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Ruotsin puolustus on ollut myllerryksessä 
ja Ruotsi onkin tehnyt radikaaleja muutok-
sia puolustukseensa. Yleinen asevelvollisuus, 
kuten me Suomessa sen ymmärrämme, pe-
rustuu nykyisin vapaaehtoisuuteen. Ruotsissa 
kirjoitettiin, että 10 prosenttia suorituskyvys-
tä jäi, mutta 90 prosenttia kuluista jäi jäljelle.

Jalkaväkijoukot supistettiin minimiin, 
mutta kalliit puolustushaarat jäivät jäljelle. 
Toisin sanoen ilmavoimat ja merivoimat 
jäivät lähes entiselleen. Ruotsi pyrkii koulut-
tamaan reserviin noin 50000 miehen sodan 
ajan joukon. Joukko tulee olemaan hyvin kou-
lutettu ja hyvin varustettu ja se olisi nopeasti 
siirrettävissä toiminta-alueelle. Joukon määrä 
edellyttää noin 5000 koulutettavan määrää 
joka vuosi. Nyt määrästä on jääty lähes 2500 
vapaaehtoisella. Vaikka mainonta on ollut 
voimakasta.

Palvelukseen hyväksytyt suorittavat 
GMU-koulutuksen (Grundläggande militär-
utbilding), joka kestää 12 viikkoa. Koulutuk-
sen jälkeen sotilaalla on kolme mahdollisuut-
ta jatkaa joko reserviläisenä tai ammattisoti-
laana. Suoraan koulutuksen jälkeen sotilas voi 
jäädä ammattisotilaaksi joko maavoimiin tai 
merivoimiin. Kolmen kuukauden jatkokou-
lutuksen jälkeen reserviläinen voi jatkaa joko 
ammattiupseerina tai reservinupseerina pal-
velustaan. Tie voi johtaa myös erikoisupsee-
rin tehtäviin. Kolmas vaihtoehto on hankkia 
sijoitus Hemvärnetissä. Hemvärnetin sotilaat 
toimivat 80-prosenttisesti työelämässä ja 
käyttävät noin 20 prosenttia ajastaan sotilaal-
liseen koulutukseen. Hemvärnetin riveissä he 
sitoutuvat neljän- 13 vuorokauden palveluk-
seen vuosittain.

Tehtäviä siis löytyy runsaasti, mutta mistä 
koulutettavat. FBU (Förvarsutbildnarna) on 
ottanut tehtäväkseen kouluttaa nuoria koulu-
laisia eri tehtäviin ja antaa kuva puolustusvoi-
mista. 

Ruotsi ei Suomen tavoin kuulu Natoon, jo-
ten yksi luonteva tapa kehittää puolustuksen 
suorituskykyä on tehdä puolustussopimus. 
Ruotsin poliitikot eivät ole lämmenneet Nato-
jäsenyydelle. Puolustusliitto naapurien kanssa 
on monimutkainen, koska sekä Norja että 
Tanska kuuluvat Natoon. Puolustusyhteistyö 
Suomen kanssa olisi siis luontevaa. Suomes-
sa tehtiin kysely, jossa kansalaisilta kysyttiin 
mielipidettä mm puolustusliitosta Ruotsin 
kanssa. Peräti 61 prosenttia vastusti liittoa. 

Vastustusprosentti on samaa luokkaa Nato-
jäsenyyden vastustajien kanssa.

Ruotsalaiset ministerit ovat ehdottaneet 
puolustusyhteistyön tiivistämistä. Myös Suo-
messa tiiviimmälle yhteistyölle on tilausta ja 
valmiuksia. Joulukuussa esitellyssä Turvalli-
suusselonteossa sanotaan, että Suomen kykyä 
operatiiviseen yhteistoimintaan kehitetään 
lähialueilla. Selonteon mukaan Suomi tulee 
edistämään turvallisuus-, ulko- ja puolustus-
politiikassa yhteistyötä. 

Sotavarustuksen hinnan noustessa, on 
Suomi, kuten monet muutkin eurooppalaiset 
valtiot, pakotettu miettimään tulevaisuudessa 
EU:n sisällä yhteisiä kalustohankintoja. EU:n 
jäsenmaiden puolustusmenoista noin 50 pro-
senttia kuluu henkilöstökuluihin ja vain 20 
prosenttia käytetään investointeihin. Yhteiset 
hankinnat johtaisivat myös EU:n sisällä koor-
dinoidumpaan varojen käyttöön sekä mahdol-
lisesti rahan säästöön. 
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Vapauden ristin suurristi  
tykistökenraali P.V.Nenoselle.

60-vuotispäivänään tykistökenraali Nenonen kutsuttiin Suomen Kenttätykistön 
Säätiön kodin ensimmäiseksi asukkaaksi- Kunniajäsenyyksiä- Erilaisia lahjoja 
valokuvauslaboratoriosta ja saunan sisustuksesta höyläpenkkiin ja hiilihankoon 
asti.

Viettäessään tk. 6.pvnä 60-vuotispäiväänsä komentopaikassaan tykistökenraali 
Nenonen joutui lukuisten kunnianosoituksien kohteeksi. Erikoisesti puolustus-
voimiemme tykistö juhli Suomen tykistön perustajaa ja sen nerokasta kehittäjää.
Tasavallan presidentti lähetti juhlijalle seuraavan sähkeen: ”Merkkipäivän joh-
dosta lähetän parhaimmat onnitteluni toivottaen jatkuvaa menestystä ansiok-
kaassa työssänne puolustusvoimien hyväksi.”

Suomen marsalkka Mannerheim kävi henkilökohtaisesti onnittelemassa kenraa-
li Nenosta. Ojentaessaan kenraalille vapaudenristin suurristin marsalkka lausui: 
”Vastaanottakaa, Herra Kenraali, Suomen armeijan ja sen ylipäällikön sydämel-
liset onnittelut tämän merkkipäivänne johdosta sekä kiitollisuuden ilmaisu 25 
vuoden aikana Suomen puolustusvoimien hyväksi suorittamastanne ainutlaatui-
sesta työstä. Tämän kiitollisuuden ulkoisena tunnuksena minulla on ilo ojentaa 
Teille, Herra Kenraali, vapaudenristin suurristi.”
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ketjussa pettää niin f-kohta (kaupanteko) ei 
toteudu ja et anna edes mahdollisuutta luo-
da itsellesi ”kanta-asiakkaita”.

Sotilasliikuntatoimikunta piti oman työ-
pajansa 12.2 ja sen pohjalta syntyi idea ker-
hojen ja piirin yhteisestä kuukausittaisesta 
liikuntatapahtumasta. Toimikunta tulee 
työstämään tätä tuotetta edelleen 19.3 ja pi-
lottitapahtuma pidetään vielä ennen kesää. 
Tarkoitus olisi, että syyskuusta alkaen mei-
dän tuotteemme olisi käytössä. Tarkempaa 
lisäinformaatiota tulee vielä kevään aikana 
niin kerhojen hallituksille kuin myös jäsenil-
le. 

PS. Ilmoittautumiset kilpailijaksi tai rasti-
mieheksi 20-22.9 järjestettävään syysjotok-
seen voi käydä tekemässä osoitteessa www.
tornijotos.fi 

jyri.vilamo@gmail.com

Oliko 
ongelmana 

huono markkinointi 
vai eikö tapahtuma 
ollut yksinkertaisesti 
kiinnostava? 

Puheenjohtajilta

Tuotteista 
tapahtumasi

Huolehdi  
osaamisestasi

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

Puolustusvoimien säästöt ovat näkyneet 
reserviläisten osalta selkeimmin kertaus-
harjoitusten määrän romahtamisena. Viime 
vuonna kertausharjoituksissa koulutettiin 
vain muutama tuhat reserviläistä eikä muu-
tosta parempaan ole odotettavissa lähi-
vuosienkaan aikana. Kaikille osapuolille on 
selvä, että näin suuri leikkaus kertaushar-
joitusmääriin aiheuttaa sijoitetun reservin 
osaamiseen pysyvän vajeen, jota ei pystytä 
kuromaan umpeen enää jälkikäteen. Reser-
viläisten osaamisen lisäksi myös puolustus-
voimien henkilökunnan taidot reserviläisten 
kouluttamisessa uhkaavat rapistua. Vasta 
puolustusvoimauudistuksen jälkeen on ole-
massa suunnitelmat nostaa kertausharjoi-
tusten määrä 18000 reserviläiseen vuodessa. 
Reserviläisjärjestöissä myös tätä määrää on 
pidetty liian pienenä vaikka sodan ajan jouk-
kojen määrä on supistumassa noin kolman-
neksen nykyisestä. 

Reserviläiskoulutuksen kokonaistilan-
netta tarkasteltaessa täytyy muistaa myös 
vapaaehtoisen koulutuksen elementit. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
järjesti vuoden 2012 aikana yli 1 700 kou-
lutustapahtumaa, joista noin 1 100 oli 
suunnattu reserviläisille. Koulutukseen 
osallistui yhteensä yli 46 000 henkilöä, 
mikä on noin 10 prosenttia edellistä vuotta 
enemmän. Koulutustyypeistä eniten kasvoi  
puolustusvoimien, eli lähinnä aluetoimis-
tojen koulutusvastuullaan oleville joukoille 
MPK:lta tilaama koulutus, jonka osuus oli 
jo yli neljännes kaikista MPK:n tuottamista 
koulutusvuorokausista. Kun tähän lisätään 
sotilaallisia valmiuksia parantava koulutus, 
joka on pääsääntöisesti avointa kaikille re-
serviläisille, päästiin n. 50000 reserviläisille 
suunnattuun koulutusvuorokauteen. 

On selvä, että vapaaehtoisella koulutuk-
sella ei voida korvata kertausharjoituksia. 
Puolustusvoimien tilaamiin koulutuksiin 
kutsutuista reserviläisistä vain noin kol-
mannes osallistuu heille kohdennetuille 
kursseille. Lisäksi vapaaehtoiset koulutukset 
ovat kestoltaan keskimäärin selvästi ker-
tausharjoituksia lyhyempiä. Näistä syistä 
vapaaehtoinen koulutus on tehokasta jouk-
kojen koulutuksessa yleensä vain silloin, kun 

Teemaksi tähän pj:n palstaan päätin ottaa 
tapahtumien järjestämisen. HRUP:n hallitus 
piti 10.2 seminaarin, jossa se pohti piirin tu-
levaisuutta hieman pidemmällä aikajänteel-
lä. Itse osallistuin ryhmään, joka mietti kuin-
ka voisimme järjestää niin kerho- kuin myös 
piiritasolla parempia tapahtumia. Liian  
usein kuulemme, kuinka silloin ja tällöin 
yritettiin järjestää sitä sun tätä tapahtumaa 
mutta se jouduttiin peruuttamaan osallistu-
jien puutteen vuoksi. Oliko ongelmana huo-
no markkinointi vai eikö tapahtuma ollut 
yksinkertaisesti kiinnostava? Usein tämä jää 
järjestäjälle hämärän peittoon. Syntyi ajatus 
tuotteistamisesta. Tiivistettynä ”kaava” on 
seuraava:

a) Määritä kohderyhmäsi. Esim. jäsenet, po-
tentiaaliset jäsenet (RUK:n käyneet henkilöt 
jne...)

b) Selvitä kuluttajasi ongelma. (Esim. Nuori 
vänskä ei pääse aloittamaan pistooliammun-
taharrastusta)

c) Selvitä mitä tarvitaan ratkaisuksi. (Esim. 
Ampurata, aseita, ammuksia, maalitauluja, 
ratavuoro, valvoja, alkeiskurssi jne...).

d) Rakenna "tuote" eli edellisen kohdan yk-
sittäisistä osista rakennetaan nuorta vänrik-
kiä kiinnostava kokonaisuus, joka on tapah-
tumanjärjestäjän tuote.

e) Markkinointi eli kerro kohdeyleisölle, 
että sinulla sopiva tuote tarjolla (kirje, email, 
verkkosivut, soitto, lehti jne... ).

f ) ”Kaupanteko” eli nuori vänrikki tulee ja 
osallistuu tapahtumaan.

g) Jälkimarkkinointi eli muista pitää yhteyttä 
myös tapahtuman jälkeen. Näin saat luotua 
kanta-asiakkuutta.

Tätä kaavaa kun kopioidaan aina kohderyh-
män mukaan ja keskitytään jokaisen vaiheen 
huolelliseen toteutukseen niin lopputulok-
sena on onnistuneet ”kaupat” eli osallistujia 
tapahtumiin ja toimintaan. Jos joku kohta 

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

erikoistunut olennaiseen

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

www.hpplaw.fi

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

UPSEERILIITTO

kutsuttava joukko on poikkeuksellisen kiin-
teä, esim. maakuntakomppania. Sen sijaan 
vapaaehtoinen koulutus sopii hyvin yksilön 
sotilaallisen osaamisen kehittämiseen tehtä-
väkohtaisten kertausharjoitusten tapaan. 

Kevään Maapuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kursseista löytyy lisätietoja tästä 
lehdestä. Helsingin Reservin Sanomissa 
pyritään kuluvan vuoden aikana myös esit-
telemään aikaisempaa laajemmin reserviläi-
sille soveltuvia erilaisia koulutustapahtumia. 
Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu 
helpoimmin MPK:n verkkosivujen (www.
mpk.fi) kautta. Pääkaupunkiseudulla entistä 
useampi reserviläisille suunnattu kurssi to-
teutetaan tänä vuonna puolustusvoimien ti-
laamana koulutuksena, joten kaikille avointa 
reserviläiskoulutusta on tarjolla aikaisempaa 
vähemmän ja ”nopeat syövät hitaat” myös 
tässä asiassa. Toisaalta myös puolustus-
voimien tilaamille kursseille on joissakin 
tapauksissa mahdollista päästä mukaan jos 
kurssilla on tilaa. Asiaa kannattaa tiedustella 
kyseisen kurssin johtajilta, joiden yhteystie-
dot löytyvät kurssien kuvauksista. 

