kertaa Suomen puolustusbudjetin

kokoinen määräraha.
Helsingin Reserviupseeripiiri palkitsi toimijoitaan. Useiden hakijoiden joukosta vuoden2012 kerhoksi
valittiin Tapiolan Reserviupseerit
ry. Kerho on tehnyt monipuolisen
toimintansa lisäksi edistyksellistä ja
aikaansaavaa työtä alueemme ampumaratatilanteen parantamisen eteen
mm. Lahnuksen ampumaradan
parantamishankkeen yhteydessä.
Kerho sai kunniamaininnan lisäksi
500 € toimintapalkkion. Vuoden
2012 nuoreksi upseeriksi valittiin aliluutnantti Joel Sjögren Helsingfors
Svenska Reservofficersklubb:sta. Joel
on tehnyt aktiivisen reserviläishar-

USA:n puolustushaarat

rastuksensa lisäksi laajaa sotahistoriallista perinnetyötä. Nuori upseeri
sai palkinnoksi kunniakilven ja pääsyn piirien sotahistorialliselle matkalle 1-4.8. Riikan taistelupaikoille,
jossa suomalaisten oma Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona

HRUP:n varapuheenjohtaja Jyri Vilamo ja nuori upseeri Joel Sjögren

27 taisteli 1916. Matkalle on vielä
mahdollista päästä mukaan. Katso
ilmoitus toisaalla tässä lehdessä. Lisäksi RUL pronssisen ansiomitalilla
palkittiin HRUP:n KT-Kerhon yliluutnantti Riina Markkula.
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Puheenjohtaja Talvitie ja
neuvostokenraali Platonov erimielisiä
Teksti: Veikko Luomi

Suomi-Venäjä-Seuran puheenjohtaja Heikki Talvitie pääsi
veteraanipäivänä julkisuuteen
vähättelevällä lausunnollaan
Suomen torjuntavoitosta
kesällä 1944. Lausunto synnytti
keskustelua torjuntavoiton
ohella myös väitetystä Karjalan
kannaksen läpijuoksusta.
Kirjoitan tässä hieman Kannaksen
tapahtumista ja neuvostoliittolaisesta tulkinnasta siitä, mihin Kannaksen suunnan taistelut päättyivät.
Jätän tarkoituksella muut sotatoimialueet käsittelemättä, vaikka suomalaisten menestys niillä oli yhtä lailla
kunnioituksen ansaitseva.
Neuvostoliitto hyökkäsi 10.6.1944
Kannaksen suunnassa kolmen armeijan voimin (21. ja 23. [maa-]armeija
sekä 13. ilma-armeija, myöhemmin
taisteluihin osallistui myös 59. armei-

ja ensin johto-osillaan ja sittemmin
myös joukoin). Tämän mittakaavan
hyökkäystä ei tehdä muutoin kuin tosimielellä.
Suomalaisjoukot käskettiin viivytykseen hyvin pian sen jälkeen, kun
venäläisjoukot olivat tehneet läpimurron Valkeasaaressa Jalkaväkirykmentti
1:n vastuualueella ja muuallakin. (Läpimurron voimasuhteista sen verran,
että JR1:tä vastassa oli melko tarkkaan
venäläisen divisioonan voima sekä
erittäin voimakas tykistö ja ilma-ase.)
Viivytys käynnistyi erityisen tehokkaasti suomalaisen 2. divisioonan
vastuualueella, missä muodostettiin
erityisiä taisteluosastoja viivytystä varten. Tehokas viivytys oli edellytyksenä
mm. Siiranmäen menestykselliselle
taistelulle.
Itse asiassa Kannaksen kesän 1944
taistelut ovat maailman mitassakin
vertaansa vailla oleva esimerkki onnistuneesta viivytysoperaatiosta; taisteluin saavutettiin haluttu ajanvoitto ja
aiheutettiin viholliselle suuria tappioita. Omat joukot pysyivät pääosin järjestyksessä ja toiminta oli suunnitellun

mukaista. Niinpä Viipuri-KuparsaariTaipale –linja piti tai sen läpi päässeet
vihollisosat kyettiin torjumaan. Vihollisen rynnistys pysäytettiin suunnitellusti ns. Viipurinportissa, missä
vihollisliike kanalisoitui ja maasto
muuttuu mekanisoidulle sotaväelle
hankalammaksi. Näin siitä huolimatta, että venäläiset tekivät Kannaksella
koko toisen maailmansodan huomioiden poikkeuksellisen operaation: venäläinen 23. armeija hyökkäsi kahden
armeijakunnan voimin 21. A:n hyökkäysalueen kautta, mikä on kunnioituksen ansaitseva sotaliike.
Miksi sitten koko ”läpijuoksulegenda” on syntynyt? Asialle lienee
parikin syytä. Ensiksi lienee syynä se,
etteivät erityisesti miehistö ja aliupseerit, eivätkä nuoremmat upseeritkaan,
ymmärtäneet juuri komppaniaa suuremman joukon taktisesta käytöstä,
yhtymistä nyt puhumattakaan.
Viivytystasat on valittava ottaen
huomioon – monen muun seikan
ohella – vihollistykistön kantama.
Vihollinen on pakotettava tekemään
aikaa viepä tuliasemien vaihto. Ve-

näläistykistön kantamat puolestaan
pakottivat melko suuriinkin etäisyyksiin viivytystasojen välillä. Ja milläpä
muulla hevosvetoinen ja jalan marssiva sotaväkemme olisi siirtymiset
tehnyt kuin juosten.
Toinen juoksulegendan syy lienee
se, että kotimaiset bolševikit ja heidän
”hyödyllisensä” ovat halunneet väittää
Stalinin ja muun Neuvostoliiton johdon olleen suuria Suomen-ystäviä ja
pysäyttäneen hyökkäyksen turvatakseen Suomen itsenäisyyden. Taannoisena aikana ei tätä valhetta voitu Suomessa riittävän ponnekkaasti oikaista.
Neuvostoliitossa sitä vastoin an-

nettiin asioista oikeaa tietoa (!).
Kenraaliluutnantti S.P. Platonov oli
toimituskunnan puheenjohtajana
tehtäessä 1960-luvulla julkaistua
yli 600-sivuista teosta ”Bitva za Leningrad” (Taistelu Leningradista,
lyhentäen suomennettu v. 1976 nimellä Taistelut Suomen rintamalla
1941-44). Teoksen teetti Neuvostoliiton pääesikunnan sotahistoriallinen
osasto ja julkaisi maan puolustusmi-

nisteriön sotilaskustantamo.
Lainaan kenrl Platonovia suomennoksesta: ” – – [Leningradin]
rintaman joukkojen oli päävoimillaan
hyökättävä länteen ja luoteeseen,
vallattava Kotkan ja Kouvolan tasa,
pureuduttava Kymijoen itärannalle
ja – –”. (Neuvostoliiton ylijohdon
ohje 21.6.1944.) Lisää: ”Leningradin
rintaman oikean sivustan joukot [siis
Suomen suuntaan toimivat, vasen
sivusta toimi Suomenlahden eteläpuolella] eivät kyenneet täyttämään niitä
tehtäviä, jotka ylijohto niille käskyllään
kesäkuun 21. päivänä antoi.”
Kaiken kruunaa Platonovin selkeäsanainen vahvistus suomalaisten
torjuntavoitolle: ”¬– – Suomen sodanjohto pysäytti neuvostojoukkojen
hyökkäyksen Karjalan kannakselta
syvälle Suomeen.”
Kun Neuvostoliitossa on asioista

kerrottu näin ja Suomessa puhuttu
läpijuoksusta, on "tsuhnien" nöyryyttä mahdettu ihmetellä, nyt on
puheenjohtaja Talvitien lausunnoista tullut ihmettelyn aihetta lisää.

Nuoret reserviupseerit pääsivät kokeilemaan pistooliammuntaa.

Nuorten tutustumisammunnat 19.4.
Teksti: Ossi Ikonen

Nuorille jäsenille järjestettiin perjantaina 19.4. tilaisuus, jonka avulla
pyrittiin edistämään nuorten välistä
vuoropuhelua ja löytämään hyviä
periaatteita toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus pistooliammuntaan omakustannehintaan. Tilaisuuteen osallistui
parikymmentä nuorta kattavasti eri
yhdistyksistä ja keskustelu oli erittäin tuloksellista. Tilaisuudessa oli
kolme rastia, joiden aiheet olivat pistooliammunta, nuorten reserviupseeritoiminta nyt sekä reserviupseerit tulevaisuudessa.
Nuorten reserviupseerien toimikunta pyrkii kehittämään toimintaa
esitettyjen kehitysideoiden suuntaisesti. Myös kerhojen ja yhdistysten
kannattaa ottaa kehittämisideat

välittömästi käyttöön, sillä palaute
on tullut suoraan nuorilta kentältä –
nämä vinkit ovat ilmaisia.
Tärkeänä koettiin tapahtumista
tiedottaminen ajoissa ja muistutusviestien lähettäminen. Asioita tulisi
myös avata nuoria jäseniä ajatellen,
sillä se mikä on selvää kymmeniä
vuosia mukana olleelle majurille, ei
välttämättä ole yhtä selvää nuorelle
vänrikille. Tärkeänä koettiin myös
kerhojen tapahtumista tiedottaminen piirien yhteisten nettisivujen
kalenterissa – tämä on ollut mahdollista jo pitkään, apua ja ohjeita asiaan saa piiritoimistolta. Nykyisellään
tapahtumista tiedottaminen koettiin
hyvin hajanaiseksi, ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen sekava organisaatio vielä lisää asian haastavuutta.
Toinen tärkeä asia on osallistumiskynnyksen saaminen mahdolli-

simman matalaksi. Toimintaan on
voitava tutustua ilman esitietovaatimuksia, lainavarusteet ja –aseet
on tarvittaessa järjestettävä. Tapahtumat tulee järjestää inhimilliseen
kellonaikaan hyvien kulkuyhteyksien
päässä. Erittäin tärkeää on, että uudet jäsenet toivotetaan henkilökohtaisesti mukaan toimintaan. Mikään
ei tässä korvaa henkilökohtaista
puhelinsoittoa. Nykyään nettijäsen
rekisteri lähettää automaattisesti
kerhon puheenjohtajalle ja sihteerille sähköposti-ilmoituksen uusista
jäsenistä, yhteydenotto on siis myös
erittäin helppoa. Kyse on vain viitsimisestä.
Nuorten toimikunnan kuulumisia
voi seurata nettisivuilta osoitteessa
www.hrup.fi/hrup-nuoret
Osallistuneille kerrottiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.
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ERIKOISMATKOJEN
ASIANTUNTIJA
ERIKOISMATKOJEN
ASIANTUNTIJA

JaPi-Matkat
JaPi-Matkat
Oy Oy
Sotahistorian
matkat 2013:
Sotahistorian
matkat 2013:

Karjalan 19.-21.4.,
Kannnas 19.-21.4.,
Karjalan Kannnas
23.-25.8. 23.-25.8.
alk. 299 € alk. 299 €
ja Taipaleenjoki
TalvisodanTalvisodan
Kannas jaKannas
Taipaleenjoki
3.-5.5. alk.3.-5.5.
325 € alk. 325 €
Tuntemattoman
sotilaan
sotatie 23.-26.5.
Tuntemattoman
sotilaan sotatie
23.-26.5.
alk. 425 € alk. 425 €
Viipurinlahden
saaret
1.-2.7.
Viipurinlahden saaret 1.-2.7.
alk. 240 € alk. 240 €
Aunus – Maaselkä
Aunus – Maaselkä
10.-14.7. 10.-14.7.
alk. 520 € alk. 520 €
Uhtua –- Kiestinki
Uhtua – Kiestinki
Rukajärvi- Rukajärvi
26.-30.7. 26.-30.7.
alk. 520 € alk. 520 €
Karjalan23.-25.8.
Kannas 23.-25.8.
Karjalan Kannas
alk. 299 € alk. 299 €
: kuljetus
Karhula,
majoitus
kahden hengen
Hinnat sis : Hinnat
kuljetussis
alk.
Karhula,alk.
majoitus
kahden
hengen
huoneessa,huoneessa,
puolihoito, puolihoito,
oppaana
Kiukas
/ Martti Turtola
sotahistoriansotahistorian
oppaana Aimo
KiukasAimo
/ Martti
Turtola

Venäjänviisumit
vuoden viisumit
Venäjän vuoden

alk. 150 €alk. 150 €

www.japi-matkat.fi
www.japi-matkat.fi

Katso lisää Katso lisää

Reservi tutuksi RETU 2013

Puh 05 3559365
Puh 05 3559365
myynti@japi-matkat.fi
myynti@japi-matkat.fi
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Teksti: Tomi Alajoki
Kuvat: Tomi Alajoki ja Kari Talikka

Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori

Reservi tutuksi -tiedotustempa-

Laserpistoolista eivät laukaukset loppuneet.

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

Itsepalvelu – Palvelupesula
KOT I & PALVELT UT

UUDJP:n Pasi oli päivän magneetti.

Lennä

Meillä peset edullisesti
matot, täkit, peitot ja
petauspatjat, kaikki
kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100
Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
120

Helsingin Rauhanturvaajien vartiokoppi.

us järjestettiin 27.4.2013 Helsingin
ydinkeskustassa.
Helsingin Reserviupseeripiiri ja
Helsingin Seudun Reserviläispiiri
järjestivät jo kolmannen kerran
RETU -tiedotuspäivän. Tapahtumassa saatiin hyvää näkyvyyttä
yleiselle asevelvollisuudelle sekä
pääkaupunkiseudun reserviläistoiminnalle. Tapahtuman keskeinen
paikka, Mauno Koiviston aukio
Kampissa tarjosi erinomaiset puitteet, koska ihmisvirta Kampin keskuksen ja Mannerheimintien välissä
on paikan läpi suuri. Päivän aikana
esittelypisteisiin tutustui useita tuhansia kaupunkilaisia.
Tänä vuonna oli mukaan saatu
entistä enemmän väkeä. Esittelijöitä
ja muuta henkilökuntaa oli paikalla
lähes neljäkymmentä. Tapahtuman
johtajana toimi HRUP:n Tomi Alajoki esikuntineen. Paikalle pystytettiin useita eri toiminnallisia pisteitä:
RESUL:n puristusvoimamittaus,
Vääpelikillan soppatykki, MP-myymälän kauppa, kalustoesittely,
piirien infopiste ja laserammunta.
Lisäksi mukana olivat Etelä-Suomen
kiltapiiri, Helsingin rauhanturvaajat,
Töölön kerhon veteraanikeräys ja
Kaartin Jääkärirykmentin Uudenmaan Jääkäripataljoonasta lainaksi
saatu PASI-miehistönkuljetusajoneuvo. Talkooväkeä oli yhteensä
viidestätoista Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun
Reserviläispiirin kerhosta ja yhdistyksestä.
Materiaalitukea tarjosivat molemmat piirit, Maanpuolustusyhtiö,
Helsingin Rauhanturvaajat, Reserviläisurheiluliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto,
Maanpuolustuskoulutusyhdistys,
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ja
Uudenmaan Jääkäripataljoona.
Tapahtumaa varten painettiin
Helsingin Reservin Sanomien erikoisnumero, jossa oli piirien kerhojen ja yhdistysten esittelyt sekä
toiminta- ja ampumakalenterit. Lehteä meni jakoon yli 1500 kappaletta,
ylijääneitä kappaleita voi tiedustella
toimistolta kerhojen omiin esittelytilaisuuksiin.
Päivän ehdoton vetonaula oli Uudenmaan Jääkäripataljoonan PASIpanssariajoneuvo, tämän jälkeen
suosituin rasti oli laserammunta.
Myös kalustoesittely veti väkeä ja
Maanpuolustusmyymälä myi varastonsa lähes tyhjiksi. Seuraava RETU
järjestettäneen jälleen keväällä 2014.

