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Globaali talous on ollut alamaissa jo vuo-
desta 2008 lähtien. Maailman talouden vaisu 
tilanne on vaikuttanut totta kai myös Suomen 
talouteen. Alakuloisen taloustilanteen vaiku-
tukset vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 
ovat tähän saakka olleet melko pienet. Viime 
kevään aikana heikko taloustilanne on purrut 
myös vapaaehtoiseen kenttään. Liittojen piiri-
organisaatiot ovat eläneet niin liittojen tuella 
kuin jäsenmaksutuloillakin. Piirilehti on ollut 
jokaisessa piirissä tärkeä informaation lähde. 
Eri piireissä piirilehti on ilmestynyt 1-10 ker-
taa vuodessa. Piirilehti on ollut tärkeä jäsen-
etu ja myös piirin käyntikortti sidosryhmille.

Taloudellisen tilanteen heikkenemisen 
myötä jäsenmaksujen suoritusten määrässä 
ei ole tapahtunut juurikaan laskua. Jäsen-
maksuja maksetaan entiseen tapaan. Ainakin 
se on osoitus siitä, että jäsenemme kokevat 
toimintamme tärkeäksi. Yksittäisen jäsenen 
jäsenmaksu koostuu useasta eri summasta. 
Kokonaisjäsenmaksuun sisältyy liiton jäsen-
maksu, Reserviläinen-lehden osuus, piirin jä-
senmaksu ja piirilehden osuus. Kaiken tämän 
päälle tulee vielä yhdistykselle jäävä jäsen-
maksuosuus. 

Piirilehti toimii parhaimmillaan tulonläh-
teenä piireille. Se vaatii onnistuneen ilmoi-
tusmyynnin. Taloustilanne on nyt kuitenkin 
sellainen, ettei hyväkään ilmoitusmyyjä pysty 
hankkimaan lehteen tuloja riittävästi. Lehdis-
tä on tullut melkoinen kuluerä, jonka ratkai-
semiseksi ei ole helppoja oikoteitä. Lehtimak-
sun korotus ei yksin ratkaise ongelmaa.

Piirilehtien ilmoitusmyynti on perin-
teisesti tuki-ilmoittelua. Yritykset tukevat 
vapaaehtoista maanpuolustusta ilmoitusten 
ostamisella. Varsinaiseksi mainonnaksi sitä 
on vaikea perustella. Nykyisen taloustilanteen 
vallitessa ilmoitusmyyjän on vaikea perustella 
ilmoituksen tehoa. Laajalevikkisimpien piiri-
lehtien ilmoitusmyynti tuottaa kylläkin mel-
koisen vaikutuksen myös ostovoimaisimpaan 
lukijakuntaan. Piirin jäsenistöstä kuitenkin 
osa kuuluu suurituloisempaan neljännekseen. 
Se ei tietenkään ole pelkästään tuki-ilmoitte-
lua. Monet yritykset ovat lopettaneet kaikki 
tukimuodot, vaikka niillä olisi siihen varaakin.

Lehtien mahdollisuudet hoitaa ilmoitus-
myynti ovat kovin erilaisia. Yksi tapa on antaa 
ilmoitusmyynti ilmoitusmyyntitoimistojen 
hoidettavaksi. Siinä ongelmaksi muodostuu 
Suomen korkea arvonlisävero, joka jää lehtien 

maksettavaksi. Toinen tapa on palkata leh-
delle suoraan ilmoitusmyyjä. Halpaa sekään 
ei ole, koska lehtien vastuulle jäävät kaikki 
palkkojen sivukulut, jotka ovat samaa luok-
kaa arvonlisäveron kanssa. Ainakin Helsingin 
piirien toimistojen mahdollisuudet ilmoitus-
myynnin hoitamiseksi ovat rajalliset.

Piirilehtien kannattavuus on lähitulevai-
suudessa elämän ja kuoleman kysymys. Mi-
käli lehdet muodostuvat piireille vain kuluiksi, 
on piirien koko talous vaakalaudalla. Vaihto-
ehtoina ovat numeroiden vähentäminen tai 
siirtyminen sähköiseen lehteen. Molemmissa 
vaihtoehdoissa on omat ongelmat. Nume-
roiden vähentäminen vaikeuttaa yhdistysten 
tiedottamista tapahtumistaan tai ainakin se 
edellyttää parempaa ennakkosuunnittelua. In-
ternetissä julkaistava lehti ei taas tavoita kuin 
osan jäsenistöstä. Voisi arvioida, että noin 
70 % piirien jäsenistöstä on sähköisen tiedo-
tuksen piirissä. Se tarkoittaa, että kolmannes 
jäsenistöstä ei saisi jäsenmaksuunsa sisältyvää 
etua. Todennäköisesti tämä kolmannes on jä-
senistömme ikähaitarin yläpäässä.

Liittojen mahdollisuudet tukea piirilehtiä 
ovat varsin rajoitetut. Tuki vaatisi valtakun-
nan tasolla vähintään parin sadan tuhannen 
euron panostuksen, jotta tuella olisi merki-
tystä. Meillä piirilehtien tekijöillä on varmasti 
opittavaa toisiltamme, kuinka lehtien rahoitus 
olisi hyvä hoitaa. 
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lisen tilan-

teen heikkenemisen 
myötä jäsenmak-
sujen suoritusten 
määrässä ei ole 
tapahtunut juuri-
kaan laskua. Uusi Suomi > 16. 8. 1943

Vain murto-osa Saksan sotilaallisesta 
voimasta asetettu tähän mennessä vaa-
kakuppiin, sanotaan Berlinissä.
Idän suurtaistelu kestää kauan ja voi vielä kiihtyäkin.

Berlini, sunnuntaina
Saksan tietotoimiston sotilasavustaja kirjoittaa: Suuri taistelu idässä on kestä-

nyt 42 päivää, eikä vieläkään näy merkkejä sen päättymisestä. Sotilashuomioitsi-
jat ovat sitä mieltä, ettei taistelu ole vielä saavuttanut huippukohtaansa. Saksan 
taholla arvellaan yleisesti, että tämä jättiläistaistelu kestää vielä kauan ja että se 
pikemminkin yhä kiihtyy kuin laimenee. Tämä otaksuma viittaa siihen, että Sak-
san sodanjohto tähän asti on asettanut vain murto-osan sotapotentiaalistaan. 

Saksan virallinen pidättyvyys viittaa tapahtumien kehitykseen, jota häirit-
semättä halutaan noudattaa. Neuvostovenäläiset eivät jo 6 viikkoa kestäneellä 
yleishyökkäyksellään ponnisteluista huolimatta ole rintaman missään hermokoh-
dassa saavuttanut päämääräänsä. On vallalla vaikutelma, että vihollisen puolella 
nyt on saavutettu määrätty potentiaalinen asema. Saksan sodanjohto on kuiten-
kin varautunut kaikkien mahdollisuuksien varalta ja on valmis kohtaamaan uu-
det vihollismaat.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun 
materiaalin tulee olla toimituk-
sessa 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 
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Lisätietoja toimituksesta.
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tajaehdokkailla Pinja Hellmannilla ja Mikko 
Halkilahdella on hyvä malli ja avattu latu, 
jota pitkin on helppoa jatkaa. Muistakaa pi-
tää matalan kynnyksen yhteys kentälle. Pinja 
ja Mikko ovat helsinkiläisten reserviupseeri-
en tentittävinä sunnuntaina syyskuun 1. päi-
vänä Töölön piiriseminaarissa. Tervetuloa 
haastamaan puheenjohtajaehdokkaita. Kut-
su ja tarkemmat ohjeet tulevat toimistolta.

Syksyn juhlintaa pohdittaessa tulee mie-
leen ystävämme eli yhteistyökumppanimme. 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön parissa 
ahertavat tahot ovat luonnollisimpia jär-
jestötyön partnereita. Veljespiirin kanssa 
yhteistyö tiivistyy, ja molemmilta puolilta 
voimme karsia turhia rönsyjä – kuuluisa 
synergiaetu jäntevöittää ennestään moni-
puolista toimintaamme. Tärkeän yhteistyö-
kumppanimme MPK:n pelko on turhan-
aikaista. Me olemme MPK. Piiripäällikkö 
Mauri Väänänen ja Kotu-yksikön päällikkö 
Juha Suvisaari luovat meille pelikentän, jossa 
voimme järjestää haluamaamme koulutusta. 
Yhteistyötämme ovat olleet siunaamassa 
uusi MPK:n koulutuspäällikkö Juha Nie-
mi ja naapuripiirin puheenjohtaja, MPK:n 
hallituksen jäsen, Juha Parkkonen. Edellä 
mainittujen avulla yhteistyömme Viroon ja 
Ruotsiin on syventynyt ja alkanut saavuttaa 
käytännön hyötyjä. Syksyn tavoitteeksi otan 
piirille alueellisen yhteistyön syventämisen. 
Uudenmaan piirit ovat meille tärkeitä toi-
mijoita – voimme tehdä enemmän asioita 
yhdessä. 

Johdetaan itsemme ja joukkomme posi-
tiivisesti syksyyn. Tehdään ongelmista haas-
teita ja ratkaistaan ne.

puheenjohtaja@hrup.fi

Puheenjohtajilta

Hymy huulessa,  
mutta täysillä syksyyn

Reserviläisen kesä on 
ollut täynnä toimintaa

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

Kulunut kesä on reserviläisen näkökul-
masta ollut varsin hyvä. Useimpien reservi-
läisyhdistysten järjestämä toiminta supistui 
kesän ajaksi, jolloin etenkin omaehtoinen 
toiminta on korostunut.  Säät ovatkin suo-
sineet sekä ulkoradoilla tapahtuvaa am-
munnan harjoittelua että kenttäkelpoisuut-
ta ylläpitävää liikuntaa. Kesällä järjestettiin 
myös useita kuntoliikuntatapahtumia, mm. 
perinteinen Kesäyön marssi toteutettiin tänä 
kesänä Pirkkalassa. 

Myös erilaisissa kesätapahtumissa on 
ollut runsaasti reserviläisiä kiinnostavaa 
nähtävää ja toimintaa. Perinteiset koko 
kesän jatkuneet vartioparaatit Helsingin 
keskustassa ovat tarjonneet perjantaisin 
sekä kaupunkilaisille että turisteille hienon 
läpileikkauksen suomalaiseen sotilasmusiik-
kiin. Kesän merellisten tapahtumien merk-
kipaaluja oli suurten purjelaivojen lisäksi 
historian ensimmäisen Japanin merivoimien 
laivastovierailu Helsingissä. Ilmavoimat 
esitteli kalustoaan ja osaamistaan Lappeen-
rannassa järjestetyssä kansainvälisessä il-
mailutapahtumassa, jossa myös nähtiin mm. 
ensimmäistä kertaa Suomessa ruotsalainen 
Jas 39 Gripen -hävittäjä.

Kesä on myös useimmille levon, lomailun 
ja matkailun aikaa. Omalla kohdallani per-
heen mökkimatkaan sisällytettiin mm. käyn-
ti Haapaniemen sotakoulun muistomerkillä 
Rantasalmella sekä vierailu Olavinlinnaan. 
Itsellenikin oli yllätys kuinka kiinnostunei-
ta ja vaikuttuneita alle kouluikäiset lapset 
olivat vierailusta sankarihautausmaalla. 
Elokuulle ajoittunut matka isovanhempien 
ja serkkujen kanssa Ruotsiin tutustumaan 
paikkoihin, joissa äitini oli viettänyt osan 
lapsuudestaan sotalapsena, jäi lapsilleni 
myös vahvasti mieleen.  

Kesän kääntyminen syksyksi merkitsee 
reserviläisyhdistyksissä aktiivisen vaiheen 
alkamista. Keväällä suunniteltu toiminta on 
hyvä saada nopeasti käyntiin, sillä jäsenten 
vapaa-ajasta kilpailevat monet muutkin toi-
mijat ja kalenterit täyttyvät nopeasti. Syksy 
on kevättä lyhyempi ja mm. metsästäjillä 
viikonloput kuluvat jahdissa. Monet ovat 
valmiita aloittamaan syksyllä uuden har-
rastuksen, mikä on hyvä huomioida myös 

Reserviläisille kesä on huollon aikaa. Va-
rusteita sekä pestään että korjataan ja tais-
telija huoltaa itseänsä – lepää ja harjoittelee 
sotilastaitoja talven koitoksia varten. Helsin-
gin Reserviupseeripiirissä toiminta jatkuu 
pontevana ja päämäärätietoisena.

Syksyllä piiri juhlii tasavuosia. Helsingin 
alueen yhdistykset järjestäytyivät piiriksi 
1963, mutta reserviupseeritoiminnan juuret 
ovat Helsingissä 1920-luvulla. Juhlassa kun-
nioitetaan oman yhteisömme historiaa, pe-
rinteitä ja arvoja. Piiriseminaareissa olemme 
herättäneet kysymyksen olemassaolomme 
merkityksestä 2000-luvulla. Olemme orga-
nisaatio, jonka työllä on tarkoitus suoma-
laisessa yhteiskunnassa. Merkityksemme 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen edunval-
vojana sekä Helsingissä että kansallisesti on 
korostunut säästöyhteiskunnassa, jossa ylei-
seen asevelvollisuuteen perustuvaa maan-
puolustusta yritetään ajaa alas. Voimme 
olla ylpeitä aktiivisesta ja määrätietoisesta 
toiminnastamme ja syksyllä voimme juhlia 
sitä ystäviemme kanssa.

Syksyn alkuun muistutan jäsenhuollon 
merkityksestä. Piiritoimisto on järjestämäs-
sä elokuun lopussa nuorten reserviläisten 
päivää, jossa rekrytoidaan yhdistyksille 
nuoria reserviupseereita perinteemme ja 
toimintamme jatkajiksi. Nuoret ovat vuoden 
aikana lähteneet avoimin mielin kehittä-
mään toimintaa yli yhdistysrajojen. Senio-
riyhdistys on ollut tässä toiminnassa oivana 
esimerkkinä. Muistutan jokaiselle, että 
jäsenmäärän vakaus on meille tärkeä asia, 
nyt ja tulevaisuudessa. Jäsenhankinta on 
jokaisen asia – pyydä tuttua reserviupseeria 
liittymään meidän joukkoomme. Henkilö-
vaikuttaminen on paras rekrytointiväylä.

Reserviupseeriliitolla on vaalivuosi. Mar-
raskuussa Oulussa liitolle valitaan uusi liit-
tovaltuusto ja puheenjohtaja. Mika Hannula 
on rohkeasti vienyt RUL:n oikeisiin pöytiin 
neuvottelemaan säästöistä ja muusta edun-
valvonnasta. Hän on pystynyt minimoimaan 
säästöjen aiheuttamia vahinkoja vapaaehtoi-
selle maanpuolustustyölle. Kentän kannalta 
on ollut hienoa, että Hannulan johtamalla 
RUL:lla on ollut herkkä korva piireistä tullei-
siin vaatimuksiin ja ehdotuksiin. Puheenjoh-

uusien jäsenten hankinnan näkökulmasta.  
Kannattaa myös huomioida, että Helsingin 
Reservin Sanomien ilmestymisaikataulua on 
muutettu, mikä tulee ottaa huomioon esim. 
syyskokousten ajankohtaa valittaessa.  Yh-
distysten vastuuhenkilöiden kannattaa myös 
jo ”laittaa tulille” vuoden 2014 toiminnan 
suunnittelu.

Piirimme osalta kuluva syksy on jälleen 
kiireinen. Reserviläisurheiluliiton valtakun-
nallinen syysjotos järjestetään Vantaalla ja 
Nuorten reserviläisten päivät Santahami-
nassa. Piirin strategia on valmisteilla kuten 
myös piirin historia. Syksyn kiireisyyttä lisää 
vielä valmistautuminen piirin 50-vuotisjuh-
lavuoteen 2014. Toivon, että kesän jälkeen 
puhtia riittää myös näiden tapahtumien jär-
jestelyihin. 

puheenjohtaja@helresp.fi

Teksti ja kuva: Tomi Alajoki

Töölön Suojeluskuntatalossa on kalustoa, 
joka on tarkoitettu kerhojen toiminnan tuke-
miseen. Kalusto koostuu RUL, RES, RESUL, 
HRUP ja HELRESP omistamista tavaroista. 
Kalustoa saa lainata ilmaiseksi Helsingin pii-
rien kerhon/yhdistyksen perusteltuun tapah-
tumaan tai edustustilaisuuteen. Lainapyyntö 
on tehtävä viimeistään viikkoa ennen tapah-
tumaa.

Kaluston omistajat on mainittu oheisessa 
taulukossa lyhentein. RUL:n listalla on myös 
maastopukuja: hellepuku 20114 ja kenttäpuku 
2005 sekä joitakin paraatipuku m58, joita saa 

lainaksi kesäkauden edustustapahtumiin ja 
edustuskilpailuihin.

Helsingin piirien kerhojen on mahdollista 
tilata lisäpainos Helsingin Reservin Sano-
mista jaettavaksi tilaisuuksissaan. Lisätilaus 
on tehtävä lehden aineistopäivänä Helsingin 
Seudun Reserviläispiiriltä. Kaikkeen kaluston 
lainaamiseen kuuluu sääntö: sen minkä rikot 
korvaat vastaavalla uudella samanlaisella ta-
varalla. Huolellisella lainaamisella ei kuluja 
synny. 

Tarkat lainaustiedot ja ehdot saat omistaja-
tahoilta Töölöstä osoitteesta Döbelninkatu 2. 
00260 Helsinki. 

RUL  Reserviupseeriliitto 09-40562053 jarjesto(at)rul.fi
RES           Reserviläisliitto 09-40562043 toimisto(at)reservilaisliitto.fi
RESUL        Reserviläisurheiluliitto 09-40562023 info(at)resul.fi
HELRESP   Helsingin Seudun Reserviläispiiri 09-40562080 kari.talikka(at)helresp.fi
HRUP      Helsingin Reserviupseeripiiri 09-40562073 toimisto(at)hrup.fi
MPY   Maanpuolustusyhtiö 09-40562014 mp-myymala(at)maanpuolustusyhtio.fi

Lainakalustoa 
kerhotoimintaan

 Keväällä suun-
niteltu toiminta on 
hyvä saada nopeasti 
käyntiin, sillä jäsenten 
vapaa-ajasta kilpai-
levat monet muutkin 
toimijat ja kalenterit 
täyttyvät nopeasti.

Sakari Väliahde > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Medvedev – Venäjän isäntä vai 
Putinin renki?
Venäjän asiantuntija Arto Luuk-
kanen on kirjoittanut teoksen, jossa 
hän pyrkii valottamaan niin Venä-
jän historiallista hallintorakennet-
ta kuin sitä kuinka hallintoakseli 
Putin-Medvedev toimii ja miksi se 
toimii. Kirjassa esitellään president-
ti Dimitri Medvedevin henkilöä, 
aikaisempaa toimintaa ja president-
tikautta (2008-2012). Kirjan tekee 
mielenkiintoiseksi se, että vuoden 
2012 alussa Venäjä astui uudelle ja 
tuntemattomalle tielle. Venäjän vah-
va mies – silloinen pääministeri Vla-
dimir Putin nousi uudelleen valtaan. 

Kirja alkaa ”human interest” 
lähestymisellä. Medvedev syntyi 
Lerningradissa vuonna 1965 aka-
teemiseen perheeseen. Yliopistossa 
Dmitri Medvedev valitsi lakitieteen. 
Tiedekunta valmensi oppilaitaan 
mm poliittiseen uraan. Putin ja 
Medvedev tutustuivat toisiinsa Pie-
tarin tulevan pormestarin Sobtšakin 
vaalityössä ja myöhemmin Pietarin 
kaupungin hallinnossa.

Toisaalta kysymys ei ole pelkäs-
tään henkilöistä vaan siitä minkä 
tien Venäjän valitsee. Putinin kau-
den tärkein saavutus – Venäjän 
valtiollisen kokonaisuuden säilyttä-
minen merkitsi myös samalla palaa-
mista vanhaan – keskusjohtoiseen 
ja Kremlistä johdettuun poliittiseen 
järjestelmään, jossa turvallisuuspal-
veluiden väki – erityisesti Pietarista 
– otti maan hallintaansa.

Dmitri Medvedev toimi Putinin 
ensimmäisellä ja toisella kaudella 
presidentin ensimmäisenä luotet-

tuna ja lähimpänä neuvonantajana. 
Tämä uskollisuus palkittiin hänen 
pääsyllään presidentiksi. Tämä 
kaikki tapahtui samaan aikaan kun 
Venäjän tärkeimmäksi poliittiseksi 
agendaksi on tullut modernisaation 
vaatimus. Medvedevin kaudella Ve-
näjä koki ensimmäisen ulkoisen so-
tansa sitten Afganistanin miehityk-
sen: 080808 sota Georgian kanssa 
muutti maan ulkopoliittista linjaa. 
Tämä on merkinnyt myös uutta 
päättäväisempää linjaa suhteessa 
Natoon.

Arto Luukkanen, Medvedev-
Venäjän isäntä

Paasilinna 2011,  
ISBN 978-952-5856-41-5, 224 sivua.

Keväällä 2013 ilmestynyt kirja 
on saanut osuvan nimen, Viipurin 
kadotetut vuodet 1940 – 1990. Ellei 
kirjan kattamaan ajanjaksoon sisäl-
tyisi myös lyhyesti kuvattua suoma-
laista aikaa elokuun lopusta 1941 ke-
säkuuhun 1944, kirjan nimenä voisi 
olla myös ”Punainen Viipuri” tai 
”Neuvosto-Viipuri”.