Toivon, että mahdollisimman moni pii-
rimme jäsen osallistuisi kuluvan vuoden 
aikana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
järjestämään koulutukseen joko kouluttaja-
na tai kurssilaisena. Se osoittaisi konkreet-
tisesti, että tiukassakin paikassa me reservi-
läiset tuemme säästöjen kurittamia puolus-
tusvoimia ottamalla vastuun suuremmasta, 
meille osittain kuulumattomasta osuudesta 
sodan ajan puolustusvoimien joukkojen 
osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. 
Aktiivista kevättä toivottaen, 

puheenjohtaja@helresp.fi

Jyri Vilamo > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja
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Jalkaväenkenraali Yrjö Keinonen 
palveli jatkosodassa joukkueenjoh-
tajana sekä komppanian päällikkönä. 
Mannerheim-risti hänelle myönnet-
tiin vuonna 1942. Puolustusvoimien 
komentajana Keinonen toimi 1965-
1969. 

Yrjö Keinonen oli hyvin kiistelty 
puolustusvoimien komentaja. Presi-
dentti Kekkosen määräyksestä hänet 
nimitettiin komentajaksi ohi useiden 
virkaiältään vanhempien kenraalien. 
Se tietenkin aiheutti näärää eikä hel-
pottanut tehtävien hoitoa. Hänestä 
sanottiin, että hän oli loistavat rinta-
maupseeri, mutta kehno puolustus-
voimien komentaja. 

Komentajakauden jälkeen Yrjö 
Keinonen kirjoitti useita omiin ko-
kemuksiin perustuvaa sotakirjoja. 
Aktiivisena henkilönä hän ei jaksa-
nut ilmeisesti olla tekemättä mitään 
ja siksi aloitti sotamuistelmiensa 
kirjoittamisen. Kaikkiaan Keinonen 
kirjoitti viisi sotakirjaa. Kirjat on 
kirjoitettu lähes 30 vuotta sodan 
päättymisen jälkeen, joten Keinosen 
muistikuvissa saattaa olla aukkoja. 
Lähdeaineistoksi ne eivät kelpaa, 
mutta tuskin niitä sellaisiksi on tar-
koitettukaan. 

Taistellen takaisin ilmestyi en-
simmäisen kerran jo vuonna 1971 
ja nyt Tammi on ottanut kirjasta jo 
7.painoksen.

Kirja on omiin kokemuksiin pe-
rustuva kiihkeätempoinen kuvaus 
jatkosodan viimeisistä kuukausista, 
jotka ratkaisivat Suomen kohtalon. 
Keinonen kuvaa elävästi, millaista 

rintamamiehen arki jatkosodassa oli. 
Suomalaiset sotilaat aloittavat 

vuoden 1944 suhteellisen rauhalli-
sesti jatkamalla asemasotaa: istuvat 
vartiossa, tekevät satunnaisia iskuja 
ja torjuvat vastavuoroisesti viholli-
sen pistohyökkäyksiä. Aikaa riittää 
puhdetöillekin.

Kevätkesä muuttaa kaiken. Ve-
näläiset iskevät Aunuksessa ja Kan-
naksella ennen näkemättömällä voi-
malla. Suomalaiset yrittivät kiivaasti 
torjua ylivoimaista vihollista, mutta 

lopulta oli pakko irtautua asemista ja 
aloittaa perääntymistaistelu.

Lähitaisteluja mies miestä vas-
taan, saarroksia, uuvuttavaa etene-
mistä tiettömässä korvessa, perään-
tymispaniikkia. Kapteeni Keinosen 
miehet kokevat korpisodan kaikki 
puolet.
Kirjan loppuun on sisällytetty hyviä 
karttoja joukkojen sijoittumisesta 
sekä taistelujen etenemisestä. Ne 
selventävät hienosti luettavan teks-
tin sisältöä.

Takaisin Karjalaan kertoo Hämees-
sä evakkona olleen Rämön perheen 
paluusta Kannakselle jatkosodan 
aikaan. Vuonna 1935 Muolaassa 
Karjalan Kannaksella syntynyt Las-
si Rämö kertoo kirjassaan oman 
perheensä vaiheista. Takaisin Kar-
jalaan kuvaa paitsi karjalaisen evak-
kokansan traagisia vaiheita ja sodan 
julmuutta myös yhteisöllisyyttä ja 
kotiseuturakkautta. Sodan jäljet ko-
tikylässä olivat hirvittävät, mutta 
talkoilla ja kekseliäisyydellä tuhou-
tunut tila saatiin asuttavaan kuntoon 
ja perhe pääsi muuttamaan takaisin 
– kunnes tuli aika lähteä uudelle 
evakkomatkalle.
Pieni pika-asutustila Tammelassa 
sai jäädä, kun Lassi Rämön isä haki 
muuttolupaa kotikyläänsä, jossa oli 
taisteltu kahteen kertaan. Matkaan 
hän lähti aluksi yksin. Työtä oli val-
tavasti, sillä kodista oli jäljellä kolme 
savupiippua ja kaikista tarvikkeista 
oli pula. Perhe seurasi perässä kun 
väliaikainen asumus oli saatu raken-
nettua navetan tiiliseinien suojaan. 
Kaikki nuorimmasta vanhimpaan 
osallistuivat tilan töihin ja apuna 
maatöissä rehki myös venäläinen so-
tavanki, Pekko.
Elämä asettui uomiinsa pikkuhiljaa. 
Kauppaa käytiin mustassa pörssissä, 
missä kovinta valuuttaa olivat voi ja 
sianliha. Lapset palasivat kouluun, 
ja kodin ilme koheni, kun vähitellen 
saatiin hankittua mattoja, verhoja ja 
huonekaluja. Sota oli kuitenkin koko 
ajan läsnä. ”Jokapäiväistä elämää 

olivat sotaleikit metsässä, tykkien 
jyske ja valojuovien kaaret rintamal-
ta sekä kylän ylitse syöksähtelevät 
lentokoneet”, Lassi Rämö muistaa. 
”Talvisodan syttyminen, pakoon 
lähteminen ja siitä alkanut, kymme-
nen vuotta kestänyt monivaiheinen 
evakkoaika ovat tallentuneet selkeä-
nä kuvien nauhana muistin lokeroi-
hin”, Rämö kertoo. Evakkoperheen 
poika ehti asua noiden kymmenen 
vuoden aikana kahdeksassa eri pai-
kassa. Valoisimpana evakkovaiheena 
hän pitää aikaa keväästä 1942 kesään 

1944, jonka perhe vietti kotona Kan-
naksella.
Aineksia kirjaan Rämö on ammenta-
nut sekä omista että Markus-veljen 
muistoista, perheessä kerrotuista 
tarinoista, yleisestä historiasta, pitä-
jien historioista sekä alueella taistel-
leiden joukko-osastojen sotapäivä-
kirjoista.

Lassi Rämö 
Lassi Rämö on syntynyt 1935 Muo-
laassa Karjalan Kannaksella. Hän 
asuu nykyään Helsingissä. Rämö on 
aikaisemmin kirjoittanut perheensä 
sota-ajan vaiheista kirjassa Evakko-
lapset.

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Karjalaisen evakkoperheen tarina 
kotiinpaluusta Kannakselle

Yrjö Keinosen kirja jatkosodasta 
 Kaikkiaan 

Keinonen kirjoitti 
viisi sotakirjaa. 
Kirjat on kirjoitettu 
lähes 30 vuotta 
sodan päättymisen 
jälkeen, joten 
Keinosen muistiku-
vissa saattaa olla 
aukkoja. 

 Työtä oli 
valtavasti, 
sillä kodista oli 
jäljellä kolme 
savupiippua ja 
kaikista tarvik-
keista oli pula. 

Lassi Rämö, Takaisin Karjalaan

Gummerus 2013, ISBN 978-951-20-9131-7, 191 sivua 

Yrjö Keinonen, Taistellen takaisin

Tammi 2012, ISBN 978-951-31-6872-8, 235 sivua

Väinö Tanner – unohdetut päiväkirjat

”Siinä nyt ollaan. Suomi on tänään 
saanut kahden suurvallan vaatimuk-
set selville ja on niiden välisessä pu-
ristuksessa.”  (kirjoitti Väinö Tanner 
23.6.1944.)

Suomen hallitus ja sodanjohto 
ymmärsivät viimeistään Stalingradin 
taistelujen jälkeen vuonna 1943, että 
Saksa häviää sodan liittoutuneita 
vastaan. Siksi Suomen oli syytä 
pyrkiä erillisrauhaan Neuvosto-
liiton kanssa, joka kuitenkin vaati 
ehdotonta antautumista. Se olisi 
merkinnyt puna-armeijan marssia 
Helsinkiin ja maan miehitystä.

Saksa uhkasi lopettaa elintärke-
än apunsa, jos Suomi ryhtyisi edes 
neuvottelemaan rauhasta. Kuu-
kausi kuukaudelta tilanne kiristyi. 
Sotaväsymys alkoi painaa miesten 
mieliä rintamalla. Kotirintama alkoi 
horjua. Eteensä katsovat poliitikot, 
kuten Urho Kekkonen, valmistelivat 
asemiaan sodanjälkeistä Suomea 
varten. Kohta alkoi tulimyrsky Kan-
naksella.

Kiihtyvän virran pyörteessä oli 
kourallinen miehiä, jotka kestivät. 
Presidentti Risto Ryti, ministeri 
Väinö Tanner ja marsalkka Manner-
heim olivat tärkeimmät ratkaisijat. 
Unohdetut jatkosodan päiväkirjat 
vuosilta 1943-1944 todistavat Tan-
nerin aikaisemmin tiedettyä paljon 
keskeisemmäksi kansakuntaa koos-
sapitäväksi voimaksi.

Dosentti Hannu Rautkallio on 
löytänyt sodanaikaisen Suomen 
Washingtonin-suurlähettilään Hjal-
mar Procopén jälkeen jääneiden 

papereiden joukosta Väinö Tannerin 
päiväkirjan Standfordin yliopistossa 
sijaitsevasta Hoover Instituutin ar-
kistosta.

Tannerin teksti on karussa to-
teavuudessaan hyytävää luettavaa. 
Sota-ajan hallitus ei tehnyt yhtään 
merkittävää päätöstä ilman Mos-
kovan parjaamaa Tanneria. Väinö 
Tannerin unohdetut päiväkirjat ovat 
hieno dokumentti kansakuntamme 
kohtalonhetkiltä.

Hannu Rautkallio- Lasse Lehtinen, 
Väinö Tannerin unohdetut 
päiväkirjat

Paasilinna 2011, ISBN 978-952-5856-48-4,  
308 sivua

Risto Ryti syntyi 1889 Huitti-
sissa. Lakimieheksi hän valmistui 
1909. Suomen Pankin pääjohtajana 
hän toimi 1923-1943 sekä 1944-1945. 
Suomen pääministerinä Ryti toimi 
vuosina 1939-1940. Tasavallan pre-
sidentiksi hänet valittiin 1940, jossa 
tehtävässä hän toimi vuoteen 1944. 
Sotasyyllisenä hänet tuomittiin 10 
vuoden kuristushuonerangaistuk-
seen, josta hän vapautui vuonna 
1949.
 Hjalmar J. Procopé kuljetti keväällä 
1945 salaa Yhdysvaltoihin Risto Ry-
tin muistelmat. Arkaluontoiseksi ar-
vioitu materiaali hautautui Hoover-
instituutin arkistoon.

Tutkija Hannu Rautakallio on 
nyt toimittanut Rytin muistelmat 
sotavuosilta. Ne paljastavat Manner-
heimin ja Rytin suhteen jännitteet 
sekä salaiset yhteydet Yhdysvaltoi-
hin, Isoon-Britanniaan ja Ruotsiin. 
Muistelmissa kerrotaan Rytistä ul-
kopolitiikan todellisena johtajana ja 
suursodan kulun tarkkavainuisena 
ennakoijana.

Talvisodan pääministeri ja jatko-
sodan presidentti loi henkilökohtai-
silla ratkaisuillaan kesällä 1944 ne 
edellytykset, jotka veivät kansakun-
nan sodasta rauhaan. Ryti otti kan-
taakseen vastuun sekä jatkosodasta 
että Ison-Britannian sodanjulistuk-
sesta.

Muistelmat asettavat Risto Rytin 
lopullisesti kansallisen itsenäisyy-
temme historian kunniapaikalle, 
arvostettujen valtiomiestemme rin-
nalle.

Hannu Rautkallio on suoma-
lainen dosentti, historiantutkija ja 
kirjailija. Hän oli ensimmäinen suo-
malainen tutkija, joka aloitti työnsä 
vuonna 1991 avautuneissa entisen 
Neuvostoliiton kommunistipuolu-
een NKP:n arkistoissa Moskovassa.

Hän on julkaissut 1980-luvun 
alusta lukuisia tutkimuksia II maa-
ilmansodan ja kylmän sodan ajalta 
Suomen asemasta suurvaltojen po-
litiikassa sekä juutalaisten tuhosta, 
holokaustista.