Kaivokatu 10
Kaivokatu 10
49400 Hamina
49400 Hamina

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen
tankoa (etu 5 e )
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Toukokuun 16. päivä
vuosina 1917, 1918
ja 2018
Kirjoittaja on aikanaan oppinut sen, että toukokuun 16. päivä oli vapa-

ussodan jälkeen Valkoisen armeijan paraatipäivä Helsingissä vuonna 1918.
Tuon tapahtuman jälkeen päivää juhlittiin sotaväen lippujuhlan päivänä
aina vuoteen 1939 saakka. Talvisodan jälkeen toukokuun kolmatta sunnuntaita vietettiin kaatuneiden muistopäivänä.
Kun C. G. E. Mannerheimin täytti 75 vuotta vuonna 1942 määrättiin
hänen syntymäpäivänsä eli 4. kesäkuuta puolustusvoimien juhlapäiväksi.
Ensin päivä oli nimeltään Suomen marsalkan syntymäpäivä, mutta pian
sen nimeksi vakiintui puolustusvoimain lippujuhlan päivä.
Olen nyt selvitellyt vuosien 1917 ja 1918 tapahtumia
ja löysin toukokuun 16.
päivälle uuden kiinnekohdan. Vuoden 1917 keväällä
Tukholmassa kokoontuivat
suomalaiset MK (Militärkommitén) ja Suomen
Vapauskomitean ulkomaanvaltuuskunta. Tarkoituksena oli Ruotsin kautta
esittää Saksan Päämajalle
näkemyksiä Suomen omien
asevoimien perustamisesta.
MK:n lähetystöön kuului mm. eversti Nikolai
Mexmontan, joka oli ollut
lakkautetun Suomen Kaartin viimeinen komentaja.
Jotkut historioitsijat ovat
esittäneet MK:sta arvion,
että se oli enemmän vanhojen toverusten seurapiiri
kuin komitea. MK:n ja Vapauskomitean edustajien
tapaamisen tuloksena syntyi kuitenkin 16. toukokuuta vuonna 1917 päivätty kirjelmä helsinkiläiskomiteoille. Tätä kirjelmää pidetään mm. Suojeluskuntain historian arvion mukaan suojeluskuntien perustamisasiakirjana.
Kirjelmässä esitettiin, että Suomeen pitää saada kantaväkeä, joka tarpeen tulleen ottaisi vastaan aseita ja esiintyisi aktiivisesti Saksassa koulutetun suomalaisen pataljoonan kanssa. Lisäksi luetteloitaisiin ja tarvittaessa värvättäisiin sotapalvelukseen kelvollista väkeä eri osissa maata. Julkisesti piti myös vaatia Suomessa olevan venäläisen sotaväen poistamista
maasta.

Kirjelmässä
esitettiin,
että Suomeen pitää
saada kantaväkeä,
joka tarpeen tulleen
ottaisi vastaan aseita
ja esiintyisi aktiivisesti Saksassa koulutetun suomalaisen
pataljoonan kanssa.

"Vanhojen tovereiden seurapiiri" oli esittänyt todella merkittävän "ko-

miteamietinnön", jonka arvo mitattiin syksyn 1917 ja talven 1918 tapahtumissa. Suomi sai Valkoisen armeijan ja vapaussodan päättyessä oli toukokuun 16. päivä 1918 siten sopiva paraatipäivä. Tukholmassa kirjoitetulla
kirjelmällä oli silloin vuosipäivänsä. Olen selaillut vuonna 1934 julkaistua
kuvateosta "Suomen Vapaussota kuvissa". Sen kuvissa näkyy selvästi miten Mannerheimin Valkoinen armeija kehittyi muutamassa kuukaudessa.
Sarkapukuiset heinäseipäillä aikaisemmin harjoitelleet joukot edustivat
toukokuussa 95 vuotta sitten Helsingin kaduilla ratsastaessaan ja marssiessaan paraatiasuissaan todella paraatijoukkoja.
Valkoisen armeijan selkärankana ollut Saksassa koulutettu ja myös
sotakokemusta hankkinut Jääkäripataljoona 27 ja nimenomaan sen henkilöstö uusissa tehtävissään sai toukokuisessa paraatissa marssiessaan esitellä itsensä suomalaisille. Suomi oli saanut oman kansallisen sotaväkensä.
Huomattakoon, että vuoden 1918 toukokuista Valkoisen armeijan paraatia oli jo edeltänyt Helsingin valtauksen paraati 13.huhtikuuta, jolloin
saksalaiset juhlivat saavuttamaansa voittoa. Vapaussodan sotatoimet jatkuivat siihen aikaan vielä itäisessä Suomessa ja vasta 15. toukokuuta 1918
viimeiset venäläisjoukot poistuivat Inon linnoituksesta.
Toukokuun 16. päivä oli merkittävä juhlapäivä 1920- ja 1930-luvulla.
Vuoden 1918 paraatin johdosta suomalainen vasemmisto ei aina tuntenut tätä toukokuista päivää omakseen, mutta on syytä muistaa, että vuoden 1917 tapahtumilla on myös merkitystä päivän valintaan.
Kunnioittaaksemme vuosien 1917 ja 1918 historiaa esitän, että vuoden
2018 puolustusvoimain satavuotispäivän paraati järjestetään Helsingissä
16. toukokuuta 2018.

Vantaan Reserviläisten puheenjohtaja Sampsa Olkinuora luovutti uudelle kunniajäsenelle
Olli Korkalaiselle ja tuoreelle kunniapuheenjohtaja Hannu Ilonummelle liiton kunniakilvet.

Hannu Ilonummi Vantaan
kunniapuheenjohtajaksi
Teksti: Anne-Ly Matinheikki

Vantaan Reserviläiset ry valitsi sääntömää-

räisessä kevätkokouksessa 17.4.2013 yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi pitkän ja ansiokkaan työn yhdistyksen eteen tehneen Hannu
Ilonummen.

Aktiivisesti yhdistyksen MPK-yhteyksiä
hoitava Olli Korkalainen valittiin yhdistyksen
kunniajäseneksi. Hannun ja Ollin osaaminen ja aktiivisuus yhdistyksen toiminnassa
näkyy päivittäin mm. SRA-koulutuksessa. Onnittelut molemmille kunniajäsenille!

Suunnitelkaa ja tilatkaa oma vyönsolki
arkeen ja juhlaan.
• Reserviläiset
• Tulli
• Rajavartiolaitos
• Pelastuslaitos/VPK
• Seurat
• Clubit
• Yhdistykset
• ym.

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

9

Helsingin Reservin Sanomat > 4 /2013 > 24. toukokuuta

Merellistä
reserviläisalustoimintaa
Tule osallistumaan
M/S Kilstarilla
Teksti ja kuvat: Kurt Österman

Helsingin Laivastokillan omistama
reserviläisalus M/S Kilstar on entinen laivaston koulutus- ja yhteysalus. Moni tämän päivän vanhemmista merivoimien ja merivartioston
upseereista on saanut koulutusta
tällä alustyypillä. Kilstar on toiminut
aikanaan merisotakoulun koulutusaluksena ja sukeltajien tukialuksena.
Näitä H-luokan aluksia on valmistettu kuusi. Kilstar siirtyi killan koulutusalukseksi vuonna 1991.
Alus toimii myös Sinisen Reservin koulutusaluksena.
M/S Kilstar on aktiivisesti mukana Maanpuolustus koulutuksen
merellisessä koulutus toiminnassa.
Kilstarilla koulutetaan sotilasmerenkulkuohjeen (SMO) mukaista
merenkulkua. Harjoittelemme muun
muassa reittisuunnitelman tekemistä, tutkan käyttöä, ruorikomentoja,
aluksen irrotuksia ja kiinnityksiä
sekä pelastusharjoituksia. Konealan
opintojen ensimmäisessä vaiheessa
käydään läpi konemiehen käytännön
toimenpiteet ennen koneen käynnistämistä sekä muut lähtövalmistelut.
Viikoittaiset koulutusajot pidetään tiistaisin, jolloin kokoonnutaan
alukselle klo 17:00. Koulutusajot
ovat pääsääntöisesti Helsingin
edustalla. Vuosittain tehdään myös
pitempi koulutuspurjehdus, joista
esimerkkinä viime vuonna 2011
Maarianhaminaan suuntautunut
reitti. Tallinna, Haapsalu ja Saaristomeri ovat myös olleet ohjelmassa.

Tule mukaan merelliseen
toimintaan

M/S Kilstar

Jos olet kiinnostunut merellisestä
kiltatoiminnasta, ota yhteyttä, kerro
meille tavoitteesi alustoiminnassa
ja osallistu tiistai-tapaamisiimme.
Voimme yhdessä suunnitella koulutus- ja urapolkusi aina kansimiehestä ohjailijaksi ja aluksen päälliköksi
asti. Konepuolella on mahdollisuus
edetä vaikka Kilstarin konepäälliköksi. Olet lämpimästi tervetullut
mukaan kokemaan kanssamme merellisiä elämyksiä reserviläislaivaston
hengessä. ”Vain merimies voi tietää,
miten luonto rakastaa, kun tuuli laivaa keinuttaa…”

• teräsrunkoinen H-luokan
alus
• valmistettu Valmetin telakalla vuonna 1960
• pituus 18,0 m, leveys 4,5 m
• syväys 1,4 m, uppouma 27,5
tn
• nopeus 10 solmua
• kone: 8-sylinterinen Valmet
15D 180hv
• navigointi varustus: tutka,
GPS, kartta plotteri
• viestivarustus: VHF, LA, merkinanto lamppu
• makuutilat 10 hlölle, keittiö ja
sosiaalitilat

Tarvitsetko merikuljetusta?
Reserviläistoimijat voivat tilata killalta merikuljetuksia. M/S Kilstar
miehistöineen on käytettävissä. Kuljetuskapasiteetti on 20 henkilölle.
M/S Kilstarin kotisatama on Helsingin Katajannokalla jäänmurtajien
edessä. Alus odottelee parhaillaan
siirtoa telakalta kulkukantaan toukokuun puolenvälin paikkeilla.

Alustoiminnan
yhteyshenkilöt:
Arto Snäll, 0400 708 857
Christian Nyman, 050 5575501
Kurt Österman 0400 430439
Kilstar -uutisointia voit seurata
Nettisivuilla osoitteessa mpkl.fi >
Jäsenyhdistykset ja kiltapiirit > Helsingin Laivastokilta. Sekä: Kirjaudu
facebookiin ja tykkää M/S Kilstarin
sivustosta.

Huomio veneilevät
upseerit ja
reservinupseerit!
Ruorinpitokoulutus. Oppilaana on Jouko Kerola ruorissa ja kouluttajana Christian
Nyman.

Rajoitettu erä viirejä myynnissä alkaneelle veneilykaudelle.
RUK:n käyneet upseerit ja kadettiupseerit voivat lunastaa itselleen UPSEERIN
VENEVIIRIN (kuva yllä) .
MeriSK:n käyneet Helsingin
Reservimeriupseerit ry:n jäsenet ovat
oikeutettuja lunastamaan itselleen
MERIUPSEERIN VENEVIIRIN (kuva alla)
Ilmoitathan tilatessasi RUK/MeriSK:n
kurssinumerosi!
Hinta 45 eur sisältäen postituskulut.
Tilaukset puhelimitse 0400-401345 /
Juha Tenhunen

Vuosittain osallistumme Laivaston vuosipäiville, jotka viime vuonna olivat
Helsingissä.

Kuvassa kouluttajana on aluksen päällikkö Arto Snäll ja oppilaana Jari Honkanen.
”Kuten kuvastakin näkee, aluksen tutkan kuva on erinomainen”, Snäll toteaa.
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Soittokunta katukonsertissa jossain päin Helsinkiä.

Vartioparaatit Helsingissä
Teksti: Majuri Marko Maaluoto,
Helsingin varuskunnan komendantti

Osa 4

Lentäviä marssisauvoja
Nykyään kesäkuukausina järjestettävät vartioparaatit ovat suurimmalta osin yleisön viihdyttämiseen tarkoitettua erittäin suosittua
maanpuolustustyötä. Nykyään vartioparaateihin osallistuvat vuorollaan kaikki sotilassoittokunnat ympäri Suomea, näistä Helsingin
varuskunnan oma joukko Kaartin soittokunta
vähän muita useammin. Viimeksi mainitun
kanssa ovat aina mukana uusi ja vanha vartiojoukkue sekä erillisosasto Kaartin pataljoonasta. Tämä muistuttaa kaikkein eniten alkuperäistä ”oikeaa” vartioparaatia. Maakuntien sotilassoittokuntien vartioparaateissa vaihdetaan
vain päävartion aulavartiomiehen tehtäviä ja
näin ollen muita marssivia joukkoja ei yleensä

ole mukana, mutta Kaartin Jääkärirykmentin
vartioparaateissa tehtävien ohella vaihdetaan
myös vartio-osastoja. Paraatien jälkeen soittokunnat esiintyvät Esplanadin puistossa Espan
lavalla ravintola Kappelin edessä. Nämä konsertit jatkavat 1920-luvun lopulla alkaneiden
puistokonserttien perinteitä.
Yleisötapahtumana vartioparaatin historia
ulottuu yli 250-vuoden päähän Ruotsinvallan
ajalle, jolloin päävartio sijaitsi Suurtorilla. Artikkelisarjan 1. osassa olevassa kuvassa näkyy
kuinka vuonna 1757 rakennetun ”Ruotsalaisen”
päävartion edustalla seisoo vuorossa olevan
vartiomiehen ohella muitakin sotilaita, voi
olla että kuvatussa tilanteessa vartionvaihto on

Kaartin soittokunta soittamassa viihdemusiikkia Merikasarmilla Ahtisaaren aukiolla elokuussa
2012.

hetki sitten tapahtunut tai se on kohta edessä.
Yleisötapahtuman tästä tekee se, että kuvassa
on ohikulkevia ihmisiä ja ehkä kaupankäyntiä. Autonomian aikana vartiovuorot kestivät
yleensä vuorokauden. Päävartioon sekä muille vartio- tai komennuspaikoille vartio-osasto
marssi omalta kasarmiltaan, kyse oli aina vartioparaatista.
Helsingin varuskunnassa vartioparaatit
jälleen säännönmukaistettiin toukokuun lopussa 1919, jolloin Suomen Valkoisen Kaartin,
Uudenmaan Rykmentin ja Meripataljoonan
soittokuntien tuli saattaa vuoroviikoin vartioosastot tehtäviinsä. Yleisöä haluttiin myös
viihdyttää ja tehdä maanpuolustustyötä, jonka
johdosta soittokunnat käskettiin järjestämään
vuodesta 1927 alkaen puistokonsertteja Esplanadin puistossa. Talvisodan aikana vartioparaatit järjestettiin lähes säännöllisesti, mutta
jatkosodan alussa kesällä 1941 niihin tuli reilun

vuoden tauko. 1940-luvun lopulta 1980-luvun
puoleen väliin marras-joulukuussa vartioparaatin reitti kulki joulukadun eli Aleksanterinkadun kautta, jonka avajaisiinkin paraati kuului. Vartioparaateja järjestettiin myös muilla
varuskunnan vartiopaikoilla, kuten ainakin
1925 Vanhassa kaupungissa, Koskelassa ja Seurasaarentiellä.
1980-luvulle tultaessa vartioparaatien päivittäisestä toistuvuudesta siirryttiin siihen,
että ne järjestettiin vain tiistaisin ja torstaisin.
Syynä oli osaltaan se, että varusmiesten koulutukselle tarvittiin lisää aikaa ja vartio-osastoa ei muutoinkaan enää vaihdettu päivittäin.
Vartioparaateissa oli ns. Pieni vaihto ja Suuri
vaihto. Ensin mainittu tarkoitti toisinaan hieman eri asiaa, sillä esimerkiksi 1980-luvulla
ne alkoivat Ritarihuoneelta ja vartiojoukkueen
sekä lippuhenkilöstön mukana marssi rumpuryhmä. 1990-luvun puolessa välissä Pieneen