Kun olen vuosia tutkinut in-
tensiivisesti tapahtumia Viipurissa 
sotiemme 1939-44 aikana, on mie-
lenkiintoista viimein saada asiallista 
tietoa myös siitä, miten uudet isän-
nät sotien jälkeen ottivat meille niin 
rakkaan kaupungin haltuunsa ja 
mitä he sille tekivät. Tässä suhteessa 
kirja täyttää aukon kaupungin histo-
riassa. Kuvaus on kaunistelematonta 
ja hyvin objektiivisen tuntuista. 

Tästä kirjasta meidän on kiit-
täminen paitsi kirjailijoita, Yury 
Shikalovia ja Tapio Hämystä, myös 
Kustannusosakeyhtiö Tammea, joka 
on halunnut julkaista tämän kirjan 
täydentämään runsasta Viipuria kä-
sittelevää kirjallisuutta. Kirjailijoista 
Shikalov on Udmurtian tasavallassa 
syntynyt ja myöhemmin Viipurissa 
asunut tutkija, joka on väitellyt Jo-
ensuun yliopistossa Karjalan histo-
riasta. Hän työskentelee Itä-Suomen 
yliopistossa projektitutkijana ja on 
julkaissut useita tutkimuksia ja ar-
tikkeleita Venäjän Karjalan ja Suo-
men luovutettujen alueiden histori-
asta. Tapio Hämynen on Itä-Suomen 
yliopiston Suomen historian profes-
sori, joka on tutkinut laajasti Karja-
lan historiaa. 

Lukija saa käteensä erinomaisen 
tieto- ja kuvateoksen suomalaisen 
Viipurin historiasta Neuvostoliiton 
kaudella. Sen ilahduttavana lopputu-
lemana on, että Viipuri on edelleen, 
huolimatta ankeista vaiheistaan 
neuvostovallan aikana, leimallisesti 
suomalainen kaupunki. Ei siis enää 
”vanha venäläinen kaupunki, jonka 
urhoollinen puna-armeija vapautti”. 

Kirja kertoo, miten suomalainen 
pahasti raunioitunut Viipuri niin 
talvisodan kuin jatkosodankin rau-
han jälkeen asutettiin ja vähitellen 
jälleenrakennettiin neuvostokau-
pungiksi. Kaupungin suomalainen 
historia ja osin jopa eräät konk-
reettiset merkit suomalaisuudesta 
pyyhittiin pois kuin niitä ei olisi 
ollutkaan. Lopputulos, tämän päivän 
Viipuri, on osin seurausta neuvosto-
aikana tehdyistä ratkaisuista, uusim-
milta osiltaan se edustaa venäläistä 
näkemystä esimerkiksi arkkitehtuu-
rista. 

Tekijöillä on ollut käytettävissään 
runsaasti neuvostoaikaista, aikai-
semmin tuntematonta materiaalia 
Viipurin museon ja Leningradin 
oblastin valtiollisen arkiston ko-
koelmista. Kirjan mustavalkoinen, 
osin nuhruinen ja heikkolaatuinen 
mutta kieltämättä mielenkiintoinen 
kuvitus on pääosin ennen julkaise-
matonta.  

Göran Lindgren

Yuri Shikalov -Tapio Hämynen, 
Viipurin kadotetut vuodet  
1940—1990

Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 
2013. ISBN 978-951-31-6885-8, 234 sivua

Viipurin kadotetut vuodet

Omapäisen yhdysvaltalaisupseerin 
Felix Sparksin ja hänen jalkaväkiyk-
sikkönsä 500 päivän hurja sotaretki 
alkoi Sisilian maihinnoususta heinä-
kuussa 1943 – tasan 70 vuotta sitten. 
Historiantutkija Alex Kershaw ker-
too tarinan yhden miehen ihmeelli-
sestä sankariretkestä viiden vuoden 
arkistotutkimuksen ja Sparksin rin-
nalla sotineiden miesten haastattelu-
jen pohjalta.

”Aika ei ollut parantanut haavo-
ja. Se ei ollut pyyhkinyt muistoja. 
Vuoden 1989 syksyllä Felix Sparks 
kulki vapauttamiensa kaupunkien 
ja taistelukenttien läpi sekä useiden 
hautausmaiden halki. Valkeat ristit 
olivat äänettömiä. Hänen puolestaan 
kuolleita miehiä ei voinut herättää 
henkiin. Heitä ei voinut saada takai-
sin. Sparks tiesi yhden asian varmas-
ti. Sillä ei ollut merkitystä, kuinka 
hyvin hän oli sotinut. Sotimisen 
hinta oli ollut liian kallis.”

Sparks osallistui neljään mai-
hinnousuun ja yleni kapteenista 
everstiksi johtaessaan miehiä ensin 
Sisiliassa, sitten Italian ja Ranskan 
vuoristossa ja lopulta Kolmannen 
valtakunnan rajoilla fanaattisia 
SS-joukkoja vastaan. Kun voitto 
oli käden ulottuvilla, Sparks joutui 
kammottavaan koetukseen: kyke-
nikö hän kaiken kokemansa jälkeen 
vastustamaan halua kostaa saksa-
laisille sotilaille, jotka olivat aiheut-
taneet mittaamatonta kärsimystä ja 
kurjuutta keskitysleirissä?

Valokuvilla ja kartoilla kuvitettu 
Dachaun vapauttaja on yhtä aikaa 

vetävä elämäkerta ja dramaattinen 
sotakertomus. Tasan 70 vuotta 
sitten alkaneet tapahtumat sekä 
upseeri Felix Sparksin elämäntarina 
kerrotaan selkeän kronologisessa 
järjestyksessä Sisilian maihinnou-
susta toisen maailmansodan lop-
puun ja Sparksin lapsuudesta tämän 
kuolemaan saakka.

Dachaun vapauttaja ja 
sotimisen kallis hinta

 Tämän lehden 
lukijoita kiinnostanevat 
”öljyaseen” käyttö 
valtapolitiikan välineenä 
ja öljyn turvallisuus-
poliittiset vaikutukset. 
Suomen riippuvuus Venä-
jästä tulee esille, mutta 
osa Suomen asemasta jää 
lukijan ajattelun varaan. 
Viittaan tässä vain 
Itämereen ja sen merki-
tykseen energiavirtana. 
Suomen lienee syytä 
katsoa eteensä tässäkin 
asiassa.

 Lukija saa 
käteensä erinomaisen 
tieto- ja kuvateoksen 
suomalaisen Viipurin 
historiasta Neuvosto-
liiton kaudella. 

Alex Kershaw, Dachaun vapauttaja

Gummerus Oy 2013, ISBN 978-951-20-9361-8, 
395 sivua, suomentanut Simo Liikanen.

Yhteiskuntamme pyörii kirjaimelli-
sesti öljyn varassa: teollisuus, ener-
giantuotanto ja liikenne toimivat 
öljyllä. Öljy on välttämätöntä myös 
muiden energiamuotojen käytölle. 
Tosiasiassa syömmekin öljyä; öljytön 
maataloustuotanto johtaisi vaikeaan 
ruokapuolaan.

 Rauli Partanen, Harri Paloheimo 
ja Heikki Waris tuovat kirjassaan 
Suomi öljyn jälkeen esiin öljyriippu-
vuutemme ja soittavat hälytyskelloja 
siitä, että länsimaisilta poliitikoilta 
puuttuu rohkeutta ja ehkä mahdol-
lisuudetkin tehdä asian vaatimia 
päätöksiä. Öljynkäytön suuret muu-
tokset kun ovat kymmeniä vuosia 
vaativia prosesseja, mutta poliittinen 
päätöksenteko vaalikauden suuruus-
luokkaa. Lisäksi muutokset vaatisi-
vat suuria investointeja (suomeksi: 
elintason laskua), mihin demokratiat 
taipuvat vain kankeasti. Muutos ei 
tapahdu järjen ehdoilla, vaan vasta 
pakon edessä

Teoksen aihepiiri on hyvin laaja, 
eivätkä kirjoittajat ole rajanneet kä-
sittelyä vain Suomeen, vaan näkö-
kulma on globaali. Keskeinen viesti 
on, että vaikka öljy ei hetimiten oli-
sikaan loppumassa, se kallistuu ja 
öljyntuotantoon tai öljyä korvaavien 
aineiden valmistukseen panostetta-
va energiamäärä alkaa lähestyä var-
sinaisesta lopputuotteesta saatavaa 
energiaa.

Tämän lehden lukijoita kiinnos-
tanevat ”öljyaseen” käyttö valtapo-
litiikan välineenä ja öljyn turvalli-

suuspoliittiset vaikutukset. Suomen 
riippuvuus Venäjästä tulee esille, 
mutta osa Suomen asemasta jää lu-
kijan ajattelun varaan. Viittaan tässä 
vain Itämereen ja sen merkitykseen 
energiavirtana. Suomen lienee syytä 
katsoa eteensä tässäkin asiassa.

Kovin hyödyllistä lienevät kirjan 
antamat päätelmät ja ajatukset sii-
tä, ketkä hyötyvät ns. öljykriiseistä. 

Suomi öljyn jälkeen

Rauli Partanen, Harri Paloheimo, 
Heikki Waris: Suomi öljyn jälkeen

Into Kustannus 2013,  
ISBN 978-952-264-196-0, 341 sivua.

Aihepiiri on mutkikas, mutta siitä 
huolimatta kirjoittajat ovat onnistu-
neet  luettavuuden säilyttämiseen. 
Viiteluettelo on laaja ja suureksi 
osaksi verkossa luettavissa.

Suosittelen tätä kirjaa.
 

 

Veikko Luomi
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Piirien sotilasliikuntatoi-
mikunnan "tapahtuman 
järjestäjän ohjepaketin" toinen 
osa kartoittaa tapahtuman 
mainostamiseen liittyviä 
asioita. Kyse on nimenomaan 
mainonnasta, millä saadaan 
jäsenet "ostamaan" tapahtuma, 
eli osallistumaan siihen. Mikä 
saa lähtemään mukaan? Mieti 
tätä omalta osaltasi. Mieti myös 
suurimpana pitämiäsi ongelmia. 
Pyri sitten voittamaan nuo 
esteet yksitellen.

Teksti: Heikki Valkonen 

Kuva: Ossi Ikonen

Mitä tarvitaan?
Mitä tietoa mahdollinen osallistuja 
tarvitsee voidakseen tehdä osallis-
tumispäätöksen? Millaista tietoa, 
jotta päätös olisi positiivinen? Miten 
tapahtuman järjestäjän pitäisi ottaa 
nämä tarpeet huomioon?

Jos luen että "1.9.2013 järjestetään 
piiriseminaari Töölössä", minua 
kiinnostaa tietää kuka sen järjestää 
ja mitä siellä on tarkoitus tehdä. Jos 
saan nämäkin tiedot heti ja helpos-
ti ja aihe vielä osoittautuu erittäin 
kiinnostavaksi, alan harkita osallistu-
mista. Vielä pitää tietää tapahtuman 
alku- ja loppuaika, jotta voin arvioida 
estääkö jokin muu meno samana päi-
vänä osallistumiseni tai törmäänkö 
hankaliin kulkuyhteyksiin tai park-
kiongelmaan.  Sitten arvioin muut 
rutiinit ja huollolliset kysymykset, 
kuten pitääkö viikonloppuna herä-
tä aamulla ennen muuta perhettä, 
hiippailla hiljaa aamupalatoimissa ja 
lähteä vielä yhtä bussia aiemmalla, 
ihan vain varuiksi. Jos osoittautuu, 
että pitää herätä kuudelta ehtiäkseen 
kymmeneksi Töölöön, voi satsaus 
vapaapäivänä olla liikaa. Samoin, 
jos palkinnoksi aamun vaikeuksista 
pääsee illalla väsyneenä ja nälkäisenä 
myöhään kotiin.

Ongelmat
1.9.2013 osoittautuu onneksi sun-
nuntaipäiväksi, joten viikonloppuna 
ehtii tehdä muutakin. Seminaarissa 
ei tarvita omia välineitä eikä toivot-
tavasti omia eväitä. Jotain kuitenkin 
pitää saada tankattua päivän aikana. 
Pelkät kahvitauot eivät riitä, varsin-
kaan sellaiselle, joka ei kahvia juo. 
Tämä oli siis helppo rasti…tapahtu-
ma.

Entä jos tapahtuma on Santaha-
minassa, siihen liittyy jonkinlaista ul-
koilua ja ammuntaa? Santahaminaan 
alkaa matkaa Espoosta jo kertyä, 
viikonloppuna julkisilla liikkuminen 
vie huomattavasti enemmän aikaa. 
Jos en tule viimeisellä mahdollisella 
yhteydellä, pitää kotoa lähteä 06:20 
ehtiäkseen 08:30 portille alkuajan-
kohdaksi. Herätys on siis asetettava 
viimeistään kello 05:00:ksi. Ihanan 
rento viikonloppu tiedossa…

Ase haittaa jonkin verran liik-
kumista, mutta vielä enemmän 
muutama kilo patruunoita kassissa. 
Ulkonaoloon pitäisi ottaa tuulta, 
kylmää ja sadetta kestävät varusteet, 
hikoilun varalta vaihtovaatteet sekä 
suihkukamat…vai pääseeköhän siellä 
suihkuun? No, hikisenä sitten kotiin. 
Ilta kuluukin rattoisasti tavaroita 
etsiskellessä ja pakkaillessa. Patruu-
noita ei enää tähän hätään ehtinyt 
käydä hakemassa lisää, joten näillä 
mennään, mitä kaapista löytyi.

Autoton voi vain haaveilla 'Pa-
dasjoen perinteisistä viikonlopuista' 
ja autollinenkin laskeskelee 40 euroa 

menevän bensaan. Ruokaakin pi-
tää muistaa hankkia, jotain pelkän 
lämmityksen kaipaavaa. Astiat ja 
tiskivälineet myös mukaan. Kesäma-
kuupussi riittää sisämajoituksessa. 
Toivottavasti petikaveri ei kuorsaa 
kovin pahasti. Mitähän siellä on oh-
jelmassa ja pitääkö varautua johonkin 
erikoiseen? Saunaoluiden riittävyys…
tai saako niitä olla lainkaan? Mistä-
hän nämäkin tiedot kaivaisi?

Paras tieto kaverilta
Jos joku kaveri minua kysyisi vas-
taaviin tapahtumiin, saisin hänel-
tä vastaukset ja ainakin meillä on 
mahdollisuus turista keskenämme, 
joten ihan mukavaa tulee varmasti 
olemaan. Koska kaverini kutsuu mu-
kaan, hän on arvioinut tapahtuman 
järkeväksi ja minullekin sopivaksi. 
Epävarmuustekijät ovat siis mini-
missään. Yksin ei tulisi lähdettyä.

Järjestäjän kannalta
Jotta kohderyhmän kalentereissa 
olisi vielä tilaa minun tapahtumaan 
osallistumiselle, pitää olla ajoissa 
liikkeellä - ainakin kaksi kuukautta 
etukäteen tietoa tapahtumasta. Pe-
rustiedot ja houkutteleva kuvaus, 
joka saa haluamaan tapahtumaan ja 
ylittämään kaikki, pääosin henkiset 
esteet.

A) Huomio ja innostus pitää 
herättää kertomalla vastaavasta ta-
pahtumasta tai kuvailemalla muuten 
koukuttavasti tapahtuman sisältöä.

B) Perustiedot: aika, paikka, vaa-
timukset pitää jakaa kaikkia kanavia 
myöten, jotta ne jotain kautta lukijan 
silmiin osuvat. Muista myös viidak-
korummun teho.
•	 Piirien	kotisivut	www.hrup.fi	
•	 Piirin	 facebook	 sivut:	 www.face-
book.com/hrup1 
•	 Piirilehteen,	 erillinen	 ilmoi-
tus hyvällä kuvalla varustettuna  
www.hrup.fi/helsingin-reservin-
sanomat 
•	 Piirin	 kuukausittainen	 jäsenkirje	
sähköpostilla: www.hrup.fi/hrup-
piiri/asiakirjat 
•	 Kerhon	omat	kotisivut
•	 Kerhon	oma	tiedotus

C) Pääpaino tiedotuksessa pitää 
olla tapahtuman omassa kotisi-
vussa, jossa on mahdollista kertoa 
juurta jaksaen kaikki tarpeelliset 
tiedot ja päivittää tietoja, kysytty-
jen asioiden osalta tai muutosten 
varalta. Täällä on aina päivitetyt 
tiedot, joihin muualla vain ohja-
taan/viitataan. RSS -feed olisi täällä 
arvokas lisä. Kiinnostuneet saavat 
tiedon päivityksistä automaattisesti. 
MUISTA VIESTINNÄN SELKEYS  
JA PÄIVITYSTEN NOPEUS !

Ole ajoissa suunnittelemassa
Jos tätä lukiessasi aikoisit järjestää 
tapahtuman lokakuun lopussa, ehdit 
juuri ja juuri edellyttäen, että sinul-
la on tapahtuma jo tarkalla tasolla 
suunniteltuna. Seuraavaan Helsingin 
Reservin Sanomiin ehdit kahdessa 
viikossa (aineistopäivä 2.9.) laatia 
houkuttelevan jutun, joka herättää 
kiinnostuksen suurimmassa osassa 
lukijoita. Lehden ilmestyessä (13.9.) 
pitää olla tapahtuman tarkat tiedot 
sisältävä kotisivu käytössä ja aloittaa 
tiedon jakaminen tapahtumasta kai-
killa rintamilla. 

Lokakuun alussa lähetetään piirin 
kuukausikirje noin 3000:lle piirin 
alueen kerhojen jäsenelle. Tällöin 
kalentereissa on toivottavasti osalla 
vielä neljän viikon päässä viikonloppu 
vapaana. Vielä parempi, jos olisit jo 
keväällä osannut kertoa päivämää-
rän tai tapahtuma toistuu vuosittain 
samana viikonloppuna. Ensi kevään 
viikonloput ovat kaikilla pääosin va-
paana, tämä syksy on jo buukattu.

…niin ja suunnittele hyvä tapah-
tuma.

Hyvä tapahtuma
Hyvä vuosittainen tapahtuma saa 
varmemmin osan osallistujistaan 
edellisestä tapahtumasta, eivätkä 
paineet mainostuksen onnistumisel-
le ole niin kovat. 

Kannattaa myös olla yhteistyössä 
muiden samankaltaisten tapahtu-
mien järjestäjien kanssa. Padasjoen 
tapahtumaan oli ehkä tulijoita enem-
mänkin, mutta kaikille viikonloppu ei 
sopinut. Nämä henkilöt ovat jo val-

miiksi kiinnostuneita, joten he tarvit-
sevat enää tiedon, että samankaltai-
nen tilaisuus ammuntaan Padasjoella 
toistuu. Osa Padasjoen osallistujista 
saattaa haluta lähteä muutaman vii-
kon päästä uudelleen, joten jos voit 
osallistua itse ja kertoa tapahtumasta 
siellä, saat varmoja osallistujia. Ellet 
pääse itse, tarjoa sopivaa tukimate-
riaalia ja sovi jonkun tapahtumaan 
ilmoittautuneen puolitutun tai järjes-
täjän kanssa pienen tietoiskun anta-
misesta paikanpäällä.

Sitoututa interaktiivisesti
Monesti tapahtuma kiinnostaisi, vii-
konloppukin pysyy vapaana, mutta 
ilmoittautuminen jää eikä viime-
tinkaan enää kehtaa. Huomaa että 
tapahtuma onkin jo ensi viikonlop-
puna. 

Jos kiinnostuneiden tai ilmoit-
tautuneiden kanssa voi käydä löyhää 
vuoropuhelua, vaikka kotisivujen 
päivityksen kautta, lukijat sitoutuvat 
vaivihkaa tapahtumaan. He tavallaan 
osallistuvat siihen jo etukäteen virtu-
aalisesti. He voivat lupautua jopa olla 
mukana järjestämässä jonkin osan 
tapahtumasta tai ottavat vastuulleen 
jonkin osan kokonaan.  Keskuste-
luissa aloitetaan tutustuminen tai 
huomataan tulossa olevan tuttujakin, 
jolloin motivaatio lisääntyy.

Hyödynnä tarjolla olevia välineitä; 
Nimenhuuto.com ja Facebook.

Lopuksi tai aluksi
Jätä pois kaikki epämääräisyys ja 
jahkailu. Asiat selkeästi joko ovat tai 
eivät ole. Suunnittelet tapahtuman 
nyt heti ja katsot ajankohdan, mil-
loin sen voi järjestää. Loppu menee 
sitten omalla painollaan. Teet osal-
listumispäätöksen heti tai jätät arpo-
misen etkä osallistu. Osallistumalla 
tuot järjestäjille uutta intoa, tutustut 
uusiinkin kavereihin ja voit innostua 
aktiiviseen reserviläisuraan ja -har-
rastukseen. Kaikki voittavat.

Hoida homma!

Tietoa kansalle
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Viime sodan virolaisista 
vapaaehtoisista, Suomen-
pojista, jatkosodan aikana 
muodostetun JR 200:n vänrikit 
viettivät perinteistä kesäpäivää 
15.6.2013 Tallinnassa. Huolto-Apu 
Säätiö muisti jokaista, keski-
iältään yli 90-vuotiasta, vielä 
elossa ollutta 12 upseeriveljeä 
raha-avustuksella.