Hannu Rautkallio (toim), Risto 
Ryti- Sota-ajan muistelmat 

Paasilinna 2012, ISBN 978-952-5856-55-2,  
391 sivua

Risto Rytin muistiinpanot
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Teksti: Veikko Luomi

Suomi on kouluttanut ns. itsenäi-
sen alussuojausosaston (Autonomo-
us Vessel Protection Detachment) 
käytettäväksi EU:n merirosvouden 
vastaisessa operaatio Atalantassa 
Afrikan sarven suunnan merialueel-
la. Hanke on kohdannut Suomes-
sa arvostelua, kuten moni muukin 
kansainvälinen operaatio. Vaikutel-
makseni on tullut, ettei merirosvou-
den vastaisen toiminnan laajuutta ja 
merkitystä aina tunneta tai haluta 
tunnustaa.
 Operaatio Atalantan toimialue 
on hyvin laaja, lähes neljä miljoo-
naa neliökilometriä. Alueen laajuus 
johtuu siitä, että merirosvot ovat 
laajentaneet toimintansa ulottu-
maan noin 2000 km:n etäisyydelle 
Afrikan rannikolta. Toimialuee-
seen sisältyy Punaisen meren ete-
läosa, Adenin lahti ja suuri alue 
Intian valtamerta. Alue on yli kym-
menen kertaa Suomen kokoinen. 
 Niin merirosvouden torjun-
ta- kuin merirosvojen toiminta-
alueeseen sisältyvät siten meriväylät 
Persianlahdelle ja Suezin kanavalle. 
Persianlahden merkitystä energia-
huollon kannalta ei tarvinne selittää, 
Suezin kanavasta riittänee maininta, 
että lähes kymmenesosa maailman 
kansainvälisestä kauppamerenkulus-
ta kulkee kanavan kautta; kanava ly-
hentää edestakaista matkaa esimer-
kiksi Englannin kanaalin ja Omanin 
lahden välillä yli 20 000 km verrat-
tuna Afrikan eteläkärjen kiertämi-
seen.

Merirosvouden vastaisella toi-
minnalla on siis ensiarvoisen tärkeä 
merkitys koko maailmantaloudelle, 
ei siis pelkästään Somalian elintar-
vikehuollolle, kuten usein ajatellaan. 
Suomi, jonka ulkomaankaupasta 
lähes 90 prosenttia kulkee meritse, 
tuntee heti kustannuksissaan, jos 
merenkulku vaikeutuu ja niin rahti-
maksut kuin vakuutuksetkin kallis-
tuvat. Pitkät vientietäisyydet ovat jo 
nyt kilpailukykymme hankaluutena, 
minkä vientiteollisuus tuntee pa-
remmin kuin hyvin.

Kirjoitushetkellä on tuoreimmis-
ta kymmenestä merirosvousvälikoh-
tauksesta viisi tapahtunut Adenin 
lahdella, siis reitillä Sueziin, yksi 
Omanin lahdella ja loput Somali-
an rannikkoalueella. Uhanalaisista 
aluksista kolme oli öljy- tai maakaa-
sutankkereita, yksi hinaaja ja loput 
muita rahtialuksia.

Merirosvojen päätavoite ei ole 
kaapata elintarvikkeita, vaan aluksia 
ja niiden miehistö lunnasrahojen 
toivossa. Taustalla saattaa osin olla 
myös järjestelmällinen terroritoi-
minta ns. läntistä maailmaa vastaan.

On ymmärrettävää, että kansain-
välinen yhteisö torjuu merirosvoutta 
laajoin yhteisin ponnistuksin. EU:n 
Atalanta-operaation lisäksi alueella 
toimivat mm. Nato sekä Intia, Ja-
pani, Kiina ja Venäjä. Toiminta pe-
rustuu YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmiin ja kansainväliseen 
lakiin. EU ja muut tahot ovat kiin-
teässä yhteistoiminnassa sovitun 
työnjaon mukaisesti, jotta toiminnan 
päällekkäisyydet ja aukot jäisivät 

mahdollisimman vähiin. Vastatoi-
milla on ollut hyviä tuloksia; viime 
vuosikymmenen loppupuolella 
voimakkaasti kasvanut rosvous on 
saatu jyrkästi vähenemään.

Jostain, ehkä propagandistisesta 
syystä, on Suomen toiminta haluttu 
esittää kokonaisuudesta erillisenä, 

eikä ole haluttu sanoa ääneen sitä-
kään, että kansainvälinen yhteisö 
torjuu piraatteja myös puhtaan it-
sekkäistä syistä, eikä vain Somalian 
humanitaarisen aseman parantami-
seksi.

Atalanta-operaatioon osallistu-
misen ja vaikkapa kertausharjoi-

tustilanteen rinnastaminen ontuu 
pahasti. Suomen alussuojausosasto 
on kokonaisuuden harkittu osa.

Lisää asiasta verkossa mm. osoit-
teessa http://eunavfor.eu/

Teksti: Inka Koskenvuo 

Kuva: Pekka Tuunanen

Nuoria halutaan kannustaa ja in-
nostaa mukaan varautumis- ja tur-
vallisuuskoulutukseen Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksessä. Nuorten 
koulutuksen kehittäminen on eräs 
yhdistyksen koulutuksen painopis-
tealue vuonna 2013. ”On tärkeää että 
nuoret haluavat ja osaavat ottaa vas-
tuuta myös kurssin järjestelyistä ja 
näkevät sen mahdollisuutena kehit-
tyä sekä oppia uusia hyödyllisiä tai-
toja”, korostaa MPK:n koulutussuun-
nittelija Katrina Carlson . 

Työryhmä kehittämään 
nuorten koulututusta 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen 
on asettanut vuoden 2013 ajaksi työ-
ryhmän, jonka tehtävänä on tehdä 
ehdotus nuorten koulutuksen ke-
hittämisestä MPK:ssa. Työryhmän 
puheenjohtaja toimii opetusneuvos 
Pekka Iivonen opetushallituksesta 

sekä nuorten edustajat Suomen Am-
mattiin Opiskelevien Liitosta (SA-
KISTA), Suomen Lukiolaisten liitos-
ta ja Kehitysvammaisten palvelusää-
tiöstä. ”On mielestäni hienoa, että 
nuoret otetaan mukaan ideoimaan ja 
kehittämään heille suunnattua kou-
lutusta, tuumii koulutussuunnittelija 
Katrina Carlson. ”Heidän ääntään 
tulee kuunnella heille suunnatun 
koulutuksen kehittämisessä”. 

Nuorten koulutustarjonta 
kiinnostaa
MPK:n koulutustarjonnassa oli vuo-
sina 2010-2011 yhteensä noin 100 
nuorille tarkoitettua kurssia. Se oli 
noin 3 prosenttia kurssien kokonais-
määrästä. Nuoria osallistui MPK:n 
kursseille vuosina 2002-2009 yh-
teensä noin 19  825 henkilöä. Nuo-
riksi on luokiteltu alle 20-vuotiaat. 
Lukiolaisten turvakursseilla tyttöjen 
osuus kaikista nuorista on usein ol-
lut 2/3. ”On tärkeää, että kurssin si-
sältö ja laajuus on sovittu yhteistyös-
sä oppilaitosten kanssa, sillä näin 

kurssilaiset myös saavat opintopis-
teen kurssista”, muistuttaa koulutus-
suunnittelija Katrina Carlson. 

Tarjonnassa myös 
erityiskursseja 
Koulutustarjonnassa on ollut myös 
erityisnuorille tarkoitettua koulutus-
ta esimerkiksi maahanmuuttajataus-
taisille nuorille, kehitysvammaisille, 
viittomakielisille ja oppimisvaike-
uksista kärsiville nuorille. Tällaisia 

kursseja on ollut yhteensä muutamia 
kymmeniä vuodessa. Erityisen suo-
sittuja ovat olleet sellaiset kurssit, 
joissa on tutustuttu puolustusvoi-
mien toimintaan. Näiden kurssien 
nimi on ollut yleensä ” Intti tutuksi” 
-tyyppiä. 

Tavoitteena nuorten kursseja 
jokaisessa maakunnassa
Tavoitteena on, että vuoden 2014 
koulutustarjonnassa jokaisessa 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
piirissä olisi tarjolla kursseja nuoril-
le, kertoo MPK:n toiminnanjohtaja 
Pekka Tuunanen. ” MPK:ssa nuoret 
voivat toimia koulutettavina, kou-
luttajina, kurssinjohtajina ja jopa 
harjoituksen johtajina. Meillä on esi-
merkkejä lukiolaisten turvakurssil-
ta, jossa kouluttajana toimii entinen 
kurssilainen, joka on myöhemmin 
päätynyt sotilasuralle, toteaa Tuuna-
nen. 

Merirosvouden vastustaminen on Suomen etu

Merirosvot avasivat tulen hollantilaista HNMLS Rotterdamia vastaan 24.10.2012. Hollantilaisalus vastasi tuleen voimankäyttö-

säännöstön mukaisesti, jolloin merirosvot kärsivät henkilöstötappioita. Merirosvoalus syttyi tuleen, henkiin jääneet merirosvot 

joutuivat jättämään aluksensa. (Kuva Nato Maritime Command) 

Nuorten koulutuksen 
kehittämiseen 
panostetaan

Koulutus on tuottanut tuloksia.
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”Viipuri, seisot kuin kallio 
meressä, seisonut ennen jo 
tulessa ja veressä, kertoa voivat 
sen muurisi harmaat, isänmaan 
kohtalot kolkot ja armaat. 
Viipuri! Et sinä sortua saa. Jos 
sinä seisot, seisovi maa.” 

Teksti ja kuvat: Göran Lindgren

Näin kuuluivat viimeiset säkeet 
Eino Leinon 14.9.1912 julkaistusta 
runosta Viipurin vartio. Runo oli 
osa suomalaisten puolustustaistelua 
maamme venäläistämiskampanjan 
aikana. Kampanjan kohteena oli mm 
Viipurin hovioikeus.

Viipuri vapaussodassa 
Viipuri oli tärkeä venäläinen varus-
kuntakaupunki. Siellä oli myös kaik-
kien Suomen suuriruhtinaskunnan 
venäläisjoukkojen esikunta. Sotavä-
keä siirtyi sieltä kuitenkin vähitellen 
ensimmäisen maailmansodan aikana 
Venäjälle. Vapaussotamme alkoi itse 
asiassa Viipurissa ennen ”tammi-
sunnuntaita”, kun kaupungin ja lähi-
seudun suojeluskuntalaiset yrittivät 
vallata Viipurin. Punaisten ja heitä 
tukevien venäläisjoukkojen vastus 
oli kuitenkin liian kova. Niinpä suo-
jeluskuntalaiset joutuivat siirtymään 
Viipurinlahden Venäjänsaareen ja 
sieltä parin päivän kuluttua Pietarin 
rautatien poikki Antrean suuntaan 
valkoisten puolelle. Viipuri oli pu-
nainen 29.4.1918 saakka. Silloin Vii-
purin saartaneet valkoiset vapautti-
vat sen. Näin päättyi 208 vuotta kes-
tänyt venäläisen varuskunnan aika. 

Kehitys maan 
kakkoskaupungiksi
Viipuri kasvoi 1920- ja 1930-luvulla 
voimakkaasti mm esikaupunkialu-
eiden liitosten kautta. Sen väkiluku 
oli ennen talvisotaa noin 86 000. 
Viipurista kehittyi maan tärkein va-
ruskuntakaupunki, keskeinen maa-
kunnallinen koulu- ja sairaalakau-
punki, satamakaupunki, liikenteen 
ja kaupan keskus ja monimuotoisen 

kulttuurin kehto. Viipuri kiistatta 
kansainvälisin kaupunkimme. Siel-
lä puhuttiin suomen lisäksi ruotsia, 
saksaa, venäjää ja omaa sekakieltä, 
”rotwelshiä”. Kaupunkia rakennettiin 
kiihkeästi. Sen maamerkeiksi nousi 
lukuisia komeita rakennuksia ja van-
hoja kunnostettiin huolella.

Talvisota 
Talvisota syttyi 30.11.1939. Sotaan 
valmistautumaton Viipuri sai kokea 
sodan kauhut ensimmäisten joukos-
sa, kun vihollisen lentokoneet pom-
mittivat lähinnä kaupungin eteläisiä 
pientaloalueita. Suurin osa Viipurin 
asukkaista näki kotikaupunkinsa 
sodan ensimmäisinä päivinä vii-
meisen kerran, kun oli pakko lähteä 
evakkoon. Sota sujui aluksi hyvin, 
mutta helmikuussa vihollinen pääsi 
läpimurtoon Summassa, vain muu-
taman kymmenen kilometrin päässä 
Viipurista. Sitkeästä puolustuksesta 
huolimatta vihollinen oli parin vii-
kon kuluttua Viipurin edustalla. Kun 
12.3.1940 solmittu Moskovan pakko-
rauha lopetti vihollisuudet seuraava-
na päivänä, vihollinen oli onnistuttu 
pysäyttämään kantakaupungin edus-
talle Patterinmäen tasalle. Vihollinen 
ei siis onnistunut valtaamaan kau-
punkia sodan aikana. Kaupunki kär-
si erittäin pahoja vaurioita jatkuvissa 
pommituksissa. Uudet isännät saivat 
haltuunsa rauniokaupungin.

Viipuri vallattu! 
Kesällä 1941 toinen maailmansota 
laajeni, kun Saksa hyökkäsi Neuvos-
toliittoon. Suomi, joka oli joutunut 
valitsemaan ”pirun ja perkeleen vä-
lillä” (Paasikivi), oli jälleen sodassa. 
Suomalaiset joukot valtasivat Viipu-
rin takaisin taitavalla saarrostusliik-
keellä 29. 8.1941. Elokuun viimeisenä 
päivänä järjestettiin Torkkeli Knuu-
tinpojan torilla paraati Viipurin valta-
uksen kunniaksi. Viipurista tuli aluksi 
sotilashallinnon alainen, eikä siviileil-
lä ollut vielä asiaa kaupunkiin.

Jo talvisodassa Viipuri oli vau-
rioitunut pahasti. Puna-armeijan 
hävitystyöt ja valtauksen jälkeisten 
radiomiinojen räjähdykset täydensi-

vät tuhoa. Niinpä valtauksen jälkei-
sessä katselmuksessa voitiin todeta 
kaupungin 6287:stä rakennuksesta 
vain 510 täysin ehjiksi. Kokonaan tu-
houtuneita tai korjauskelvottomiksi 
vaurioituneita rakennuksia oli 3807. 
Kadut saatiin kulkukelpoisiksi vähällä 
raivauksella. Arvokkaimmat raken-
nukset, Viipurin linna, kellotorni ja 
Pyöreä torni olivat paikoillaan. 1930 
-luvulla valmistunut hieno sotilas-
sairaala, diakonissalaitoksen sairaala, 
kasarmit ja maakunta-arkisto olivat 
säilyneet. Paljon korvaamatonta oli 
kuitenkin tuhoutunut. 