Helsingin varuskunnan komendantti ratsain poliisien kanssa Tasavallan Presidentin Linnan edustalla
elokuussa 2009.
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Vartioparaatikuvassa vuodelta 1964 näkyvät vielä autonomian ajalta periytynyt vartiopaikka.

vaihtoon kuului vartiopäällikkö, soittokunta
ja lippuhenkilöstö, mutta ei vartio-osastoa ja
paraatit alkoivat joko Senaatintorilta tai Kasarmintorilta. Suuret vaihdot alkoivat yleensä
Kasarmintorilta, joka on ollut Kaartin kasarmin ohella yleisin vartioparaatin alkupaikka.
Vuosikymmenien saatossa paraatit alkoivat
toisinaan myös Merikasarmilta, Taivallahden
kasarmilta, Kansallismuseolta, Kolmen Sepän
patsaalta ja viimeisten vuosien aikana aina Senaatintorilta.

si ja samana vuonna tuli myös kuluneeksi 200
vuotta Kaartin pataljoonan perustamisesta,
jolloin myös suomalainen sotaväki sai alkunsa.
Näiden merkkitapahtumien kunniaksi osa kesän 2012 vartioparaateista päättyi muualle kuin
Kasarmintorille Kaartin kasarmin edustalle.
Nämä muut paikat olivat Merikasarmi Katajanokalla, Uudenmaan kasarmi Kruununhaassa
ja Turun kasarmi Kampissa.

Soittokunnan johtajalle marssisauva on paraatissa ja kuviomarssiesityksessä tärkeä väline, sillä yksinkertaistettuna sen erilaisilla
merkeillä voidaan johtaa niin musiikkia kuin
soittokunnan liikkeitä. Eräs kapellimestari
johti kauan aikaa sitten Kaartin soittokuntaa
niin vauhdikkain marssisauvan liikkein, että se
lensi ohi ajaneen raitiovaunun katolle. Tarina
ei kerro kuinka hän selvisi vartioparaatin loppuun ilman sauvaa, löytyikö se myöhemmin ja
missä kunnossa.

Helsingin ratsastavanpoliisin ratsukot on tuttu
näky vartioparaatin keulilla ja varsinkin kesän
ensimmäiseen sekä viimeiseen he tulevat paikalle yleensä mahdollisimman suurella joukolla. Poliisin ratsukot ovat niin oleellinen ja
toivottu osa vartioparaatia, että niiden puuttuminen herättää kyselyitä. Tiettävästi ratsastavia sotilaita ei ole nähty vartioparaatissa kuin
yhden kerran ja tämä tapahtui elokuussa 2009,
jolloin tuli kuluneeksi 15 vuotta siitä kun puolustusvoimat luopui viimeisistä hevosistaan.
Tuolloin kesän 2009 viimeisessä vartioparaatissa Helsingin varuskunnan komendantti kapteeni Marko Maaluoto osallistui tapahtumaan
ratsastavan poliisin kanssa heidän hevosella.

Vuonna 2012 tuli kuluneeksi 200 vuotta kun
Venäjän keisari Aleksanteri I nimitti Helsingin
Suomen suurruhtinaskunnan pääkaupungik-

Laukkaavia hevosia ja muita
ratsukoita vartioparaateissa

Poliisin hevoset ovat hyvin koulutettuja monenlaisiin tehtäviin. Hevosten valinnoissa ja
koulutuksessa yhtenä keskeisenä vaatimuksena on se, että ainakaan mitkään tavanomaiset kaupungin äänet, autot ja rakenteet eivät
säikäyttäisi niitä. Marssimusiikki ja varsinkin
kova rummutus saattaa joskus kuitenkin olla
liikaa. Näin ratsukoille kävi erään kerran talojen reunustamalla kadulla, sillä marssirummutuksen jälkeen niitä ei enää siinä vartioparaatissa nähty. Komendanttikin sai elokuussa
2009 valmistautumisohjeiksi pysyä aina rauhallisena, istua syvällä satulassa ja jos sattuu
putoamaan, niin ohjista tulee pitää koko ajan
kiinni!
Maavoimien kunniakomppanian uuden edustusasun kokeilukäytöstä kerrottiin Helsingin
Reservin Sanomissakin pari vuotta sitten.
Useimmiten tämä uusi asu nähtiin Helsingin
päävartion aulavartiomiehillä, mutta se oli
myös vartioparaateissa käytössä. Tämän artikkelin julkaisun aikana uuden edustusasun hankinta- ja käyttöönottoprosessi on käynnissä.

Kesän 2013 vartioparaatit:
• 24.5. Kaartin soittokunta
• 31.5. Panssarisoittokunta
• 7.6. Satakunnan sotilassoittokunta ja
Pohjanmaan sotilassoittokunta
• 14.6. Pohjan sotilassoittokunta, Kainuun sotilassoittokunta ja Lapin sotilassoittokunta
• 28.6. Savon sotilassoittokunta, Rakuunasoittokunta ja Karjalan sotilassoittokunta
• 5.7. Laivaston soittokunta
• 12.7. Laivaston soittokunta ja Savon
sotilassoittokunta
• 19.7. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
• 26.7. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
• 2.8. Ilmavoimien soittokunta ja Pohjanmaan sotilassoittokunta
• 9.8. Kaartin soittokunta
• 16.8. Kaartin soittokunta
• 23.8. Kaartin soittokunta
Kaikki kesän 2013 vartioparaatit alkavat
Senaatintorilta, jossa esitetään viihdemusiikkia, kuviomarssia ja aseotteita.
Tämän jälkeen paraati jatkuu marssimusiikin tahdissa Havis Amandan ympäri Esplanadille ja Helsingin päävartion
eteen, missä soitetaan jälleen mu-siikkia
ja vaihdetaan vartiota tai vartio-osastoja. Päävartiolta vartioparaati kulkee
Esplana-din puiston ympäri Kasarminkadun kautta Kasarmintorille, jonne paraati
päättyy.

Artikkeli perustuu majuri Marko Maaluodon
Helsingin päävartion, Helsingin varuskunnan
ja Kaartin Pataljoonan historiaa käsitteleviin
tutkimustöihin. Artikkeli on kuusiosainen,
ensimmäinen osa käsitti vuosia 1757 – 1840,
toinen osa vuosia 1840 – 1918, kolmas osa
vuosia 1918 – 1945 ja tämä neljäs osa vartioparaatin historiaa. Sarjan viides osa käsittelee vuosia 1945 – 1991 ja sarjan päättävä
kuudes osa vuosia 1991 – 2013. Artikkelissa
on käytetty monipuolisesti arkisto- ja kirjallisuuslähteitä.
Maavoimien kunniakomppanian uusi edustusasu lippuvartiolla vartioparaatissa kesällä 2011.
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Törnin elämä
1940-luvun
lopussa
Vantaan Reserviläiset järjestää yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun 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 Kansallisbiografiassa vuonna 2000.

Maaliskuun puolivälissä 1945 Cella-

rius ehdotti Törnille ja Korpelalle,
että nämä lähtisivät Norjan kautta
Suomeen vakoilu- ja sabotaashitehtäviin. Törni ja Korpela kieltäytyivät jyrkästi sanoen, että "emme tule
toimimaan Suomea vastaan", jolloin
Cellarius suuttui ja totesi, että tällaisissa tapauksissa on Saksassa lyhyt
laki:

— Joudutte rintamalle!
Törni ja Korpela pyysivät päästä
länsirintamalle voidakseen karata
linjojen läpi, mutta siihen ei suostuttu, koska suomalaisia pidettiin
epäluotettavina. Heidät määrättiin
rangaistukseksi suoraan Berliinin
rintamalle ja ilmoittautumaan SSObergruppenführer (kenraali) Felix
Steinerin esikunnassa. Lähtiessä he
saivat uudet asepuvut ja 6.35 kaliiperin pistoolit.
Itävaltalainen Steiner oli toiminut aiemmin (1941) SS-Wiking -divisioonan, johon myös suomalainen
SS-pataljoona kuului, komentajana
SS-Brigadeführerin (kenraalimajuri)
arvossa, mutta hänet oli ylennetty
SS-Gruppenführeriksi (kenraaliluutnantiksi) jo 1942 ja SS-Obergruppenführeriksi 1943.
Steiner komensi nyt kokonaista
armeijaa (9. A) Berliinin pohjoispuolella. Törni matkustikin määräpaikkaan ja ilmoittautui Steinerille, joka
ylensi Törnin 15.4.1945 suoraan yli
yhden SS-joukkojen sotilasarvon SSHauptsturmführeriksi (kapteeniksi),
luovutti tälle sotilaspassin ja antoi
tämän komentoon 200-300 miehen
merijalkaväkiosaston. Korpelan arvo
pysyi SS-Untersturmführerinä (vänrikki).
Törni ehti johtaa joukkoa parin viikon ajan. Steiner (1896-1965)
erotettiin vähän myöhemmin Adolf
Hitlerin käskyjen vastustamisesta.
Törni taisteli osastoineen jo lännempänä Schwerinin suunnalla venäläisiä vastaan, kun havaitsi Saksan
armeijan olevan lopullisesti romahtamassa. Rintama oli 25.4. sulkeutumassa Nauenin luona ja Berliinin oli
jäämässä lähimaakuntineen punaarmeijan laajan saarrostusrenkaan
sisään.
Marsalkka G.K.Zhukovin armeijaryhmä saartoi Berliinin pohjois-

Osa 2
puolelta ja marsalkka I.S.Konevin
armeijaryhmä eteläpuolelta. Punaarmeijan ylivoima oli murskaava;
Berliiniä moukaroineiden armeijoiden vahvuus oli 2 miljoonaa miestä,
22 000 tykkiä, 4 000 panssarivaunua
ja 5 000 lentokonetta.
Berliini antautui 2.5., missä viimeiset puolustajat olivat linnoittautuneet kaupungin metrotunneleihin.
Viimeiseksi Zhukovin joukot laskivat tunnelit täyteen vettä, jolloin
myös suuri määrä naisia, lapsia, vanhuksia ja haavoittuneita hukkui.
Muualla taistelu vielä jatkui.
Törnin joukko oli taistelukosketuksessa venäläisten kanssa Pritzwalkin
pikkukaupungissa, kun venäläisten
läpimurron aiheuttaman yleisen
kaaoksen keskellä hänen joukkonsa
rippeille tarjoutui tilaisuus pyrkiä
ulos puna-armeijan keskityksestä.

fghfgh

Iltahämärissä on saatu kosketus viholliseen, jolloinka komppanian päällikkö pitää lyhyen neuvottelun joukkueen johtajien
kanssa.Jääkärikomppanain päällikkö, luutnantti Törni.

Törni
taisteli
osastoineen jo
lännempänä
Schwerinin suunnalla venäläisiä
vastaan, kun
havaitsi Saksan
armeijan olevan
lopullisesti
romahtamassa.

Salatein takaisin Suomeen
Törni oli joukkonsa kanssa Hagenowin läheisyydessä venäläisten saartamana 3.5.1945, kun he vasta kuulivat
Hitlerin itsemurhasta (30.4.). Joukko
taisteli tiensä läpi piirityksestä vielä kerran ja Törni antautui samana
päivänä amerikkalaisille laskuvarjojoukoille. Vain 5 päivää myöhemmin
Saksa antautui ehdoitta.
Amerikkalaiset oli alistettu englantilaiselle armeijakunnalle. Amerikkalaiset luovuttivatkin vangit englantilaisille, jotka passittivat heidät
Oldenburgin vankileirille.
Törni tarjoutui jo tuolloin liittoutuneiden palvelukseen, mutta koska
Suomi ja Englanti olivat sotatilassa,
ei asiasta tullut mitään. Leirin olot
olivat avoimet ja Törni karkasikin
Korpelan kanssa.
He siirtyivät Suomen konsulilta
Kööpenhaminasta saaduilla väärillä
henkilöllisyystodistuksilla Suomeen.
Törni oli "Lauri Laine" ja Korpela
"Solmu Linko". Turun satamassa he
onnistuivat puolestaan karkaamaan
poliisitarkastuksesta.
Helsingissä Lauri Törni eli aluksi
normaalia elämää ja elätti itsensä
"sähkömiehenä" käyden töissä Kan-

sakoulukadulla toimineessa sähköliikkeessä, mikä oli SS-salaliittoon
kuuluneiden aktivistien omistama
ja mikä sijaitsi vain kahden kadunkulman päässä venäläisten valvontakomission asuttamasta hotelli
Tornista.
Myöhemmin kävi ilmi, että
nämä saksalaismieliset aktivistit
kuuntelivat ja nauhoittivat Tornin
puhelinliikennettä jo ennen Suomen
omien viranomaisten aloittamaa salakuuntelua.
Kesällä Törni otti yhteyttä Fabritiukseen tarkoituksenaan järjestää
eräästä Saksan salaisen valtionpoliisin eli Gestapon (Geheime

Staatspolizei), joka oli käytännössä
RSHA:n neljäs osasto (Amt IV), Etelä-Ruotsiin tekemästä rahakätköstä
rahasummaa Suomeen SS-miesten
käyttöön, mutta Fabritius piti kätköllä käymistä liian kuumana.
Oli SS-salaliittolaisilla sitten
osuutta asiaan tai ei, mutta vuonna
1946 tehtiin myös sarja sotakorvaustuotannolle tärkeiden tehtaiden
ja varastojen tuhopolttoja, joita ei
pystytty selvittämään eikä näytön
puuttuessa niistä voitu ketään edes
syyttää saatikka tuomita.
Punainen Valpo pidätti Törnin
hänen asunnoltaan Helsingistä Runeberginkatu 3:sta kotitarkastuksen
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yhteydessä 12.4.1946. Hänet määrättiin 12.6.1946 turvasäilöön ja häntä
säilytettiin aluksi Valpon sellissä
Ratakadulla ja sittemmin lääninvankilassa Turussa, missä kuulustelut
pääosin suoritettiin.
Törni väitti, että kuulusteluissa
hänen sanomisiaan vääristeltiin.
Törni "pyysi kirjallisesti korjata
kuulustelupöytäkirjaan merkittyä
kertomustaan, koska se oli väritetty
ja useassa kohden virheellinen".
Tätä Törnin kirjallista oikaisua
ei kuitenkaan löydy oikeudenkäyntiasiakirjoista, vaikka kansioissa on
tuhansia sivuja ja arkistolaatikoilla
painoakin yli 7,5 kiloa.
Vaikka Valpo oli kommunistien
soluttama, ei Turun hovioikeus saatikka korkein oikeus sitä koskaan olleet. Tapausta koskeva korkeimman
oikeuden taltio no. 1283 on kaikessa
laajuudessaan vakuuttava. Se sisältää
jopa radioliikenteessä käytetyt salakieliavaimet alkuperäisinä. Tuomiot
tulivat näytön ja tunnustusten perusteella.
Törni tuomittiin osallisena tähän
ns. suureen vakoilujuttuun. Siinä
tutkinnan alle joutui 150 henkilöä,
pidätetyksi 50 henkilöä ja oikeuteen
yhteensä 23 henkilöä - joukossa
pankinjohtajia, vuorineuvoksia, raatimiehiä, konstaapeleita, upseereita
ja insinöörejä.
Törnin kanssa samassa oikeusjutussa kuritushuone- ja vankeustuomioita langetettiin lopulta yhteensä
11 henkilölle. Yksi syytetyistä ehti
kuolla oikeudenkäynnin aikana
(Fabritius) ja toinen (Thoralf Kyrre)
puolestaan karata suoraan Valpon
selleistä Ratakadulta - tosin Valpon
oman etsivän ja entisen kaukopartiomiehen Urho Gunnar Rantalan
avustamana.