Teksit ja kuvat: Harri Lundelin, 

Huolto-Apu Säätiön asiamies

Suomen-pojat, Soomepoisid
Sodan aikana taisteli Suomen armei-
jassa 3350 virolaista vapaaehtoista, 
joista 174 sai upseerikoulutuksen ja 
Ylipäällikön päiväkäskyllä 31.7.1944 
Suomen armeijan vänrikin sotilas-
arvon. Suomessa JR 200 osallistui 
Kannaksen suurhyökkäyksen torjun-
taan. Palattuaan puolustamaan omaa 
isänmaataan silloin vallassa olleet 
saksalaiset pitivät heitä sotilaskar-
kureina. Mannerheimin myötävai-
kutuksella he kuitenkin saivat jatkaa 
taistelua eri tehtävissä ja suurin osa 
kotiin palanneista joukoista komen-
nettiin Tarton rintamalle viivytys-
taisteluun, jonka aikana Tallinnasta 
ennätettiin evakuoida 70 000 ihmis-
tä turvaan.

Puna-armeijan vallattua toista-
miseen maan oli Viron Suomen-
poikien kohtalo kova, nyt heitä 
kohdeltiin maanpettureina ja upsee-
reiden tuomiot olivat 10 – 15 vuotta 
pakkotyötä. Vain harvat palasivat 
leireiltä Stalinin kuoleman jälkeen 
siviilielämään ja vielä harvempi oli 
näkemässä Viron itsenäistymisen. 
Virossa Suomen-poikia on pidetty 
aina erittäin suuressa arvossa.  Nyt 
elämä on tasaantunut, mutta erilai-
nen tuki monelle on yhä tarpeen.  

Suomen Sotaveteraanien Viron 
Yhdistyksen Reserviupseerikerho 
päätti jäsenten korkean iän vuoksi 
virallisesti lopettaa toiminnan ke-

sällä 2011. Tässä yhteydessä kaikki 12 
jäsentä liittyivät HRUP:n Töölön Re-
serviupseereihin, jonka hallitukseen 
kuuluu myös Viron yhdistyksen vii-
meinen puheenjohtaja Villem Ahas.  
Töölön kerhon veteraanitoiminnan 
yhdeksi kulmakiveksi onkin muo-
dostunut yhteistyö Suomen-poikien 
kanssa.

Huolto-Apu Säätiö
Säätiö perustettiin 1945, vaaran vuo-
sina. RUL halusi varmistaa omai-
suutensa säilymisen, mikäli Val-
vontakomissio olisi onnistunut lak-
kauttamaan liiton toiminnan, kuten 
tapahtui Suojeluskunnalle ja Lotta 
Svärd – järjestölle. Sääntöjen mu-
kaan säätiön tarkoituksena on har-
joittaa huoltotoimintaa 1939 alkaen 
käytyihin Suomen sotiin osallistu-
neiden ja muiden Suomen reser-
vin upseereiden ja heidän omaisten 
keskuudessa. Tähän joukkoon sopii 
tänä päivänä myös rauhanturvaa-
mistehtävissä vammautuneet.

Avustusvarat kertyvät sijoitusten 
tuotoista. Säätiö voi ns. yleishyödyl-
lisenä yhteisönä vastaanottaa testa-
mentti-, merkkipäivä- ja yleislahjoi-
tuksia maksamatta niistä veroja.

Upseereiden kesäkokous 
Tallinnassa
Lämminhenkinen tilaisuus alkoi 
kukkien laskulla Suomen-poikien 
muistomerkille Metsäkalmistossa. 

Huolto-Apu Säätiö jakoi avustuksia  
JR 200:n upseereille

Huolto-Apu Säätiön edustajat Tallinnan Metsäkalmistossa Suomen-poikien muistomerkillä. Vasemmalta asiamies Harri Lundelin, Pentti Itkonen, Klaus A. Raninen (pj.), Jukka Karila ja Pekka Calonius.

Suomen-poikien, Soomepoisid, muistomerkki Tallinnan Metsäkalmistossa. Kiven 

toisella puolella teksti ”Vapaaehtoiset, jotka taistelivat Suomen jatkosodassa ja 

Viron torjuntataistelussa Suomen ja Viron vapauden puolesta 1941 - 1944”.
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Meillä peset edullisesti
matot, täkit, peitot ja 
petauspatjat, kaikki 
kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai 
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

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

Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori

Lennä
ässien siivenjäljillä

ja koe omakohtaisesti 
jatkosodan ilmataisteluiden 

vauhti ja jännitys!

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

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

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

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

Tietotie 3,  01530 Vantaa, puh. (09) 8700 870 www.ilmailumuseo.fi

Simuilmo 95x125_Simu  28.3.2012  10.13  Sivu 1

ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA

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

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

Venäjän vuoden viisumit                             alk.  150 €

      
     

   

Katso lisää www.japi-matkat.fi
Puh 05 3559365                 Kaivokatu 10
myynti@japi-matkat.fi               49400 Hamina
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Huolto-Apu Säätiön lisäksi terveh-
dyksen Suomesta toivat myös Suo-
men sotilasasiamies evl Pekka Svii-
li, RUL:n Yrjö-Pekka Rautalahti ja 
HRUP:n Kari Vilamo.

Ennen lounasta kahvila Hõbepee-
kerissä puheenjohtaja Klaus A. Ra-
ninen jakoi avustukset saatesanoilla: 
”Olemme Huolto-Apu Säätiössä ha-
lunneet muistaa Teitä upseeriveljiä 
Viron itsenäisyyden 95 v. juhlavuo-
tena ja samalla omalta osaltamme 
kiittää siitä arvokkaasta työstä, jonka 

teitte Suomen vapauden ja Viron 
kunnian puolesta raskaina vuosina. 

Tiedämme, että jouduitte mak-
samaan tästä palveluksesta henkilö-
kohtaisesti myös myöhemmin erit-
täin kovan hinnan, jota rahalla ei voi 
koskaan korvata, mutta toivomme 
tästä avustuksesta kuitenkin olevan 
Teille iloa ansaittuja veteraanipäiviä 
viettäessänne.

Olemme avustaneet Suomen-
poikia aikaisemmin RUL:n kautta, 
mutta nyt päätimme ojentaa avus-

tuksen henkilökohtaisesti jokaiselle 
Teille erikseen.”

Yksi on joukosta poissa
Viikko tämän tilaisuuden jälkeen 
saapui suruviesti Tartosta. Vänrik-
ki Päivo Kasekamp (s. 25.1.1924) oli 
saanut kutsun viimeiseen iltahuu-
toon 21.6.2013. Päivo kuuluu nyt 
niiden kunniakkaiden miesten jouk-
koon, jotka ansaitsevat paikkansa 
Suomen ja Viron historiassa.

Lounasvieraita kahvila Hõbepeekerissä oli lähes 40 henkeä, joista suomalaisia noin kolmannes, mm. täkäläisen Suomen-

poikien Perinneyhdistyksen ja Töölön Reserviupseereiden jäseniä. Edessä kolmantena Soomepoiste Pärimusühingin Kai 

Aasalo. Puhetta pitämässä Villem Ahas. 

Suomen-poikien muistomerkillä, Tallinnan Metsäkalmistossa, kukkia laskemassa JR 200:n upseereista vasemmalta Eduard 

 Säätiö perus-
tettiin 1945, vaaran 
vuosina. RUL halusi 
varmistaa omaisuu-
tensa säilymisen, 
mikäli Valvontako-
missio olisi onnistunut 
lakkauttamaan liiton 
toiminnan.

Lounaalla HRUP:n edustaja Kari Vilamo ja Villem Ahas vaimoineen.



8  16. elokuuta  <  6 /2013  <  Helsingin Reservin Sanomat

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on palvellut  
vapaaehtoisena Viron Suojeluskunnissa 1993 ja 1994  
sekä Viron puolustusvoimissa 1996—2004.

Kävin vuosina 1989 ja 1990 yhden päivän matkalla Tallinnassa. Vuon-
na 1991 olin taas samanlaisella yhden päivän juoksumatkalla Tallinnassa.
Kolmella kuntojuoksulla ei paljoa oppinut Tallinnasta eikä Virostakaan.
 Kesällä 1993 käynnistyi osaltani aivan uusi Viro-projekti. Aloitin hei-
näkuussa 1993 reserviin siirtyneenä evp-upseerina neuvonantajatoime-
ni Virossa. Olin aluksi Viron Suojeluskunnissa suojeluskuntien päällikön 
apuna.
 Sitten syksystä 1996 alkaen toimin upseerikoulutusasioista vastaavana 
neuvonantajana Viron puolustusvoimien pääesikunnassa ja syksystä 1999 
lähtien Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonan-
tajana. Virallisesti tehtäväni päättyi syksyllä 2004.

Tarton sotakouluvuosien 
perusteella minut oli kut-
suttu nyt 2013 kesäkuussa 
Tarttoon, jossa sotakoulu 
sai uuden lipun. Seremonia 
oli perinteinen. Puolustus-
voimien kenttäpiispaa vas-
taava peakaplan vihki lipun 
ja sitten suoritettiin juhlava 
lipun naulaaminen. Tämä 
osa tilaisuudesta päättyi Pa-
ciuksen tuttuun Viron kan-
sallislauluun. Hymnin sanat 
olivat tietenkin virolaiset.

Virolainen suojeluskun-
taurani kesti vain puolitois-
ta vuotta. Merkittävimpinä 
saavutuksinani oli se, että 
joillekin Viron Suojeluskun-
tien maakunnallisille male-
veille onnistuttiin saamaan 
suomalaiset yhteistyökump-
panit meidän reserviläispii-
reistämme. Saimme aikai-
seksi jotain samanlaista mitä oli ollut jo 1920- ja 1930-luvuilla Suomen ja 
Viron suojeluskuntien välillä.

Toisena saavutuksena tuolta suojeluskuntavaiheelta oli se, että opin 
tuntemaan monia virolaisia ja opin myös kuulemaan, puhumaan ja käyttä-
mään viron kieltä. Selviän kielitaidollani niin hyvin, että Tallinnassa taksi-
kuskit pitävät minua virolaisena.

Upseerikoulutusasioiden neuvonantajana sain olla mukana kun ensim-
mäinen virolainen kadettikurssi aloitti opiskelunsa syksyllä 1997. Osallis-
tuin myöhemmin myös kadettien valintaprosessiin. Hakijamäärä kasvoi ja 
mikä parasta kandidaattien taso nousi ihan riittäväksi.

Sain myös seurata aivan eturivistä virolaissotilaiden koulutusta Suo-
men puolustusvoimissa. Vuonna 1992 käynnistyneet upseereiden ja 
kanta-aliupseerien Suomi-kursseilla on koulutettu useampi sata virolais-
sotilasta yli kuuden kuukauden mittaisilla kursseilla.

Tosiasia on, että Viron ollessa pyrkimässä jäseneksi Natoon, sen puo-
lustusvoimien koulutuksesta vastasivat suurimmalta osin Suomessa kou-
lutetut kouluttajat. Asiat olivat hyvässä kunnossa ja nyt Viron Nato-jäse-
nyys lähentelee jo kymmenettä vuottaan. Joissakin asioissa pikkuveljestä 
on tullut isoveli.

Yritin nyt kesän aikana päivittää tietoni Viron omasta upseerikoulu-
tuksesta. Vuonna 1997 aloitettu maavoimien upseerien koulutus on saa-
nut rinnalleen vuonna 2008 omat ilmavoimien upseerikurssinsa ja vuon-
na 2011 aloitettiin myös oma meriupseereiden kursittaminen.

Viron puolustusvoimissa on runsaat 1000 upseeria. Arvioidaan, että 
kolmessa vuodessa saavutetaan tilanne, jolloin puolet upseereista on kou-
lutettu Viron omilla kadettikursseilla. Vuosittain kursseilta valmistuu nyt 
40 - 60 upseeria.

Kesällä 1993 Viron uusi itsenäisyys oli vasta alullaan. Tallinnassa ja 
myös muualla Virossa oli silloin vielä venäläissotilaita. Omien puolustus-
voimien eikä suojeluskuntien rivitkään olleet silloin ihan suorat. Erimieli-
syyksiä oli enemmän kuin tarpeeksi.

Virolaiset ovat kuitenkin selvinneet monista ongelmista. Saksalainen 
maaorjuus, monimutkainen vapaussota, neuvosto- ja saksalaismiehitys 
sekä vuosikymmeniä kestänyt Neuvosto-Viron aika olivat ohi. Innolla 
nuori Viro oli kehittämässä uutta Viroa.

Olen kiitollinen, että sain olla Virossa näinkin pitkään. Jaan virolaissu-
rut, mutta olen myös tyytyväinen ja vähän ylpeäkin virolaismenestyksistä.

Kolumni

Virossa vuodesta 1993

 Viron  
puolustus-

voimissa on runsaat  
1000 upseeria.  
Arvioidaan, että 
kolmessa vuodessa 
saavutetaan tilanne, 
jolloin puolet upsee-
reista on koulutettu 
Viron omilla kadetti-
kursseilla. 

Teksti: Risto Piekka, 

HRUP:n järjestötoimikunnan jäsen

Helsingin Reserviupseeripiirin piirikokouk-
sessa hyväksyttiin piirin säännöt yksimieli-
sesti marraskuussa 2011. Yhdistysrekisteri on 
myös vahvistanut sääntömuutokset ja piirin 
toiminta on tapahtunut uudistettujen sääntö-
jen mukaisena. Samassa kokouksessa hyväk-
syttiin myös kerhoja koskevat mallisäännöt.

Piirisäännöt ja kerhojen säännöt muodos-
tavat kokonaisuuden. Kokonaisuutena niitä 
aikanaan valmisteltiinkin. Ei ole luonnikasta 
toimintaa, jos esimerkiksi tarkoitus- ja sen to-
teuttamista koskevat määräykset ovat erilaisia 
taikka kokouspäivämäärät ja keskinäiseen yh-
teistoimintaan liittyvät määräykset. 

Kerhosääntöjen keskeiset uudistukset – 
samoin piirisääntöjen – ovat seuraavat: tar-
koitus- ja tarkoituksen toteuttamispykälät on 
uudistettu kokonaisuudessaan. Niiden keskei-
set sanat ovat: isänmaallisuus, kokonaismaan-
puolustus/ kokonaisturvallisuus, yhteiskun-

nan elintärkeiden toimintojen turvaaminen 
sekä perinteiset sotilaalliseen kuntoon ja 
kyvykkyyteen liittyvät asiat, veteraanitoimin-
ta sekä reserviupseerihengen ylläpito ja kehit-
täminen. Käytännön toimintaa on uudistettu 
ja tehty läpinäkyvämmäksi,  piirin ja kerhojen 
välistä yhteistoimintaa on lisätty, kerhojen 
toimintamahdollisuuksia on laajennettu sekä 
yhdistyslaissa tapahtuneet muutokset on huo-
mioitu.

On välttämätöntä, että kerhot uudistavat 
sääntönsä mallisääntöjen periaatteiden mu-
kaisesti. Kerhojen syyskokous on erinomai-
nen paikka toteuttaa uudistus, koska tuolloin 
hyväksytään myös kerhon tulevan vuoden 
toimintasuunnitelma. Mallisääntöjen tarkoi-
tuspykälä ja siihen perustuva toiminta var-
masti antavat haasteita, ajatuksia toiminnan 
kehittämiseksi ja myös konkreettisia toteutet-
tavia tapahtumia ja/tai toimenpiteitä. Vanhaa 
sanontaa lainatakseni: tuleva syyskokous on 
tuhannen taalan paikka kehittää omaa toi-
mintaa.

Sääntöuudistus
kuntoon

Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri  järjesti ko-
tiutumisammunnat Kaartin Jääkärirykmentin 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan ja Kaartin Pa-
taljoonan kokelaille 17.6.2013. Paikalle saapui 
41 kokelasta. Kaartin Pataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Hannu Koivisto avasi tilai-
suuden ja valisti kokelaita maanpuolustustai-
tojen ylläpitämisen mahdollisuudesta reser-
viläisten tarjoamien harjoitus- ja ampuma-
mahdollisuuksien parissa. Kaartin puolesta 
järjestelyistä vastasi kapteeni Vesa Mustonen.

Osasto jaettiin kolmeen. Ensimmäinen 
aloitti pistooliradalta jossa HRUP:n piirihalli-
tuksen Timo Niiranen ja Ahti Pohjonen opet-
tivat Glock 17 -pistoolin käyttöön. Käyttö- ja 
laukaisuharjoittelun jälkeen ammuttiin kaksi 
viiden laukauksen harjoitussarjaa ja kym-
menen laukauksen kilpasarja. Ase oli uusi 
tuttavuus valtaosalle. Varusmiespalveluksessa 
pääosin vain sotilaspoliiseille koulutetaan pis-
toolin käyttö. 

Toinen osasto pääsi pistoolikarabiini MP5:n 
kimppuun. Radalla piirien ampumatoimikun-
nan puheenjohtaja Veijo Rautio ja HRUP:n 
toiminnanjohtaja Tomi Alajoki kouluttivat ja 
ammuttivat kokelasryhmän. Osumat olivat 
erinomaisia. Ilmeet olivat vähintäänkin mui-
keat kokelaiden päästessä ampumaan aseella, 
jolla olivat aikaisemmin ampuneet vain Call of 
Duty:n virtuaalitaisteluissa. 

Kolmannen tietoiskurastin hoitivat piirin 
nuorten upseerien toimikunnan puheenjohtaja 
Jussi Kangaspunta, Antti Korhonen ja piirin 
järjestöupseeri Ossi Ikonen. Keskustelevalla 
rastilla saatiin tietoa kokelaiden toiveista ja 
odotuksista reserviläistoimintaa koskien. Kes-
keisimmäksi asiaksi nousi huoli päästä kerta-
usharjoituksiin. Rastilla jaettiin tietoa piirin 
kerhoista ja toimintamahdollisuuksista. Noin 
puolet osallistujista jättikin yhteystietonsa liit-
tyäkseen piirin eri kerhoihin, loput jäivät vielä 
harkitsemaan asiaa. Jäsenyys on tuoreille re-
serviupseereille kotiutumisvuotena ilmainen. 

Kotiutumisammunnat

Upseerikokelaat harjoittelivat MP5:llä.
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Teksti ja kuvat: Ossi Ikonen

Salpalinjan rakentaminen aloitet-
tiin vuonna 1940, kun talvisodan 
päättäneen Moskovan rauhan raja 
oli linnoitettava. Mannerheim teki 
päätöksen Salpa-aseman rakenta-
misesta vain pari viikkoa Moskovan 
rauhan jälkeen. Salpa-aseman pää-
osat päätettiin rakentaa Virolahden 
ja Kivijärven väliselle kannakselle. 
Linja jatkui kuitenkin katkonaisena 
aina Jäämerelle saakka. Salpalinja on 
yhä tänäkin päivänä Suomen histo-
rian suurin yksittäinen rakennus-
hanke, ja sellaisenaan suomalaisen 
maanpuolustustahdon merkittävä 
ilmentymä. Kun uusi raja oli linnoi-
tettava, se myös tehtiin. Myös ruot-
salaiset antoivat hankkeelle merkit-
tävää tukea.

Perinteikäs Salpavaellus järjestet-
tiin jo 20. kerran viikko jälkeen ju-
hannuksen. Salpavaelluksen ideana 
on tutustua Salpalinjan kohteisiin 
kokeneiden oppaiden johdolla. Tar-
jolla on useita reittivaihtoehtoja niin 
kävellen kuin pyöräillen. Tapahtu-
man järjestivät Luumäen, Miehikkä-
län ja Virolahden reserviläisjärjestöt. 
Vaelluksen suojelijana toimi puolus-
tusvoimain komentaja, kenraali Ari 
Puheloinen.

Vaellus alkoi ja päättyi Salpalinja-

museolla Miehikkälässä. Tapahtuma 
huipentui sunnuntaina 30.6. kaikille 
avoimeen maanpuolustusjuhlaan, 
jossa muun muassa paljastettiin 
rauhanturvaajien Rauhan Rakenta-
jat –muistomerkki. Juhla oli myös 
Salpalinjan perinneyhdistyksen Sal-
pa-tapaamispäivän päätapahtuma.

Vaikka moni olisi ehtinyt aiem-
min tutustua yksittäisiin Salpalinjan 
kohteisiin, on varsinkin ensikerta-
laiselle yllätys, miten monumen-
taalinen linnoitusketju on kyseessä. 
Sadat aikanaan rakennetut korsut 
ja bunkkerit ovat yhä tänä päivänä 
edelleen paikoillaan ajan hammasta 
uhmaten. Vaelluksella saa Salpa-
linjan mittasuhteista erittäin hyvän 
kokonaiskuvan, jota täydentävät asi-
antuntevien oppaiden kertomukset.

Kuinka raskas retki Salpavaellus 
on ja mitä osallistujalta vaaditaan? 
Retkellä pärjää normaalilla yleis-
kunnolla, eivätkä kertyneet kilot tai 
ikävuodet ole este. Retkellä edetään 
rauhalliseen tahtiin, eivätkä päivä-
matkat ole vaativia. Pääpaino on 
linnoitteisiin tutustumisessa ja re-
serviläishenkisessä yhdessäolossa, ei 
marssisuorituksessa. 

Ehdoton varuste on kunnollinen 
lamppu, koska maan alla ei luonnon-
valoa ole. Lisäksi tarvitaan normaalit 
ulkoiluun ja yöpymiseen soveltuvat 

varusteet sekä juomapullo – ei oike-
astaan muuta. Järjestelyorganisaatio 
on huolehtinut kaikesta tarpeellises-
ta, kuten muonituksesta, kuljetuk-
sista, majoituksesta ja opastuksesta. 
Myös yöpymisvarusteet kuljetetaan 
autoilla lähdöstä maaliin, mukana 
tarvitsee siis kantaa ainoastaan päi-
väretkivarusteet. On vaikea kuvitella 
leppoisampaa tapaa harrastaa liikun-
taa ja tutustua Suomen sotahistori-
aan samalla kertaa.