Korjaustyöt saatiin käyntiin ja 
elämä elpyi nopeasti. Paluumuuttajia 
alkoi virrata kaupunkiin, mutta kaikki 
eivät kuitenkaan voineet tai halun-
neet palata. Kesään 1944 mennessä 
kaupungin asukasluku oli vain runsas 
kolmannes talvisotaa edeltävästä. 
Sotilaita oli kuitenkin runsaasti sen 
lisäksi. 

Kesäkuu 1944 ja ”Viipurin 
viimeinen päivä”
Pitkän asemasodan jälkeen Neu-
vostoliitto aloitti suurhyökkäyksen 
Kannaksella 9.6.1944. Kun suoma-
laiset eivät kyenneet pidättelemään 
nopeasti etenevää vihollista Kannak-
sella, sota uhkasi jälleen Viipuria, ja 
kaupunkilaisten oli jätettävä jälleen 
kaupunkinsa. 14.-15.6. vihollinen 
pommitti raskaasti Viipurin ratapiho-
ja, ja tämä laukaisi viivytetyn evaku-
ointipäätöksen. Siviilien tuli poistua 
kaupungista viimeistään 18.6. aamu-
varhaisella. Silloin neuvostojoukot 
olivat edenneet jo kaupungin lähitun-
tumaan.

Viipurin kaupungin puolustajak-
si määrättiin jääkärieversti Armas 
Kempin komentama 20.Prikaati, joka 
oli perustettu loppuvuodesta 1943 ja 
oli pääosillaan ollut tie- ja metsätöis-
sä Aunuksessa. Se kuormattiin juniin 
15.-17.6. Viimeiset Viipurin puolusta-
jat purettiin junasta Tammisuon ase-
malla kesäkuun 20. päivän aamuna, 
eli samaan aikaan jolloin puna-armei-
ja oli Viipurin toisella laidalla. Prikaa-
tin taisteluosien valmistautumisaikaa 
oli vain vajaat kaksi vuorokautta.

Tällä kertaa kaupunkia ei pystytty 
puolustamaan. Monet niin materiaa-
liset kuin käyttäytymistieteellisetkin 
tekijät vaikuttivat tappioon. Johtami-
sessakin oli puutteita. Kaiken kaikki-
aan Aunuksesta siirretty 20. Prikaati 
ei ollut saamansa vaativan tehtävän 
tasalla. Kun IV Armeijakunta, jolle 
prikaati oli alistettu, ei kyennyt sitä 
tukemaan, kaupunki menetettiin käy-
tännössä lähes taistelutta. Pettynyt 
Ylipäällikkö luonnehti tapahtunutta 
sotahistorialliseksi skandaaliksi. 

Ei tästä edemmäs! 
Miehitettyään Viipurin kantakau-
pungin vihollinen ei kuitenkaan 
kyennyt jatkamaan hyökkäystä suo-
raan liikkeestä. Viipurin lukuisten 
siltojen räjäytys esti sen panssareita 
toimimasta. Viipuriin ruuhkautui 
myös ylettömästi kaupungin valtaa-
misesta innostuneita neuvostojouk-
koja, ja niiden hyökkäysryhmityk-
seen saaminen vei aikaa. Vihollis-
joukkojen komentajilla ei myöskään 
ollut jatkokäskyjä, joita jouduttiin 
odottamaan. Kannaksen suurhyök-
käys ja sen huipentuma, Viipurin 
valtaus, olivat sujuneet täysin suun-
nitelmien mukaisesti. Tämä saattoi 

tulla neuvostojoukkojen ylijohdol-
lekin yllätyksenä, joten jatkokäskyt 
kyettiin antamaan viiveellä. Niinpä 
vihollinen kykeni jatkamaan hyök-
käyksiään vasta 22.6. ja täydellä voi-
malla silloinkin illan suussa.

Tämä aikalisä tuli suomalaisille 
taivaan lahjana. Puolustuksen järjes-
telyt Viipurin länsipuolella Kivisillan 
salmen maastossa olivat olleet hyvin 
epämääräisiä kunnes paikalle ehti 
22.6. iltapäivällä Itä-Karjalasta junal-
la tuotuun 17.Divisioonaan kuuluva 
ruotsinkielinen 61.Jalkaväkirykment-
ti. Se onnistui yhdessä puolustuksen 
tueksi kootun voimakkaan tykistön 
ja ilmavoimien tuella torjumaan 
kaikki vihollisen yritykset jatkaa 
hyökkäystä Viipurista suoraan län-
teen. Näistä asemista ei sitten läh-
detty ennen aselepoa, joka solmittiin 
3.9.1944. Tämä Tienhaaran taistelun 
nimen saanut torjuntavoitto oli 
lajissaan ensimmäinen. Sitä seura-
sivat onnistumiset Tali-Ihantalan 
suurtaisteluissa, Viipurinlahdella, 
Vuosalmella, Laatokan Karjalassa 
ja lopuksi elokuussa Ilomantsissa. 
Nämä torjuntavoitot avasivat meille 
tien rauhaan. 

Viipuri sodan jaloissa

Viipurin kellotorni, vanhan tuomiokirkon torni, mittaa taas aikaa, joka tuntuu 

tässä maisemassa seisahtuneen. Tornin juurella on yksi Kannaksen suomalaisista 

kenttähautausmaista. 

Tässä talossa Kalevankadun ja Valtakadun risteyksessä sijaitsi 20.6.1944 aluksi II P/20.Prikaatin komentopaikka. Aivan perustellusti pataljoonan komentaja majuri Bäckman siirsi komentopaikkansa noin 500 m 

taaksepäin. Kohtalokasta oli kuitenkin se, että hän unohti ilmoittaa siirrosta komppanioilleen! Talo on edelleen paikallaan ulkoasultaan ehostettuna. 
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  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

Matkalla on tarkoitus tutustua 
Viipurin historiaan ja eritoten tais-
teluun Viipurista kesäkuussa 1944. 
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 
seurauksena syntyneessä varsin 
sekavassa tilanteessa suomalaiset 
joukot joutuivat perääntymään kau-
pungista vain päivän kestäneiden 
taisteluiden jälkeen. Puolustuksen 
epäonnistumista pidettiin aikoinaan 
katastrofina jonka syitä on eri nä-
kökannoilta tarkastellen analysoitu 
aina näihin päiviin saakka. Aiheen 
viimeisimpien tutkimusten tuloksis-
ta on meille paikan päällä kertomas-
sa asiantuntijaoppaanamme toimiva 
sotahistorian tutkija Göran Lind-
gren.

Menomatkalla saamme myös 
harvinaisen tilaisuuden tutustua 
kunniaveteraanimme Antti Hent-
tosen kotitaloon Antreassa. Taloa 
isännöi Antin veli, joka edustaa 
talon omistajien suvussa jo yhdettä-
toista polvea. Nautimme retkikahvit 
ja kuulemme samalla ehkä Karjalan 
historiaa ja nykypäivää aidossa ym-
päristössä. 

Tiistai 28.5.2013
07:00 Lähtö Helsingistä Manner-
heimin ratsastajapatsaan ja Kiasman 
edestä tilausliikenteen bussipysäkiltä 
Vihdin Liikenne Oy/VL Matkojen 
turistibussilla.

Ajamme Kouvolan ja Lappeen-
rannan kautta Imatralle; mahdolli-
suus omakustanteiseen lounaaseen 
ABC Viipurinportissa.

Rajan ylityksen jälkeen ajamme 
Enson ja Jääsken kautta Antreaan, 
missä tutustumme kirkonmäkeen 
ja hautausmaahan sekä vierailem-
me sotaveteraani Antti Henttosen 
kutsumina Henttosten kotitalolla ja 
nautimme siellä retkikahvit.

Palaamme Antrean keskustaan, 
ajamme Kuukaupin sillalle, ylitäm-
me mahtavan Vuoksen ja lähestym-
me Viipuria idästä reittiä Kavantsaa-
ri, Ihantala, Portinhoikka sekä ajam-
me kesän 1941 tapaan ”vapauttajina” 
kaupunkiin ja majoitumme hotelli 
Viipuriin (ent. Knut Posse).

20:00 Illallinen hotellin ravinto-
lassa.

Keskiviikko 29.5.2013
08:00 Aamiainen hotellissa.
09:00 Päivän pääteema on Vii-

purin taistelu 20.6.1944. Ajamme 
Viipurin keskustan läpi Karjalan 
kaupunginosaan (Loikkasiin), 
Pappilanniemeen ja sieltä edelleen 
Kiesilään, Ristimäkeen ja Patterin-
mäelle tutustuen 20. Pr:n III, IV ja 
II Pataljoonien asemiin ja tapahtu-
miin niiden vastuualueilla.

14:00 Lounas Traktir  na 
Rzhevskom -ravintolassa Patterin-
mäen tuntumassa.

15:30 Jatkamme Viipurin tais-
telun keskeisten näyttämöiden tut-
kimista ensin bussilla ajaen ja sitten 
kävellen Punaisenlähteentorin ja 
Alvar Aallon kirjaston tuntumassa. 
Sieltä siirrymme kävellen lähellä ole-
vaan hotelliimme.

20:00 Illallinen ravintolassa Pyö-
reä Torni.

Torstai 30.5.2013
08:00 Aamiainen hotellissa.

09:00 Lähtö hotellista, matkata-
varat bussiin; bussi vie meidät van-
haan kaupunkiin, Viipurin  vanhan 
tuomiokirkon raunioille, mistä 
kävelemme Torkkeli Knuutinpojan 
torille, Viipurin valtausparaatin 
1941 näyttämölle. Sieltä jatkam-
me kävellen Viipurin linnaan.  
Tutustumme linnaan ja siellä oleviin 
museoihin, joiden näyttelyt kertovat 
kaupungin historiasta, Suomen ajas-
ta ja Viipurista sodan jaloissa. 

Tämän jälkeen kävelemme Lin-
nansiltaa Terveniemen puolelle.

13:00 Lounas ravintola Ruski 
Dvor'in vanhassa ruutikellarissa.

14:30  Bussi vie meidät Kauppa-
torille; vapaata aikaa kaupungilla.

16:00 Paluumatka alkaa. Sorvali, 
vihollisen jatkohyökkäyksen1944 
lähtöasemat.

 Tutustumme Tienhaaran taiste-
lumaastoon ja Alpo Kullervo Mart-
tisen JR 61:n puolustusasemiin sekä 
käymme läpi ensimmäisen torjunta-
voittomme kulkua.

Lopuksi ajamme rajalle, missä 
rajan ylityksen jälkeen on lyhyt 
tauko Suomen puolella Rajahovissa. 
Saapuminen Helsinkiin on myö-

hään illalla.
Ajat ovat paikallisia aikoja. Ve-

näjän aika on tunnin edellä Suomen 
aikaa.Vastuullisena matkanjärjestä-
jänä toimii Vihdin Liikenne Oy VL-
Matkat.

Matkan hinta on 413 € /henkilö 
kahden hengen huoneessa, mikäli 
osallistujia on vähintään 30. Yhden 
hengen huoneen lisämaksu on 59 €.

Matkan hintaan sisältyy:
2 yötä ohjelmassa mainitussa 

hotellissapuolihoito: aamiainen ja 
illallinen hotellissa kaksi lounasta 
Viipurissa Venäjän viisumi ja sen 
hankinta asiantuntijaoppaan pal-
velut kuljetukset Vihdin Liikenne 
Oy:n turistibussilla käynti Viipurin 
linnassa

Matkan hintaan eivät sisälly:
alkoholijuomat aterioilla
laskutuslisä 5 €/ lasku
henkilökohtainen matkavakuutus
Matkan hinta on laskettu tam-

mikuun 2013 hinnastojen ja valuut-
takurssien mukaan. Mikäli niissä 
tapahtuu muutoksia pidätämme 
oikeuden vastaaviin muutoksiin. 
Sovellamme Vihdin Liikenne Oy:n 
erityisehtoja matkan peruuntumisti-
lanteissa.

Matkustettaessa entisen Neu-
vostoliiton, erityisesti Venäjän alu-
eella, on varauduttava siihen, että 
olosuhteet poikkeavat Suomesta. 
Matkanjärjestäjästä riippumatto-
mista syistä matka saattaa viivästyä 
tai matkaohjelma muuttua. Venäjän 
ryhmäviisumia varten osallistujalla 
tulee olla ehdottomasti ehjä passi, 
joka on voimassa vähintään 6 kk 
matkan päättymisen jälkeen; viisu-
mianomusta varten tarvitset myös 
tuoreen passivalokuvan. Tarkempia 
ohjeita antaa matkatoimisto ilmoit-
tautumisesi jälkeen.

Ilmoittautuminen matkalle joko 
puhelimitse numeroon 09 444 774 
tai sähköpostitse osoitteella krista.
pihlaja@vihdinliikenne.fi viimeis-
tään 2.4.2013 mennessä.

KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI 
..eli tätä et koulussa oppinut! 