Mannerheim-ritarille
maanpetostuomio
Turun Hovioikeus tuomitsi Lauri
Törnin 10.1.1947 maanpetoksesta 6
vuodeksi kuritushuoneeseen, mikä
oli minimi maanpetoksesta. Korkein
oikeus vahvisti tuomion 21.5.1947.
Tuomion perusteena oli värväytyminen vihollisen palvelukseen sen
jälkeen, kun Suomen ja Saksan välillä alkoi sotatila, ja osallistuminen
asiamiehenä saksalaismielisen vastarintaliikkeen luomiseen Suomessa.
Hovioikeuden ja korkeimman oikeuden mukaan:
"Suomi oli syyskuun 2 päivänä
1944 tehnyt aselevon Sosialististen
Neuvostotasavaltain Liiton kanssa ja kohta sen jälkeen katkaissut
suhteensa Saksaan sekä esittänyt
viimeksimainitulle valtiolle vaatimuksen, että sen oli viimeistään
sanotun syyskuun 15 päivään mennessä poistettava sotajoukkonsa
Suomesta, mutta Saksan sotavoimat
eivät olleet noudattaneet tuota vaatimusta, vaan sen sijaan mainitun 15
päivän vastaisena yönä hyökänneet
Suursaareen, jolloin vihollisuuksien
oli katsottava alkaneen Suomen ja
Saksan välillä, kuten Suomen hallituskin oli myöhemmin antamassaan julistuksessa todennut, minkä
jälkeen näin alkaneet vihollisuudet
olivat jatkuneet Pohjois-Suomessa ...
(Törni ym.) ... olivat vihollisuuksien
kerrotuin tavoin puhjettua Suomen
ja Saksan välillä ... osallistunut niin
sanotun vastarintaliikkeen perustamiseen, jonka liikkeen tarkoituksena
oli ollut Saksan avulla tehdä aseellista vastarintaa Suomen ja sen kanssa
aselevon tehneen Neuvostoliiton sotavoimille sekä antaa tietoja Saksalle
mainittujen sotavoimien tilasta ja
sijoituksesta, Suomen taloudellisen
elämän muutoksista, sotakorvausteollisuuden järjestelystä, poliittisesta
tilanteesta, yleisen mielipiteen suunnasta ja kehityksestä sekä muista sel-

Jääkärijoukkue etenee suolla kohti vihollista. Jääkärikomppanian päällikkö, Mannerheimristin ritari luutnantti Törni.

laisista seikoista, joiden ilmaiseminen oli ollut omiaan vaarantamaan
Suomen ulkonaista turvallisuutta ja
sen suhteita Neuvostoliittoon..."
Tuomiolauselma kuului näin:
"...oikeus havaitsee selvitetyksi,
että, sittenkun vihollisuudet olivat
syyskuussa 1944 alkaneet Suomen
ja Saksan välillä ja nämä maat olivat
sitten joutuneet sotatilaan keskenään sekä Saksan taholta oli syksyllä
sanottuna vuonna ryhdytty järjestämään vakoilu- ja tiedustelutoimintaa Suomessa, aseiden ja ampumatarpeiden kuljettamista tänne ynnä
suomalaisten kouluttamista radio- ja
viestitehtäviin sekä sabotaashitekoihin, syytteessä olevista henkilöistä
ovat vihollisen eduksi ja Suomen
vahingoksi, ... Törni tammikuussa
1945 Suomen rajan luvattomasti ylittäen matkustanut edellämainitussa
sukellusveneessä Saksaan, tahallansa osallistunut siellä seuranneessa
helmikuussa järjestettyyn kurssiin,
jonka tarkoituksena oli ollut kouluttaa suomalaisia sabotaashi- ja
vakoilutoimintaan Suomessa, sekä
sen jälkeen astunut Saksan aseellisiin joukkoihin; ... oikeus harkitsee
oikeaksi ... rikoslain 12 luvun 1 §:n, 2
§:n 1 ja 2 momentin, 3 ja 10 §:n sekä
5 luvun 3 §:n nojalla tuomita, ... Törnin maanpetoksesta kuudeksi vuodeksi kuritushuoneeseen ja olemaan
neljä vuotta yli vapausrangaistusajan
vailla kansalaisluottamusta,..."
Rikosrekisteri-ilmoituksen mu-

kaan Törnin tuomiosta vähennettiin ne kolme kuukautta, jotka hän
oli jo istunut. Tuomio oli lievä, jos
sitä vertaa vakoilusta ja vastaavista
maanpetosrikoksista Neuvostoliiton hyväksi langetettuja tuomioita.
Vuosina 1939-46 kuolemantuomioita
langetettiin näistä syistä 681 henkilölle. Ainakin 528 tuomittua myös
ammuttiin.
Toisaalta Törnin tuomio oli kova,
jos sitä vertaa esimerkiksi ministeri
Väinä Tannerin sotasyyllisyystuomioon, mikä oli vain viisi ja puoli vuotta vankeutta.

Paasikivi armahti,
mutta arvo meni
Lauri Törni karkasi vartijan avustamana Turun lääninvankilasta jo
17.7.1947. Vankilan takaporttia pidettiin auki halkolastin purkamista
varten ja Törnin annettiin kävellä
rauhassa ulos ja kadota kaupungille.
Mutta Törni pidätettiin kuitenkin Oulussa 31.7.1947 yhdessä
entisen SS-miehen (1941-43) Uuno
Veli Korpelan kanssa, jonka kanssa
hänen oli ollut tarkoitus poistua
Suomesta.
Karkaamisesta Korkein Oikeus
langetti vielä 21.11.1947 kuusi kuukautta vankeutta. Silti hän yritti vielä
kahdesti pakoa Riihimäen keskusvankilasta, jolloin avustanut vartija
Jalmari Saloranta oli hankkinut hänelle köyden, koukun, vartijan takin
ja jopa konepistoolin.

Samaan aikaan punainen Valpo yritti taustalla vielä lisätä kiviä
Törnin syntisäkkiin tutkimalla
11.10.1948 Kemissä etsivä Keijo
Rautiaiselle tehtyä ilmiantoa, jonka
mukaan Törni olisi murhauttanut
kevättalvella 1944 venäläisiä sotavankeja.
Kaukopartiossa ollut Törnin
komppania oli joutunut Seesjärven
Kuusiniemessä taisteluun, minkä
aikana se sai 10-15 sotavankia, joista
suurin osa oli ollut haavoittuneita.
Lääkintämiesten ryhtyessä sitomaan
haavoittuneita oli paikalle tullut
komppanian päällikkö Törni sanoen,
"ettei kannata haaskata sidetarpeita
ryssän vankeja varten".
Ilmiannon mukaan Törni olisi
käskenyt paikalla olleita komppaniansa miehiä ampumaan vangit,
jotka olisivatkin teon suorittaneet.
Oli tapaus sitten totta tai tarua, niin
Valpon pääosasto ei päässyt tutkimuksissaan tulokseen.
Samassa ilmiannossa väitettiin
lisäksi, että nimiltä mainitut viisi silminnäkijää olisivat tietäneet muistakin sotavankimurhista, joita Törnin
käskystä olisi suoritettu.
Ta sav allan
Presidentti
J.K.Paasikivi armahti kaikesta huolimatta Törnin jo 23.12.1948 ehdonalaiseen vapauteen, minkä nojalla
hänelle palautettiin samana päivänä
myös kansalaisluottamus, mikä
mahdollisti puolestaan passin hankkimisen ja maasta poistumisen.

Suomen armeijan sotilasarvo
Törniltä otettiin pois maanpetostuomion seurauksena ja tasavallan
presidentin päätöksellä Törni poistettiin 6.10.1950 puolustusvoimien
upseeriluettelosta. Kunniamerkkejä
ei kuitenkaan peruutettu. Mannerheim -ristin lisäksi hänellä oli 3. ja
4. luokan Vapaudenristit sekä 1. ja 2.
luokan Vapaudenmitalit.

Reserviläisurheiluliiton Törni-Jotos
Vantaalla 20.-22.09.
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen
syysjotos, TÖRNI-JOTOS 2013 järjestetään 20.-22.09. Vantaalla.
Jotos alkaa perjantai-iltana klo 19.00
ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä
viimeistään klo 13.00. Kilpailutoimisto
aukeaa 20.9.2013 klo 16.00, paikalla on
oltava klo 18.00 mennessä.
Ilmoittaudu osoitteeseen
sampsa.olkinuora@
vantaanreservilaiset.fi

www.tornijotos.fi
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Ampumatoimintaa
Ampumavuoroille
ilmoittautuminen
Ilmoittaudu WWW.MPK.FI>HELSINKI, viimeinen ilmoittautumispäivä on kalenterissa kohdassa ilmoittaudu. Ilmoittaudu
aina kello 16.00 mennessä!
Tärkeää niille jotka tavitsevat lainakalustoa ampumavuoroille käyttöönsä:
toimi kyseisen vuoron infossa olevan
ohjeen mukaan myös klo. 16.00 mennessä.
Ampumaratavuorot ovat ulkoradoilla
tapahtuvia johdettuja ampumavuoroja
ja edellyttävät ilmoittautumista. Jos
vuorolle ei ole ilmoittautunut, sille ei
myöskään ole mahdollista osallistua.
Ilmoittautunut saa aina ennen vuoroa
tarkemmat ohjeet s-postiinsa.
Radalla ampumavastaavat ovat hyväksynnän saaneita ohjaajia vuoroille, ja
heillä on ”käskyvalta radalla”. Toimimme Kaartin Jääkärirykmentin ohjeiden
mukaan toimittaen Kaartiin listat osallistujista. Noudatamme ampumaratojen
johtosääntöjä ja ampuma-aselakia,
muuta toimintamallia ei ole olemassa.
Kiväärivuoroilla suurin mahdollinen
kaliiperi on 8.6 mm (LM338).
Ratavuoroista on huomioitava, että jos
puolustusvoimat tarvitsee varauksessa
olevaa vuoroa, me väistymme. Tästä
pyrimme ilmoittamaan heti tiedon
saatuamme, joten tarkistakaa sähköpostinne ampumapäivinä ennen radalle
lähtöänne.

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi
Toimintakalenterin
materiaali osoitteeseen:
Puheenjohtaja ltn Veijo Rautio > Varapuheenjohtaja
maj Timo Niiranen

reservinsanomat@helresp.fi

Pistoolin ampumaohjelma
2013 KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ratavuorolle pääsee näyttämällä portilla
RUL / RES jäsenkortin. Muina aikoina ei varuskuntaan jäsenkortilla pääse. Kilpailuissa palkitaan vain HRUP:n tai HELRESP jäsenyhdistysten jäsenet.
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA		
ti 28.5.2013
rata 2 ja 3		
ti 11.6.2013
rata 2 ja 3		
ti 25.6.2013
rata 2 ja 3		
ti 9.7.2013
rata 2 ja 3		
ti 23.7.2013
rata 2 ja 3		
ti 20.8.2013
rata 2 ja 3		
ti 3.9.2013
rata 2 ja 3		
ti 17.9.2013
rata 2 ja 3		
ti 1.10.2013
rata 2 ja 3		

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti

4.6.2013
18.6.2013
2.7.2013
16.7.2013
30.7.2013
27.8.2013
10.9.2013
24.9.2013

rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
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 kuviotauluun, 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

Kuva: Timo Koski. Reserviupseereiden 2011 PM -maastomestaruuskilpailut Syndalenissa.

Ampumavuorot Santahaminassa
Vuoden 2013 Toukokuu ‐ Heinäkuu ampumavuorot

Vuoro / 4€
TOUKOKUU
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
KESÄKUU
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
MPKK 150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
HEINÄKUU
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m

pvm

klo

rata

ilmoittaudu

Numero

25.5.2013
25.5.2013
Ti28.5.2013
To30.5.2013

klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21

pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m

Su 19.5
Su 19.5
Su 26.5
Su 26.5

0400 13 12114
0400 13 12115
0400 13 12116
0400 13 12117

1.6.2013
1.6.2013
Ti4.6.2013
To6.6.2013
8.6.2013
8.6.2013
Ti11.6.2013
To13.6.2013
15.6.2013
15.6.2013
Ti18.6.2013
To20.6.2013
Ti25.6.2013
To27.6.2013
29.6.2013
29.6.2013

klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.12‐16
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.12‐16

pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
kad150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m

Su 26.5
Su 26.5
Su 2.6
Su 2.6
Su 2.6
Su 2.6
Su 9.6
Su 9.6
Su 9.6
Su 9.6
Su 16.6
Su 16.6
Su 23.6
Su 23.6
Su 23.6
Su 23.6

0400 13 12118
0400 13 12119
0400 13 12121
0400 13 12120
0400 13 12123
0400 13 12124
0400 13 12125
0400 13 12126
0400 13 12127
0400 13 12128
0400 13 12129
0400 13 12130
0400 13 12131
0400 13 12040
0400 13 12042
0400 13 12041

2.7.2013
4.7.2013
6.7.2013
6.7.2013

klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.12‐16

pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m

Su 30.6
Su 30.6
Su 30.6
Su 30.6

0400 13 12145
0400 13 12132

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

0400 13 12133
0400 13 12134
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Liikuntatoimintaa
MARSSIAMMUNNAN
SARJAKILPAILU 2013
Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja
HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu
järjestetään KaartJR:n pistooliradalla (rata
1) Santahaminassa seuraavasti:
Kevään osakilpailut: To 23.5, to 30.5, ti
4.6, ti 11.6 ja ti 18.6
Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia. Syksyn kilpailuohjelma ilmoitetaan
myöhemmin.
Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on
oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksu on 4 euroa/osakilpailu tai 20
euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja syksy).
Osallistujilla on oltava ampumavakuutus tai
vastaava.
Santahaminaan pääsee näyttämällä
siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla,
mihin tilaisuuteen on menossa. Jäsenkortilla 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. Kokonaisjuoksumatka on n. 5,5 km. H60 sarjassa
juostaan kolme lyhyttä lenkkiä, jolloin juoksumatka 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 laukausta koulutauluun. Kilpailussa käytettävä
ase on .22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on
sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Asetta
ei kanneta juostessa. Kilpailijan tulos muodostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä
ammunnan sakko-osuudesta. Sakko on 10
sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun lasketaan
mukaan kunkin kilpailijan 6 parasta osakilpailutulosta.
Yhteyshenkilö: Harry Haapanen
p. 040 - 7520063

Sotilasurheiluliiton tennismestaruuskilpailut Vierumäellä 7.-11.8.2013
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AMPUMAJUOKSUKILPAILU TI 28.5.2013
Osa KUNNON RESERVI –Tapahtumaketjua. Piirien yhteinen sotilasliikuntatoimikunta ideoi
työpajassaan maaliskuussa kokonaisen
sarjan reserviläisen kuntoliikuntatapahtumia ympäri vuoden. Idea on tarjota kaikille
reserviläisille kuukausittain mahdollisuus
tutustua johonkin liikuntalajiin ja kuulla sen
harjoitusmahdollisuuksista lisää. Tapahtumat alkavat syyskuusta kuukausittaisina.
Jos tässä kuussa ei pääse, tietää että ensi
kuussa on taas toinen tilaisuus. Käymällä
jokaisessa tapahtumassa saa kuukausittaisen kuntoannoksen, tulee läpikäytyä monta
uutta lajia ja voi kokeilla mitkä lajit kiinnostavat itseä eniten. Lisäksi tapaa muita
reserviläisiä ja tapahtumissa voi sopia omia
harrastuskertoja, omalla porukalla. Jos
esterataesittelyssä herää kipinä lajiin, voi
sopia tulevansa paikalle porukalla uudestaan. Siitä se lähtee.