Salpavaellus järjestetään jälleen 
vuonna 2014 heti juhannuksen 
jälkeen. Lisätietoa Salpalinjasta ja –
vaelluksesta löytyy Salpakeskuksen 
sivuilta www.salpakeskus.fi.

Salpalinjan linnoitteet 
tutuiksi Salpavaelluksella

Linnoituspataljoona 4:n muistomerkki

Mökkitie halkoo panssariestelinjaa

Tutustutaan tähystyskupuun oppaan johdolla.

 On vaikea kuvi-
tella leppoisampaa 
tapaa harrastaa 
liikuntaa ja 
tutustua Suomen 
sotahistoriaan 
samalla kertaa.
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Teksti: Majuri Marko Maaluoto, 

Helsingin varuskunnan komendantti

Värvätyt sotilaspoliisialiupseerit 
johtamaan vartio-osastoa
Vartiotoiminnan kannalta Helsingin päävar-
tiossa alkoi uusi aikakausi heinäkuun alussa 
1991. Tuolloin Helsingin varuskunnan joukko-
osastojen ei enää tarvinnut asettaa vartiopääl-
liköitä tai vartiopäällikön apulaisia. Tehtävää 
hoiti tästä alkaen niin sanottu kanta-kaupun-
gin vartiosto, johon kuului alkuvaiheessa viisi 
sotilaspoliisikoulutettua värvättyä aliupseeria 
osana komendantin toimistoa. Vartio-osaston 
asetti tuttuun tapaan Kaartin Pataljoona.

Helsingin päävartiossa ”hotelli-periaate” 
jatkui vielä ainakin vuoden 1992, sillä joukko-
osastojen tuli tilata komendantin toimistolta 
selli arestiin määrätyille. Kaupungilta kiinni-

otetut sotilaat tuotiin yleensä suoraan päävar-
tioon joko poliisin tai sotilaspoliisin toimesta.

Koko päävartiokortteli peruskorjattiin 
vuosina 1998 – 1999, jolloin putkistot, sähköt, 
kaapeloinnit, lämmitysjärjestelmä, ikkunat, 
ovet ja pinnat kunnostettiin tai entisöitiin. 
Samalla rakennuksissa tehtiin perusteellinen 
rakennushistoriallinen selvitys. Lisäksi Helsin-
gin kaupunginmuseolla oli mahdollisuus tehdä 
alueella arkeologisia tutkimuksia ja niissä löy-
tyikin artikkelisarjan 1. osassa mainittuja his-
toriallisia kulttuurikerroksia aina 1600-luvulta 
alkaen. Peruskorjaus toteutettiin hienosti van-
haa kunnioittaen ja niin päävartio kuin talous-
rakennus ovat edustavassa kunnossa.

Peruskorjauksen jälkeen arestilaisten säi-
lyttäminen päävartion Katajanokan puoleisella 
1876 valmistuneella selliosastolla loppui ja 
nykyään siellä majoittuu vartio-osasto sekä 
Tasavallan presidentin kanslian varusmies-
kuljettajat. Alkuperäisestä tarkoituksestaan 
huolimatta majoitustilat vastaavat kasarmi-
olosuhteita, mutta käytävällä ja huoneissa on 
selvä selliosaston tuntu. Tästä kertovat majoi-
tushuoneiden korkealla olevat pienet ikkunat, 
nykyään tietenkin ilman kaltereita. Huoneiden 
ovet ovat alkuperäisiä ja niissä on jäljellä tar-

Helsingin päävartio 1991—2013
Majoitushuonekäytävä eli entinen arestisellikäytävä.

Osa 6

Museoselli, jossa on alkuperäinen puulattia ja 

sänky vuodelta 1876. Harmaiden kaappien välissä 

on aikansa ”insinööritaidon” huipputuote mitä 

tulee käymälöihin. Saranoitu istuinosa painuu 

alaspäin istuttaessa sen päälle, samalla säiliöstä 

putoaa purua vanhojen ulosteiden päälle ja 

noustessa ylös sama toistuu. 
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kastusluukut, lukitussalvat ja artikkelisarjan 
3. osassa mainitut metallikehykset sinistä tai 
punaista kylttiä varten. Sellien käyttötarkoi-
tuksen muuttuessa luukut on suljettu ja käy-
tännönpilojen estämiseksi salvat on hitsattu 
paikoilleen.

Useita Helsingin päävartiossa vierailevia 
huvittaa Katajanokan entisen vankilan – ny-
kyisen hotellin ja päävartion majoitusolosuh-
teiden leikkimielinen vertailu. Noin puolen ki-
lometrin päässä olevassa ”vankilahotellissa” pi-
tää maksaa päästäkseen nukkumaan entiseen 
selliin. Päävartion vartio-osastolle puolestaan 
maksetaan varusmiehen päivärahan verran 
siitä, että he nukkuvat entisissä selleissä.

Suruliputusta ja muita ihmettelyn 
aiheita – päävartion arkea
Yksi Helsingin päävartion selleistä on museoi-

tu. Siinä on jäljellä alkuperäinen puulattia val-
mistumisvuodelta 1876 ja seinällä oleva rauta-
sänky on myös yhtä vanha, lisäksi huoneeseen 
on tuotu korttelista löytyneitä käymälälaitteita 
sekä kaappeja noin vuosisadan varrelta. Lisää 
vastaavaa vanhaa esineistöä, pelejä sekä kiin-
teistönhoitovälineistöä on tallessa päävartion 
ja talousrakennuksen varastoissa. Esineistön 
ohella molemmissa rakennuksissa alkuperäi-
siä tai muita vanhoja rakenteita on säilytetty 
ja entisöity. Näin on kuulunutkin tehdä, sil-
lä joka puolella tuntee ja näkee historian ha-
vinan. Eri aikakausien seinien värejä on vii-
meisimmän peruskorjauksen yhteydessä tuotu 
esille muutamassa kohdassa ja ne ovat nähtä-
vissä lasisen suojan takaa. Korttelin rakennuk-
set ovat olleet alkuperäisessä käyttötarkoituk-
sessaan nyt 170 vuotta, ainoana toiminnalli-
sena muutoksena voidaan pitää arestisellien 

muuttamista majoitushuoneiksi.
Eräs useimmiten esitetty kysymys on, 

kuinka kauan vartiomiehet ovat kerrallaan 
vartiossa. Vastaus ei ole yksiselitteinen. Var-
tiotehtäviin lähdetään säässä kuin säässä ja 
ne hoidetaan olosuhteissa kuin olosuhteissa. 
Talvella rannikon sää voi pakkasella olla eri-
tyisen jäätävä, siksi normaalia tunnin pituista 
vuoroa lyhennetään tilanteen mukaan jopa 
noin viiteentoista minuuttiin. Esimerkiksi talvi 
2009 – 2010 oli todella kylmä, lisäksi mereltä 
tuuli erityisen kylmästi ja tämän johdosta 
eräänä helmikuisena viikonloppuna päävartion 
aula-vartiomies oli pääosan päivästä pois var-
tiopaikaltaan. Lähialueen asukkaat huomasivat 
tämän poikkeuksen rutiineihin ja eräät jopa 
kysyivät syytä tähän. Kylmää pahempi olosuh-
de on helle, sillä silloin pukeutumisella ei pysty 
vaikuttamaan jaksamiseen, vaan riittävä nes-
teen nauttiminen on tärkeä edellytys tehtävän 
hoitamiselle. Toisinaan pyörtymisiä ta-pahtuu, 
mutta ne ovat varsin harvinaisia. Vartiomies-
ten mukaan tehtävässä aika kuluu joka tapa-
uksessa yllättävän nopeasti joko laskemalla 
tietyn väristen autojen määrää tai odottamalla 
seuraavaa raitiovaunua.

Muualla päävartiossa on Etelä-Suomen 
sotilasläänin ja Helsingin varuskunnan ko-
mendantin toimisto- ja neuvottelutiloja. Ta-
lousrakennuksessa on Tasavallan presidentin 
kanslian toimistotiloja, neuvotteluhuoneita, 
autonkuljettajien taukohuoneita, huoltotiloja, 
autotalli ja asuntoja. Kanslian varusmieskuljet-
tajien taukotila on talousrakennuksessa, mutta 
majoittuminen tapahtuu aiemmin kerrotusti 
päävartion puolella vartio-osaston kanssa.

Tasavallan presidentin linnassa tehdään 
peruskorjaus vuosina 2012 – 2014, jonka joh-

Päävartion kellari, jossa on aina ollut varasto-, huolto- ja teknisiätiloja.

Helsingin vartioston henkilöstöä lipunnostotilaisuudessa syyskuussa 2011.

dosta presidentti ja koko kanslian henkilöstö 
tarvitsevat korvaavia tiloja muualta. Osa 
päävartion neuvotteluhuoneista on vuokrattu 
Tasavallan presidentin kanslialle toimistoiksi 
peruskorjauksen ajaksi, jolloin ne ja talous-
rakennuksen toimistot muodostavat tiiviin 
toiminnallisen kokonaisuuden.

Helsingin varuskunnan komendantille 
soitetaan monenlaisilla asioilla. Jotkut näistä 
puheluista alkavat kysymyksellä, ”onko puo-
lustusvoimissa suuri suru tai kuka on kuol-
lut, kun päävartion lippu on puolitangossa?” 
Näissä tilanteissa on ollut lähes poikkeukset-
ta kyse siitä, että lippu on jäänyt nostovai-
heessa syystä tai toisesta hieman liikaa nupin 
alapuolelle tai se on valunut alaspäin.

Vuosi 2012 oli Helsingin kaupungin juh-
lavuosi ja sitä se oli myös puolustusvoimille. 
Nyt 201 vuotta sitten Helsingistä tuli pää-
kaupunki ja suomalainen sotaväki perustet-
tiin. Näistä tuolloin perustetuista joukoista 
polveutuu nykyinen Kaartin pataljoona. Se 
sai Hel-sinkiin oman kasarmin 1822 ja on 
siitä lähtien ollut pääkaupungin oma jouk-
ko. Vuodesta 1996 pataljoona on kuulunut 
Kaartin jääkärirykmenttiin sen yhtenä jouk-

koyksikkönä. Kaartin pataljoonan historia ja 
perinteet ovat katkeamattomat vuodesta 1812. 
Myös tehtävät pääkaupungin ja valtionjohdon 
turvana ovat alkuperäiset. Päävartiossakin 
kaarti-laiset ovat olleet vartiopalveluksessa 
selvästi muita useammin koko paikan histori-
an ajan.

Helsingin päävartio on erittäin keskeinen 
rakennus puolustusvoimille ja ”kaupungin 
päävahtina” se on olennainen osa kaupunki-
kuvaa sekä kulttuuriperintöämme. Historial-
linen yhteys ensin Keisarilliseen palatsiin ja 
itsenäistyttyämme Tasavallan presidentin lin-
naan on tiivis, sillä onhan tämän rakennuksen 
kunniavartio aina asetettu juuri päävartiosta. 
Talousrakennuksessa on koko historiansa ajan 
ollut Keisarillisen palatsin ja Tasavallan presi-
dentin linnan tukitoimintoja. Nyt päävartion 
ja talousrakennuksen historiallinen yhteys on 
ehkä tiiviimpi kuin koskaan aiemmin, sillä osa 
Tasavallan presidentin kanslian toiminnoista 
on tilapäisesti päävartiossa. Tärkeä arvo on 
myös se, että kaikki korttelin rakennukset 
ovat aiemmin kerrotusti alkuperäisessä käyt-
tötarkoituksessaan.

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, neljäs osa vartioparaa-
tin historiaa, viides osa vuosia 1945 – 1991 ja 
tämä sarjan päättävä kuudes osa vuosia 1991 
– 2013. Artikkelissa on käytetty monipuoli-
sesti arkisto- ja kirjallisuuslähteitä.

Helsingin varuskunnan komendantin museomainen työskentelyhuone.

 Noin puolen 
kilometrin päässä 
olevassa ”vanki-
lahotellissa” pitää 
maksaa päästäk-
seen nukkumaan 
entiseen selliin.
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Syksyn maastovaellukset
8.9.2013 Maastovaellus 1. MPK kurssi no: 0400 13 12403

Kokoontuminen Solvallan pysäköintipaikalla, osoite: Nuuksiontie 82, klo 09.30. 
Siirrymme Nuuksion maastoon klo 09.45. Kurssin aikana kerrataan jokamiehen oikeudet sekä 
nautitaan maisemista ja luonnon rauhasta (joten mitään hut hut meininkiä ei siis ole luvas-
sa). Matka noin 15 km. Kesto n. 8 tuntia. Olemme lähtöpisteessä viimeistään klo 17.45.

6.10.2013 Maastovaellus 2. MPK kurssi no 0400 13 12404

Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuiston pysäköintialueella, osoite Vanha maantie 11 -13 
klo 09:15. Klo 09.30 aloitamme siirtymisen Sipoonkorpeen, Knutersintien (11636) vasemmalla 
puolella olevalle pysäköintialueelle (Bakunkärr), ennen Helgträsk järveä, joka on tien oikealla 
puolella. http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/sipoonkorpifin.pdf. Matka noin 15 km. Kes-
to n. 8 tuntia. Olemme lähtöpisteessä viimeistään klo 18.00.
3.11.2013 Maastovaellus 3. MPK kurssi no  0400 13 12405
Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuistossa, osoitteessa Vanha maantie 11 - 13, klo 09.30, 
josta siirrymme Salmen ulkoilualueelle klo 09.45, osoite: Salmentie 75, Otalampi (Vihti). 
Siirrymme maastoon klo 9.45. Matka noin 15 km. Kesto n. 8 tuntia. Olemme lähtöpisteessä 
viimeistään klo 17.00.
Varustus: säähän sopiva ulkoiluasu, päähine, varsi- tai vaelluskengät tai kumisaappaat, ei 
lenkkareita. Reppu, jossa sadevaatteet, vaihto sukat, taukotakki, vettä 2 litraa ja eväät, oman 
trangian käyttö on myös mahdollista. Maastovelluksella mennään rauhallisesti, eli kaikki 
kiireet kannattaa jättää kotiin.  
Lisätiedot: Juha Matikainen 050-5977139 juha_matikainen(at)suomi24.fi

Reserviläisurheiluliiton 
verkkopalvelussa www.resul.fi/
kuntokortti on kaikille Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin ja 
Helsingin Reserviupseeripiirin 
jäsenille mahdollisuus ottaa 
käyttöön henkilökohtainen 
sähköinen kuntokortti. 
Tämän palvelun avulla voi 
henkilö seurata omaa liikunta-
aktiivisuuttaan merkitsemällä 
korttiin päivittäiset kuntoilu- ja 
ampumasuorituksensa. 
Sähköisen kuntokortin käyttö 
on käyttäjälleen maksutonta. 
Tämän sähköisen palvelun 
ovat tuottaneet yhteistyössä 
Reserviläisurheiluliitto ry ja 
Poutapilvi Oy.

Teksti: Risto Tarkiainen, 

Toiminnanjohtaja, 

Reserviläisurheiluliitto ry
 

Kohti parempaa 
kenttäkelpoisuutta
Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan 
yksilön fyysistä kuntoa ja ampu-
mataitoa sekä taitoa liikkua kaikis-
sa taistelukentän oloissa tehtävän 
mukaisesti varustettuna eri vuoden 
ja vuorokauden aikoina. Henkinen 
kunto, joka on suorassa yhteydessä 
yksilön fyysiseen kuntoon, ilmenee 
sitkeytenä, peräänantamattomuute-
na, rohkeutena ja voitontahtona.

 Reserviläiselle peruslähtökohdan 
kenttäkelpoisuudelle muodostavat 
taistelukentän vaatimukset. Rauhan-
ajan työkyvyn lisäksi reserviläisen 
tulee ylläpitää fyysistä suoritus-
kykyään tasolla, josta se voidaan 
tarvittaessa kohottaa nopeasti vas-
taamaan nykyaikaisen sodankäynnin 

vaatimuksia siten, että taistelija pys-
tyy toimimaan menestyksekkäästi 
omassa sadan ajan tehtävässään. Vä-
littömissä taistelutehtävissä painot-
tuu fyysinen toimintakyky. Kaikissa 
johtamistehtävissä korostuu lisäksi 
kyky tehdä järkeviä, toteuttamiskel-
poisia ja eettisesti kestäviä päätöksiä 
suuren fyysisen rasituksen ja psyyk-
kisen paineen alaisena.

Sähköinen kuntokortti
Sähköinen kuntokortti perustuu 
käytössä olevaan kuntoliikuntajär-
jestelmään. Jokainen piirin jäsen voi 
merkitä omat liikunta- ja ammunta-
suorituksensa hänen omalle henkilö-
kohtaiselle sivulle. Etuna sähköisestä 
sovellutuksesta on mm. liikuntasuo-
ritusten automaattinen yhteen las-
keminen ts. jokainen järjestelmän 
käyttäjä voi nähdä koko vuoden 
kumulatiivisen liikuntakertymän. 
Vastaavasti tästä järjestelmästä saa-
daan jokaisen perusyhdistyksen sekä 
kummankin piiri jäsenten liikunnan 
kokonaismäärät.

Oma liikuntapäiväkirja
Jokaisen kuntokortin käyttäjän kun-
toluokka päivittyy automaattisesti 
jäsenrekisteriin sähköisen kuntokor-
tin tietojen perusteella. Kuntokortti 
on	 osoitteessa	 www.resul.fi/kunto-
kortti.

 Kirjautumista varten tarvitaan 
jäsennumero, joka on jokaisen jäse-
nen jäsenkortissa. Kuntokorttipal-
veluiden lisäksi Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin tai Helsingin Re-
serviupseeripiirin jäsen voi tarkistaa 
omat tietonsa ja toimittaa mahdol-
liset muutokset sähköpostilla oman 
liittonsa jäsenrekisteriin järjestel-
mässä olevan linkin kautta.

 Lähtökohtana on, että peruskun-
toa kehitetään suorittamalla vähin-
tään puolen tunnin kuntosuoritus. 
Puolen tunnin suoritus antaa yhden 
pisteen, puolentoista tunnin suoritus 
kaksi pistettä ja yli kolmen tunnin 
liikuntasuoritus päiväkohtaisen 
maksimipistemäärän kolme pistettä. 

Sopivia liikuntalajeja on lähes rajat-
tomasti, esimerkiksi hiihto, kävely, 
juoksu, suunnistus, kuntosaliharjoit-
telu, luistelu, soutu, eri palloilulajit 
ja ammunta.

Tarkempaa tietoa peruskunto-
luokkapisteistä, testipisteistä, eri-
koistesteistä ja kuntoluokkajärjestel-
mästä laajemminkin on osoitteessa 
www.resul.fi/kuntokortti

 Perusyhdistyksen sekä reservi-
läis- ja reserviupseeripiirin tehtävät

Kuntokortti perustuu siis jokai-
sen jäsenen omaan aktiivisuuteen 
liikkua ja kirjata oma liikunta-
aktiivisuutensa tähän sähköiseen 
järjestelmään. Yhdistysten ja piirien 
tehtävänä on tiedottaa asiasta omil-
le jäsenyhdistyksilleen sekä seurata 
omalta osaltaan, kuinka aktiivisesti 
piirin jäsenet käyttävät tätä sähköis-
tä kuntokorttia.

Perusyhdistysten vastuuhenkilöt 
pystyvät kirjaamaan testisuorituk-
set oman yhdistyksensä jäsenille. 
Lisäksi reserviläis- ja reserviupsee-
ripiirien vastuuhenkilöt pystyvät 
kirjaamaan testisuoritusten lisäksi 
kenttäkelpoisuusarvioinnit oman 

piirinsä jäsenille. Vastuuhenkilöinä 
ovat yhdistysten, kerhojen sekä piiri-
en puheenjohtajat, sihteerit sekä ur-
heilu- ja liikuntavastaavat sekä piirin 
toiminnanjohtaja.

Sähköinen kuntokortti perustuu 
siis perusyhdistysten ja piirien ilmoi-
tuksiin vastuuhenkilöistään Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Reserviläis-
liiton jäsenrekisterien hoitajille, 
yhteystiedot löytyvät ko. liittojen 
verkkopalveluista.

  

Aktiivisuus kannattaa
Reserviläisurheiluliitto palkitsee 
kaikkia aktiivisia käyttäjiä juhlavuo-
naan seuraavasti:
•	 vähintään 150 peruskuntopistettä 

kirjannut henkilö saa diplomin
•	 vähintään 250 peruskuntopistettä 

saavuttanut jäsen saa diplomin ja 
vyötärönympärysmittanauhan

HUOM!  Perusyhdistyksen pitää 
anoa näitä kannusteita Reserviläis-
urheiluliitosta avoimella yhdistyksen 
puheenjohtajan allekirjoittamalla 
hakemuksella, josta ilmenee kysei-

sen henkilön kuntosuoritusten piste-
määrä. Tämän voi parhaiten todistaa 
liittämällä hakemukseen tulosteen 
henkilön kuntosuoritteista edellisel-
tä toimintavuodelta.

Tämä anomus on hyvä laatia 
alkuvuodesta esim. helmikuussa, jol-
loin kaikkien sähköistä kunto korttia 
käyttävien henkilöiden edellisvuo-
den suoritteet on kirjattu järjes-
telmään. Kannusteet voi luovuttaa 
esim. yhdistyksen kevätkokouksen 
yhteydessä.