Kysyttävää? Kurssinjohtaja Markku Viikki/050 3286968 

Teemoja: 
• Hätäensiapu, taisteluensiapu 
• Potilaan tutkiminen (cABCDE), triage 
• Puolustusvoimien lääkintähuolto 
• Toiminta sidontapaikalla ja lääkintäryhmässä 
• Pääpaino käytännön harjoittelussa 

Pääsyvaatimuksena asepalvelus sekä Puolustusvoimien 
lääkintäkoulutus, terveydenhuollon siviilikoulutus tai alan opiskelija. 
Kurssi on valittaville ilmainen ja järjestetään Puolustusvoimien 
vapaaehtoisena harjoituksena. 
HAE 20.3. mennessä 
Ilmoittautuminen: www.mpk.fi -> Koulutuskalenteri -> Hakukenttään: 
Kenttälääkintäkurssi (tai hae kurssin numerolla: 0400 13 11007) 

Santahamina 19.–21.4.2013 

”Viipuri, et Sinä sortua saa! Jos Sinä seisot, seisovi maa! (Eino Leino: Viipurin vartio, 1912) Linnan edustalla oleva silta on osa 

sotien jälkeen rakennettua Viipurin ulosmenotietä. Kuva Göran Lindgren

Senioriupseerien kerhon sotahistoriallinen 
matka 28.—30.5.2013
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa 
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Parikymmentä vuotta sitten meidän jokapäiväistä turvallisuuttamme 
hoitivat virkapukuiset poliisit. Poliiseja näkyi, mutta muita turva- alan 
ammatti-ihmisiä oli kovin harvassa. Ainakin minä yllätyin kun vastait-
senäistyneessä Virossa poliisin lisäksi näkyi paljon erilaista turvahenki-
löstöä. Heitä oli 1990-luvun alussa Tallinnassa pankeissa ja myös kaikis-
sa suuremmissa ja monessa pienemmässäkin liikkeessä. En muista, että 
meillä olisi ollut sama tilanne. Stockmannilla ja varmasti muuallakin oli 
omat turvaihmisensä, mutta he eivät erottuneet juurikaan asiakkaista.

Suomessa on viime kuukausien aikana puhuttu ja kirjoitettu turvalli-
suudesta. Yhtenä syynä tälle on ollut viime vuoden lopulla valmistunut 
turvallisuus- ja puolustus-
poliittinen selonteko. Tämä 
oli kuudes tämän tapainen 
perusselvitys, joka meillä 
on laadittu. Vuoden 2012 
selonteko on parhaillaan 
eduskuntakäsittelyssä.

Kun selonteko oli hel-
mikuun alussa eduskunnan 
lähetekeskustelussa monet 
edustajat puhuivat rahasta 
ja oikeastaan sen vähyydes-
tä. Aika näyttää mikä on 
eduskunnan lopullinen kan-
nanotto selontekoon.

Toinen eduskuntatasolla 
ollut turvallisuuteen liit-
tyvä asia oli Suomen ky-
berturvallisuusstrategia. 
Tavallinen kansalainen ei 
todennäköisesti kybertur-
vallisuudesta osaa vielä esit-
tää oikeata arviota. Ainakin 
minä kuulun siihen jouk-
koon, joka murehtii oman 
tietokoneen ja sen yhteyk-
sien takkuiluista. Ongelmat 
ovat kuitenkin huomatta-
vasti suuremmat. Oikeasti 
globaaliset.

Olen kahdesti palvellut rauhanturvaajana Lähi-idässä ja nimenomaan 
Etelä-Libanonissa. Suomalaisen valvontajoukon libanonilainen tulkki Ali 
Haidar oli Suomi-vierailulla 1980-luvun lopulla. Minäkin isännöin silloin 
Alia. Muistan hyvin kun esittelin Alille Helsinkiä ja meidän valtiohallin-
tomme toimipaikkoja. Kaikki oli minun mielestäni kunnossa. Sisällisso-
dan kokemuksilla Ali kysyi miksi presidentinlinnaan pääsyä ei oltu estetty. 
Silloin eivät piha- alueelle menoa estäneet edes nykyisin suljettuina olevat 
portit.

Muina ihmettelyn kohteina Alilla olivat ilman näkyvää vartiota olleet 
valtioneuvoston linna ja eduskuntatalo. Emme koittaneet selvittää olisiko 
meille onnistunut sisään meno näihin kahteen taloon. 

Libanonissa presidentinlinna, hallituksen ja parlamentin toimitilat 
olivat ainakin siihen aikaan vahvojen pyssyjoukkojen vartioimina. Se, että 
oliko sielläkään turvallisuus kunnossa onkin sitten toinen asia.

Tiedän, että tänään meillä Suomessa ovat valtiohallinnon käytössä 
olevien tilojen turvallisuusasiat toisella mallilla ja uskoisin niiden olevan 
paremmalla tasolla. Aiheellinen oli kuitenkin se lehtijuttu, jossa todettiin 
parkkipaikkojen voivan olla riski valtioneuvostolle (HS 11.2.2013). Oslon 
tapahtumat jokin aika sitten ja tilanteet myös muualla antavat viitteitä sii-
tä, että turvallisuus saattaa järkkyä hyvinkin yllättäen.

Tavallisen ihmisen ja jokapäiväisten toimintojen turvallisuuteen liittyen 
emme enää ihmettele turvamiesten näkyvää läsnäoloa liikkeissä, julkisen 
liikenteen liikennevälineissä ja asemilla sekä oikeastaan kaikkialla. Henki-
lövahingot ja aineelliset menetykset ovat opettaneet meitä tällaiseen va-
rautumiseen. Onneksi olemme Suomessa toistaiseksi saaneet olla suhteel-
lisen hyvässä tilanteessa. Valmiutta kuitenkin tarvitaan.

Kolumni

Turvallisuudesta

Yhtenä syynä 
tälle on ollut 

viime vuoden 
lopulla valmis-
tunut turvallisuus- 
ja puolustuspoliit-
tinen selonteko. 
Tämä oli kuudes 
tämän tapainen 
perusselvitys, joka 
meillä on laadittu. 

Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiirin ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
yhteinen sotilasliikuntatoimikunta 
järjesti molempien piirien yhdistys-
johdoille tarkoitetun työpajan, jonka 
aiheena oli sotilasliikunta. Tilaisuus 
pidettiin tiistaina 12.2. suojeluskunta-
talon auditoriossa.

Tilaisuuden aluksi toimikunnan puheen-
johtaja Jyri Vilamo esitteli vuoden 2013 so-
tilasliikuntakalenterin. Tarjontaa on pyritty 
ryhmittelemään eri perusteilla: tarjolla on 
niin toistuvia kuin kertaluonteisiakin ta-
pahtumia, ja sopivia tapahtumia löytyy kai-
kenikäisille. Tarjontaan kuuluu niin mata-
lan kynnyksen tapahtumia vähän liikkuville 
kuin haastaviakin kilpailuja kovakuntoisille.

Vuoden 2013 yksi tärkeimpiä tapahtu-
mia on Jukolan Viesti. Pekka Vasara kertoi, 
että mukana ollaan nyt toista kertaa ja 
tavoitteena on koota useampia piirien yh-
teisiä joukkueita. Kisoja varten tullaan har-
joittelemaan iltarasteilla kevään mittaan, 
ja asiasta tiedotetaan tulevissa Helsingin 
Reservin Sanomissa lisää. Kilpailulla on 
myös oikein kattavat nettisivut osoitteessa  
www.jukola.com/2013.

Tilaisuudessa kuultiin paikalla olleilta 
yhdistyksiltä lyhyet esittelyt liikuntatoi-
minnasta kerhotasolla. Yleishavainto oli, 
että tapahtumia on vähän ja osallistuja-
määrät yleensä pieniä. Samalla tapahtumat 
on suunnattu ja markkinoitu vain oman 
kerhon jäsenille, vaikka tilaa varmasti olisi 
muillekin. Läheskään kaikilla yhdistyksillä 
ei ole omaa sotilasliikuntatarjontaa lain-
kaan. Lisäksi todettiin, että liikuntaa pää-
kaupunkiseudulla kyllä on tarjolla, reservi-
läisten tulisi keksiä omille tapahtumilleen 
jokin ”juju”, joka toisi lisäarvoa. Tämä lisä-
arvo voisi liittyä nimenomaan reserviläi-
syyteen, siihen että asioita tehdään reservi-
läisporukalla. Se antaisi ihmisille syyn tulla 
mukaan. 

Ryhmätyövaiheessa ideoitiin uusia 

toimintamuotoja ja nykyisen toiminnan 
tehostamista. Uusi ajatus oli, että kerhot 
järjestäisivät vuorotellen liikuntatapah-
tumia siten, että ne olisivat suunnattuja  
molempien piirien koko jäsenistölle. Näin 
saataisiin kymmenen laadukasta liikunta-
tapahtumaa vuodessa siten, että osallistuja-
pohjaa olisi aivan eri tavalla kuin kerhojen 
omissa tapahtumissa, eikä rasitus olisi 
yksittäiselle kerholle suuri. Sotilasliikunta-
toimikunta ottaa asian työn alle siten, että 
asiaa kokeillaan keväällä ja täydellä voimal-
la se käynnistyy syksyllä.

Toinen ryhmä totesi, että jos toimintaan 
halutaan mukaan uusia jäseniä, joille kyn-
nys lähteä uutena mukaan on jostain syys-
tä muodostunut isoksi, tulee markkinointi 
miettiä huolella. Tapahtumia markkinoi-
dessa kaikki tulisi ajatella uuden jäsenen 
näkökulmasta, monet kokeneille itsestään 
selvät asiat eivät kaikille sitä ole. Markki-
noinnissa tulee myös painottaa, että kyse 
on paitsi sodan ajan kenttäkelpoisuudes-
ta, myös yksilön omasta hyvinvoinnista ja 
kansanterveydestä. Vastuu on jokaisella it-
sellään ja varsinkin reservin johtajiksi kou-
lutetuilla tämä vastuu on erityisen suuri.

Kolmas ryhmä kartoitti erilaisia ulkopuo-
listen tahojen järjestämiä liikuntatapah-
tumia. Todettiin, että tarjontaa on jo nyt 
todella paljon, kaikkea ei tarvitse järjestää 
itse eikä pyörää keksiä uudelleen. Sopivat 
tapahtumat kootaan jatkossa piirien net-
tisivuille. Piiri myös koordinoi yhteisosal-
listumisia soveltuvilta osin. Monesti on 
tilanne, että kerhosta löytyisi johonkin ta-
pahtumaan yksi tai muutama innokas läh-
tijä, mutta ei riittävästi kokonaisen partion 
kasaamiseksi.

HRUP järjestää vuoden mittaan vielä 
kolme muutakin työpajaa. Työpajojen ta-
voitteena on lisätä vuoropuhelua kerhojen 
ja piirin välillä sekä tehostaa ja kehittää 
kerhojen välistä yhteistoimintaa ja piirin 
palveluita. Seuraava työpaja järjestetään 
huhtikuussa ja tällöin aiheena on RUL:n 
järjestötoiminta. Tapahtumasta tiedotetaan 
kerhoja sähköpostitse yksityiskohtien var-
mistuttua. 

Yhdistysten 
liikuntavastaavat 
kokoontuivat
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Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

Puolustusvoimat piti maanantaina 
18.2. tiedotustilaisuuden, jossa esitel-
tiin maavoimien uutta taistelutapaa. 
Vuoden 2013 ensimmäisestä saapu-
miserästä koulutetaan johtajat ja ke-
sän saapumiserästä miehistö uuteen 
taistelutapaan. Riittävä operatiivinen 
valmius saavutetaan 2015 alkaen. 
Tarve uuden taistelutavan käyttöön 
ottoon liittyy taistelukentän muu-
tokseen, materiaalin kehittymiseen 
ja toisaalta vanhenemiseen sekä pie-
neneviin sodan ajan vahvuuksiin. 
Tavoitteena on saada yhä pienem-
millä joukoilla yhä enemmän tehoa 
omia vahvuuksia hyödyntämällä.

Uusi taistelutapa perustuu kas-
vavien tappioiden tuottamiseen 
viholliselle siten, että se lopulta ei 
voi saavuttaa tavoitteitaan. Tappioita 
tuotetaan koko taistelutilan syvyy-

dessä, ja omat joukot ovat aiempaa 
itsenäisempiä, liikkuvampia ja ha-
jautetumpia. Aiemmin tavoitteena 
oli kuluttaa vihollista pitämällä tiet-
tyjä maastonkohtia syvällä alueella. 
Uudessa taistelutavassa ei sinänsä 
ole mitään uutta, samantyyppistä 
taktiikkaa käytettiin esimerkiksi tal-
visodassa Raatteen tien taistelussa.

Tehtävätaktiikka on uudessa tais-
telutavassa keskeisessä asemassa. 
Siinä joukolla ja sen johtajalla on 
aiempaa suurempi valta ja vastuu 
siitä, miten annettu tehtävä toteu-
tetaan. Olennaista on pitää oma 
tehtävä kirkkaana mielessä ja valita 
tilanteeseen ja käytössä oleviin re-
sursseihin nähden paras tapa toteut-
taa se. Jatkossa oveluudelle ja oma-
aloitteisuudelle on entistä enemmän 
sijaa.

Jatkossa jalkaväkiryhmä koostuu 
yhdeksästä taistelijasta, jotka voivat 

jakautua kolmeen kolmen taisteli-
jan partioon. Ryhmän tulivoimaa 
ja kykyä itsenäiseen toimintaan on 
kasvatettu, jokaisessa ryhmässä on 
muun muassa kaksi konekivääriä 
ja tarkkuuskivääri. Aiemmin jouk-
kueen johtaja johti joukkuettaan 
huutamalla, omalla esimerkillään ja 
käsimerkeillä. Jatkossa joukkue voi 
toimia hajautetussa ryhmitykses-
sä, kuitenkin siten että joukkue on 
edelleen johdettavissa ja tulivaikutus 
keskitettävissä.

Jatkossa maavoimien perusyhty-
mä on taisteluosasto, jonka vahvuus 
on noin 2500 miestä ja joka kykenee 
itsenäiseen toimintaan vaikka yh-
teydet ylempään johtoportaaseen 
olisivat poikki. Taisteluosastolla on 
muun muassa oma kenttätykistöpat-
teristo ja lennokkitiedustelujärjestel-
mä sekä kaikki muutkin itsenäisen 
toiminnan edellyttämät aselajit.