Osanottomaksut
Kaksinpelistä 30 euroa/hlö ja nelinpelistä 20 euroa/hlö sisältäen käsiohjelman ja kisatarran.
Maksetaan Vierumäellä ennen ensimmäistä ottelua.

KESÄYÖN MARSSI
8.6. PIRKKALASSA
16. Kesäyön marssi järjestetään Pirkkalassa
lauantaina 8.6.2013 kello 12 alkaen.
Järjestyksessään 16. Kesäyön marssi järjestetään kesäkuun 8. päivänä Tampereen
naapurikunnassa Pirkkalassa. Osallistujat
lähtevät liikkeelle yhteislähdössä lauantaina
puolen päivän aikaan Pirkkalan vapaaaikakeskuksesta. Reitit kiertelevät kokonaisuudessaan Pirkkalan ja osittain myös
Lempäälän ulkoilualueiden maastossa.

tänä vuonna myös ulkomaalaiset. Voit tulla
marssimaan ystävän, työporukan, perheen
tai joukko-osaston joukkueen kanssa. Marssilla ei ole reittejä pyörätuolilla kulkeville.
- Meillä on hyvä ja innostunut järjestelyorganisaatio. Valmistelut ovat käynnissä ja
muun muassa marssireittejä on tarkasteltu
mm hiihtämällä.
Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle
Kesäyön marssi on yksi iso tapahtuma
yhdistyksen vuosittain järjestämän yli 1 600
tapahtuman joukossa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys jatkaa
marssin järjestäjänä nyt toista vuotta. Tänä
vuonna päävastuussa on Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikkö ja lukuisat vapaaehtoiset
toimijat.

Osallistumismaksu on 40 euroa / henkilö.
Alle 15 - vuotiaat voivat osallistua aikuisen
seurassa marssin perhereiteille maksutta.
Marssin ilmoittautumisaika päättyy 2.6. 2013.
Marssille voivat osallistua vain etukäteen
ilmoittautuneet Suomen kansalaiset ja
ulkomaalaiset.

Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Ilkka Tillin mielestä Pirkkalan ulkoilualueet tarjoavat erinomaiset kävelyreitit
Kesäyön marssille. Marssimaan pääsevät

Ilmoittautuminen: www.kesayonmarssi.fi
Tiedustelut: Marssin pääsihteeri Kristiina
Slotte Puhelin: 050 525 0022 Sähköposti:
kristiina.slotte(at)mpk.fi

Järjestäjä Tapiolan Reserviupseerit, Heikki
Valkonen, heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi.

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen
syysjotos, TÖRNI-JOTOS 2013 järjestetään
20.-22.09. Vantaalla. Jotoksen päävastuullisena järjestäjänä toimii Vantaan Reserviläiset ry. Jotos toteutetaan yhteistyössä
lähialuiden reserviläisyhdistysten sekä
MPK:n kanssa ja harjoituksesta myönnetään
osallistujille rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.

Kaikki sarjat pyritään pelaamaan ulkokentillä. Henkilökunnan ja reserviläisten sarjat pelataan 9.-11.8. Ottelut alkavat perjantaina 9.8. klo 10:30.
Kilpailujen avajaiset 9.8. klo 10:00.

Tiedustelut liikuntaneuvos Risto H Luukkanen, p 0400 458565.

Saadaksesi lisätietoja käy heti liittymässä
kiinnostuneiden ryhmään
http://sotilasliikunta.nimenhuuto.com/
public_join?pass=Urheilu+Ressut ja kirjaudu
sisään salasanalla: Urheilu Ressut.

Reserviläisurheiluliiton
”Törni-Jotos 2013”
Vantaa 20.-22.09.

Sarjajako
Reserviläiset Kilpasarja 2-peli STL:n A- ja B-luokkalaiset
Reserviläiset Kilpasarja 4-peli STL:n A- ja B-luokkalaiset
Reserviläiset Harrastajasarja 2-peli STL:n C- ja D-luokkalaiset
Reserviläiset Harrastajasarja 4-peli STL:n C- ja D-luokkalaiset ja luokattomat

Huolto
Henkilökunnan ja reserviläisten majoitus ja ruokailu ovat Urheiluopistolla. Hinta täyshoidolla
Pihkalassa 76 e/vrk ja rivitalossa 84 e/vrk sisältäen majoituksen, 2-4 hh , aamupalan, lounaan
ja Päivällisen. Majoituspyyntö on ehdottomasti ilmoitettava 26.7. mennessä Risto H Luukkaselle; luukkanen.risto@kolumbus.fi tai p. 0400 458565

Paikanpäälle voi tulla itselle sopivimpaan aikaan klo 16-19 ja pois pääsee oman suorituksen jälkeen. Oma ulkoiluvaatetus tarvitaan,
oman kerhon jäsenkortti ja henkilötodistus
mukaan. Osallistumismaksu 10 euroa maksetaan etukäteen. Aseet ja patruunat ovat
järjestäjien puolesta paikalla valmiina.

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 länsipäästä lauantaina 25.5.2013 klo 11.00.
Järjestäjä: Töölön Reserviupseerit.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Antero Jauhiainen
050 368 3539

Sarjan ensimmäinen pilottitapahtuma on
tiistaina 28. toukokuuta, Lahnuksen ampu-

Sotilasurheiluliiton 38. tennismestaruuskilpailut järjestetään 7.-11.8.2013 Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Henkilökunnan ja reserviläisten sarjat 9.-11.8.

Ilmoittautuminen ja arvonta
Sitovat ilmoittautumiset 03.08.2013 mennessä pääsääntöisesti www.tennisopen.fi tai
ilmoittautumislomakkeella (www.sotilasurheilu.net tai Risto Luukkaselta). Kirjalliset
ilmoittautumiset os: Risto H Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 TUUSULA.

maradalla (navigaattoriin: Lahnuksentie 35,
Espoo). Luvassa on simppeli juoksemisen ja
ampumisen yhdistelmä. Ensin 10 laukausta
25 metristä.22 pistoolilla, sitten 2,5 km juoksu, uusi sarja pistoolilla, juoksu ja lopuksi
pienoiskiväärillä 50 metriin 10 laukausta.
Tule katsomaan saatko kesytettyä hengästyksen heiluttaman piipun kympin kohdalle.

Sählyvuorot ja
maanantaimarssit
kesätauolle
Sählyvuorot ja maanantaimarssit jäävät
kesätauolle. Viimeinen sählyvuoro oli
sunnuntaina 19.5. ja viimeinen maanantaimarssi 20.5. Maanantaimarssit käynnistyvät uudelleen 2.9. klo 17:30. Reitin
pituus on noin 10 km. Myös sählyvuorot
jatkuvat jälleen syyskuun alussa.

PAHKIS tulee 27. –
29.9. Tule sinäkin
Mikä Pahkis oikein on?
Pahkis on Stadin Sissien organisoima maastotaitokilpailu, jossa taistelijan taidot pistetään koetukselle, ei pelkästään perinteisissä
sissitaidoissa vaan muissakin aselajeissa.
Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan ja suojaa samalla toimintansa
vihollista vastaan. Harjoitus on fyysisesti ja
henkisesti vaativa mutta palkitseva.
Jos haluat kunnon toimintaa ja tiukkoja
tilanteita, tämä on juuri etsimäsi harjoitus.
VEH-harjoituksen vuoksi muista ilmoittautua ajoissa!
Pahkis löytyy MPK:n kurssikalenterista kohdasta: Kaakkois-Suomi=> Kymenlaakso=>

Yleistä
Jotos alkaa perjantai-iltana klo 19.00 ja
päättyy sunnuntaina iltapäivällä viimeistään
klo 13.00. Kilpailutoimisto aukeaa 20.9.2013
klo 16.00, paikalla on oltava klo 18.00 mennessä.
Paikka
Jotoskeskus sijaitsee Vantaalla, ajo-ohjeet
toimitetaan kilpailijakirjeessä partioille.
Sarjat
Sarjat ovat kaikille avoin Suomen sotilas- ja
vaativampi Törni-sarja, johon otetaan rajattu (30) määrä partioita ilmoittautumisjärjestyksessä. Partion koko on Törni-sarjassa
4 henkeä, Suomen sotilaaseen voidaan hy-

Kurssi:
Maastotaidot, Pahkis 2013
0800 13 12014
pvm 27. - 29.9.2012
Harjoitus alkaa perjantaina 27.09 klo 08.00
ilmaisella yhteiskuljetuksella Helsingin Rautatientorin tilausajolaiturista (ns. Fennian
pysäkki) Vekaranjärvelle ja päättyy 29.9. n.
klo 18.00 myös paluukuljetuksella Rautatieasemalle.
Omalla autolla tulijoiden on oltava Vekaranjärvellä perjantaina 27.9. klo 9:45 mennessä.
Opastus varuskunnan portilta järjestetään.
Yhteystiedot:
Kilpailun johtaja Jani Heimala
050-5995899
jani@heimala.fi

väksyä myös 3- ja 5-henkiset partiot, mutta
tehtävät on mitoitettu neljälle.
Jotosreitti ja tehtävät
Jotos käsittää suunnistusosuuden, valinnaiset rastitehtävät ja lisäksi Törni-sarjassa
sotilastehtävän. Rasteilla on tehtäviä, jotka
liittyvät reserviläistietoihin ja -taitoihin, ammuntaan, suunnistukseen ja kartanlukuun,
ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan, luonnontuntemukseen sekä yleistietoihin.
Ilmoittautuminen
Partiot ilmoittautuvat jotokselle
www.tornijotos.fi sivuilta löytyvällä lomakkeella ja ilmoittautuneille joukkueille
lähetetään osallistumismaksua koskevat
ohjeet sähköpostilla joukkueenjohtajalle.
Ilmoittautuminen vahvistetaan välittömästi maksusuorituksen jälkeen. Kilpailun
hinta on 80 e/partio 20.8.2013 mennessä
ilmoittautuneille. Jälki-ilmoittautuminen on
mahdollista 10.9.2013 asti, hinta 120 e/partio.
Osallistumismaksuun sisältyy ruokailu sunnuntaina jotoksen päätyttyä ja peseytymis/
saunomismahdollisuus.
Helsingin piirien jäsenet voivat ilmoittautua
myös järjestelytehtäviin. Ilmoittaudu osoitteeseen sampsa.olkinuora@
vantaanreservilaiset.fi

www.tornijotos.fi
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
ROSIS 70-årsjubileum
Reservofficerssällskapet i Stockholm (ROSIS) firar sitt 70-årsjubileum 23.11.2013. Festen går av
stapeln på den mycket fina Regementsofficersmässen på K1, Lidingövägen, Stockholm. En delegation
från HSRK kommer att delta i festen. Notera datumet och anmäl ditt
preliminära intresse att delta gärna
redan nu till mathias@hsrk.fi! Ytterligare information följer.
Joel Sjögren vald till Årets Unga
Officer
Helsingfors Reservofficersdistrikt tilldelade vid sitt vårmöte den
13.5.2013 HSRK-medlem, underlöjtnant Joel Sjögren utmärkelsen Årets
Unga Officer. HSRK är mycket stolt
över denna premiering och gratulerar underlöjtnant Sjögren varmt!
Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö
fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. Vapen och annan nödvändig
utrustning 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
antecknas din närvaro i klubbens
och banans dagbok. Nuförtida lagstiftning kräver två års bevisad aktivitet/intresse för att ett tillstånd ska
kunna 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 nybörjare 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 patronerna är förmånligare.
Om någon medlem innehar en
pistol av kalibern .22 LR (funktionssätt 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 nästa
gång 6.-8.9.2013. Entusiastiska
ledare och utbildare efterlyses! Ytterligare information fås av Ulf

Dahlman, ulf.dahlman@veho.fi eller
+358405336312.
RES-URSUS -marschen 2013
Den årliga RES-URSUS -marschen 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 huvudspråk. Ytterligare information följer,
notera datumet redan nu!
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Kanta-helsinki

Tiistaina 4.6 on puolustusvoimien lippujuhlapäivä ja 8.6. Kesäyön
marssi Pirkkalassa.
Ennakkovaroituksena syksyn
ohjelmasta seuraavaa: Kerhon syysleiri Padasjoella on 13-15.9. Merkitkää jo kalenteriinne. Syysjotos eli
Törni-jotos pidetään Länsi-Vantaalla
20.-22.9. Pääjärjestäjänä on Vares.
Tuoksi ajaksi LVRU:n toimintakeskus on varattu jotoksen johtokeskuskäyttöön. Kerholla on kaksi rastia
hoidettavanaan. Rastitehtävistä
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
Heikki Lehtiseen h.lehtinen@elisanet.fi puhelin 040-1321299.
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle p.
040 586 9252.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa
sähköpostiosoitteenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai olli.
pusa@pusa.fi
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on
www.rul.fi/lansivantaa

Ampumatoiminta:
Yhdistyksen sisäratavuoro Suojeluskuntatalon radalla jää kesätauolle ja
jatkuu taas syyskuussa. Viimeinen
vuoro ke 5.6. klo 17.00, jolloin on
mahdollisuus ampua yhdistyksen
sisäinen pistoolikilpailu. Uudet ampujat ovat tervetulleita. Saat tarvittavan opastuksen ja käyttökoulutuksen ja käytössäsi ovat yhdistyksen
laina-aseet. Ilmoittaudu ampumaupseereille ennen vuorolle tuloa osoitteeseen ampumaupseerit@khru.net.
Perinteinen Padasjoen ampumaleirimme järjestetään 16. - 18. elokuuta. Mahdollisuus myös pelkkään
lauantain osallistumiseen. Ilmoittautumiset ja kyselyt osoitteeseen
ampumaupseerit@khru.net.
Tiedotustoiminta:
Yhdistyksemme tiedottaa sähköisesti, parhaiten saat tietoa uusista
tapahtumista kotisivuiltamme. Seuraa myös piirin tapahtumakalenteria
(www.hrup.fi). Tarkistathan s-postiosoitteesi ajantasaisuuden Reserviupseeriliiton kotisivuilta (www.rul.
fi) kohdasta jäsenrekisteri > 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 (ampumaupseerit@khru.net)

LÄNSI-VANTAA
Kansallisena Veteraanipäivänä
27.4.2013 nostettiin Suomen liput
salkoon Martinuksen edessä. Osa
kerholaisista oli reservi tutuksi tapahtumassa Helsingissä ja osa osallistui Vetreksen ja Vantaan kaupungin järjestämään juhlaan Viertolan
koululla.
Majatalkoot pidettiin tiistaina
7.5.2013 klo 17 majalla. Joitakin
asioita jäi vielä kesken ja pienimuotoisempia jatkoja tullaan pitämään.

munkkivuori
Tulevaa ampumatoimintaa: Kalvolassa ammutaan perinteisin kuvioin
25.5 ja 15.6. Mahdollisuus ampua
sekä pistooli- että kiväärilajeja, myös
300m.
Sisäratakausi on nyt päättynyt.
Pistooliammunnat ovat alkaneet
Santahaminassa. Helsingin Reservin Sanomissa on luettavissa kesän
ohjelma, joten lukaiskaa se ja tulkaa
radalle. Muusta piirin toiminnasta
on lehdessä ja verkkosivuilla.
Poolin 300m vuorot on lähetetty
sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille. Muut halukkaat ottakaa yhteyttä tarpeen mukaan.
Touko/kesäkuussakuussa järjestetään suunnistus- ja marssiharjoitus Pirkkolan urheilupuiston
ympäristössä. Tiedot lähetetään sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Perinteinen kevätsauna
Kevään pölyt kylvetään jälleen Santahaminassa, Villen saunassa tiistaina 28.5. klo 18:00. Yhdistys tarjoaa
purtavat ja juotavat. Ilmoittautumiset (nimi ja syntymäaika) Lauri Kylmälälle lauri.kylmala@gmail.com.
GSM: 041-5360310. Uudet ja vanhat
jäsenet lämpimästi tervetuloa!
Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous Malmilla torstaina 29.8.2013 klo 18.30.
Retki
Lauantaina 31.8. tehdään retki
Suomenlinnaan. AVEC! Tutustutaan
Suomenlinnan museoihin ja sukellusvene Vesikkoon. Lähtö Kauppatorilta klo 12.00. Kokoontuminen klo
11.50 lautan lähtöpaikalla.