Mikäli järjestelmän käytössä on 
ongelmia, niin käyttäjä voi lähet-
tää järjestelmän kautta palautetta 
Poutapilvi Oy:lle, josta se kootusti 
toimitetaan tarvittaessa Reserviläis-
urheilu-liittoon. Myös reserviläisur-
heiluliiton toiminnanjohtaja Risto 
Tarkiainen auttaa tarvittaessa, puh. 
(09) 4056 2060, gsm. 050 541 2007 
sekä sähköposti risto.tarkiainen@
resul.fi.

TERVETULOA SÄHKÖISEN 
KUNTOKORTIN KÄYTTÄJÄKSI!

 

Sähköinen kuntokortti — nykyaikainen 
seurantatapa omalle liikunta-aktiivisuudelle

Lähde kehittämään liikunnallisia taitojasi 
Santahaminan sotilasesteradalle elokuussa!
TaRu järjestää MA 19.8. ja KE 21.8. kaikille 
reserviläisille avoimen esterata-koulu-
tuksen, jossa tavoitteena on perehdyttää 
osallistujat esteradan esteisiin ja niiden 
suoritustekniikkaan opastetun harjoitte-
lun avulla. Ensimmäisenä koulutuspäivä-
nä harjoitellaan oikea suoritustekniikka 
jokaiseen esteradan 20 esteeseen ja 
toisena päivänä esterata suoritetaan 
kokonaisuudessaan ajanoton kanssa niin 
monta kertaa kuin kunto ja aikarajoituk-
set sallivat.
 
Ilmoittaudu tapahtumaan MPK:n koulu-
tuskalenterin kautta osoitteessa 
https://www.mpk.fi/Default.
aspx?tabid=942. Kurssin löytyy nimellä 
”Esterata tutuksi reserviläisille”, 
kurssinumerolla ”0400 13 13047”.
Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu, 
joten toimi nopeasti!

Maanantaimarssit 
käyntiin  
syyskuussa
Aloitamme 2.9. säännöllisen kävely-/
marssiharjoituksen keskuspuistossa.  
10 km/2h lenkit. Ei erillistä ilmoittautu-
mista, ilmestyt vain paikalle. 

Paikka: Pirkkolan urheilupuiston ala-
parkkipaikka Pirkkolantien varressa. 

Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta 
yksi tai useampi kaverisi liikkumaan. 
Tervetuloa maanantaimarssille! 

Saku Väliahde, majuri, HRUP:n 
puheenjohtaja 
040-725 2096
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Teksti: Markku Salomaa

Törni lensi viimeisen tiedustelu-
lentonsa aivan Kambodžan rajal-
la mutta Etelä-Vietnamin puolella 
Chan Docin lähellä maanantaina 
18.10.1965, jolloin koko H-34 -heli-
kopteri miehistöineen katosi. Paikka 
sijaitsee noin 110 kilometriä Saigo-
nista länteen.

   Todellisuudessa kaikki helikop-
terissa olleet kuolivat välittömästi 
helikopterin tuhoutuessa täysin 
vuorenrinteeseen törmätessään. 
Törnin lisäksi tuolloin kuolivat 
kersantti Van Lanh Bui, luutnantti 
Bao Tung Nguyen ja luutnantti The 
Long Phan. Helikopteri oli vailla 
kansallisuustunnusta eikä miehillä 
ollut asepukuja vaan siviilivaatteet 
mahdollisen rajaloukkauksen ja 
kiinnijäämisen varalta. Jopa Törnin 
aseena oli ruotsalainen konepistooli 
eikä amerikkalainen.

   Virallinen raportti kertoo len-
non vaiheista seuraavasti:

   "Illalla kapteeni Thornen tuli 
suorittaa yhdistetty, koottu tiedus-
telupartiointi (combined reconnais-
sance patrol) kymmenen miehen 
voimalla alueella, josta Vietkong 
toimi vilkkaasti, paikallistaakseen 
epäiltyjä kohteita ilmahyökkäystä 
varten. Tehtävän luonteen vuoksi ja 
kun Vietkongin toiminta kyseisellä 
alueella oli voimakasta ja aktiivista, 
päätettiin että partio siirrettäisiin 
alueelle helikoptereita käyttäen. 
Partion ohjeina oli toimia iltahämä-
rässä välttääkseen mahdollisuuksien 
mukaan paljastamasta itseään vuo-
ristoalueella."

   "Toiminnan hetken lähestyes-
sä sään epäedullisuus oli ilmeinen. 
Lentoreitin varrella ja kohdealueella 
oli syntynyt pilvikerrostumia, jot-
ka olivat matalalla. Ilmeni myös, 
että maasumusta tulisi koko ajaksi 
lisääntyvä vaaratekijä. Tehtävän tär-
keydestä johtuen päätettiin sen suo-
rituksen aloittamista viivyttää sään 
paranemisen toivossa viimeiseen 
mahdolliseen hetkeen asti."

   "Sääolosuhteista ja ilmatorjun-
tatulen oletetusta voimakkuudesta 

johtuen päätettiin, että kolmaskin 
helikopteri seuraisi kuljetushelikop-
tereita "metsästyskopterina". Jos jo-
kin menisi vikaan, tämä kopteri pe-
lastaisi pudonneiden koneiden mie-
histöt. Koska kuljetushelikoptereina 
oli Vietnamin ilmavoimien koneita, 
oli olemassa tarve saada USA:n 
neuvonantaja-ohjaaja mukaan val-
vontatehtävään. Näissä olosuhteissa 
erittäin uhkarohkean tehtävän on-
nistumiseksi ja parhaan mahdol-
lisen valvonnan aikaansaamiseksi 
kapteeni Thorne ilmoittautui siihen 
vapaaehtoiseksi. Täten hän pystyisi, 
lentämällä alueella omalla mainitulla 
johtokoneellaan, varmistamaan ja 
turvaamaan partion olinpaikan."

   "Tämän jälkeen sisällytettiin 
toimintasuunnitelmaan myös, että 
maapartio ilmoittaisi radiolla on-
nellisesti tapahtuneesta laskusta ja 
tarkastaisi laskeutumisalueen turval-
lisuuden."

   "Noin kello 17.45 USA:n FCA-
kone, joka tuki operaatiota, lähti 
tarkastuslennolle partioiden len-
toreittiä pitkin saadakseen selville 
sään reitillä. FCA-kone ei kyennyt 
lentämään koko reittiä läpi huonon 
näkyvyyden ja pilvipeiton tähden ja 
lensi hiukan pohjoiseen kohdealu-
eesta. Tällä seudulla oli myös par-
tiohelikoptereilla tarkoitus kohdata 
ilmasuoja. Kaikesta huolimatta kat-
sottiin, että helikopterit pystyisivät 
lentämään laskeutumisalueelle len-
tämällä matalalla."

   "Kello 18.00 helikopterit nousi-
vat ilmaan lähtien suorittamaan teh-
täväänsä. Matkan varrella ne saivat 
vastaansa voimakasta tulta useista 
kohdista maasta. Myös säästä joh-
tuvan huonon näkyvyyden vuoksi 
koneilla oli vaikeuksia. Käyttäen 
taitonsa äärimmilleen koneet pää-
sivät laskeutumisalueelle ja partiot 
turvallisesti maahan. Suunnitelman 
mukaisesti kaikki koneet paitsi 
mainittu "metsästyskopteri" lähtivät 

alueelta välittömästi kohti tukikoh-
taansa. Kapteeni Thorne jäi paikalle 
saadakseen partion ilmoituksen ja 
antaakseen sille tarvittaessa apua."

   "Paksujen pilvien takia koneet 
eivät pystyneet palaamaan suunni-
teltua reittiä pitkin takaisin. Mini-
maalisissa valaistus- ja näkyvyys-
olosuhteissa toinen kopteri nousi 
lähes 900 metriin ja lensi kotiin 
pilvien yläpuolella. Niiden hetkien 
aikana, jolloin kapteeni Thorne 
viipyi laskeutumisalueella, sää huo-
noni lopullisesti. Oltiin kuin säkis-
sä. Kapteeni Thorne oli kokonaan 
eristettynä muista koneista. Mutta 
täysin välittämättä omasta turvalli-
suudestaan hän jäi paikalleen odot-
tamaan partion ilmoitusta."

   "Noin kello 18.20 saatuaan par-
tion ilmoituksen kapteeni Thorne 
yritti löytää koneelleen poispääsyn 
alueelta. Koko reitti oli säkkipimeä 
ja niin myös kotitukikohta kuin 
suljettu. Toisen koneen neuvomana 
Thornen kopteri yritti nousta pil-
vien yläpuolelle. Viimeinen yhteys 
koneeseen ilmaisikin, että se oli 
nousemassa. Noin 5 minuuttia sen 
jälkeen kuultiin koneen radion jat-
kuvaa kutsulähetystä noin 30 sekun-
nin ajan. Sitten ei enää."

   "Kun tähän mennessä konetta 
ei ole löydetty, sen oletetaan pudon-
neen ilman henkiinjääneitä. Laajat, 
johdonmukaiset etsinnät alueella on 
suoritettu."

   "Kapteeni Thornen epäitsekäs 
antautuminen tehtävään ja huo-
lenpito miehistään panivat hänet 
viipymään kohdealueella tarpeeksi 
pitkään varmistuakseen partion tur-
vallisesta sijainnista. Tämän hän teki 
tietoisesti ja täysin välittämättä sään 
ja vihollisen vaarasta."

   Törnin helikopteri oli törmän-
nyt vuoren laelle ja hajonnut rintee-
seen noin 270 metrin lentokorkeu-
dessa pian ilmaan noustuaan. Tiheä 
ja vaikeakulkuinen viidakko peitti 
vastauksen vuoteen 1998, jolloin 
onnettomuuspaikka löytyi. Dna-
tutkimukset eivät Törnin osalta enää 
onnistuneet, mutta 2003 todettiin 
hammaskartan perusteella, että yksi 

uhreista oli Törni.
   Vielä onnettomuusiltana 1965 

hänet julistettiin kadonneeksi ja 
etsinnät käynnistettiin. Etsintöjä 
jatkettiin kuukauden päivät. Muut 
operaatioon osallistuneet partiot 
palasivat tukikohtaansa jalan ja 
kuulivat vasta siellä Törnin ja hänen 
miehistönsä katoamisesta.

   Esitys Törnin ylentämisestä ma-
juriksi oli tehty jo ennen katoamista. 
Hänet ylennettiinkin katoamisesta 
huolimatta 16.12.1965. Sen sijaan 
hänelle ehdotettua kunniamerkkiä 
"Distinguished Flying Cross" ei voitu 
enää luovuttaa. Yhdysvaltain asevoi-
mat julisti Törnin kuolleeksi Vietna-
min tasavallassa vuotta myöhemmin 
19.10.1966.

   Suomessa hänen isänsä ja kaksi 
sisartaan järjestivät hänelle muisto-
tilaisuuden ravintola Laulumiehissä 

12.2.1967, mutta kuolleeksi häntä ei 
julistettu Suomessa koskaan. Tuol-
loisessa muistotilaisuudessa seisoi-
vat kunniavartiossa Osasto Törnin 
aseveljet. Osaston miehet ovat jär-
jestäneet aseveli-iltoja myöhemmin-
kin. Kerrotaan että Mauno Koivisto 
oli kerran JR 56:n juhlista lähtenyt 
muiden Törnin miesten kanssa jat-
koille ja vastannut muiden uteluun:

   - Ei Törnin porukka ole ennen-
kään ilmoittanut muille minne se 
lähtee.

   Törni haudattiin lopulta yhdes-
sä helikopterin kolmen miehistön 
jäsenen kanssa kaikilla sotilaallisilla 
kunnianosoituksilla Arlingtonin 
sotilashautausmaalle Virginiaan Yh-
dysvaltoihin 26.6.2003.

Lauri Törnin palvelutiedot:
Upseeriylennykset Suomen armei-
jassa: Reservin vänrikki 9.5.1940, 
luutnantti 5.3.1942 ja kapteeni 
27.8.1944.

Suomalaiset kunniamerkit : 
Mannerheim-risti (2. lk) 9.7.1944, 
Vapaudenristi (4. lk, mk) 23.5.1942, 
Vapaudenristi (3. lk, mk) 9.10.1941, 
Vapaudenmitali (1. lk) 24.8.1940, Va-
paudenmitali (2. lk) 26.7.1940 sekä 
Talvisodan muistomitali ja Jatko-
sodan muistomitali.

Upseeriylennykset Saksan Waffen-
SS:ssä: Untersturmführer (vänrikki) 
18.6.1941 ja Hauptsturmführer (kap-
teeni) 15.4.1945.

   Saksalaiset kunniamerkit: Rau-
taristi (2. lk) 11.12.1943.

Upseeriylennykset Yhdysvaltain 
asevoimissa: Luutnantti 9.1.1957, 
kapteeni 30.11.1960 (ja majuri 
16.12.1965 postuumisti).

   Amerikkalaiset kunniamerkit: 
Distinguished Flying Cross, Legion 
of Merit, Bronze Star Medal, Purple 
Heart Medal (kaksi kertaa), Natio-
nal Defence Service Medal, Good 
Conduct Medal, Repubic of Vietnam 
Campaign Medal, Vietnam Service 
Medal, Combat Infantrymans Bad-
ge, Air Medal, Army Commendation 
Medal ja Master Parachutist Badge.

Lauri Allan Törni 28.5.1919—18.10.1965

Osa 4

Kohtalona helikopterionnettomuus

  Vielä onnet-
tomuusiltana 1965 
hänet julistettiin 
kadonneeksi ja 
etsinnät käynnis-
tettiin. Etsintöjä 
jatkettiin kuukauden 
päivät. Muut operaa-
tioon osallistuneet 
partiot palasivat 
tukikohtaansa jalan 
ja kuulivat vasta 
siellä Törnin ja 
hänen miehistönsä 
katoamisesta.

Larry A. Thorne Zagros-vuorella 1962.
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Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.

UPSEERILIITTO

Onnistumisen kokemukset ovat 
tärkeitä myös reserviläisliikun-
nassa ja niitä oli tarjolla tämän 
vuotisessa Jukola-viestissä. 
Mukava porukka, oivallinen 
rata ja hieno sää tarjosivat 
puitteet hienolle tapahtumalle. 
Helsingin Reserviupseeripiirin 
ja Reserviläispiirin joukkue oli 
mukana toista kertaa.

Teksti ja kuva: Pekka Vasara 

Jukola- joukkueen vastuuhenkilö

Jukola koneisto jyrää
Helsingin reserviläisjoukkue matka-
si paikalle hyvissä ajoin lauantaina 
ja syytä olikin, sillä kisakylä sijaitsi 
jonkin matkan päässä Jämsän kes-
kustasta -tarkemmin sanottuna 
Jämsänkosken maisemissa – ja yh-
teiskuljetus parkkialueelta ja majoi-
tustarvikkeiden siirtäminen omalle 
telttapaikalle veivät kelpo tuokion. 
Tänä vuonna olimme majoittuneet 
perinteiseen puolijoukkuetelttaan, 
jonka Tapiolan Reserviupseerit  ys-
tävällisesti lainasivat. 

Viimeisten vuosien tapaan Juko-
la on massatapahtuma, jossa lähes 
15000 viestiin osallistujan lisäksi 
palveluita on järjestettävä kisaky-
lässä majoittuville perheenjäsenille, 
huoltajille sekä kisaa seuraamaan 
tulleelle yleisölle. Kaikkiaan paikalla 
oli siis runsaasti yli 30  000 henkeä 
ja järjestelyiden onnistumisen takasi 
hyvin rasvattu ”Jukola-koneisto”: 
ruokailut, suihkut, saunat, baja-ma-

jat, kisakatsomo jne. oli erinomai-
sesti paikalla. 

Puolustusvoimien panos oli tänä 
vuonna esillä korkealla profiililla, 
sillä paikalle oli tuotu mittava ka-
lustoesittely kiinnostuneen yleisön 
tarkasteltavaksi. 

Kilpailu käyntiin
Ennen kisaa oli aikaa hienosti tehdä 
edullisia kalustotäydennyksiä (Juko-
la on melkoinen urheilukauppojen 
tarjoustaivas) ja tankata kunnolla. 
Sitten kaikki siirtyivät lähtöpaikal-
le ja katsomoon seuraamaan kisan 
käynnistymistä. 

Tasan kello 23.00 ammuttiin 
lähtölaukaus ja sadat otsalamput va-
laisivat matkaan syöksyvien kilpaili-
joiden tietä. Omalla kohdalleni tuli 
viestin kakkososuus, eli yösydännä 
tapahtuva matka. Jukolan hengen 
mukaisesti taivalta tehtiin ajoittain 
saman reitin saaneiden letkassa, 
mutta oman paikan tietäminen ja 
suunnistustaito ovat todella tarpeen, 
kun tullaan hajontarasteille. Suun-
nistuskunnon kannalta osuuteni oli 

oikein sopiva, matka taittui hieman 
alta kolmen tunnin. 

Kokonaisuutena joukkueen suo-
ritus oli erinomainen: yhteisaika 
oli 15 h 50 min jolla sijoitus 1287, ja 
ottaen huomioon, että voittajajouk-
kueen Kalevan Rastin aika oli 7 h 27 
minuuttia, voidaan olla tyytyväisiä: 
vanha nyrkkisääntö kuuluu, että 
harrastelijajoukkueelta aikaa kuluu 
tuplasti ammattilaisiin verrattuna. 

Nähdään Kuopiossa 
vuonna 2014!
Ensi vuoden Jukolan viesti juostaan 
Kuopiossa, Vehmersalmen mai-
semissa. Ajankohta on jälleen ju-
hannusta edeltävä viikonloppu eli 
14.-15.6.2014. Suunnistusharjoittelu 
kannattaa aloittaa jo tämän syksyn 
aikana: Uudellamaalla järjestetään 
kuntorasteja lokakuun loppuun 
saakka useita kertoja viikossa. Hel-
singin Reserviupseeripiiri ja Reservi-
läispiiri keräävät taas joukkueen tai 
joukkueita, joten mukaan mahtuu 
hyvin!

Kevään jatkunut suunnistustaitojen 
hiominen saatiin päätökseen  
15.—16.6. Jämsä-Jukolassa

PIMEÄSUUNNISTUSTA 
TARJOLLA
Espoon Akilles järjestää 5 tilaisuutta harjoi-
tella pimeäsuunnistusta syksyllä. Huomioi, 
että keväällä pimeäsuunnistusta ei kykene 
järjestämään auringon laskiessa silloin syk-
syistä myöhempään. Jos Jukolaan halajat 
tai edes harkitset, nyt on toimittava.

Pimeäsuunnistukset ovat mahdollisia 
normaalien kuntorastien jälkeen tiistaisin. 
Lähtö auki klo 20:00 - 21:00 ja 
maali poistuu 22:30, joten ennen sitä etsiy-
dyttävä maastosta pois. Päivät ovat: 3.9. / 
10.9. / 17.9. / 24.9. / 1.10. 
Karttamaksu 6,- e€ ja halutessaan EMIT 
-vuokra 2,- e.
Ohjeet löytyy www.espoonakilles.fi -> Espoo-
rastit (sivun alaosasta, merkinnällä ’yö’)

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN
KURSSIT ELO-SYYSKUUSSA 2013
16.-18.8.2013 Epäsuoran tulen järjestelyt rakennetulla alueella
16.-18.8.2013 KRH-tuliasemakurssi
16.-18.8.2013 Viestikurssi 1: Viestivälineet ja viestittäminen
17.8.2013 Perinneasekurssi, jatkokurssi
19.8. ja 21.8.2013 Esterata tutuksi reserviläisille
23.-25.8.2013 Kohteensuojauskurssi 2/ 6
31.8.2013 Nuorten reserviläisten päivä
31.8.-1.9.2013 Sähkövoima ja verkko
6.-8.9.2013 Gymnasiernas säkerhetskurs
7.-8.9.2013 SRA-kurssi Vantaa
7.9.2013 ESSL:n maanpuolustuspäivä
8.9.2013 Maastovaellus 1, Nuuksio
13.-15.9.2013 Taajamatarkka-ammunta
13.-15.9.2013 Sotilaskouluttajakurssi 3
13.-15.9.2013 Vantaan koulutusosaston syysampumaleiri, Padasjoki
13.-15.9.2013 Komppanian komentopaikka
13.-15.9.2013 Joukkueen johtajakurssi
13.-15.9.2013 Ryhmänjohtajakurssi
13.-15.9.2013 Komppanian tulenjohto
13.-15.9.2013 Kyberturvallisuus
14.-15.9.2013 Jalkaväen kevytasekurssi, jatkokurssi

Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita. Ilmoittautukaa kursseille MPK:n
internetsivuilla www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki
Ammunnat ovat toisaalla tässä lehdessä.