Lähivuosien vähät kertaushar-
joitusvuorokaudet keskitetään niille 
joukoille, jotka on jo varusmiehinä 
koulutettu uuteen taistelutapaan. 
Näin reserviin saadaan vähitellen 
uuteen taistelutapaan koulutettuja 
joukkoja. Paikallisjoukoista uuteen 
taistelutapaan koulutetaan ensim-
mäisenä maakuntajoukot. Uusikaan 
taistelutapa ei kuitenkaan poista tar-
vetta palauttaa kertausharjoitusten 
määrä normaalille tasolleen vuodes-
ta 2015 alkaen. 

Uusi taistelutapa vaatii myös ma-
teriaalihankintoja, joista esimerkkei-
nä ovat uudet johtamisjärjestelmät 
ja panssarintorjunta-aseet. Jatkossa 
tilannekuva saadaan välitettyä reaa-
liajassa ryhmätasolle saakka. Ryh-
mänjohtajat saavat maastokelpoiset 
päätelaitteet. Lisäksi kenttätykkei-
hin hankitaan tuliasemapäätteet, 
jotka mahdollistavat tulitoiminnan 

hajautetussa ryhmityksessä. Pans-
sarintorjuntaan hankitaan muun 
muassa uusia kevyitä kertasinkoja, 
joiden läpäisykyky on 66 KES 88:n 
350 millimetrin sijaan 500 millimet-
riä panssariterästä. Prikaatikenraali 
Petri Hulkko painottaa, että mitään 
käyttökelpoista materiaalia, kuten 
rynnäkkökivääreitä, ei uudistuksessa 
romuteta. 

Uudesta taistelutavasta on jul-
kaistu koulutusvideo, joka on tehty 
pääosin varusmiesvoimin. Video on 
80-prosenttisesti varusmiesten it-
sensä tuottama ja kuvaama, ja se on 
maksanut kokonaisuudessaan alle 20 
000 euroa. Video näytetään kaikille 
saapumiserän I/2013 varusmiehille. 
Video on julkaistu myös Youtubes-
sa osoitteessa www.youtube.com/
watch?v=foipv7iVP-c. 

Teksti: Pekka Vasara, kapteeni, 

HELRESP + HRUP Jukola-2013 vastaava

Miksi Jukola?
Suunnistaminen on jokaisen reser-
viläisen perustaito. Taistelukykyinen 
joukko on hyödytön, jos se on 500 
metriä väärässä paikassa. Samoin 
epäsuoran tulen käytössä on järkeä 
vain oikeassa paikassa ja oikeaan 
aikaan. Jukolassa on mahdollisuus 
harjoituttaa tuota perustaitoa, mut-
ta samalla kilpailu tuottaa riittävän 
stressitekijän, jolla pääsee vähän lä-
hemmäs taistelukentän olosuhteita. 

Jukola on joukkuekilpailu eli eri-
tasoiset osallistujat täydentävät toi-
nen toisiaan. Samalla kevään aikana 
tapahtuvassa harjoittelussa pääsee 

tutustumaan uusiin maanpuolus-
tustuttaviin. Kilpailussa on myös 
mahdollisuus verrata omien taitojen 
riittävyyttä muihin osallistujiin. 

Valmistautuminen
Jukolaan osallistuminen ei edellytä 
suuria valmisteluja. Toki perussuun-
nistustaidon ja metsässä liikkumi-
seen vaadittavan kunnon tulee olla 
kohdallaan. Jukolassa on erimittaisia 
osuuksia: tavallisesti vaihteluväli on 
7-16 kilometriä. Ei kuulosta pahalta? 
Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä 
jokaiselle pyritään löytämään omaa 
kuntoa ja suunnistustaitoa parhaiten 
vastaava osuus.

Huhtikuun alusta lähtien Uu-
dellamaalla ja pääkaupunkiseudulla 

järjestetään iltarasteja, joissa pääsee 
harjoittelemaan erimittaisilla ra-
doilla omaa suunnistustaitoa. Tällä 
hetkellä iltarastien aikataulu ei ole 
vielä julkaistu, mutta tavallisesti 
rastit ovat maanantaisin. Pyrimme 
mahdollisuuksien mukaan järjestä-
mään muutamalla rastilla reservi-
läisjoukkueelle omaa ohjelmaa, joka 
nivoutuu Jukolan teemaan. 

Varusteet
Suunnistaminen ei edellytä oikeas-
taan muita varustehankintoja kuin 
suunnistuskenkien ostamista. Suun-
nistuskenkien pohjat on varustettu 
pienillä piikeillä, joilla saa hyvän pi-
don kostealla puulla ja kalliolla. Li-
säksi pohja on lenkkitossua kovem-
pi, jonka takia varpaat ovat parem-
massa suojassa. Suunnistuskenkiä 
saa 80 -100 eurolla, eli panos ei ole 
kovin kova. Toki kompassi on olen-
nainen, mutta näitäkin saa lainaksi 
iltarastien järjestäjiltä. Muista varus-
teista kannattaa katsastaa eri suun-
nistusseurojen nettisivuja. 

Itse tapahtuma
Kevään aikana tulen kirjoittamaan 
Jukolasta tarkemmin. Tällä hetkellä 
on tärkeintä muistaa, että kilpailu 
pidetään 15.-16.6. Jämsässä. Yhteis-
kuljetuksin lähdemme paikan pääl-
le la 15.6. aamulla, sillä itse kilpailu 
starttaa illalla 15.6. Majoittumiseen 
ja joukkuekohtaisiin varusteisiin 

saamme tukea molemmilta piireiltä, 
joten niistä ei kannata murehtia.

Nyt vain pitämään kuntoa yllä 
lenkkeilemällä, hiihtämällä ja mars-
simalla! Joukkueeseen ilmoittautu-
minen piirin nettisivun kautta tai 
suoraan allekirjoittaneelle (pekka.
vasara@luukku.com). 

Helsingin reserviläisten ja 
reservinupseerien Jukola —
joukkueessa on vielä hyvin tilaa 

Maavoimien uusi taistelutapa
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Teksti: Majuri Marko Maaluoto, 

Helsingin varuskunnan komendantti

Joutomaa jälleen hyötykäyttöön 
– uusi päävartio ja Keisarillisen 
palatsin talousrakennus valmistuvat
Helsingin päävartion ja Keisarillisen palatsin 
talousrakennuksen rakentaminen alkoi 1840. 
Ensin valmistui suorakulmion muotoinen 
päävartio, jossa neljän pylvään takana olevan 
isohkon eteisen molemmilla puolilla olivat 
ikkunalliset huoneet. Keisarillisen palatsin 
talousrakennus oli pääosin päävartion taka-
na Aleksanterinkadun varrella, tämän raken-
nuksen molemmat päädyt jatkuivat etelään  
Mariankadun ja Meritullintorin suuntaisesti. 
Päävartiota laajennettiin länteen 1863, jolloin 
se sai uuden arestihuoneen ja samaa tarkoitus-
ta varten valmistui 1876 itäinen selliosasto. Vii-
meisin uudisrakentaminen on vuodelta 1910, 
jolloin päävartion vanhinta osaa laajennettiin 
pohjoiseen. Hieman tätä ennen 1907 oli ra-
kennettu muuri erottamaan päävartio ja Kei-
sarillisen palatsin talousrakennus. Muurin ja 
päävartion välinen suljettu piha oli tarkoitettu 
arestilaisten ulkoiluttamiseen, muuri purettiin 
vuosien 1998 – 1999 peruskorjauksen yhtey-
dessä.

Rakennustöiden alkuvaiheessa painopis-
teenä oli saada ensin päävartio valmiiksi ja 
ilmeisesti se saatiinkin käyttöön jo vuoden 
1840 puolella, jolloin Bockin talon ensimmäi-
nen kerros palautettiin aiempaan käyttöön. 
Hallinnollisesti päävartio kuului Helsingin 
komendanttivirastolle ja Keisarillisen palatsin 
talousrakennus Keisarilliselle palatsille. Mo-
lempien rakennusten osalta huolto- ja korjaus-
vastuu oli Yleisten rakennusten ylihallituksella.  
Talousrakennuksen osalta on myös tietoa 
palovakuuttamisesta kotimaassa ja Ruotsissa 
vuosina 1881–1917.

Varuskunnan kassaholvi 
ja keisarin hevostalli
Päävartiossa oli valmistuttuaan eteinen, vahti-
huone, pidätettyjen huone ja arestihuone, ra-
kennuksen takana sisäpihalla oli yhteinen käy-
mälä Keisarillisen palatsin talousrakennuksen 
kanssa. Krimin sodan aikana havaittiin, että 
pidätetyille ja arestilaisille tarvittiin lisää tilaa. 
Tämä puolestaan johtui siitä, että sodan seu-
rauksen sotaväen määrä lisääntyi Helsingissä 
ja siksi 1863 rakennettiin suuri miehistön ares-
tihuone alkuperäisen päävartion länsipuolelle. 
Venäjän uudistuneen sotilasrangaistuslain joh-
dosta puolestaan rakennettiin 1876 selliosasto 
itäpuolelle, jossa oli isojen arestihuoneiden 
sijaan sellit. Näin Helsingin päävartio sai käy-
tännössä nykyisen ulkonäkönsä, tosin alkupe-
räinen väri oli keltainen nyt nähtävän harmaan 
sijaan. Uudisrakentamisen ohella sisälle tehtiin 
kassaholvi varuskunnan rahoille ja valaistus 
muutettiin toimimaan kaasulla. Alkuperäinen 
kassaholvi oli joko vuonna 1843 tai 1863 val-
mistuneessa osassa, mutta 1876 se rakennettiin 
itäsiipeen ja sen aikakauden holvinovet ovat 
jäljellä vartio-osaston taukohuoneen sisään-
käynnillä. 1800-luvun korjaus- ja huoltotöistä 
on vaihtelevasti tietoa, mutta näiden joukossa 
on mielenkiintoinen yksityiskohta miehistön 

teekeittiön vedenlämmityslaiteen asentami-
sesta vuodelta 1895. Rakennus- ja korjaustöi-
den jäljiltä itäsiiven lattioiden pinnoitteissa oli 
eroja, sillä tavallisissa selleissä oli tiililattia ja 
”parempien” selleissä puolestaan puulattia.

Turun Sanomissa 20.3.1907 olleessa ar-
tikkelissa kerrottiin Viaporin kapinaan liitty-
neestä eräästä suunnitelmasta. Kapinallisten 
yhtenä ajatuksena oli hyökätä päävartioon ja 
anastaa sen holvissa olleet sotaväen varat noin 
1.000.000 ruplaa. Kapinalliset arvioivat, että 
suurin osa vartiomiehistä olisi ollut hyökkäyk-
sen tapahtuessa heidän puolellaan ja siten isku 

Helsingin päävartion historiaa 1840–1918

Päävartion ensimmäinen vaihe 1840, suunnitelman kuva on vuodelta 1839.

Osa 2

Päävartiokortteli 1900-luvun alussa. Vanhimmat 

osat on ympyröity punaisella, 1863 valmistunut 

arestihuone vihreällä ja 1876 rakennettu 

selliosasto sinisellä, sisäpihalla sijainnut käymälä 

ja vuonna 1910 valmistunut huone puuttuvat. 

Päävartion ja Keisarillisen talousrakennuksen 

välissä näkyy 1907 rakennettu muuri.

Alkuperäinen 
kassaholvi oli 

joko vuonna 1843 tai 
1863 valmistuneessa 
osassa, mutta 1876 se 
rakennettiin itäsiipeen.
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olisi saattanut olla helposti toteutettavissa. 
Suunnitelma ei koskaan toteutunut.

Keisarillisen palatsin talousrakennus 
valmistui vuoteen 1843 mennessä ja siihen 
kuuluivat hevostalli eli ns. ”Keisarin talli”, 
vaunutalli, liiteri, leipomo, pesutupa, sepän 
työtila, verstas, varastoja (mm. vesi, heinät, 
polttopuut), asuntoja ja taukotiloja palatsin 
henkilökunnalle. Vuonna 1907 päävartion ja 

Keisarillisen palatsin talousrakennuksen väliin 
rakennetun muurin johdosta viimeksi maini-
tulle tehtiin uusi sisäänkäynti Mariankadulle. 
Talousrakennus liitettiin vesijohtoverkkoon 
1891 ja sähkövalo sinne saatiin 1896. Aiemmin 
mainittu yhteinen käymälä oli sisäpihalla. 
Näiltä osin ”palvelut” kuitenkin eriytyivät to-
dennäköisesti 1876 valmistuneen selliosaston 
valmistumisen myötä, jolloin käymälä oli jo 
purettu ja molempiin rakennuksiin tehtiin 
omansa.

Helsingin päävartio on kaartilaisille erityi-
sen tuttu paikka

Vartiopalvelukseen osallistuivat 1800-lu-
vulla suomalaiset ja venäläiset joukko-osastot. 
Vartiovuoro kesti yleensä vuorokauden, jois-
sain tapauksissa samalla joukko-osastolla oli 2 
– 3 vartiovuoroa peräkkäin. Esimerkiksi Suo-
men kaartille näitä vuoroja tuli 5 – 7 päivän 
välein. Sen ollessa kesällä leirillä esimerkiksi 
Krasnoje Selossa tai sotakomennuk-
sella, se ei tietenkään osallis-
tunut vartiopalvelukseen 
Helsingissä, mutta leirillä 
tai Pietarissa näitä tehtä-
viä kuitenkin oli. Suoma-
laisista joukko-osastoista 
vartiopalvelukseen Hel-
singin päävartiossa osallis-
tuivat ainakin Uudenmaan 
Tarkk’ampujapataljoona 
1800-luvun lopulla ja 
Suomalainen Krenatööri-
tarkk’ampujapataljoona 
Krimin sodan aikana. 
Viimeisenä suomalaisena 
joukko-osastona lakkau-
tettiin Suomen kaarti 
1905, jonka jälkeen pää-
vartio jäi kokonaan ve-
näläisille kevääseen 1918 
asti. Ajankohdasta riip-
puen autonomian aikana 

vartio-osaston vahvuus oli 20 – 50 sotilasta ja 
sitä johti nuori upseeri.