Padasjoen ampumaleiri
6.-7.9. pidetään jälleen Padasjoella ampumaleiri. Tarkemmat tiedot myöhemmin tässä lehdessä.
Yhdistyksen 45-vuotisjuhla
Yhdistyksen 45-vuotisjuhlia vietetään lauantaina 5.10.2013. Paikka ja
kellonaika ilmoitetaan myöhemmin
tässä lehdessä.
Tule Luolaan ampumaan
Ampumavuoromme Luolassa
jatkuvat jokaisen parittoman viikon
perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 24.5., 7.6., 2.8., 16.8. ja 30.8.
klo 16-19.
Ammunta-aikaa siis 3 tuntia.
Soita ovisummeria, niin tullaan
avaamaan. Hanki reserviläisten
ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09) 40562040 tai tilaa
Reserviläisliiton kotisivulta: http://
www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus ja tule mukaan. Ilmoittaudu
etukäteen ampumaupseerille, Jouko
Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi
Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotusupseerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari
050-4640050 kkupari@gmail.com;
sihteeri Lauri Kylmälä 041-5360310,
lauri.kylmala@gmail.com, tiedotus
Jorma Loimukoski 040-3433400 jorma.loimukoski@finpro.fi
Tutustu yhdistyksen kotisivuihin:
www.rul.fi/pohjois-helsinki.

Tikkurila
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä tiistaina 4.6. klo 18.00 järjestää
VETRES puistokonsertin Tikkurilan
veteraanipuistossa. Tikkurilan Soittokunta eli TixiBand soittaa ja Uudenmaan Karoliinit äkseeraa ja ampuu tykillä. Santahaminan sotilaskotisisaret myyvät kahvia ja munkkeja.
Tervetuloa paikalle nauttimaan viihdyttävästä puhallinmusiikista alkukesän iltana.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net

Töölö
Kesän lähestyessä toiminta on ollut
verrattain vilkasta. Tiistaiammunnat Töölön radalla on viety läpi normaaliin tapaan ja jatkuvat edelleen
parillisten viikkojen myöhäisempinä
vuoroina klo 19-21. Ammunnat jatkuvat myös kesällä ainakin osittain.
Tarkempia tietoja antaa ampumaupseeri Jarkko Pakkanen, 040-5249339,
jarkko.pakkanen@furuno.fi. Muistutetaan taas jäseniä, että kerholla on
aseita, omia ei tarvita.
4.4. järjestettiin perinteinen “sotilaskeilailu”, jossa tällä kertaa olivat
mukana vain Etelä-Suomen Huoltorykmentin ja TRUPSin 5-miehisjoukkueet. Kiertopalkinnon voitti
tällä kertaa TRUPS pistein 2029
- 2021 eli yhden kaadon tai paikon
erolla. Edellisessä kisassa kiertopalkinnon voittaneet veteraanit olivat
kaikki valitettavasti sairastuneet
tai loukkaantuneet juuri ennen
tapahtumaa, mutta lupasivat tulla
kuntoutuneina mukaan taas syksyllä
järjestettävään seuraavaan kisaan.
Toivomme pikaista paranemista kaikille!
Kerho osallistui Reserviläiskeilailun valtakunnalliseen kilpailuun Ke-

ravan keilahallissa 25.4. ensimmäistä
kertaa kahdella joukkueella, joista
toinen tuli neljänneksi ja toinen kahdeksanneksi. Valitettavasti jäimme
ensimmäistä kertaa pitkään aikaan
ilman mitalia, sillä henkilökohtaisessa kisassa paras oli Jyrki Ratia 5.
sijallaan.
16.4. kerhon 10 jäsentä vieraili
pääesikunnassa majuri Ville-Veikko
Kirvesmiehen isännöimässä Vapaussodan muistonäyttelyssä, jonka hän
itse on ansiokkaasti koonnut. Näyttely on varsin mielenkiintoinen ja
arvostamme suuresti paljon aikaa ja
tarmoa vaatinutta työtä, jota majuri
Kirvesmies on näyttelyn kokoamisessa tehnyt.
18.4. kerhomme puheenjohtaja
Jyrki Ratia toimi kutsuttuna puheenjohtajana Karjalaiset ja Inkeriläiset
Heimoveteraanit ry:n vuosikokouksessa, jossa kerhomme hallituksen
jäsen Hans Gabrielsson valittiin uudelleen järjestön puheenjohtajaksi.
Veteraanipäivänä 27.4. piirin järjestämässä “Reservi tutuksi” -tilaisuudessa oli mukana 4 kerhon jäsentä. Kerho osallistui myös Marskin
patsaalla järjestettyyn Veteraanipäivän tilaisuuteen. Antero Jauhiainen
kantoi paikalla kerhon lippua.
Kerhon kummiveteraania Aleksanteri Dubbelmannia on jatkuvasti
autettu monissa käytännön asioissa.
Tässä ovat kunnostautuneet erityisesti Hans Gabrielsson ja Antero
Jauhiainen.
Keväällä saimme myös ikäviä
uutisia: viime vuonna kerhon vuoden upseeriksi valittu Leo Karhula
poistui keskuudestamme pitkällisen
sairauden murtamana. Hautajaisissa
kerhostamme olivat mukana Hans
Gabrielsson ja Sampo Martiskainen. Myös toinen ikävä uutinen:
veteraani Reino Korpelainen, jota
kerhomme on pyrkinyt auttamaan
käytännön asioissa, kuoli hiljakkoin.
2.5. pidettiin kerhon hallituksen
kokous sekä kevätkokous piirin tiloissa.
Kevätkokouksessa hyväksyttiin
vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle. Parhaat kiitokset Sampo Martiskaiselle upeasta
toimintakertomuksesta ja rahastonhoitaja Ismo Simoselle ansiokkaasta
tilinpäätöksestä sekä tilintarkastajille
Heino Vänskälle ja Pekka Rosénille
hyvin tehdystä työstä.
8 sillan marssi järjestetään 25.5.
nyt toisen kerran. Eestiin on kutsut
lähetetty ja sieltä tulee jälleen joukkue, jota kerhomme isännöi perinteisesti Spjutsundin majalla 24.-26.5.
Muut halukkaat voivat ilmoittautua
Antero Jauhiaiselle, 050-3683539.
Tulkaa mukaan sankoin joukoin!
Pitkään suunniteltu excursio
Sammattiin, Paikkarin torppaan tehdään 17.7. ja aloitamme sen lounaalla
Sammatissa klo 12.00. Esitelmän
“Suomi ja Paikkarin torppa” pitää
Risto Piekka, jolle ilmoittautumiset,
040-5069119, risto@piekka.fi.
Kerhon golf-mestaruuskilpailut
järjestetään tänä vuonna toisen
kerran, nyt Vihdin golfkentällä 26.8.
pistebogey -menetelmällä. Ilmoittautumiset Sampo Martiskaiselle,
040-7098459, sampo.martiskainen@
tapiola.fi. Kaikki golfin harrastajat
mukaan!
6.-8.8. järjestetään sotahistoriallinen matka Viroon. Lähdemme
Helsingistä Linda Linella klo 10.00
ja Tallinnasta suuntaamme kohti
eteläistä Viroa. Perehdymme matkalla mm. suomalaisten taisteluihin
Viron Vapaussodassa, metsäveljien
elämään miehitetyssä Virossa sekä
Suomen-poikien kokemuksiin mat-
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hrup.fi
kalla mukana olevien veteraanien
kertomana.
Tutustumiskohteina ovat mm.
Pöltsamaan linnoitus, Suomenpoikien museo Äksissä, Metsäveljien
museo ja bunkkerialue Latvian rajan
tuntumassa, Pajun kartano, Vörun ja
Valgan kaupungit sekä paljon kehuttu Merimuseo Tallinnassa. Tukikohtana toimii uusittu Kubijan kylpylähotelli, jonka saunat ja allasosastot
ovat vapaasti käytettävissä.
Matkan hinta on 330 euroa sisältäen kuljetukset, ateriat, museoiden
pääsymaksut, suomalaisen ja virolaisen oppaan palvelut sekä kahden yön
majoittumisen hyvätasoisessa kylpylähotellissa. Tekemistä ja näkemistä
riittää matkalla moneen makuun.
Myös avecit ovat luonnollisesti tervetulleita mukaan hyvälle matkalle.
Sotilasasiantuntijana matkalla toimii
everstiluutnantti evp Jukka Salminen
ja paikallisena asiantuntijana Henn
Pölluaas. Vapaana olevat 28 paikkaa
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten älä jätä päätöstä viime
tippaan. Ilmoittautumiset Hans
Gabrielssonille, 040-9523062, hans.
gabrielsson@elisanet.fi.
Syksyllä muutaman hiljaisen vuoden jälkeen Vantaan Reserviläiset
ovat suostuneet ottamaan vastuun
Törni-jotoksen järjestämisestä 20.22.9. Antero Jauhiainen ja Kerkko
Kinnunen ovat lupautuneet hoitamaan omia rastejaan. Myös muut
ovat tervetulleita jotostalkoisiin;
väkeä tarvitaan! Ilmoittautumiset ja
tiedustelut osoitteella sampsa.olkinuora@vantaanreservilaiset.fi
Jäseniä kannustetaan edelleen
osallistumaan myös piirin järjestämiin liikunta- ym. tilaisuuksiin kuten
maanantaimarsseille ja sählyvuoroille.
Osallistukaa mahdollisuuksien mukaan 4.6. Puolustusvoimain
lippujuhlan päivän tilaisuuksiin,
esim. hallituksemme jäsenen Hans
Gabrielssonin järjestämään perinteiseen juhlatilaisuuteen.
Jos teillä on uusia toimintaideoita
tai kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä puheenjohtajaan Jyrki Ratiaan,
040-5829127, mratia@welho.com tai
varapuheenjohtajaan Sampo Martiskaiseen, 040-7098459, sampo.martiskainen@tapiola.fi. Ilmoita muuttuneet yhteystietosi sihteerille Kerkko
Kinnuselle, 0400-705181, kerkko.
kinnunen@gmail.com.
Muista myös kerhon netti- ja facebooksivut.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ruutiaseammuunat ovat alkaneet ulkoradoilla Santahaminassa.
Yhteyshenkilö on Juhani Hartela p.
040 834 2839. Ilma-aseammunnat
jatkuvat elokuussa Tukikohdan radalla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Syysjotos Törni kilpaillaan
20.-22.9. Vantaalla. Voit osallistua
jotokselle toimitsijana tai partion
jäsenenä, jos olet kiinnostunut osallistumaan jotokselle partion jäsenenä ota yhteys Jukka Kantokoskeen p.
050 332 3687.
Lisätietoja syysjotoksesta saat Reserviläinen lehdestä 4/2013 tai www.
tornijotos.fi. Syysjotoksen järjestäjänä toimivat Vantaan reserviläiset.
Yhteystietoja: pj. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpj Timo
Martikainen p. 040 594 1640, siht.
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

Aselajikerhot

Jääkärikerho
Vietämme kerhoiltaa juhlavasti lippupäivänä 4.6. Santahaminan kiltasaunalla, löylyt ovat valmiit klo
17.00, toivotaan suotuisia ilmoja.
Kerhon yhteystiedot: Puh.joht.
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM
0400 453 709, siht. Yrjö Saulamo,
puh. 349 3162, GSM 050 344 5635.
Jääkärikerhon kotisivu: http//
www.rul.fi/jaakarikerho/

Pioneeriosasto
Kokouskutsu: Pioneeriosaston ylimääräinen yleiskokous järjestetään
puolustusvoimien lippujuhlapäivänä
tiistaina 4.6. klo 17.30 Rambollissa,
Säterinkatu 6, Leppävaara. Kokouksen ainoina varsinaisina asioina ovat
kevätkokouksesta siirretyt toiminnantarkastuskertomuksen käsittely,
tilinpäätöksen vahvistaminen sekä
vastuuvapaudesta päättäminen.
Kokouksen jälkeen on kaikille
avoin osaston hallituksen kokous klo
18.00. Tarjoilua varten ilmoittaudu
29.5. mennessä jukka.rusila@ramboll.fi
Ampumavuorot la 1.6. klo 9-11.30
ja ke 12.6. klo 19-21. Pioneeriosasto
tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10
kpl/kerta/9mm, kullekin enintään
viideltä kerralta vuodessa. Paikalla
on myös aseita ja kouluttaja. Ota
omat kuulonsuojaimet mukaan, jos
löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan
mennessä ampumaupseereille matti.
mahonen@pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@porvoo.fi.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös uusia pioneerilippiksiä. Hinta 10 eur jäsenille ja 12
eur muille. Tilaa sihteeriltä.
Suunnitteilla vierailu Museo Militariaan (Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseo) Hämeenlinnaan.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Pioneeriosasto toivottaa jäsenilleen hyvää kesää!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.rusila@ramboll.fi; Sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen, 040 559
7026, antti.j.korhonen@gmail.com;
Ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@pp.inet.fi; Urheilu-upseeri ltn
Toni Teittinen, 050 321 6237, toni.
teittinen@iki.fi
www.pioneeriosasto.org