Helsinkiläisten reserviläisten joukkue Jämsä-Jukolassa. Pekka Vasara alhaalla keskellä.
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Liikuntatoimintaa

Ampumatoimintaa

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

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

Santahaminan ampumavuorot, kilpailut ja tapahtumat
Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa www.mpk.fi  ‐ Helsinki

Vuoro / 4€ pvm klo rata ilmoittaudu Numero
ELOKUU
pistooli r2 La 3.8 klo.10‐16 pist2 Su 28.7 0400 13 12059
pistooli r2 La 10.8 klo.10‐16 pist2 Su 4.8 0400 13 12060
pistooli r2 La 17.8 klo.10‐16 pist2 Su 11.8 0400 13 12229
kivääri150m La 24.8 klo.12‐16 keskus A 150m Su 18.8 0400 13 12044
SYYSKUU
pistooli r2 Su 1.9 klo.12‐16 pist2 Su  25.8 0400 13 12230
Asekäsittely 1 Su 1.9 klo. 12‐17 asekäs.1 SU 25.8 0400 13 12231
LOKAKUU
kivääri150m La 26.10 klo.9‐12 keskus A 150m Su 20.10 0400 13 12045
pistooli r2 La 26.10 klo.12‐16 pist2 Su 20.10 0400 13 12232
MARRASKUU
kivääri150m La 2.11 klo.12‐16 keskus A 150m Su 27.10 0400 13 12049
kivääri150m La 9.11 klo.9‐12 keskus A 150m Su 3.11 0400 13 12050
pistooli r2 La 9.11 klo.12‐16 pist2 Su 3.11 0400 13 12065
pistooli r2 La 23.11 klo.12‐16 pist2 Su 17.11 0400 13 12064
JOULUKUU
kivääri150m La 14.12 klo.12‐17 keskusA150m 7.12. 0400 13 12058

TAPAHTUMAT  JA KILPAILUT
pvm ilmoittaudu numero

SRA KURSSI VARES La 7.9 ‐  Su 8.9 Santahamina 0400 13 12052

Tapiolan Res.Ups Toimintapäivä La 14.9 klo. 8‐17 Santahamina Su 8.9 0400 13 12234
TaRun. Jäsenet etusijalla, muut jos tilaa on

Perinnekivääri  syyskilpailu La 21.9 klo.8‐17 Santahamina Su15.9 0400 13 12235

Jääkärin yö II La 5.10 Santahamina Su 29.9 0400 13 12236
Partiokilpailu,  kerää oma 4 ampujan partio / partio kootaan osallistujista paikan päällä.
Monipuoliset ampumatehtävät päivällä ja yöllä.

Reserviläisase syyskilpailu La 19.10 Santahamina Su 13.10 0400 13 12237
(Palvelusase) kaksi luokkaa 7,62x39 ja 223 rem

Toiminnallinen pariammunta La 16.11 klo.10‐12 Santahamina Su 10.11 0400 13 12233
Erilaisia ampumatehtäviä, pariammunta

Tolvajärvi Avoin kiväärikilpailu La 21.12 klo.8‐16 Santahamina Su 15.12 0400 13 12238
min cal.5,56 maks.8,6 toimintatapa 2 tai 3 ei optiikkaa ei optoeloktroniikkaa, ei diopteria

Ampumavuorot Santahaminassa

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Pistoolin ampumaohjelma 
Helsingin reserviläispiirien pistoolin ampumaohjelma 2013 KAARTJR:n pistooliradalla Santa-
haminassa. Ratavuorolle pääsee näyttämällä portilla RUL / RES jäsenkortin. Muina aikoina ei 
varuskuntaan jäsenkortilla pääse.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA  SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 20.8.2013 rata 2 ja 3  
ti   3.9.2013 rata 2 ja 3  ti 27.8.2013 rata 2 ja 3
ti 17.9.2013 rata 2 ja 3  ti 10.9.2013 rata 2 ja 3
ti 1.10.2013 rata 2 ja 3  ti 24.9.2013 rata 2 ja 3

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2013 jäsenkortti / maksukuitti, 
aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan am-
munnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman radan valvojien toimesta.
 Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min 
ennen kilpailun alkua. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta.
Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija.
 Vapaaehtoisia vetäjiä tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaup-
seereita pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. Lisätiedot: 
Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta, Seppo Laitakari 050 4626 780.

Ampumavuoroille 
ilmoittautuminen
Ilmoittaudu WWW.MPK.FI>HELSINKI, vii-
meinen ilmoittautumispäivä on kalente-
rissa kohdassa ilmoittaudu. Ilmoittaudu 
aina kello 16.00 mennessä!
 Tärkeää niille jotka tavitsevat 
lainakalustoa ampumavuoroille käyt-
töönsä: toimi kyseisen vuoron infossa 
olevan ohjeen mukaan myös klo. 16.00 
mennessä.
 Ampumaratavuorot ovat ulkora-
doilla tapahtuvia johdettuja ampuma-
vuoroja 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 vuo-
roille, ja heillä on ”käskyvalta radalla”. 
Toimimme Kaartin Jääkärirykmentin 
ohjeiden mukaan toimittaen Kaartiin 
listat osallistujista. Noudatamme am-
pumaratojen johtosääntöjä ja ampuma-
aselakia, muuta toimintamallia ei ole 
olemassa. Kiväärivuoroilla suurin mah-
dollinen kaliiperi on 8.6 mm (LM338).
 Ratavuoroista on huomioitava, että 
jos puolustusvoimat tarvitsee varauk-
sessa olevaa vuoroa, me väistymme. 
Tästä pyrimme ilmoittamaan heti tiedon 
saatuamme, joten tarkistakaa sähkö-
postinne ampumapäivinä ennen radalle 
lähtöänne.

PAHKIS tulee 27. – 
29.9. Tule sinäkin

Mikä Pahkis oikein on?

Pahkis on Stadin Sissien organisoima maasto-
taitokilpailu, jossa taistelijan taidot pistetään 
koetukselle, ei pelkästään perinteisissä 
sissitaidoissa vaan muissakin aselajeissa. 
Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisi-
aan vastaan ja suojaa samalla toimintansa 
vihollista vastaan. Harjoitus on fyysisesti ja 
henkisesti vaativa mutta palkitseva.
Jos haluat kunnon toimintaa ja tiukkoja tilan-

teita, tämä on juuri etsimäsi harjoitus.
VEH-harjoituksen vuoksi muista ilmoittautua 
ajoissa!

Pahkis löytyy MPK:n kurssikalenterista koh-
dasta: Kaakkois-Suomi=> Kymenlaakso=>   

Kurssi:
Maastotaidot, Pahkis 2013 
0800 13 12014
pvm 27. - 29.9.2012

Harjoitus alkaa perjantaina 27.9. klo 08.00 
ilmaisella yhteiskuljetuksella Helsingin Rau-
tatientorin tilausajolaiturista (ns. Fennian 

pysäkki) Vekaranjärvelle ja päättyy 29.9. n. 
klo 18.00 myös paluukuljetuksella Rautatie-
asemalle.

Omalla autolla tulijoiden on oltava Vekaran-
järvellä perjantaina 27.9. klo 9:45 mennessä.
Opastus varuskunnan portilta järjestetään.

Yhteystiedot:
Kilpailun johtaja Jani Heimala
050-5995899
jani@heimala.fi

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

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen 
syysjotos, TÖRNI-JOTOS 2013 järjestetään 
20.-22.09. Vantaalla. Jotoksen päävastuul-
lisena järjestäjänä toimii Vantaan Reser-
viläiset ry. Jotos toteutetaan yhteistyössä 
lähialuiden reserviläisyhdistysten sekä 
MPK:n kanssa.  

Yleistä
Jotos alkaa perjantai-iltana klo 19.00 ja 
päättyy sunnuntaina iltapäivällä viimeistään 
klo 13.00. 
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 ilmoittautumis-
järjestyksessä. 
Jotosreitti ja tehtävät
Jotos käsittää suunnistusosuuden, valin-
naiset rastitehtävät ja lisäksi Törni-sarjassa 
sotilastehtävän. 

Ilmoittautuminen
Partiot ilmoittautuvat jotokselle   
www.tornijotos.fi  sivuilta löytyvällä lo-
makkeella.  Kilpailun hinta on 80 e/partio 
20.8.2013 mennessä ilmoittautuneille. 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 
10.9.2013 asti,  hinta 120 e/partio. Osallistu-
mismaksuun sisältyy ruokailu sunnuntaina 
jotoksen päätyttyä ja peseytymis/saunomis-
mahdollisuus.

Helsingin piirien jäsenet voivat ilmoittau-
tua myös järjestelytehtäviin. Ilmoittaudu 
osoitteeseen sampsa.olkinuora@ 
vantaanreservilaiset.fi
www.tornijotos.fi

Piirien yhteinen suunnistusjoukkue osallistui 
kesäkuussa Jämsässä järjestettyyn Jukolan 
viestiin.  Yhteinen joukkue kasattiin nyt toista 
kertaa ja vuonna 2014 ollaan taas mukana. 
Kesäkauden kääntyessä uhkaavasti ehtoopuo-
lelle oli toivottavasti  grilliherkkujen keskellä 
ollut aikaa myös liikkua? Niin tai näin,  nyt 
syyskauden lähestyessä on hyvä aktivoitua 
taas liikuntapuolella. Tässä muutamia esimerk-
kejä liikuntatapahtumista:
- TaRu järjestää kaikille reserviläisille avoi-
men esteratakoulutuksen 19.8 alkaen. 
- Maanantaimarssit alkavat 2.9 Pirkkolassa. 
- Resul:n partiomestaruuskilpailu Salossa 14.9

- Törni-Jotos Vantaalla 20.9
Tarkemmat lisätiedot löytyvät suoraan www.
hrup.fi sivustolta.
Kuntoliikuntapuolella jatkamme viimevuo-
tiseen tapaan sählyn merkeissä, joka toimii 
samalla ensimmäisenä kuukausittaisena liikun-
tatapahtumana Pohjois Haagan Yhteiskoululla 
pelataan salibandyä joka sunnuntai 1.9. alkaen 
kello 19.30-20.30. Uudet ja vanhat pelaajat ovat 
tervetulleita! Pelaajien ikähaarukka on ollut n. 
25-50v välillä. Ilmoittauminen tapahtuu www.
nimenhuuto.com sivuston kautta. 
Uudet pelaajat: Kirjoita joukkuuen nimeksi 
”Stadin ressujen salibandy” ja salasanaksi 

”Ressusalibandy”. Näin pääset kirjautumaan 
sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan. 
Peleihin mukaan tarvitset oman mailan ja 
urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa: jyri.
vilamo@gmail.com

Kenttäkelpoisuuden kannalta ei ole niin tär-
keää mitä liikuntaa harrastat. Pääasia on että 
liikut aktiivisesti, tapahtui se sitten luonnossa 
tai liikuntasalissa!

Kirjaa suorituksesi sähköiseen kuntokorttiin. 
www.resul.fi

Syksyn sotilasliikunta

Nitrojumppa alkaa 6.9.
Nitrot palaavat kesätauolta. Kaikille avoimet 
jumpat järjestetään harjoitussalilla MP-
Myymälän takatiloissa. Sisään pääset pai-
namalla ovikelloa. Osoite: Töölöntorinkatu 
2. Monipuolisuutta jumppaan saatiin piirien 
hankkimilla kahvakuulilla. Harjoitus joka 
perjantai klo 18-19.30 

Lisätiedot: Seppo Kulonen 0400-387547.

MARSSIAMMUNNAN 
SARJAKILPAILU 2013
Marssiammunnan sarjakilpailu järjestetään 
KAARTJR:n pistooliradalla (rata 1) Santahami-
nassa seuraavasti: Syksyn osakilpailut: torstai-
sin: 22.8, 29.8, 5.9. ja 12.9.
 Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on 
oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Osallistu-
mismaksu on 4 euroa/osakilpailu tai 20 euroa/
koko sarjakilpailu (kevät ja syksy). Osallistujilla 
on oltava ampumavakuutus tai vastaava. Muu-
tokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia. 

Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavar-
tiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyk-
sen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla, mihin 
tilaisuuteen on menossa. Kaikissa sarjoissa 
ammutaan 2 x 10 laukausta koulutauluun. 
Kilpailussa käytetään .22 cal vakiopistoolia. 
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
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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 Regementsofficers-
mässen på K1, Lidingövägen, Stock-
holm. 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 infor-
mation följer.

Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö 

fortsätter udda veckors torsdagar kl. 
17-19. Vapen och annan nödvändig 
utrustning kan lånas på plats. Med-
dela gärna innan att du är på kom-
mande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller 
050 506 0991 och axi@hsrk.fi eller 
040 773 3830. Ytterligare informa-
tion om skyttet hittas på www.hsrk.
fi. För HSRK:s medlemmar finns 
det också möjlighet att utöva skytte 
utomhus; bl.a. får medlemmar del-
ta i skytteturer som arrangeras av 
MPKY. Mera information på www.
mpky.fi. Det finns ofta möjlighet att 
låna vapen under dessa turer.

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

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

schen ordnas nästa gång 14.-
15.9.2013. Det är fråga om en 
patrulltävling med fyra deltagare i 
patrullerna. För deltagande krävs 
god kondition och tillfredsställande 
militära kunskaper. Tävlingen är 
tvåspråkig med svenska som hu-
vudspråk. Anmälan och ytterligare 
information på www.mpk.fi > Kou-
lutuskalenteri > sökord "Res-Ursus 
2013 - marssi".

Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: 
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

kanta-Helsinki

Ampumatoiminta: Yhdistyksen si-
säratavuoro Suojeluskuntatalon ra-
dalla on kesätauolla ja jatkuu taas 
11. syyskuuta.   Uudet ampujat ovat 
tervetulleita. Saat tarvittavan opas-
tuksen ja käyttökoulutuksen ja käy-
tössäsi ovat yhdistyksen laina-aseet. 
Ilmoittaudu ampumaupseereille en-
nen vuorolle tuloa osoitteeseen am-
pumaupseerit@khru.net. 

Tiedotustoiminta: Yhdistyksem-

me tiedottaa sähköisesti, parhaiten 
saat tietoa uusista tapahtumista ko-
tisivuiltamme.  Seuraa myös piirin 
tapahtumakalenteria (www.hrup.
fi). Tarkistathan s-postiosoitteesi 
ajantasaisuuden Reserviupseeriliiton 
kotisivuilta (www.rul.fi) kohdasta jä-
senrekisteri > jäsentietojen muutos-
lomake. Käytämme tässä rekisterissä 
olevia osoitteita. 

Yhteystiedot: Kotisivut: www.
khru.net.  Puheenjohtaja Pekka Ap-
pelqvist (pekka.appelqvist@aalto.
fi) p. 050 368 4141. Sihteeri Sampo 
Siitari (sampo.siitari@gmail.com) p. 
044 206 1717. Ampumaupseerit (am-
pumaupseerit@khru.net)

lÄnsi-vantaa

Hyvää loppukesää jäsenille. Lähiajan 
ohjelmasta seuraavaa.

Kerhon syysleiri Padasjoella on 
pe 13.9 – su 15.9. Mahdollisuus ko-
keilla ammuntaa erilaisilla aseilla, 
mm. RK, 9 mm ja 22 kal pistooli. 
Aseet ja patruunat kerhon toimes-
ta. Siis rohkeasti mukaan, vaikka ei 
omia aseita olisikaan. Toki omilla-
kin aseilla voi tilaisuudessa ampua. 
Erinomainen tilaisuus ylläpitää am-
pumataitoja sekä tutustua muihin 
kerholaisiin. 

Majoitumme vanhaan tapaan 
RUL:n parakkeihin ampumaradan 
vieressä. Makuupussi ja omat eväät 
mukaan. Ilmoittautuminen ensisi-
jaisesti MPK-järjestelmän kautta 
1.9.2013 mennessä. Mukaan voi 
tulla ilman sitäkin ilmoittautumalla 
koulutusupseeri Veijo Kurviselle 
(p. 050-3654788) veijo.kurvinen@
sweco.fi, jolta saa lisätietoja järjes-
telyistä. Tapahtumaan voi osallistua 
myös osan aikaa, esimerkiksi am-
muntakilpailuihin. Ilmoittakaa myös 
koulutusupseerille, mikäli haluatte 
kimppakyytijärjestelyjä.

Syysjotos eli Törni-jotos pidetään 
Länsi-Vantaalla 20-22.9. Pääjärjestä-
jänä on Vares. Tuoksi ajaksi LVRU:n 
toimintakeskus on varattu jotoksen 
johto- ja huoltokeskuskäyttöön. 
Kerholla on kaksi rastia hoidetta-
vanaan: vesistön ylitys ja kranaatin-
heitto. Rastimiehiä tarvitaan lisää, 
jotta voidaan järjestää työvuoroja. 
Erinomainen tilaisuus tutustua toi-
mintaan kohtuullisella ponnistelulla. 
Rastitehtävistä kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä Heikki Lehtiseen 
h.lehtinen@elisanet.fi puhelin 040-
1321299.

Maanpuolustuksellinen kirkko-
pyhä järjestetään Hämeenkylän kir-
kossa sunnuntaina 6.10.2013 klo 10. 
Lisätietoja tapahtumasta syyskuun 
lehdessä. Varatkaa jo kalenteriinne.  

Töölön pistooliradalla on vakio 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00.

Tikkurilan Urheilutalon radalla 
on ampumavuoro perjantaisin klo 
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.

Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Il-
moittautumiset Seppo Kulmalalle p. 
040 586 9252.

Päästäksenne sähköisen tie-
dotuksemme piiriin, ilmoittakaa 
sähköpostiosoitteenne sähköpos-
tiimme:  lvrury@gmail.com tai olli.
pusa@pusa.fi 

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

munkkivuori

Hallitus toivottaa kaikille jäsenille 
hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan 
syksyn toiminta painottuu perintei-
sesti ammuntaan.

Piirin ammunnoista Santahami-
nassa on tietoja Reservin Sanomien 
muissa ilmoituksissa. Tiistai-iltojen 
ammunnat jatkuvat edelleen. Kaikki 
joukolla mukaan!

Seppälä: Koko päivän vuoroja 
100m:n radalla 24.8. ja 14.9. Voi am-
pua pistoolilla, kiväärillä sekä hauli-
kolla. Eväät ja makkarat mukaan ja 
nähdään radalla.

Urheilutalon .22 ammunnat ja 
Töölön pistooliammunnat alkavat 
lokakuussa. Tarkemmat tiedot myö-
hemmin.

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi. 

PoHjois-Helsingin 
reserviuPseerit

Hyvät upseeriveljet, vielä on kesää 
jäljellä, mutta kesätauon jälkeinen 
toimintamme alkaa jälleen vilkkaa-
na. Ohessa tulevaa toimintaohjel-
maa:

Hallituksen kokous   
Seuraava hallituksen kokous Mal-

milla torstaina 29.8.2013 klo 18.30.
Retki
Lauantaina 31.8. tehdään retki 

Suomenlinnaan. Avec! Tutustutaan 
Suomenlinnan museoihin ja sukel-
lusvene Vesikkoon. Lähtö Kauppato-
rilta klo 12.00. Kokoontuminen klo 
11.50 lautan lähtöpaikalla.

Padasjoen ampumaleiri
6.-7.9. pidetään jälleen Padasjo-

ella ampumaleiri. Lähtö kimppakyy-
dillä Malmin Teboililta perjantaina 
6.9. kello 17:00. Paluu seuraavana 
päivänä lounaan jälkeen. Yhdistys 
hankkii aseet ja patruunat sekä 
eväät. Varustus: normaalit ulkoi-
luvaatteet, peseytymisvälineet ja 
yöpymistarvikkeen kuten esim. 
makuupussi. Ilmoittautumiset 4.9. 
mennessä Lauri Kylmälälle lauri.kyl-
mala@gmail.com gsm: 041-5360310.

Yhdistyksen 45-vuotisjuhla 
Yhdistyksen 45-vuotisjuhlia vie-

tetään lauantaina 5.10.2013 Santaha-
minan upseerikerholla. Kellonaika 
ilmoitetaan myöhemmin tässä leh-
dessä. 

Tule Luolaan ampumaan
Ampumavuoromme Luolassa, 

Töölössä jatkuvat jokaisen paritto-
man viikon perjantaina. Seuraavat 
ampumavuorot ovat 16.8., 30.8., 13.9. 
ja 27.9. klo 16-19. 

Ammunta-aikaa siis 3 tuntia. 
Soita ovisummeria, niin tullaan 
avaamaan. Hanki reserviläisten 
ampumaturvavakuutus Reserviläis-
liitosta puh: (09) 40562040 tai tilaa 
Reserviläisliiton kotisivulta: http://
www.reservilaisliitto.fi/ampumava-

kuutus ja tule mukaan. Ilmoittaudu 
etukäteen urheilu-upseerille, Rai-
mo Korhoselle gsm: 0400-402783 
raimo.korhonen@compmeas.fi tai 
ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle 
gsm: 0400-430632, jouko.kylmala@
kolumbus.fi 

Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja tiedotusupseerin yhteys-
tiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 
050-4640050 kkupari@gmail.com; 
sihteeri Lauri Kylmälä 041-5360310 
lauri.kylmala@gmail.com ; tiedotus 
Jorma Loimukoski 040-3433400 jor-
ma.loimukoski@finpro.fi 

Tutustu yhdistyksen kotisivuihin: 
www.rul.fi/pohjois-helsinki.

tikkurila

 
Seuraava reserviupseeri-ilta on 
26.9.2013 klo 19.00 alkaen ”Kar-
jatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa 
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa 
talossa. 

Muistakaa täyttää ResUL:n 
sähköinen kuntokortti, joka löytyy 
ResUL:n nettisivuilta.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

27.8 alkaen jatkuvat tiistaisin klo 
19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon 
ampumaradalla pienoispistooliam-
munnat. Syyskuussa harjoitellaan 
tarkkuussarjoja varten. Myös pie-
noiskiväärillä voi tulla harjoittele-
maan. Rohkeasti mukaan!

Lisätietoja antaa ampumaupseeri 
Jukka Luotola puh.0500-455474. 
 

töölö

Kerholla on ollut toimintaa myös 
kesällä. Ammunnat ovat jatkuneet 
normaalin kesäaikataulun mukaan ja 
jatkuvat syksyllä perinteisen tapaan. 
Kysy tarvittaessa ampumatoimin-
nasta ampumaupseeri Jarkko Pak-
kaselta, 040-5249339. Kerhon aseet 
ovat käytettävissä entiseen tapaan.