Vuosi 2012 oli monella tapaa Helsingin juh-
lavuosi. Kaupunki juhli 200-vuotista histori-
aansa pääkaupunkina ja suomalaisen sotaväen 
perustamisesta oli kulunut yhtä kauan. Yhdes-
tä näistä 1812 perustetuista joukoista polveu-
tuu Kaartin pataljoona. Se sai Helsinkiin oman 
kasarmin 1822 – nykyiseltä nimeltään Kaartin 
kasarmi – ja se on siitä lähtien ollut pääkau-
pungin oma joukko. Vuodesta 1996 pataljoona 
on kuulunut Kaartin jääkärirykmenttiin sen 
yhtenä joukkoyksikkönä. Kaartin pataljoonan 
historia ja perinteet ovat katkeamattomat 
vuodesta 1812. Myös tehtävät pääkaupungin ja 
valtionjohdon turvana sekä valtionpäämiehen 
kunniakomppaniana ovat alkuperäiset. Hel-
singin päävartio tunnetaan erityisesti vartio-
miehistään ja nämä ovat olleet kautta historian 

useimmiten juuri kaartilaisia.
Artikkeli perustuu majuri Marko 
Maaluodon Helsingin päävartion, 

Helsingin varuskunnan ja Kaartin 
Pataljoonan historiaa käsittele-
viin tutkimustöihin. Artikkeli on 

kuusiosainen, ensimmäinen osa 
käsitti vuosia 1757 – 1840 ja tämä 
toinen osa vuosia 1840 – 1918. 
Kolmas osa käsittelee vuosia 1918 
– 1945, neljäs osa vartioparaatin 
historiaa, viides osa vuosia 1945 
– 1991 ja sarjan päättävä kuudes 
osa käsittelee vuosia 1991 – 2013. 
Artikkelissa on käytetty monipuoli-
sesti arkisto- ja kirjallisuuslähteitä.

Kassaholvin ovi vuodelta 1876. 
Yksityiskohtia kassaholvin ovesta – koristekuviointi 

Suomen Kaartin sotilaita päävartion edessä 1901.

Vartiokoppi autonomian ajalta. Tämä 

nimenomainen koppi ei ollut sijainnut 

Helsingin päävartion edessä, mutta 

aivan vastaava siellä kuitenkin oli 

samoin kuin Keisarillisen palatsin 

edessä ja pihalla.
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Teksti ja kuvat: Miikka Lopez
 
Olemme kesästä asti harjoitelleet 
yhdessä partiona Utria-kilpailua 
varten. Kyseinen kilpailu oli minun 
kohdallani ensimmäinen.

Harjoituksiin on kuulunut maas-
tomarsseja, suunnistusta, ammun-
taa, rastiharjoituksia, lenkkejä sekä 
lumen tultua hiihtoreissuja.

Harjoituksien pituudet on vaih-
delleet 10 km lenkeistä 30 km mars-
seihin ja hiihtoreissuihin. Harjoi-
tuksissa on ollut mukana kilpailussa 
käytettävän varustemäärän verran 
painoa, eli noin 10-15 kg pakattuna 
rinkkaan. Utria-kilpailu kestää hie-
man päälle kaksi päivää. Kilpailun 
aikana matkaa kertyy lähemmäs 
100km, aikaa nukkumiseen ei silti 
kovin paljoa ole - max. 2 tuntia, 
tämän huomaa varsin hyvin kisan 
loppua kohden aamuyön viimeisillä 
tunneilla. 

Jokaisen on oltava aktiivinen 
kuntonsa ylläpitämisestä ja pidettä-
vä itsensä terveenä. On myös syytä 
ilmoittaa partionjohtajalle, jos muu-
toksia on tulossa partion kokoonpa-
noon, jotta tähän on tarpeeksi aikaa 
reagoida, viimehetken muutokset 
ovat aina ikäviä yllätyksiä.

Kisa alkaa
On torstai 17.1.2013 ja olemme val-
mistelemassa lähtöä Viroon Nar-
vaan, jossa kilpailu vuosittain käy-
dään. Osallistumme kilpailuun Sta-
din Sissien Sissi-Team -joukkuella, 
joka koostuu kisapartiosta ja huolto-
osasta 4+2.

Ilmoittauduimme entisessä kou-
lussa, joka nyttemmin toimii Viron 

Kaitseliitin koulutuskeskuksena. 
Pakkanen oli hieman ehtinyt kiristyä 
kun saavuimme pelipaikoille, peräti 
-20 C astetta.

Kävimme kuittaamassa aseet 
ja pyysimme vielä nopean tyyppi-
koulutuksen mokomille torrakoille. 
Kuitatut aseet olivat Ruotsin ar-
meijan Virolle lahjoittamia Ak4:sia 
kaliberissa 7,62x51 NATO. Ase on 
siis sama kuin Heckler&koch G3, 
kyseinen ase on käytössä monessa 
eri maailmankolkassa. Sivuaseena 
toimi Heckler&Koch 9 mm USP.

Lähtö
Klo 01.00 oli lähtö. Ensimmäi-
nen taival oli 15 km pituinen, saa-
vuimme pisteelle, joka toimi ns. 
Safehouse:na. Tämä oli paikka, jo-
hon meidän tulisi ilmoittaa partiom-
me ennen jokaiseen tehtävään lähtöä 
sekä saavuttuamme tehtävältä. Sa-
massa paikassa toimi myös joukku-
eiden huoltopiste. Huollolla oli lupa 
tarjoilla joukkueille kuumaa vettä, 
kahvia ja mehua. Kilpailun aikana 
nimittäin pakkanen laski alimmil-
laan alle -30 C asteen!

Kiersimme Safehouse:lta rasteille 
ja takaisin, matkat vaihtelivat 2,5:stä 
10:een kilometriin. Lyhyin matka 
taisi olla 2,5 km, mutta meidän piti 
edetä risuparatiisin lävitse saapu-
aksemme paikalle. Joku taisi tuolla 
reissulla koittaa ylittää ojaa, jossa 
jää tietysti petti, onneksi vain suksi 
kastui. Vaikka matkaa kertyi yhteen-
sä paljon – n. 100 km, ei se tuntunut 
paljolta, ehkä juurikin siksi, että 
palasimme aina samaan lähtöpaik-
kaan ilmoittautumaan. Rasteilla oli 
tehtävinä mm. tulenjohtoa, ammun-

taa, karttatiedustelua, köysitoimin-
taa sekä esterata yms. Yleensä on 
rastien välisellä matkalla ollut aika 
ajoin vastatoimintaa, tänä vuonna 
sitä ei kuitenkaan ollut, sen sijaan 
oli todella kylmä. Muutamat partiot 
joutuivatkin keskeyttämään kilpai-
lunsa tämän takia. Kun tulimme 
viimeiseltä rastilta takaisin ehdimme 
hetken huoltaa itsemme jälleen tais-
telukuntoon, jonka jälkeen matka 
jatkui viimeisille osuuksille.

Loppujuoksu
Viimeinen tehtävä oli loppujuoksu, 
päästääksemme tuohon riemuun 
mukaan oli taas hiihdettävä noin 
17 km. Lähdimme hiihtämään klo. 
04.00 junaraiteita pitkin itään. Pääs-
tyämme tarpeeksi pitkälle oikaisim-
me metsän poikki, ehkä 10km met-
säteitä, jonka jälkeen saavuimme 
sähkölinjoille. Voimalinjoja pitkin, 
taas suuntana itä, tulimme päällyste-
tylle tielle eikä enää ollut pitkä mat-
ka. 

Partiomme saapui juuri sovittuna 
ajankohtana viimeiselle rastipisteel-
le. Rasteilla on sellainen käytäntö, 
että saapua voi vain 10min sisällä an-
nettuun ajankohtaan. Esim. jos rasti 
alkaa 12.00 voi rastille saapua 11.55- 
12.05 välisenä aikana. Ei aikaisem-
min eikä myöhemmin. Päästyämme 
voimalinjojen vallanneen risukon 
läpi tielle, suuntasimme rastille, ja 
pääsimme paikalle viimeisenä par-
tiona. Lähdimme aamuauringon 
noustessa liikkeelle kootusti, moot-
torimarssina, lähemmäksi Narvan 
kaupunkia. Pysähdyimme n. 10 km 
kaupungista josta matka jatkui pi-
kamarssina kaupungin keskustassa 
sijaitsevaan linnaan. Todella hieno 
paikka kaiken kaikkiaan. Itselläni 
alkoi nyt loppua virta kesken, olim-
me edenneet loppujuoksua kävellen, 
vaihdelleen hölkkään ja takaisin kä-
velyyn.

Kaupungissa
Olimme tulleet kaupungin keskus-
taan, kävelimme hieman ohi suunni-
tellusta käännöksestä ja päädyimme 
ortodoksisen kirkon edustalle, jo-
hon oli menossa väkeä jumalanpal-
velukseen. Jouduimme kysymään 
paikalliselta hieman opastusta joka 
ystävällisesti neuvoi meidät kään-
tymään takaisinpäin ja kääntymään 
kahden kadun jälkeen oikealle, josta 
jatkaisimme suoraan rantaa koh-
ti. Saatoimme olla jokseenkin epä-
tavallinen näky kaupunkilaisille, 
olihan meillä nimittäin rensselit ja 
kilkkeet matkassa... Tulimme nyt 
tielle, joka johti Narvan linnaan, 
joka oli jo näkyvissä, huomasin että 
olin palautunut, joten ehdotin, että 
etenemme juosten, yhtäkkiä kuului 
linnan suunnasta kk-tulitusta vilkai-
sin taaksemme ja näin virolaisparti-
on etenevän juosten ja saavuttavan 
meitä. VAUHTIA! JUOSKAA! Juok-
simme alamäkeen linnan muureille, 
kuulin kuinka virolainen kirosi, että 
meidän piti juuri nyt ampaista juok-
suun, kun olivat saavuttamassa mei-
tä. Ylhäällä muureilla seisoi kilpailun 
tuomaristo kannustamassa partioita. 

Meidän piti juosta vielä pieni ylä-
mäki ja kiivetä köysiverkkoa pitkin 
linnan muurien yli, linnan muuril-
la istui myös kk-mies tulittamassa 
partioihin vauhtia, se oli melkoinen 
adrenaliinipiikki, kun ilmassa raikui 
paukkupatruunoiden sarja!

Maalissa
Saavuimme juosten maaliin, sijoi-
tuksemme oli viides, sää oli kylmä 
edelleen, mutta aurinko alkoi jo 
lämmittää. Taivas oli pilvetön ja 
näkymät Narvan linnasta oli upe-
at! Linnan itäpuolella kulkee joki 
ja joen toisella puolen häämöttää 
Venäjä, matkaa Venäjälle oli tästä 
katsottuna arviolta 600 metriä.

Kilpailun jälkeen oli luvassa 
saunomista, jonka jälkeen oli asei-
den puhdistus ja palautus. Läh-
dimme kohti Tallinnaa josta laut-
tamme lähti klo 23 kohti Helsinkiä. 
Matkasta Tallinnaan en muista 
paljoa sillä heräilin aina, kun auto 
pysähtyi johonkin liikenneasemal-
le.

Tallinnassa ehdimme käydä syö-
mässä ja sitten oli aika lähteä.

Teksti ja kuvat: Kari Savolainen  

Saimme kunnian osallistua ruot-
salaisten reserviläisveljien järjes-
tämään Vintergatan 2013 ampu-
makilpailuun. Tukholman FBU on 
järjestänyt tämän pimeäammunta-
kilpailun tammikuun viimeisenä vii-
konloppuna. Pimeäammunnat ovat 
harmittavan harvinaista meillä täällä 
Suomessa, ja siksi tämän kiinnosta-
vuus olikin aivan omaa luokkaansa. 
Kilpailu järjestettiin Ruotsin puolus-
tusvoimien harjoitusmaastossa, joka 
ei ole kovinkaan kaukana Tukhol-
masta. 

Meidät otettiin lämpimästi vas-
taan ja sitten alkoikin tiukka koulu-
tus asekäsittelystä, varomääräyksistä 
ja ratakomennoista. Ruotsalaisten 
ratakomennot poikkeavat hieman 
suomalaisista, mutta ovat täysin 
ymmärrettäviä. Jokaiselle jaettiin 
henkilökohtainen ase. Valittavana 
oli kahta asetyyppiä. Toinen oli AK4, 
joka meillä tunnetaan paremmin 
H&K G3 7,62 NATO, ja ruotsalais-
ten oma laite AK5C 5,56 NATO. Vii-
meksi mainittu on FN FNC klooni 
ja hieman sekoitus AK:sta ja M16 
kivääristä. Valitsimme nämä AK5:et 
kisa-aseiksemme, koska olimme jo 
entuudestaan tuttuja AR sukuisten 

aseitten kansa. 
Aseet olivat jo kohdistettu. Isän-

tämme kertoivat näin meille, mutta 
jo ensimmäisellä ampumarastilla 
havaitsimme, että tämä ei ollut 
aivan toteutunut. Emme alkaneet 
säätämään aseen varusteena olevaa 
Aimpoint:ia, vaan korjasimme täh-
täyspistettä havaintojen pohjalta. 

Ampumakokeita oli 9 kpl erilaista 
ja kaikki eritavoin valaistuna. Valai-
suna käytettiin valoraketteja, piha-
kynttilöitä, pieniä LED-lamppuja 
sekä PaVa:n kaltaisia ilmaisimia, 
joiden aikana oli ammunta suoritet-
tava. 