RESERVIMERIUPSEERIT
HRMU:n ohjatut pistooliammunnat
jatkuvat parittomien viikkojen lauantaisin kello 12.00-14.30. Ammunnat pidetään piirien ampumaradalla, jossa yhdistyksen 22. kaliiperin
käsiaseet, tarvittavat ammukset,

kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat
jäsentemme käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina vähintään kaksi (2)
vuorokautta etukäteen ampumaupseeri Harri Pakariselle gsm. 040 517 9834. Ilmoittautumalla varmistat
osallistumisesi ja kuulet mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.
The Tall Ships Races Helsinkiin
odotetaan 17.–20.7.2013 yli sataa
näyttävää alusta ja yli 2 500 miehistön jäsentä, joista noin puolet on
15–25-vuotiaita nuoria. Hietalahden
ja Jätkäsaaren alueilla järjestetään
myös yleisölle runsaasti ilmaista
festivaaliohjelmaa. Tapahtumasta
odotetaan Suomen suurinta yleisötapahtumaa yli puolella miljoonalla
kävijällä. Useita kerhomme jäseniä
toimii tapahtumassa yhteysupseereina eri aluksilla. Tule katsomaan
upeita laivoja ja tervehtimään kerhokolleegoita.
Näin veneilykauden alussa muistutamme myös kauttamme saatavista veneviireistä. Katso erillinen
ilmoitus ja tilaa omasi.

tikoulutuksesta, liikuntatapahtumista sekä Viestiosaston ajantasaiset
yhteystiedot löytyvät uudistuneilta
verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net, käyhän katsomassa! Tiedotamme tapahtumista jäsenistölle
myös sähköpostitse ja LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto – jos et ole

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

Vantaan
reserviläiset
Viestiosasto
Yhteistoiminta
Järjestämme sähköalan toimijoiden
kesken la 28.9. Sähköiset Biitsibileet
Helsingin Salmisaaren liikuntakeskuksen Biitsi.fi Areenalla. Ohjelmassa rantalentisotteluita, ruokailua,
saunomista, musiikkia, ym. Osallistumismaksu ruokailuineen arviolta
60 euroa. Järjestelyjä varten ilmoita
alustava kiinnostuksesi osallistua bileisiin sähköpostitse: jäsenupseeri@
viestiosasto.net
Koulutus: Seuraava MPK:n viestialan kurssi on 16.-18.8. Viestikurssi
1. Tarkemmat tiedot löytyvät MPK:n
koulutuskalenterista www.mpk.fi/
koulutuskalenteri.
Johtamisjärjestelmäalalla tapahtuu suuria muutoksia niin tekniikassa kuin taktiikassa lähivuosina,
toimimalla kouluttajana saat näistä
ensimmäisenä tietoa. Lisäksi vuoden
aikana on viestialan tukitehtäviä,
joissa tarvitaan apua. Siispä jos
haluat toimia kouluttajana jollain
viestikurssilla, niin ota yhteyttä JOJÄ-koulutusjoukkueen johtajaan Jyri
Putkoseen tai ko. kurssin johtajaan;
voit myös täyttää MPK sitoutumislomakkeen: www.mpk.fi -> Piirit ->
Helsinki -> KOTU-yksikkö -> Hae
KOTU-yksikköön.
Ampumatoiminta: Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat
parittomien viikkojen tiistaina. Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Huomaa ilmoittautuminen päivää ennen ampumavuoroa
ampumavastaavillemme, 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 Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.mpk.fi.
Liikunta: Tukeudumme piirin
järjestämiin liikuntatapahtumiin,
lisätietoa lehden sivuilta, sähköpostitse liikuntaupseeri@viestiosasto.
net ja verkkosivuiltamme.
Tiedotus: Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n
ja jäsenistömme järjestämästä vies-

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!

Kutsu Honkanummen vuositalkoisiin
Vuositalkoot Saksalaisella sotilashautausmaalla Honkanummella
tehdään keskiviikkona 29.05.2013.
Aloitamme klo 18.00 ja lopetamme klo 21.00 mennessä. Pesemme
sammaloituneet hautakivet ja haravoimme roskat ja oksat maastosta. Työ on kevyttä eikä vaadi
erityisosaamista, ja soveltuu sekä
naisille ja miehille. Mahdollisesti vaihdamme myös hautausmaan
välittömässä läheisyydessä olevat
tieviitat uusiin. Lisätietoja myöhemmin nettisivuillamme.
Honkanummen hautausmaan
organisaatio osoittaa käyttöömme
kalustoa ja logistiikkapalvelut, ja
Saksan puolustusasiamiehen toimisto (Helsinki) järjestää huollon.
Huoltojärjestelyiden vuoksi on
ennakkoilmoittautuminen tarpeellinen 24.05 mennessä: kari.
vainio(at)vantaanreservilaiset.fi
Varustus: tarkoituksen soveltuva, säänmukainen vaatetus. Ajoohje: Kehä III:n liittymästä vanhaa
Lahdentietä pohjoiseen osoitteessa
Siltaniitynkuja, Vantaan vankilan
välittömässä läheisyydessä. Tervetuloa antamaan työpanoksesi
arvokkaan asian puolesta.
Kut su sotila shautausmaan
50-vuotistapahtumaan
Honkanummen saksalaisen sotilashautausmaan perustamisesta
on kulunut 50 vuotta. Saksalainen
delegaatio saapuu juhlistamaan
tapahtumaa alustavasti 09.06.2013.
Aika, ohjelma ja varustus tarkentuvat myöhemmin, ja julkaistaan
nettisivuillamme. Jäsenet perheineen ovat tervetulleita tapahtumaan.
Törni-jotos 20-22.9.2013
Lisätietoa www.vantaanreservilaiset.fi. Kilpailun johtajana toimii
Sampsa Olkinuora. Ilmoittaudu
Törni-jotoksen järjestelytoimikuntaan sampsa.olkinuora@vantaanreservilaiset.fi tai 040-5221339
Ensimmäiset Viron avoimet
SRA-mestaruuskilpailut 5-6.10.13
Tartossa
Lisätiedot www.vantaanreservilaiset.fi ja ilmoittautuminen annely.matinheikki@vantaanreservilaiset.fi

MERIRESERVILÄISET
Purjehduskauden avajaiset vietettiin
26.4.2013 Suomenlinnassa, kiitoksia kaikille osallistujille. Ahven 3 on
laskettu vesille. Tervetuloa mukaan
merelliseen kerhotoimintaan.
Russarö - Merivoimien vuosipäivä regatta – The TallshipRaces 2013
Helsinki
Veneilykausi on alkanut. Venemiehistöä tarvitaan ja koulutetaan
tulevia kesän tapahtumia varten. Kesällä on mahdollisuus Ahven3 koulutusaluksella päästä venemiehistöksi Russarön-keikoille perjantaista
sunnuntaihin neljänä eri viikonloppuna kesäkuussa ja elokuussa. Tule
päivittämään navigointitaitoja tai
nauttimaan merellisestä ilmastosta
kesäisellä Suomenlahdella. Heinäkuussa on tarjolla Merivoimien vuosipäivä regatta ajalla 5.7.- 11.7.2013.
Voit osallistua yhdelle tai useammalle legille omien mahdollisuuksiesi
mukaan.
Suuret purjelaivat saapuvat Helsinkiin heinäkuussa. Merireserviläisiä toimii perinteiseen tapaan mm.
tapahtuman yhteysupseeritehtävissä. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan yhteysupseerina The Tallships
Races 2013 Helsinki – tapahtumassa,
ota yhteyttä.
Toimintakalenteri
Toukokuu
To 30.5 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20. Luolavuoroissa on
kesätauko ja ne jatkuvat jälleen
syyskuussa. Ilma-aseratavuorot ovat
kevään osalta päättyneet ja jatkuvat
jälleen syksyllä.
Kesäkuu
Ti 4.6 Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
Pe 7.6 - Su 9.6.
Mpk kurssi - linnakkeen kunnostus
Merireserviläiset Ahven3 toteuttaa kuljetukset Russaröhön. Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia halukkaita pyydetään ilmoittautumaan
matias.kaivos(at)co.inet.fi
Pe 14.6 - Su 16.6.
Mpk kurssi - linnakkeen kunnostus
Merireserviläiset Ahven3 toteuttaa kuljetukset Russaröhön. Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia halukkaita pyydetään ilmoittautumaan
matias.kaivos(at)co.inet.fi
Heinäkuu
Pe 5.7 - To 11.7 Merivoimien
vuosipäiväregatta
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helresp.fi
Merireserviläiset Ahven3 osallistuu jälleen perinteiseen vuosipäiväregattaan. Venemiehistöä tarvitaan
ja kaikkia halukkaita pyydetään
ilmoittautumaan ville.maenpaa(at)
gmail.com
Ke 17.7. - La 20.7.
The Tall Ships Races 2013 Helsinki
Merireserviläisiä osallistuu perinteiseen tapaan tapahtuman yhteysupseereina. Mikäli olet kiinnostunut
toimimaan yhteysupseerina tai muissa avustavissa tehtävissä
Pe 26.7. - Su 28.7.
Mpk kurssi - linnakkeen kunnostus
Merireserviläiset Ahven3 toteuttaa kuljetukset Russaröhön. Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia halukkaita pyydetään ilmoittautumaan
matias.kaivos(at)co.inet.fi
Elokuu
Pe 2.8. - Su 4.8.
Mpk kurssi - linnakkeen kunnostus
Merireserviläiset Ahven3 toteuttaa kuljetukset Russaröhön. Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia halukkaita pyydetään ilmoittautumaan
matias.kaivos(at)co.inet.fi
La 31.8 Ampumapäivä 3 Raasi
Ilmoittautumiset MPK järjestelmään
Ajankohta avoin
Mpk kurssi - Sähköt poikki saaristossa
Merireserviläiset Ahven3 toteuttaa kuljetukset Isosaareen. Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia halukkaita
pyydetään ilmoittautumaan ville.
maenpaa(at)gmail.com
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa
mm. mahdollisuuden merelliseen
toimintaan koulutusalus Ahven3:lla
ja ammuntaharrastusmahdollisuuksia. Täytä jäsenhakemuslomake yhdistyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt Suomen
kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät
viimeisimmän tiedon yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista jäsentapahtumista.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter under
våren varje parlös veckas torsdag kl.
17.00-19.00.
Följande skytten är 23.5 och igen på
hösten 29.8 och 12.9.
Triangelkampen 2013 består av följande tävlingar;
29.5 Terränglöpning, Kasaberget
Grankulla, Samling kl. 18.00 start
18.30
7.8 Miniatyrgevär, Ingå skjutbana,
kl. 17.00
14.8 Pistol, Ingå skjutbana, Heat1
kl. 16.00, Heat2 kl. 18.00
26.10 Avslutningsfest, Dragsvik,
kl. 19.00
Övriga tävlingar.
19.8 Tammet tävling, Baggby, samling kl. 18.00. Deltagaravgift 5 eur/
pers.
13-15.9 RES-URSUS marsch, Syndalen. Anmälning via MPK.
21.9 Skogsstigen, Ramsholmen
Ekenäs, kl. 11.00. Deltagaravgift 5
eur/pers.
www.reservilaisliitto.fi/hsru
Ordförande Markus Liesalho,
tel.0400-421 002, e-mail.
svenska@helresp.fi

Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Kokonaismaanpuolustus ry:n
kevätkokous pidetään 28.5. tiistaina
Döbelninkatu2, 6krs.
Yhdistys tekee matkan Lottamuseolle ja Taistelukouluun 2.6.
Jäsenet, tervetuloa kumpaankin tapahtumaan!
Kokonaismaanpuolustus ry:n
sivut:
http://www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/
kokonaismaanpuolustus/ - eivät
toimi. Reserviläisliiton suoritettua
muutoksia sivuillaan, asiaa korjataan
yhä.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Jäsenretki
L ahteen
Classic
Motorshow´n oli onnistunut ja näyttely täynnä hienoja kunnostettuja
autoklassikkoja. Kamerat kävivät ja
tarinoita iskettiin siinä määrin, että
mahdollisesti ensi vuonnakin järjestetään retki kyseiseen tapahtumaan.
Automiesten perinteinen ammuntakilpailu järjestetään 5.6. klo
17:00 Santahaminassa. Aseena on
pistooli. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu
Heikki Heikkoselle 3.6. mennessä
puh: 0400 776294.
Kiltamme II varapuheenjohtaja
Heimo Yrjönsalo on valittu MPKL:n
Liittovaltuustoon sekä AJKL:n edustajana Liikenneturvan neuvottelukuntaan.
Kaartin Jääkärirykmentin alokkaiden omaistenpäivät järjestetään
13.-14.7. Kiltamme on järjestelyissä
mukana. Pyrimme saamaan tapahtumaan jälleen yhteistyökumppaniemme kanssa museoajoneuvoja
näytteille. Tule tutustumaan tapahtumaan.

Helsingin
Ilmatorjuntakilta
Panssarisoittokunnan konsertti Ilmatorjuntamuseolla 12.06.2013 klo
18:00 alkaen. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Ampumavuoro normaalisti parillisten viikkojen keskiviikkoisin 16001900. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa,
GSM 040 502 3754.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Ampumavuorot jatkuvat yhteistyössä Pioneeriosaston kanssa Töölön
radalla keskiviikkoisin klo 19-21.30
viikoilla 24, 28 ja 32 sekä lauantaisin klo 9.30 – 20 viikoilla 22, 26 ja
30. Paikalla ohjausta, aseita ja 50
patruunaa/kerta killan jäsenille. Ilmoittaudu edellisenä päivänä tommi.laakkonen@porvoo.fi tai 0400
757048.
Valtakunnallista Pioneeri- ja suojelujotosta voi seurata paikan päällä
joko lauantai-iltapäivällä 27.7. tai
sunnuntaiaamuna 28.7. Vierailijoiden tulee ilmoittautua osoitteeseen
markku.rapo@pp2.inet.fi.

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
Yhteistyötahomme Vapaussodan
Helsingin Seudun perinneyhdistys
järjestää kevätretken Nuuksioon
rouva Parvion yksityiseen sotamuseoon 25.5. Lähtö Ostrobotnian edestä
klo 11. Matkalle ei ole yhteiskuljetusta. Matka suoritetaan yksityisautoilla ja katsomme, että kaikille halukkaille löytyy kyyti. Kahvit juodaan
Haltiassa tai Oittaalla. Takaisin tulemme n. klo 15.
Kiltalaiset ovat myös tervetulleita
mukaan.
Tästä ja muusta killan toiminnasta antaa Lisätietoja /Tilläggsinformation: Erkki Andersson (erkki.
andersson@welho.com; 050 570
4451); Markus Anaja markus.anaja@
kolumbus.fi; 0400 694 004).