13.6. järjestettiin piirin tiloissa 
nuorisotyökokous, johon oli kut-
suttu myös kerhojen puheenjohta-
jat. Kokouksessa käsiteltiin monia 
mielenkiintoisia aiheita, joista ehkä 
haastavin on nykyään nuorten re-
serviupseereiden saaminen mukaan 
toimintaan.

15.6. kuusi kerhon jäsentä, osa 
avec, osallistui Tallinnassa Suomen-
poikien perinteiseen kesäkokouk-
seen ja päivälliselle. Tilaisuus oli 
jälleen kerran erittäin hyvin järjes-
tetty ja vaikuttava. Parhaat kiitokset 
Suomenpojille!

17.7. käytiin tutustumassa Risto 
Piekan järjestämällä retkellä Paikka-
rin torppaan Sammatissa. Paikalla 
nautitun herkullisen lounaan jälkeen 
Risto piti torpassa erittäin mielen-
kiintoisen esitelmän Elias Lönnrotin 
elämästä ja toiminnasta ja suurin 
osa kuulijoista sai aivan uutta tietoa 
Lönnrotin merkityksestä Suomen 
historiassa. Meitä oli mukana vähän 
toistakymmentä. Kiitokset vielä 
kerran erinomaisesti järjestetystä 
tilaisuudesta! 

6. - 8.8. kerho järjesti sotahistori-
allisen matkan Viroon. Evl evp Jukka 
Salmisen ansiokkaasti vetämällä 
matkalla oli mukana kiitettävästi 
yli 30 henkeä. Tutustumiskohteina 
olivat mm. Pöltsamaan linnoitus, 

Suomenpoikien museo Äksissä, 
Metsäveljien museo ja bunkkerialue 
Latvian rajan lähellä, Pajun karta-
no, Vörun ja Valgan kaupungit sekä 
tunnettu Merimuseo Tallinnassa. 
Paikallisena asiantuntijana oli Henn 
Pölluaas. Seurue majoittui uusitus-
sa Kubijan kylpylähotellissa, jossa 
on nykyään hienot saunat ja uima-
altaat.

Kerho osallistui 11.8. kutsuttuna 
Kaakonkulman Perinneaseyhdis-
tyksen perinneasekisaan Haminan 
Lupin ampumaradalla. Kisassa am-
muttiin palveluspistoolilla, konepis-
toolilla ja pystykorvalla. Tuloksia ja 
tuntemuksia ei ehditty saada tämän 
lehden painoon mennessä, mutta 
niitä on nähtävillä kerhon Facebook-
sivuilla.

Kerhon golfmestaruuskilpailut 
järjestetään Vihti golfin kentällä 
maanantaina 26.8. pistebogey-kisa-
na. Kisamaksu on 29 €. Ilmoittautu-
minen perjantaihin 16.8. mennessä 
Sampo Martiskaiselle 040-7098459, 
sampo.martiskainen@tapiola.fi . 
Tarvitaan nimi, seura ja tasoitus.

Kerho on varannut käyttöönsä 
Padasjoen koulutuskeskuksen ja 
ampumaradat viikonlopuksi 6. - 
7.9., jolloin ammumme erilaisilla 
pienaseilla. Myös omilla aseilla 
voi ampua. Padasjoelle menemme 
kimppakyydeillä ja kerho huolehtii 
muonituksesta sekä patruunahan-
kinnoista; ammumme omakustan-
nushintaan. Ammuntojen jälkeen 
nautitaan makoisista löylyistä ja il-
tanuotiosta. Tätä tilaisuutta suositel-
laan varsinkin nuorille jäsenillemme. 
Merkkaa kalenteriisi leirin ajankohta 
ja ilmoittaudu Sampo Martiskaiselle.

17. - 18.8. saamme kerhon vie-
raaksi Viron Suomenpoikien Perin-
neyhdistyksen (Soomepoiste Päri-
musühing) hallituksen. Spjutsundin 
kokouksessa keskustelemme yhteis-
toiminnasta ja toimista Suomenpoi-
kien hyväksi. Kerhoommehan 
kuuluu 11 Suomenpoikaa, jotka ovat 
käyneet RUK:n vuonna 1944.

Vantaan Reserviläisten 20. - 22.9. 
järjestämässä Törni-jotoksessa on 
vielä tehtäviä tarjolla, jos vapaaeh-
toisia löytyy. Jo ilmoittautuneiden 
Antero Jauhiaisen ja Kerkko Kin-
nusen lisäksi muut halukkaat voivat 
ilmoittautua osoitteeseen sampsa.
olkinuora@vantaanreservilaiset.fi.

Jäseniä kannustetaan osallistu-
maan myös piirin järjestämiin ta-
pahtumiin, liikunnan puolella esim. 
sählyyn ja maanantaimarsseihin.

Jos teillä on kysymyksiä tai uu-
sia ideoita, voitte ottaa yhteyttä 
puheenjohtajaan Jyrki Ratiaan, 
040-5829127, mratia@welho.com tai 
varapuheenjohtajaan Sampo Martis-
kaiseen, 040-7098459, sampo.mar-
tiskainen@tapiola.fi. Muuttuneet 
yhteystiedot pyydetään ilmoitta-
maan sihteerille Kerkko Kinnuselle, 
0400-705801, kerkko.kinnunen@
gmail.com.

Muistakaa myös kerhon netti- ja 
facebooksivut.

itÄ-Helsingin 
reserviuPseerit

 
Ruutiaseammunnat jatkuvat Santa-
haminan ulkoradoilla. Yhteyshenki-
lönä toimii Juhani Hartela p.040 834 
2839. 

Ilma-aseammunnat alkavat Tu-
kikohdan radalla keskiviikkona 11.9. 
klo 17 - 19. Ulko-ovi on lukossa, 
joten ole paikalla viimeistään klo 17. 
ovi avataan myös klo 17.30. ja klo 18. 

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

Toimintakalenteri
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Syysjotos Törni kilpaillaan 
syksyllä Vantaalla 20 - 22.9. Voit 
osallistua jotokselle toimitsijana tai 
partion jäsenenä. 

Jos olet kiinnostunut osallistu-
maan jotokselle ota yhteys Jukka 
Kantokoskeen p.050 332 3687. Lisä-
tietoja syysjotoksesta saat Reservi-
läinen lehdestä 4/2013 tai www.tor-
nijotos.fi.	 Syysjotoksen	 järjestäjinä	
toimivat Vantaan Reserviläiset.

Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, vpj. Timo 
Martikainen p. 040 594 1640, siht. 
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

Nettisivut:	www.rul.fi/ihru

ASELAjiKERHOT

AUTOKERHO

Seuraavat sisäampumaratavuorot 
ovat 26.8 ja 9.9. klo 19:00. Nähdään 
radalla.

Jäsenillä on mahdollisuus osal-
listua Autojoukkojen Helsingin 
killan järjestämään tutustumiseen 
keskiviikkona 25.9. klo 17:00-18:00 
Nordean mielenkiintoiseen pankki-
museoon Helsingissä. Museokierros 
on opastettu. Kokoontuminen klo 
16:50 mennessä osoitteessa Alek-
santerinkatu 36 B. Ilmoittautuminen 
20.9. mennessä Timo Koukkarille 
040- 5643295.

Syksyn automiesten ampuma-
kilpailu järjestetään 10.9. klo 17:00 
Santahaminassa MPKK:n 150 metrin 
radalla. Aseena on kivääri. Tarkem-
mat tiedot ilmoittautumisen yh-
teydessä. Ilmoittaudu Heikki Heik-
koselle 3.9. mennessä puh: 0400 
776294. 

iLMAiLUKERHO

09.09 maanantai klo 15:00,  Hieta-
niemen hautausmaa, Alppilentäjien 
haudalla seppeleen lasku.

09.09 maanantai klo 17:00,  Hel-
singin Suomalainen Klubi, kerhoilta 
ja esitelmä Pekka Niemi: ”Experi-
mental-koneiden rakentaminen”

PiOnEERiOSASTO

Ammunnat Töölönt Luolassa keski-
viikkoisin klo 19 - 21:30 viikoilla 32, 
36, 40, 44, 48 ja 52 ja lauantaisin klo 
9:30 - 12:00 viikoilla 34, 38, 42, 46 ja 
50. Pioneeriosasto tarjoaa maksa-
neille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm, 
kullekin enintään viideltä kerralta 
vuodessa. Paikalla on myös aseita ja 
kouluttaja. Ota omat kuulonsuojai-
met mukaan, jos löytyy. Ilmoittau-
du edelliseen iltaan mennessä am-
pumaupseereille matti.mahonen@
pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@
porvoo.fi.

Syysjotos 20.-22.9. Vantaan ja 
Espoon alueella. Pioneeriosasto 
järjestää kaksi rastia: pioneerirastin 
ja suojelurastin, joihin molempiin 
tarvitaan vielä lisää rastimiehiä. Ei 
tarvitse olla tiedoiltaan ja taidoiltaan 
tiptop, kunhan on "tolkun mies" ja 
jaksaa olla lauantaipäivänä rastilla 
aamuvarhaisesta iltamyöhään. Muo-

nitus järjestäjien puolesta, mutta 
omiakin eväitä kannattaa ottaa. Tai 
jos haluat kilpailemaan, ilmoittaudu 
niin kokoamme joukkueen! Molem-
missa tapauksissa ilmoittautumiset 
tommi.laakkonen@porvoo.fi 6.9. 
mennessä.

Pioneerin raamatusta eli Sulut-
tamisoppaasta on julkaistu uusittu 
versio vuoden 2012 lopulla. Nyt 
meillä on ainutlaatuinen mahdolli-
suus saada koulutusta kahtena ilta-
na, ti 24.9. ja ti 8.10. (varapäivät ovat 
26.9. ja 10.10.). Kouluttajina toimivat 
Maanpuolustuskorkeakoulun opet-
tajat. Paikka on Töölöntorinkadun 
auditorio ja kellonajat molempina il-
toina klo 17-20. Voit osallistua myös 
vain toisena iltana, mutta jälkimmäi-
nen on jatkoa ensimmäiselle. Tämä 
tilaisuus ei ihan heti toistu! Pidä yllä 
pioneeritietouttasi ja ilmoittaudu 
koulutusupseerillemme tommi.
laakkonen@porvoo.fi.	Ensimmäisen	
illan ilmoittautumisen takaraja on 
pe 20.9. ja toisen illan pe 4.10.

Teemme syysretken Museo Mili-
tariaan (Tykistö-, Pioneeri- ja Vies-
timuseo) Hämeenlinnaan yhdessä 
Pioneeriupseeriyhdistyksen kanssa 
lauantaina 26.10. Lähtö on aamupäi-
vällä ja paluu illemmalla, tarkat kel-
lonajat täsmentyvät. Jos lähtijöitä on 
riittävästi, varaamme bussin, jonka 
omavastuuhinta lienee n. 20 eur/hlö. 
Muuten kuljetukset ovat kimppa-
kyydein. Paikanpäällä meitä opastaa 
museonjohtaja Jaakko Martikainen, 
joka aiemmin oli Pioneerimuseon 
johtaja. Pioneeriosasto maksaa jä-
sentensä sisäänpääsymaksun muse-
oon. Sitovat ilmoittautumiset jukka.
rusila@gmail.com 30.9. mennessä.

Seuraava hallituksen kokous pi-
detään keskiviikkona 28.8. klo 17:30. 
Puheenjohtaja ilmoittaa paikan.

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneerilogo 
(työkalut). Hinta vain 10 eur. Myyn-
nissä myös uusia pioneerilippiksiä. 
Hinta 10 eur jäsenille ja 12 eur muil-
le. Tilaa sihteeriltä.

Jäseneksi voit liittyä netissä tai 
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoit-
teenmuutokset myös netissä.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt 
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@gmail.com; sihteeri, tiedo-
tusupseeri 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-upsee-
ri ylil Toni Teittinen, 050 321 6237, 
toni.teittinen@iki.fi

www.pioneeriosasto.org

ViESTiOSASTO

Viestiosaston saunailta tiistaina 
20.8. klo 18-21 Vuosaaressa. Ilmoit-
tautumiset ma 19.8. puoleenpäivään 
mennessä Erkalle tiedotusupseeri@
viestiosasto.net, paluupostissa saat 
ajo-ohjeet. Tervetuloa!

Koulutus: Seuraavat MPK:n vies-
tialan kurssit ovat: 

17.-18.8. Viestikurssi 1
13.-15.9. Kyberturvallisuus
14.-15.9. Viestikurssi
28.-29.9. Viestikurssi 2
4.-6.10.  Radioasema ja radiolii-

kenne
1.-3.11.  Yhtymän viestijärjestelmä
Tarkemmat tiedot löytyvät 

MPK:n koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri.	

Johtamisjärjestelmäalalla tapah-
tuu suuria muutoksia niin teknii-

kassa kuin taktiikassa lähivuosina, 
toimimalla kouluttajana saat näistä 
ensimmäisenä tietoa. Lisäksi vuoden 
aikana on viestialan tukitehtäviä, 
joissa tarvitaan apua. Siispä jos 
haluat toimia kouluttajana jollain 
viestikurssilla, niin ota yhteyttä JO-
JÄ-koulutusjoukkueen johtajaan Jyri 
Putkoseen tai ko. kurssin johtajaan; 
voit myös täyttää MPK sitoutumis-
lomakkeen:	www.mpk.fi		->	

Piirit	 ->	 	Helsinki	 ->	KOTU-yk-
sikkö	->	Hae	KOTU-yksikköön.

Liikunta: Jos olet kiinnostunut 
osallistumaan Törni-Jotokseen 
Vantaalla 20.-22.9. Viestiosaston 
joukkueessa tai toimitsijatehtävissä, 
niin ilmoittaudu liikuntaupseerille 
sähköpostitse liikuntaupseeri@vies-
tiosasto.net. 

Viestiosasto maksaa puolet jäsen-
temme jotoksen osallistumismak-
susta (osallistumismaksu 80 euroa, 
ilmoittautuminen ennen 20.8.). 

Ampumatoiminta: Ampuma-
vuoromme Töölön pistooliradalla 
ovat parittomien viikkojen tiistaina. 
Kokoontuminen klo 18.50 sisään-
käynnin luona. Huomaa ilmoittautu-
minen päivää ennen ampumavuoroa 
ampumavastaavillemme, sähköpos-
titse ampumaupseeri1@viestiosasto.
net tai ampumaupseeri2@viestiosas-
to.net. Voit ilmoittautua myös netis-
sä, tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme. Jos olet 
saapumassa ammuntoihin lyhyellä 
varoitusajalla, esim. alle 3 tuntia, 
ole yhteydessä ampumaupseereihin 
puhelimitse. Muista myös perua, jos 
et pääsekään paikalle! Huomaa myös 
HRUP:n ampumavuorot Santahami-
nassa, ilmoittautuminen: www.mpk.
fi.	

Tiedotus: Lisätietoa toiminnas-
tamme, ampumavuoroista, MPK:n 
ja jäsenistömme järjestämästä vies-
tikoulutuksesta, liikuntatapahtumis-
ta sekä Viestiosaston ajantasaiset 
yhteystiedot löytyvät uudistuneilta 
verkkosivuiltamme www.viestiosas-
to.net, käyhän katsomassa! Tiedo-
tamme tapahtumista jäsenistölle 
myös sähköpostitse ja LinkedIn-ryh-
mässämme Viestiosasto – jos et ole 
saanut tätä ilmoitusta sähköpostiisi, 
niin käy päivittämässä yhteystietosi 
RUL:n	sivuilla	www.rul.fi	tai	meidän	
omilla sivuillamme www.viestiosas-
to.net, kohdassa Liity jäseneksi. Voit 
myös lähettää sähköpostia sihteeril-
lemme. Tervetuloa mukaan! 

 

SEniORiUPSEERiT

Senioriupseerit tekevät torstaina 
12.09.2013 syysretken avec Turun 
Pansioon tutustuen Saaristomeren 
Meripuolustusalueen toimintaan, 
Miinamuseoon sekä paluumatkalla 
marsalkka Mannerheimin synty-
mäpaikkaan  Louhisaaren kartano-
linnaan ja sotiemme veteraanien 
kunniaksi vuonna 2007 avattuun 
Askaisten ritaripuistoon. Linja-auto 
lähtee Marskin patsaan edestä klo 
7.30 ja saapuu Pansioon n. klo 10.00. 
Tutustumiskierroksen aikana syö-
dään lounas henkilöstöruokalassa 
ja noin klo 15.00 käydään miinamu-
seossa, mikäli se aikataulun puit-
teissa on mahdollista. Matka jatkuu 
Askaisiin ja sieltä edelleen takaisin 
Helsinkiin. Retkeen voivat osallistua 
kaikkien HRUP:n kerhojen jäsenet 
avec. Senioreilla on kuitenkin ns. 
etuotto-oikeus. Osallistujien määrä 
voi olla max. 40. Matkan hinta on 
40 euroa/osallistuja, hintaan sisältyy 
lounas sekä museo- ja opastusmak-

sut. Osallistujien tulee ilmoittau-
tua viimeistään 26.8.2013 mennessä 
arne.lindholm@kolumbus.fi	 tai	 pu-
helimitse 050 500 4138. Ilmoittautu-
essa tulee osallistujien kertoa paitsi 
nimensä myös täydellinen sotutun-
nuksensa.

Tervetuloa.
Senioriupseerien  kerhon yhteys-

tiedot: Arne Lindholm, puheenjoh-
taja  arne.lindholm@kolumbus.fi, 
0505004138

Pentti Uosukainen, sihteeri, 
pentti.uosukainen@kolumbus.fi,	
0408406296

Heikki Kaakinen, jäsenasia, 
heikki.kaakinen@kolumbus.fi,	
0505895375

hrup.fi

 
 
 

iTä-HELSinGin 
RESERViLäiSET

Hallitus toivottaa hyvää loppuke-
sää ja muistuttaa että syyskaudella 
jatkuvat taas pirtti-illat 10. 9., 8. 10. 
(syyskokous), 12. 11., ja 10. 12. (Puu-
rojuhla), kukin alkaen n klo 18:00. 
Tervetuloa!

VAnTAAn 
RESERViLäiSET

Tikkurilan Urheilutalo. Sisävuorot 
alkavat. Lisätieto Veikko Joki +358 
50 309 6035 tai www.vantaanreser-
vilaiset.fi.

Reserviläisurheiluliiton syysjotos 
Törni-Jotos 20.-22.9.2013. Lisätietoja 
www.tornijotos.fi.

Santahaminan ampumarata. Kat-
so	www.vantaanreservilaiset.fi		koh-
dasta Santahamina.

Ensimmäiset Eestin avoimet SRA 
mestaruuskilpailut 5.-6.10.2013 Tar-
tossa.

Lisätietoa www.vantaanreservi-
laiset.fi

HfORSnEjDEnS SVEnSKA 

RESERVUnDEROfficERARE

Skyttet i "Luolan" fortsätter under 
hösten varje parlös veckas torsdag 
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är 
29.8., 12.9. och 26.9.

Triangelkampen 2013 består av 
följande tävlingar; 26.10. Avslut-
ningsfest, Dragsvik, kl. 19.00

Övriga tävlingar.
19.8. Tammet tävling, Baggby, 

samling kl. 18.00. Deltagaravgift 5 
eur/pers, 13.-15.9. RES-URSUS mar-
sch, Syndalen. Anmälning via MPK 
Nyland. 21.9. Skogsstigen, Ramshol-
men Ekenäs, kl. 11.00. Deltagaravgift 
5 eur/pers.

www.reservilaisliitto.fi/hsru,	
Ordförande Markus Liesalho, Tel. 
0400-421 002. E-mail.svenska@hel-
resp.fi

KOKOnAiSMAAn-
PUOLUSTUS

Kokonaismaanpuolustus ry toivottaa 
hyvää alkua syyskauden reserviläis-
toiminnalle!

Yhdistyksen vuosi-illallinen(avec) 
on keskiviikkona 11.9. Helsingin 
Suomalaisella klubilla klo 18 alkaen, 
jäsenet tervetuloa! Ilmottautumiset 
pj:lle timo.soininen@gmail.com - sa-
moin muut tiedustelut.

VääPELiKiLTA

VÄÄPELIKILTA

Yhdistyksen jäsenille kohdennettu 
koulutusviikonloppu 28.-29.9.

Ohjelmassa mm. pistooliammun-
taa, suunnistusta, ensiapu- ja kou-
luttajakoulutusta sekä lääkintäyli-
luutnantti Ari Laakkosen luento Af-
ganistanin operaatiosta. Lisätiedot: 
Ari Hautala, ari.hautala@kolumbus.
fi,	 puh.	 050-410	 9634	 ja	 ilmoittau-
tumiset: Timo Tuomi, timo.tuomi@
gmail.com, puh. 040-540 1625.

Tulevia vierailuja: Syyskuu: Suo-
menlahden meriliikennekeskus, 
Helsinki; Lokakuu: Metrovalvomo, 
Helsinki; Marraskuu: Marskin maja, 
Loppi. Päivämäärät tarkentuvat lä-
hempänä vierailuajankohtaa.

Lisätiedot: Erkki Joukainen, puh. 
050-547 1336, erkki.joukainen@
gmail.com

Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro

Töölöntorinkadun sisäampuma-
radalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. 
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 
ACP kaliiperiin saakka. Kysy rata-
vuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400	709	782,	mardes@kolumbus.fi	
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 
7837. HUOM. 1.9. ei ole vuoroa.

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www. 
vaapelikilta.fi	 tai	 ota	 yhteyttä:	 pj.	
Lassi Paavonkallio, puh. 040-512 
3358, lassi.paavonkallio@lp-merca-
tura.fi	 ja	 sihteeri	Timo	Tuomi,	puh.	
040-540 1625, timo.tuomi@gmail.
com.

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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Maastotoiminnasta lisätiedustelut aleksi.ilmonen@gmail.com tai Aarne 
Björklund baarne@gmail.com

Ampumatoiminta
Sissien Töölön radan ampumavuoroihin tulee muutos alkaen nyt syksyn 

kaudesta. Vuoroja on tästä lähtien parillisten viikkojen maanantaisin sekä 
perjantaisin kello 19.00-21.30. Sunnuntaisin ei siis enää järjestetä vakiovuo-
roja.

Lisätietoa	 ks.	 http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojelus-
kuntatalolla.

Loppukesän ja syksyn ampumaharjoitukset Santahaminassa ks. toisaalta 
tässä	lehdessä	tai	http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahami-
nassa/

Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com 
tai Eki Monni  eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.

Salitoiminta
Salilla kesätauko. Harjoitukset jatkuvat syyskuussa totutulla tavalla täy-

dellä teholla.
Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kah-

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

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

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

Sissiosasto	pj:	Kimmo	Lohman	0400	555377	kimmo.lohman@kolumbus.fi;	
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.com

TAPiOLAn RESERViUPSEERiT 
ESPOOn RESERViLäiSET

 
www.tapiolanreserviupseerit.fi	/	www.esres.fi

Liikunta
Maastovaellus 1 su 8.9.2013 noin 15 km kurssinro: 0400 13 12403

Kokoontuminen Solvallan urheiluopiston pysäköintialueella, osoite 
Nuuksiontie 82, klo 09:30. Siirtyminen maastoon tapahtuu klo 09:45. Kurs-
sin kesto noin 6 - 8 tuntia. Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://
mpk.fi/).	Lisätiedot:	 juha.matikainen@esres.fi	tai	050	5977	139	sekä	MPK:n	
sivuilta.

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 TaRU:lla 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 pakol-
linen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservi-
laisliitto.fi	tai	www.rul.fi.,	puhelinnumero:	matkapuhelinnumerosi	

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  

MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen 
järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henki-
löiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.

Muuta toimintaa
Rastimiehiä tarvitaan auttamaan Törnijotoksen rasteilla la 21.9. klo 8-18. 

Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua Marko Puumalaiselle 040 172 1716 tai Juha 
Matikaiselle 012 345 6789.

Tapiolan Reserviupseerien perinteinen toimintapäivä pidetään la 14.9. 
Santahaminassa. Erityisesti uudet mutta myös kokeneemmat jäsenet ovat 
tervetulleita tutustumaan yhdistyksen toimintaan, kalustoon, hallitukseen ja 
muihin jäseniin. Ilmoittautumiset MPK:n sivujen kautta, kurssinumero 0400 
13 12234. Lisätietoja: puheenjohtaja Marko Puumalainen 040 172 1716.

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 onnis-
tuu	myös	samasta	paikasta	sähköisesti.	Osoite	www.reservilaisliitto.fi	ja/tai	 
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.puumalai-

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

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

ka. Omaistenpäivillä oli vieraanam-
me Autojoukkojen Turun killan 
18 kiltalaista, joita tutustutimme 
omaistenpäivien tarjonnan lisäksi 
Perinnetaloon ja Santahaminan saa-
reen historiaan Santahamina-seuran 
Markku Virtasen asiantuntevalla 
opastuksella.

 

 

 

 

 

 

 

    
Helsingin 

RauHantuRvaajat

Yhteystiedot:
Tapani Forsström, puheenjohtaja/
veteraanivastaava p. 040 587 0352, 
tforsstrom@hotmail.com; Kari Kai-
ponen, sihteeri/jäsenvastaava p. 040 
584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi; 
Tom Asplund, varapuheenjohtaja p. 
050 553 5665, tom.asplund@rauhan-
turvaajaliitto.fi; vertaistukitoiminta: 
Marja-Leena Pihlajamaa p. 040 724 
0223, ml.pihlajamaa@gmail.com; lii-
ton veteraanituen päivystävä puhe-
lin: 0207 698 111

Messi-illat:
Syyskuun messi-ilta ti 3.9. klo 

18 Zetorissa. Suomenlahden meri-
puolustusalueen esikuntapäällikkö, 
komentaja Ismo Korhonen kertoo 
mm. Merivoimien kriisinhallinnasta 
alussuojaustoimintoineen Intian val-
tamerellä.

Ti 1.10. Zetorissa klo 19.00 
Kenraalien ilta. Erikoisvieraana 
kotimaisten kenraalien lisäksi mm. 
Viron sotilasasiamies Kaupo Kiis. 
Aiheina veteraanikysymykset ja kun-
toutus Viron rauhanturvatehtävissä 
olleille.

Ti 5.11. Zetorissa klo 19.00 Hel-
singin Rauhanturvaajien syyskokous

Muut tapahtumat:
Jokavuotinen YK:n rauhankäve-

ly (veteraanikävely) 22.9. klo 12.00 
Käpylän urheilupuistossa. Kunnia-
vieraana kansanedustaja Maria Gu-
zenina-Richardson. Teemana "Koko 
Suomi kävelemään", joten kaikki 
kynnelle kykenevät sukulaiset ja tut-

tavat mukaan Käpylään kävelemään!
Etelä-Suomen rt-yhdistysten VE-

TU-seminaari 5.10. klo 10.00 alkaen 
Zetorissa. Järjestelyvastuu tilaisuu-
desta on Helsingin Rauhanturvaajil-
la. Ilmoittautumiset 1.10. mennessä 
Tapani Forsströmille puh 040 587 
0352, sähköposti tforsstrom@hot-
mail.com.

YK-päivän vastaanotto 26.10. klo 
19.00 Royal at Crowne Plazassa (ent. 
Hotelli Hesperia). Juhlan teemana 
on UNEF 2:n ja YKSV:n synty. Mu-
kana useita vaikuttajia YKSV 1:stä. 
Tilaisuuteen voivat osallistua kaikki 
Rauhanturvaajaliiton jäsenet seura-
laisineen. Pukukoodi: tumma puku, 
isot kunniamerkit. Ilmoittautumi-
nen tapahtuu maksamalla juhlail-
lallisen 55 e/hlö HelRT:n tilille FI50 
21421800033733. Viestiosaan osallis-
tujien nimet sekä ruoka-aineallergi-
at. Pitkämatkalaisille tarjolla hotel-
limajoitus Crowne Plazassa puh 09-
2521 1001/Marjaana Salomaa (www.
crowneplaza-helsinki.fi) Lisätietoja: 
Tapani Forsström puh 040 5870 352, 
tforsstrom@hotmail.com tai Kari 
Kaiponen 040 584 8524, kari.kai-
ponen@pp.inet.fi. Ilmoittautumiset 
ehdottomasti 18.10. mennessä!

Pikkujoulut pidetään Zetorissa  
ti 3.12. messi-illan jatkeena. Seuraa 
lehtiäsi sekä sähköpostiasi, sillä tar-
kemmat tiedot tulevat niiden kautta. 
Jos Sinulla on ideoita toteutettavaksi 
tapahtumassa, soittele Tapani Fors-
strömille (040 5870 352).

Järjestyksenvalvontaa: Järkkäreitä 
ja liikenteenohjaajia tarvitaan myös 
pitkin kesää. Itseä niskasta kiinni! 
Ilmoittautumiset Juha Saloselle puh 
040 722 9804 tai juhasalonen1959@
luukku.com.

Facebook: Yhdistys omalla nimel-
lään 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 monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuun-
tunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.

Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien kotisivuihin osoitteessa  www.stadinsis-

sit.fi.		Sivuilta	löytyy	mm.	tämän	vuoden	toimintakalenteri	sekä	Sissi-Sano-
mien nettiversiot.

Maastotoiminta
Törni-jotos 20.–23.9. 2013
Stadin Sissit ovat järjestämässä kahta rastia syksyn Törni-jotoksella. Mi-

käli olet kiinnostunut tulemaan mukaan rastimieheksi, ota yhteyttä Aarne 
Björklundiin, baarne@gmail.com

Pahkis 2013: 27.–29.9. Vekaralla
Uusi metsä – uudet kujeet – 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: Kaakkois-
Suomi=>Kymenlaakso=>	Kurssi:	Maastotaidot,	Pahkis	2013,	0800	13	12014,	
pvm 27. - 29.9.2013.

Harjoitus alkaa perjantaina 27.09 klo 08.00 ilmaisella yhteiskuljetuksella 
Helsingin Rautatientorin tilausajolaiturista (ns. Fennian pysäkki) Vekaranjär-
velle 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.
Lisätietoa antaa: Kilpailun johtaja  Jani Heimala puh. 050 599 5899  

jani@heimala.fi

MUUT  
MAAnPUOLUSTUS-

YHDiSTYKSET

AUTOjOUKKOjEn 
HELSinGin KiLTA

Autojoukkojen Helsingin killan 
omat internetsivut ovat nyt auen-
neet. Ne löytyvät hakusanalla: ajhk.
fi.	 Käykää	 tutustumassa	 ja	 antakaa	
palautetta sivujen kehittämiseksi. 
Seuraavana vaiheena on lisätä sivu-
jen sisältöä mm valokuvilla ja lyhyil-
lä teksteillä aiemmasta toiminnasta 
sekä autoaiheisilla artikkeleilla. Si-
vuilla kerromme tulevasta toimin-
nasta, joten seuratkaa sivuja aktiivi-
sesti. 

Killalla on nyt myynnissä uusia 
kiltatuotteita. Niiden kuvat löytyvät 
internet-sivuiltamme ( lähiaikoina):

1. Korkealuokainen 100 % puu-
villasta valmistettu T-paita. Paita on 
varustettu Autojoukkojen Helsingin 
killan brodeeratulla logolla. T-paita 
on väriltään "autojoukkojen sininen" 
ja logo on kullankeltainen. Hinta 
15,00 euroa.

2. Tummansininen Autojoukko-
jen Helsingin killan brodeeratulla 
kullankeltaisella logolla varustettu 
lippalakki. Hinta 15,00 euroa.

T-paita ja lippalakki yhdessä os-
tettuna 28 euroa.

3. Autojoukkojen Helsingin kil-
lan kankainen harrastemerkki/logo 
kiinnitettäväksi esimerkiksi klubi-
takin taskun päälle, harrastepaidan 
hihaan tai vaikkapa harrastusva-
rustekassiin. Hinta 7 euroa. Mikäli 
tuotteet lähetetään postin välityksel-
lä, lisätään postituskulut hintaan.

Mahdollisimman monen kilta-
sisaren ja -veljen toivotaan ostavan 
yhteiset kiltatuotteemme, joita on 
mukava käyttää mm yhteisissä tilai-
suuksissamme tai ihan muuten vain. 
Tuotteet ovat luonnollisesti myös 
yleisessä myynnissä. Tuotteita voi 
tilata Timo Koukkarilta puh 040- 
5643295.

Syksyn retki tehdään toiminta-
suunnitelman mukaisesti keskiviik-
kona 25.9. klo 17:00-18:00 Nordean 
mielenkiintoiseen pankkimuseoon 
Helsingissä. Museokierros on opas-
tettu. Museokierros on osallistujille 
ilmainen (kilta vastaa kustannuk-
sista). Kokoontuminen klo 16:50 
mennessä osoitteessa Aleksanterin-
katu 36 B. Ilmoittautuminen 20.9. 
mennessä Timo Koukkarille 040- 
5643295.

Syksyn automiesten ampumakil-
pailu järjestetää 10.9. klo 17:00 San-
tahaminassa MPKK:n 150 metrin ra-
dalla. Aseena on kivääri. Tarkemmat 
tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittaudu Heikki Heikkoselle 3.9. 
mennessä puh: 0400 776294. 

5.6. järjestetyn automiesten 
ammuntakilpailun voitti Jan-Erik 
Mandelin, toisena Timo Koukkari, 
kolmantena Paavo Virtanen. Onnek-
si olkoon.

Kaartin Jääkärirykmentin heinä-
kuun omaistenpäivillä oli AJHK:ll 
Panssarimuseon avustuksella 
näytteillä Normandian maihinnou-
suun osallistunut amerikkalainen 
White- telavetäjä. Upea peli, joka 
kokosi väkeä ympärilleen. Vastaavia 
ajoneuvoja oli käytössä Suomen 
puolustusvoimilla sotien jälkeen 
aina 60- luvun puoleen väliin saak-
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

 

Elokuu
20.8. Filosofian maisteri, luutnantti Olavi Rantalainen (matkoilla) 70 v
22.8. Eläkeläinen, kapteeni Jyrki Ratia (Puulalla) 70 v
24.8.  Valtiotieteen maisteri, majuri Matti Kuula  (matkoilla) 75 v
24.8.  Varatoimitusjohtaja, luutnantti Erkki Heikkinen 50 v
25.8.  Työnjohtaja, kersantti Kari Sirén 50 v
27.8.  Yrittäjä, ylivääpeli Lassi Paavonkallio 60 v
29.8.  Autoilija, pioneeri Markus Weckström (matkoilla) 70 v
31.8.  Palvelupäällikkö, majuri Juha Karell 60 v

Syyskuu
1.9.  Eläkeläinen, kersantti Juha Tarkio 70 v
5.9.  Tietokirjailija, kapteeni Juha E.Tetri 60 v
6.9.  Bid manager, yliluutnantti Markku Liljelund 50 v
11.9.  Professori, kersantti Kalle Achté 85 v
16.9.  Teollisuusneuvos, luutnantti Yngve Ollus (ei vastaanottoa) 85 v
17.9.  Filosofian maisteri, luutnantti Nils-Erik Törnblom (matkoilla) 85 v
17.9.  Liikennelentäjä, luutnantti Pekka Ikonen (matkoilla) 80 v 
18.9.  Diplomi-insinööri, insinööriyliluutnantti Risto Haapalinna (matkoilla) 70 v
19.9.  Oikeustieteen lisensiaatti, kapteeni Matti Metsäranta (matkoilla) 70 v
24.9.  Professori, majuri Ohto Manninen (matkoilla) 70 v
30.9.  Kapteeni Veikko Ylitalo (matkoilla) 70 v

Onnittelemme

Audit Team Finland
PL 28

00751 Helsinki
0400 439 070

Berner Oy
PL 15

00131 Helsinki
09 134 511

Lasihemmo Oy
Vermonrinne 14
00370 Helsinki
0400 575025

Hollming Oy
PL 14

26101 Rauma
0204 865 000

Uudenmaan Leipä Oy
Klaukkalantie 69
01800 Klaukkala

09 2766710

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550 Helsinki

09 765735 
 

Kiikkaistenkuja 1
01800  KLAUKKALA

09 879 9003

Topi-Kalustaja Oy
PL 46

8501 Kalajoki
08 489 5500

Varattu
www.intrum.fi

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy  
www.avanttecno.com  

Oy K.G.Öhman Ab
 
 LP-Mercatura Oy  

Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Helsingin Reservin Sanomat

Sulutusopaskoulutus
Pioneerin raamatusta eli Suluttamisoppaasta on julkaistu uusittu versio vuoden 2012 lopulla. 
Nyt piirin jäsenillä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada koulutusta kahtena iltana, ti 24.9. 
ja ti 8.10. (varapäivät ovat 26.9. ja 10.10.). Kouluttajina toimivat Maanpuolustuskorkeakoulun 
pioneeriopettajat. Paikka on Töölöntorinkadun auditorio ja kellonajat molempina iltoina klo 
17-20. Voit osallistua myös vain toisena iltana, mutta jälkimmäinen on jatkoa ensimmäiselle. 
Tämä tilaisuus ei ihan heti toistu! Pidä yllä pioneeritietouttasi ja ilmoittaudu Pioneeriosaston 
koulutusupseerille tommi.laakkonen@porvoo.fi. 

 Ensimmäisen illan ilmoittautumisen takaraja on pe 20.9. ja toisen illan on pe 4.10.
Järjestää HRU:n Pioneeriosasto

RUK 112
RUK 112 kurssin 50-vuotiskokous pide-
tään 4.10.2013, paikka  Suomalainen 
klubi, Helsinki. 

Tarkemmat tiedot sähköpostilla: 
ruk112.1963@gmail.com.

SYYSTALKOOT 
VUOSAARESSA

Helsingin Seudun Reserviläispiirin pirtillä 
pidetään syystalkoot 5. -6. 10. Siivotaan 
ympäristöä,  raivataan vesakkoa, nuohotaan 
ja laitetaan pirtti kaikin puolin valmiiksi 
talvikautta varten.
 Samalla ohjeistamme osallistujia pirtin 
käyttöön. Pirtin uuteen ohjeistukseen tulee 
jatkossa jokaisen pirtin käyttäjän tutustua        
ennen kuin kuittaa avaimen piirin toimistol-

ta, MP-myymälästä tai pirtti-isännistöltä.
Toivottavasti jäsenyhdistykset voisivat osal-
listua resurssiensa mukaan. Tähän saakka 
työt on tehty pääsääntöisesti Itä-Helsingin 
reserviläisten ja Vääpelikillan toimesta. 
Pyydän ystävällisesti ilmoittamaan osal-
listumisesta allekirjoittaneelle niin tiedän 
muonavahvuuden.
Sauna on tietysti lämmin, joten saunakamp-
peet mukaan!

      Tervetuloa t J Ekebom, sähköposti 
vuosaari-pirtti@live.fi

Syystalkoot ja tutustumiskäynti 
Spjutsundin piirimajalla 17.10.
Spjutsundin piirimaja tarjoaa oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- ja 
virkistyskäyttöön. Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset 
kutsutaan taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. 
Mukaan toivotaan uusia ja nuoria jäseniä jotka samalla voivat tutustua majaan ja toisiinsa. 

Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen ja pieniin remonttihommiin. 
Kokoonnumme majalla torstaina 17.10. klo 16.00 alkaen.  

Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan. Oikeaa muonituksen ja muun varustautumisen 
suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset  toimistolle sähköpostitse ti 15.10. mennes-
sä. Tarkemmat ajo-ohjeet saatte ilmoittautumisen yhteydessä: toimisto@hrup.fi
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Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Piiritoimisto

Helsingin Reservin Sanomat ilmestymis-
aikatauluun on tehty muutos. Syksyllä 
ilmestyy yksi kaksoisnumero. Lehden 
numerot 8 ja 9 yhdistetään. Yhdistys-
ten ja kerhojen tiedotuksesta vastaavia 
pyydetään huomioimaan muuttuneet 
aikataulut. 

Lehden ilmestymisajat ovat:

nro Aineistopäivä ilmestymis- 
  päivä

7. 2.9. 13.9.
8.—9. 7.10. 18.10.
10. 9.12. 20.12.

Helsingin Reservin Sanomien 
aikataulumuutos syksyllä 2013

Teksti: Jussi Kangaspunta 

Kuvat: Aaro Mäkelä

Kanta-Helsingin Reserviupseerit 
ry järjesti kevätretken Viroon 17.-
19.05.2013. Kevätretken tarkoituk-
sena oli erityisesti tutustua Viron 
puolustusvoimien vuosittaiseen 
pääsotaharjoitukseen Kevadtorm 
2013, joka järjestettiin Harjumaalla 
ja sen lähialueilla. Retkelle osallistui 
seitsemän henkilöä ja saavuimme 
perjantaina iltapäivästä Tallinnan 
satamaan, jossa meitä oli vastassa 
koko retken ajan isäntänämme an-
siokkaasti toiminut Madis Milling.

Sotaharjoitus kesti kokonaisuu-
dessaan 18 päivää ja siihen osallistui 
yhteensä yli 4000 varusmiestä, 
reserviläistä, Kaitseliitin jäsentä ja 

ammattisotilasta Virosta. Lisäksi 
joukkoja oli myös Iso-Britanniasta, 
Latviasta, Liettuasta ja Belgiasta. 
Vierailumme aikana pääsimme tu-
tustumaan harjoitusalueisiin, joissa 
meillä oli mahdollisuus tutustua 
käytännön toimintaan sekä käydä 
keskusteluja harjoitukseen osallis-
tuneiden kanssa. Pääsääntöisesti 
puhuimme suomea, mutta joiltakin 
osin kommunikointi tapahtui myös 
englanniksi.

Harjoitusalueet olivat yleisesti 
erittäin hyvässä kunnossa ja hyvin 
varustettuja. Erityisesti sotilaiden 
ja siviilien yhteistoiminta (Civil 
Military Cooperation, CIMIC) oli 
näkyvästi esillä vierailumme aikana. 
Harjoitukseen sisältyi myös kaikille 
kiinnostuneille avoin näytös Tallin-

nan TV-tornin läheisyydessä, jonne 
oli kerääntynyt useita katsojia.

 Majoituksemme oli järjestetty 
ampumakeskuksen yhteydessä sijait-
sevaan huolto- ja saunarakennuk-
seen ja siirtymiset harjoitusalueiden 
välillä teimme autolla. Harjoituksen 
lisäksi kävimme mm. Tallinnan Met-
säkalmiston hautausmaalla, jossa 
sijaitsee muistomerkki Suomen-
pojille ja vapaaehtoisille Suomen 
ja Viron vapauden puolesta 1941-
1944 taistelleille. Teimme vierailut 
myös vuonna 2012 lentosatamaan 
avattuun merimuseoon, Tallinnan 
TV-torniin sekä Viron suurimmalle 
vesiputoukselle Jägalaan.

Kuvia Kevadtorm 2013 harjoituk-
sesta osoitteesta: http://pildid.mil.
ee/KEVADTORM-2013.

Kevadtorm-harjoitus Virossa
Noin 8 metriä korkea ja 50 metriä leveä Jägalan vesiputous Jägäla joella.

Näytösharjoitus Tallinnan TV-tornilla.