Helsingin
Rauhanturvaajat
Yhteystiedot: Tapani Forsström,
puheenjohtaja/veteraanivastaava p.
040 587 0352, tforsstrom@hotmail.
com, Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p. 040 584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi, Tom Asplund, varapuheenjohtaja p. 050 553 5665, tom.
asplund@rauhanturvaajaliitto.fi
Vertaistukitoiminta: MarjaLeena Pihlajamaa p. 040 724 0223,
ml.pihlajamaa@gmail.com
Liiton veteraanituen päivystävä
puhelin: 0207 698 111
Messi-illat: Heinä- ja elokuussa
kesän epäviralliset messi-illat ravintola Zetorissa ti 2.7. ja ti 6.8 klo 18.
Tapahtumat:
Maailma kylässä -tapahtuma tarvitsee esittelijöitä HelRT:n ja Suomen Rauhanturvaajaliiton osastolle
25.-26.5. la klo 11-20 ja su klo 11-18.
Ilmoittautumiset Poro Varhimolle
p. 045 6708 242 tai poro.varhimo@
gmail.com. Faitterit esiintyy Rau-

tatientorilla kilpasoitossa Finnairin
Pilottien kanssa la klo 11.00. Noin
klo 12.00 alkaen Faitterit soittaa Kaivopihalla ravintola Zetorissa.
YK:n kansainvälisen rauhanturvaajien päivän seppeleenlasku Hietaniemessä 29.5. klo 12.00. Lippuvartion ja marssiosasto paikalla klo
11.40. Seppeleenlaskun jälkeen Zetorissa vastaanotto klo 14-20 palkitsemisineen ja ruokailuineen. Maksu
ateriasta alkudrinkkeineen 22 eur
tilille HelRT FI 5021421800033733.
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä
Tapani Forsströmille p. 040 587 0352
tai tforsstrom@hotmail.com tai Kari
Kaiposelle p. 040 584 8524 tai kari.
kaiponen@pp.inet.fi. Pukukoodi:
tumma puku ja isot kunniamerkit
sekä Hietaniemessä lisäksi mustat
hansikkaat.
Valtakunnalliseen lippujuhlapäivän paraatiin 4.6. Raaseporissa
marssiosastoon ilmoittautumiset
Tapani Forsströmille, Kari Kaiposelle tai Tom Asplundille puh 050 553
5665 tai tom.asplund@rauhanturvaajaliitto.fi. Lähde mukaan marssimaan!
Päivä Santahaminassa 8.6. Kokoontuminen Sotilaskodin pysäkille
klo 11.00, josta siirrymme Perinnetalolle 11.30 Matti Virtasen opas-

tettavaksi (talo + kierros noin 3 h).
Kierroksen aikana kuljetusapua sitä
tarvitseville. Noin klo 15.00 siirrymme Päällystökerhon saunalle, jossa
aterioimme, saunomme ja vietämme hauskaa aikaa klo 22.00 saakka.
Korvaus aterioinnista 10 euroa tilille
HelRT FI 5021421800033733.
Ilmoittautumiset 30.5. mennessä
Tapani Forsströmille tai Kari Kaiposelle. Omalla autolla tulijoiden
ilmoitettava myös rekisterinumero.
Sään mukainen ulkoiluvarustus.
Lääkkeitä tarvitsevat muistakaa lääkityksenne, sillä päivä on pitkä.
Järjestyksenvalvontaa:
Järjestyksenvalvontakeikalle Seurasaaren Juhannusjuhliin on vieläkin
avoimia paikkoja. Ilmoittautumiset
Juha Saloselle puh 040 722 9804 tai
juhasalonen1959@luukku.com. Juha
tarvitsee myös järkkäreitä ja liikenteenohjaajia pitkin kesää. Itseä niskasta kiinni ja yhteys Saloseen!
Facebook: Yhdistys omalla nimellään nyt myös Facebookissa. Tule
mukaan!
Nettisivut: Käy katsomassa:
www.helrt.org
E-jäsenkirje: Yhdistys lähettää
nykyisin tiedotteita sähköpostitse.
Jos et ole vielä jakelussa, ilmoita
osoitteesi: kari.kaiponen@pp.inet.fi

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, 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 toimintakalenteri sekä Sissi-Sanomien nettiversiot. Muista myös Sissiportaalin
käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Maastotoiminta
Myöhästyneet onnittelut Sissitiimin hyvälle esitykselle huhtikuun sotilastaitokilpailussa Sodankylässä.
Varaudu jo keskikesän tulevaan toimintaan. KAARTJR:n varusmiesten
omaistenpäivän esittelyt heinäkuun 13. ja 14. Lisätietoa Christer Mikkonen.
Törni-jotos 20.–23.9. 2013
Stadin Sissit ovat järjestämässä kahta rastia syksyn Törni-jotoksella. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan rastimieheksi, ota yhteyttä Aarne
Björklundiin, baarne@gmail.com
Pahkis 2013: 27.–29.9. Vekaralla
Sissitoimintaa parhaimmillaan – lähde mukaan!
Pahkis on Stadin Sissien organisoima maastotaitokilpailu, jossa taistelijan
taidot pistetään koetukselle, ei pelkästään perinteisissä sissitaidoissa vaan
muissakin aselajeissa.
Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan ja kerää pisteitä,
jonka lisäksi vihollisosasto häiritsee toimintaa. VEH-harjoituksen vuoksi
muista ilmoittautua ajoissa!
Pahkis löytyy MPK:n kurssikalenterista kohdasta: KaakkoisSuomi=>Kymenlaakso=> Kurssi: Maastotaidot, Pahkis 2013, 0800 13 12014,
pvm 27. - 29.9.2013. Kun haluat kunnon toimintaa ja tiukkoja tilanteita, tämä
on juuri etsimäsi harjoitus. Lisätietoa antaa: Kilpailun johtaja Jani Heimala
puh. 050 599 5899 jani@heimala.fi
Maastotoiminnasta lisätiedustelut aleksi.ilmonen@gmail.com tai Aarne
Björklund baarne@gmail.com
Ampumatoiminta
Kevään viimeinen harjoitus Luolassa ma 27.5. Maanantain vuoro klo 19
-21. Syksyllä jatketaan. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä
lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa
sivulta.
Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com
tai Eki Monni eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.
Salitoiminta
Harjoitukset jatkuvat täydellä teholla ennen kuin keskeytyvät kesätauolle.
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.

Helsingin Reservin Sanomat > 4 /2013 > 24. toukokuuta

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

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

Lasihemmo Oy

Rolls-Royce Ab

Vermonrinne 14
00370 Helsinki
0400 575 025

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
09 4730 3301

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000
www.millog.fi

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Liikunta
Kevätkauden seuraavat tapahtumat ovat: Harjoitusmarssi 6, su 26.5.2013,
MPK kurssinro 0400 13 12039. Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta
(http://mpk.fi/). Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä
MPK:n sivuilta.
Muu ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen tapaan.
Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212
252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja 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.
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 pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi, puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta 
MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari
Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja
muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/
tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena
mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava
omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@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).

Berner Oy
PL 15
00131 Helsinki
09 134 511

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll
Hämeentie 97-99 A
00550 Helsinki
09 765 735

Hollming Oy
PL 14
26101 Rauma
0204 865 000

Kiikkaistenkuja 1
01800 KLAUKKALA
09 879 9003

Topi-Kalustaja Oy
PL 46
8501 Kalajoki
08 489 5500

Varattu

www.intrum.fi

Audit Team Finland
PL 28
00751 Helsinki
0400 439 070

RUK 157 kurssitapaaminen
Haminassa
RU-kurssin 157 ”Ilkka” (31.4.-13.7.1978) 35-vuotistapaaminen järjestetään Haminassa
30.-31.8.2013.

käsitellään puolustusvoimauudistusta,
kybersodankäyntiä ja median roolia kriiseissä. Ilmoittautuminen kurssitapaamiseen
pyydetään tekemään 15.6. mennessä RUK:n
Oppilaskunnan Kannatusyhdistykselle sähköpostilla: kannatus.yhdistys@ruk.inet.fi tai
puhelimitse 0299 433361. Tervetuloa!
Toimikunta: Pekka Uusitalo, Markku Haranne,
Ismo Silvo, Juha Tammikivi, Pertti Laatikainen ja Vesa Kangasmäki

Perjantaina 30.8. on ohjelmassa kurssi- ja
yksikkökokoukset sekä veljesilta Varuskuntakerholla. Lauantaina 31.8. aamupäivällä
on turvallisuuspolitiikan seminaari, jossa

MYYDÄÄN
SAKO 202 kal.22
Soveltuu ampumahiihtoon tai rataammuntaan. Diopteritähtäimet. Useita
tähtäimiä. Puhdistusvälineet. Hintapyyntö 500,- euroa/tarjous.
Tarkkuuspistooli kal.22 Walther
Puhdistusvälineet ja kuljetussalkku.
Hintapyynti 200,- euroa/tarjous
Tiedustelut Kalevi Pippola,
050 378 0550

Onnittelemme
Lomalinja Oy
Holiday Tours Ltd
Aleksanterinkatu 32
33100 Tampere
010 289 8111

Toukokuu
24.5. Toimitusjohtaja, kapteeni Ari Iskanius
24.5. Kiinteistöpalvelujohtaja, kapteeni Petri Koskinen (matkoilla)
26.5. Ylipormestari, kapteeni Raimo Ilaskivi
Mahd. muistamiset Maanpuolustuksen Tuen pankkitilille:
FI52 5780 0710 0095 10 merkinnällä Raimo Ilaskivi
26.5. Elektroniikkahuoltoasentaja, alikersantti Timo Salminen (matkoilla)
30.5. Ylipormestari, kapteeni Kari Rahkamo (matkoilla)
31.5. Toimitusjohtaja MBA, ylikersantti Ari Pesonen (matkoilla)

50 v
50 v
85 v
50 v
80 v
50 v

Kesäkuu
1.6.
1.6.
2.6.
2.6.
4.6.
7.6.
7.6.
11.6.
12.6.
18.6.
23.6.
25.6.

Diplomi-insinööri, kapteeni Johannes Brotherus (matkoilla)
Sovellussuunnittelija, luutnantti Pertti Hiitola (vastaanotto JEK:n maja 1.6. klo 13-17)
Alikersantti Markku Uronen
Talouspäällikkö, yliluutnantti Aimo Lampola
Kirjanpainaja, ylikersantti Kari Eliander (lähipiirissä)
Professori (emeritus), luutnantti Martti Noponen
Puheenjohtaja, luutnantti Matti Passi (lähipiirissä)
Huoltopäällikkö, ylivääpeli Yrjö Velakoski (matkoilla)
Rahoitusjohtaja, majuri Erkki Hätönen
Valtiotieteen maisteri, majuri Simo Arras
Projektipäällikkö, ylikersantti Jari Pihlajamaa (matkoilla)
Pääkonsuli, vänrikki Harry Blässar (perhepiirissä)

90 v
70 v
50 v
75 v
75 v
85 v
70 v
95 v
70 v
75 v
50 v
80 v
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

www.hrup.fi

www.helresp.fi

HRUP & HELRESP Riian matka
RIIANLAHTI JA MISSE-JOKI 1916 1.—4.8.2013
Suomalaisten oma Kuninkaallinen
Preussin Jääkäripataljoona 27 siirrettiin kesäkuun alussa 1916 etulinjaan
Riianlahden rintamalle. Pataljoona
vastuulle määrättiin Misse-joen varrella oleva neljän kilometrin levyinen
soinen alue. Rintamapalvelus Missejoella oli lähinnä vartiopalvelusta ja
asemien linnoittamista, yksittäisiä
kahakointeja lukuun ottamatta. Vihollisen tykistö tulitti usein suomalaisten asemia. Heinäkuussa kaksi
pataljoonan yksikköä joutui taisteluun pataljoonan pääosien vastuualueen ulkopuolella. Jääkärien tykistö
osallistui venäläisten hyökkäyksen
torjuntaan Ekkau-Kekkaun (JecavaKekava) kaistalla. Pioneerikomppania
oli mukana saksalaisten hyökkäyksessä Schmardenin (Smarde) alueella.
Elokuun lopulla pataljoona siirrettiin
Riianlahden rantakaistalle Dumben
(Klapkalnciems) alueelle, jossa maasto oli kuivaa ja maisemat kauniita. Vihollisen toiminta aktiivisempaa, mikä
aiheutti myös tappioita.
Syyskuun lopulla Jääkäripataljoonassa alkoi esiintyi tyytymättömyyt-

tä, jonka syitä olivat muun muassa
raskas palveluksesta, huollon puutteellisuus, koti-ikävä ja epävarmuudesta pataljoonan tulevaisuudesta.
Ongelma saatiin päällystön maltillisin ottein melko pian taltutettua,
kuitenkin jouduttiin useita jääkäreitä rankaisemaan ja osa lähetettiin
työleirille. Jääkäripataljoona 27
luovutti rintamavastuun saksalaisille joulukuussa 1916 ja vietti joulun
Libaussa (Liepaja). Pataljoona joutui
kuitenkin jo kolmen viikon jälkeen
uudelleen rintamalle torjumaan
venäläisten Aa-joella (Lielupe) aloittamaa hyökkäystä. Kova pakkanen
lamautti lopulta kaiken taistelutoiminnan. Pataljoona irrotettiin rintamalta takaisin Libauhun 25.3.1917
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, M/S Silja
Europa.

Helsingin Reservin Sanomat
Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Perjantai 2.8. Matka kohti Riikaa.
Klo 06.50 Kokoontuminen laivalla
myöh. ilm. paikassa. Laivalta pääsy
klo 07.00. Matka kohti Pärnua 2 h.
Pärnussa kaffetauko klo 9:00 Matka
kohti Riikaa 2h. Saapuminen ja majoittuminen klo 12:00, tämän jälkeen
lounas - Hotel Radisson Blu Elizabete, 73 Elizabetes Street, Riga, 1050

Latvia. Latvian Sotamuseo (Ruutitorni) klo 15-17. Klo 19:00 Kolmen
ruokalajin illallinen hotellissa.
Lauantai 3.8. Riianlahden ja Misse-joen taistelut, Jääkäripataljoona
27. Aamiainen klo 9-10.Kokoontuminen klo 10, lähtö bussilla kohti
Riianlahtea. Lounas n. klo 13 tms.
matkan päällä sopivassa tavernassa
(omakustanteinen). Paluu hotellille
klo 18, kolmen ruokalajin illallinen
hotellissa. Vapaata ohjelmaa.
Sunnuntai 4.8. Aamiainen hotellissa. HRUP:n ohjelmaa sekä matka
kohti Tallinnaa. Lounas (omakustanteinen). Laivalla Helsinkiin, lähtö klo
19.30, kansipaikoilla. Saapuminen
21:30 Helsinki / Länsisatama.
Kirjallinen Ilmoittautuminen
ossi.ikonen@hrup.fi, lisätiedot matkanjohtajalta: jukka.mattila@aalto.fi
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.

4.6.2013
Valtakunnallinen
paraati: Raasepori,
Tammisaari
Tule mukaan oman yhdistyksesi lipun
kanssa, HRUP:n ja HELRESP kerhoja ja
yhdistyksiä pyydetään osallistumaan
maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaan
Joukko kokoontuu Hakarinteen
koulun (Flemingsgatan 21, 10600 Tammisaari) pihalle kello 10:00 mennessä, jossa yhteyshenkilön johdolla suoritetaan
harjoittelu. Osastossa on yksi johtaja
ja se on muuten komijonossa. Joukko
vastaa omista kustannuksistaan.
Muodossa olevat liput eivät tervehdi (40-60 hlö:ä). Lipunkantajilla on yhtenäinen siisti varustus (tumma puku) ja
mustat nahkasormikkaat. Kaikenlaiset
tuulipuvut tai asut joissa on mainoksia
tai tuotemerkkejä ovat eivät ole sallittuja. Sateen sattuessa voi osasto käyttää
sadeasua, johon suositellaan omaa
läpinäkyvää ”kertakäyttöistä” takkia.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Uudenmaan Reserviläispiirit
Toiminnanjohtaja Jussi Karhila
Puhelin: 0400 311 701
jussi.karhila@uudres.fi