Kilpailuammunnat oli sijoitettu 
avoimelle niitylle, joka sekin oli hiu-
kan erikoista meikäläisittäin, sillä 
taustavalleja ei ollut ollenkaan. Varo-
järjestelyistä kysyttyäni, vastasivat he, 
että armeijan alueella luvaton liikku-
minen johtaa aina syytteeseen. Siispä 
taustamaastossa ei siis näin ollut 
ketään poislukien hirviä. Yksi ainoa 
keskeytys tuli kohdalle, kun hirvi il-
mestyi ampumasektoriin. Hirvi pois-
tui rauhallisesti oma-aloitteellisesti 
maisemasta ja kilpailua voitiin sillä 
rastilla jatkaa normaalisti.

Niin ikään ruotsalaisten maali-
taulut ovat mielenkiintoisia, koska 
ne kuvaavat luonnollisen kokoisina 

hyökkäävää ja sivulle karkaavaa 
vihollista eri variaatioineen. Myös-
kin ”ammuttavana” oli erikoinen 
päinryntäävä koiran kuvake. Tämä 
on omiaan kehittämään taistelijan 
kykyä sijoittaa tähtäimet oikein ja 
tarkasti, mielestäni huomattavasti 
paremmin kuin meillä kaikkien 
tuntemat ”lehmännahat”. Paikallinen 
oppaamme kertoi maalitauluista 
hauskan tarinan. Vielä hiljan, ei niin 
monta vuotta sitten, maalitaulut oli-
vat punasävytteisiä ja vihollisella oli 
Kalashnikovit kädessä. Poliittinen 
korrektius Ruotsissa oli sittemmin 
johtanut nykyisiin vihertäviin tau-
luihin, joissa selvästi vihollisella on 
aseina Beretta M9 pistooli tai M16 
kivääri. No kaipa sekin on tavallaan 

liennytystä, totesivat Ruotsin reser-
viläiset.

Myöskin heidän ampumaratansa 
ovat hyvin laajat ja vaihtelevat. On 
kaupunkisimulaattoreita ja taistelu-
kentänomaisia ratoja normi ampu-
maratojen lisäksi. Kaikesta näki, että 
varoja on ja ratoihin panostetaan 
reilusti. Kateeksihan se kävi.

Kilpailuun osallistui yhteensä 59 
ampujaa, joista viisi oli siis Suomes-
ta. Itse kilpailussa pärjättiin vallan 
hyvin, sillä Andrei Nyman Stadin 
Sisseistä sijoittui jaetulle ykköstilalle 
kilpailussa. Tuloksen arvoa mieles-
täni korottaa se, että AK5 oli täysin 
uusi asetyyppi miehelle. Siis kylmil-
tään suoraan voittajaksi ja tätä myös 
ruotsalaiset ihmettelivät. Olihan se 

ylpeyden paikka meille suomalai-
sille, jotka muutkin pärjäsivät ihan 
hyvin, joskaan eivät palkintosijoille. 
Näkisin Vintergatan ampumakilpai-
lun hyvänä paikkana nuoremmille 
ampujille kasvaa kansainvälisiin kil-
pailuihin sisään. Kilpailu oli erittäin 
hyvin organisoitu ja valmisteltu, siitä 
kiitos kilpailun johtajalle Håkan Jo-
hanssonille ja hänen henkilöstölleen. 
Kutsuivat tulemaan uudelleenkin ja 
olivat kovasti kiinnostuneet Suomen 
kisatarjonnasta. Olivat kiinnostunei-
ta tulemaan meille voittamaan. 

 Suomen joukkue Andrei Nyman, 
Lauri Helenius ja Kari Savolainen 
Stadin Sisseistä sekä Jan Kajander 
ja Andreas Michelsson Uudenmaan 
Prikaatin Killasta. 

Vintergatan 
Tukholmassa

UTRIA ASSAULT

Suomalaisjoukkue: Andrei Nyman, Lauri Helenius ja Kari Savolainen Stadin 

Sisseistä sekä Jan Kajander ja Andreas Michelsson Uudenmaan Prikaatin Killasta. 

AK5 purettuna.

Utiraassa oli tänä vuonna kylmä.
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Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fi

Tammikuun alusta lähtien on San-
tahaminassa voimassa uudistettu 
johtosääntö. Asiasta on pidetty kaksi ti-
laisuutta Radioniemessä kaksiosaisena, 
ensimmäinen erä ammunnan harrasta-
jille ja toinen erä kurssin johtajille sekä 
toimijoille. Johtosääntöjen agendana oli 
itseopiskelu sillä jokaisen, joka käyttää 
Santahaminan alueita täytyy tuntea ja 
tietää, mikä on sallittua ja mikä ei.
Olennaisimmat muutokset, jotka koske-
vat suoraan ammunnan harrastajia ovat 
seuraavat: MPKK 150m rata on  
lauantaisin rajoitettu, sekä pistoolivuo-
rot alkavat lauantaisin klo 10.00 Sivuja 
asiakirjassa on pitkälti toista sataa, 
jotka ei suoranaisesti koske tavallista 
harrastajaa. Perusammunta radoilla 

tapahtuvassa toiminnassa jatkuu 
samalla hyvällä sykkeellä kuin 
aikaisemmin. Tapahtumien 
järjestäjät ja vuorovastaavat 
tietävät toiminnat. Lukekaa 
ampumaradoilla olevista ilmoi-
tustaulusta tarkennukset ko. radan suh-
teen. Piirin kotisivuilta löytyy pienen 
oppimäärän kooste johtosäännöistä 
www.hrup.fi, valitse kohta ampumatoi-
minta - ammunnanharrastajan aselaki-
info.
Vuoden 2013 vuorot löydätte HRUP 
sivuilta, yhdistyksenne sivuilta ja tästä 
lehdestämme ja tietysti MPK:n verkko-
palvelusta. Tervetuloa oman aikataulusi 
puitteissa radoille. Vuoroilla on vielä 
tilaa, joten rohkeasti mukaan, sinun ei 

tarvitse olla 
”seppä” tul-
lessaan meidän 
joukkoon. Hy-
vällä sykkeellä 
mennään, meidän kanssa kaikki on 
samalla viivalla niin mestarit kuin aloit-
telijat. Jatkakaamme samalla mallilla 
kohden kevätaurinkoa.
Turvallisuutta yhdessä tehden, rehdissä 
porukassa rehtiin henkeen.
Kohti kesää, terveisin! Veijo Rautio & 
Timo Niiranen

Johtosäännön muutos Santahaminassa

Sählyvuoro sunnun-
taisin klo 19.30
HRUP tarjoaa sählyvuoroa molempien 
piirien jäsenille. Paikka on Pohjois-Haa-
gan yhteiskoulu, Pietari Hannikaisen tie 
6, Helsinki. Tapaaminen koulun pihalla. 
Vuoro on sunnuntaisin klo 19.30 – 20.30. 
Varustus: oma maila, sisäpelikengät, 
urheilu- ja peseytymisvarustus. 

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa 
http://stadinressujensalibandy.nimen-
huuto.com/. Salasanana toimii "Ressu-
salibandy". 

Kevään tullen kannattaa taas alkaa 
kohentaa omaa kenttäkelpoisuutta ja 
työkykyä - nyt on käsillä oiva tilaisuus 
päästä liikkumaan hyvässä reserviläis-
porukassa!

Maanantaimarssit 
jatkuvat, uusi 
aloitusaika klo 17.15 
 
Jatkamme säännöllistä kävelyharjoit-
telua keskuspuistossa. Lenkin pituus on 
noin 7 km. Ei erillistä ilmoittautumista, 
ilmestyt vain paikalle (Pirkkolan 
urheilupuiston alaparkkipaikka 
Pirkkolantien varressa). Lähtökynnys 
ylitetään klo 17.15, Haasta yksi 
tai useampi kaverisi liikkumaan. 
Tervetuloa maanantaimarssille! 

JUKOLA 2013 -  
JOUKKUEEN KOKOA-
MINEN ON ALKANUT!
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ja Hel-
singin Reserviupseeripiiri ovat aloitta-
neet joukkueen kokoamisen 15.-16.6.2013 
Jämsässä pidettävään kisaan. Tänä 
vuonna tavoitteena on saada matkaan 
kaksi täyttä joukkuetta eli 14 kilpailijaa. 

Aikaisempi suunnistuskokemus on 
hyödyksi, mutta kevään kuluessa ehtii 
harjoittelemaan. 

Tarjolla on runsaasti harjoittelua ja 
joukkueen yhteen hiomista! 

Ole siis ajoissa liikkeellä, ja ilmoittaudu 
jo tänään osoitteessa: www.hrup.fi/
jukola.

Lisätiedot ja kysymykset: pekka.vasara@
luukku.com. puh: 0400 772687

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

Törnijotokselle mukaan!
 
Pääkaupunkiseudulla järjestetään valtakunnallinen syysjotos 20.—22.9. usean vuoden tauon 
jälkeen. Nyt onkin hyvä-aika aktivoitua ja aloittaa harjoittelu kohti syksyn koitosta. Partion 
koko voi olla 3-5 henkilöä. Jos omasta kerhosta ei löydy tarpeeksi tuttuja partion aikaansaa-
miseksi niin kannattaa katsella, löytyisikö omasta tuttavapiiristä muita reippaasta ulkoelä-
mästä pitäviä ystäviä. Nuoret alikersantit, kersantit, vänrikit ja luutnantit voisivat esimerkik-
si haastaa vanhoja AUK/RUK:n aikaisia varusmiestovereita jotokselle mukaan! 

Vantaan Reserviläiset ovat ottaneet tapahtuman järjestelyvastuun hoitaakseen. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita, että muut kerhot voivat istua käsiensä päällä. Useat kerhot ovat lähteneet 
talkoisiin mukaan ja auttavat rastien, huollon, vastaosaston jne. järjestelyissä. 

Kerhojen ja yksittäisten jäsenten apua tarvitaan kuitenkin vielä lisää! Kehotankin niitä 
yhdistyksiä, jotka eivät ole vielä mukana tapahtumassa, ottamaan yhteyttä kilpailun johta-
jaan Sampsa Olkinuoraan ja kysymään, kuinka voivat olla auttamassa järjestämään parasta 
syysjotosta ikinä! Myös yksittäiset jäsenet voivat lähteä suoraan mukaan. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedustelut voi osoittaa suoraan: sampsa.olikuora@vantaanreserviläiset.fi tai käy tutustu-
massa tapahtuman verkkosivuihin: www.tornijotos.fi

PS. Allekirjoittaneen löytää yhdeltä kisan tehtävärastilla.

Ammunnat Santahaminassa
Vuoro / 4€ pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero
MAALISKUU
pistooli r2 9.3.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 6.3 0400 13 12016
kivääri150m 9.3.2013 klo.12-16 keskusA150m viikkovuoro Ke 6.3 0400 13 12017
pistooli r2 16.3.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 13.3 0400 13 12018
kivääri150m 16.3.2013 klo.12-16 keskusA150m viikkovuoro Ke 13.3 0400 13 12019

HUHTIKUU
pistooli r2 9.4.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 7.4 0400 13 12026
kivääri kadettikoulun150m 11.4.2013 klo.17-21 kad150m viikkovuoro Su 7.4 0400 13 12027
pistooli r2 13.4.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Su 7.4 0400 13 12028
kivääri150m 13.4.2013 klo.12-16 keskusA150m viikkovuoro Su 7.4 0400 13 12083
pistooli r2 16.4.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 14.4 0400 13 12084
kivääri150m 18.4.2013 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro Su 14.4 0400 13 12085
pistooli r2 20.4.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Su 14.4 0400 13 12086
kivääri150m 20.4.2013 klo.12-16 keskusA150m viikkovuoro Su 14.4 0400 13 12087
pistooli r2 23.4.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 21.4 0400 13 12088
kivääri150m 25.4.2013 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro Su 21.4 0400 13 12089
kivääri300m 25.4.2013 klo.17-21 keskusA300m viikkovuoro Su 21.4 0400 13 12090
pistooli r2 30.4.2013 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Su 28.4 0400 13 12091

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Ampumavuorot Santahaminassa

MESTARUUSKISAT 2013 ohjeet
tiistaina 19.3.2013 erät 14.30 16.00 17.30
tiistaina 26.3.2013 erät 14.30 16.00 17.30
Varaa vuorosi ja ilmoittaudu viimeistään 16.3 Seppo Laitakarille mieluiten
sähköpostilla seppo.laitakari@pp.inet.fi tai puhelin 050-4626780.

RADALLA toimitaan seuraavasti:
Kiväärit ampuvat paikoilla 1 – 2 – 3 
Pistoolit ampuvat paikoilla 4 – 5 – 6 - 7 – 8

Valmiita tauluja, joissa on koetaulu merkitty, on taulutilassa. Kirjoita nimesi tauluun, joko 
ennen tai jälkeen ampumisen. Kirjoita korttiin nimesi, sarja, yhdistys sarjat H, H50, H60, H70, 
H80, D, D50 maksa 3,00 e Erät aloitetaan ilmoitetun mukaisesti, kiväärillä ammutaan kaksi 
laukausta tauluun ja pistoolilla ammutaan viisi laukausta tauluun. Kun olet ampunut ODOTA, 
että vasemmalla ja oikealla puolella olevat ovat myös valmiit, sen jälkeen voi ampumatarvik-
keet kerätä pois. Jätä taulut tulkattavaksi, laita kortti klemmarilla kiinni, tauluvaraston hyl-
lylle. Tulos lasketaan myös normaaliksi sarjakilpailu tulokseksi ja taulutuomari merkitsee sen 
kirjaan, jos haluat sähköpostitse tulokset näistä kisoista kirjoita osoite kortin kääntöpuolelle.

Piirien ilma-aseiden mestaruuskilpailut 2013
Ammutaan Töölön ilma-aseradalla tiistaina 19.3 ja tiistaina 26.3 ampujan valinnan mukaan. 
Molempina päivänä kolme erää. Erä I klo 14.30, erä II 16.00 ja erä III klo 17.30. 

Kaikissa sarjoissa ammutaan 40 ls. Pistoolilla 5 ls/taulu ja kiväärillä 2 ls/täplä. Kilpailumaksu 
on 3,00 e, jolla voi osallistua molempiin lajeihin. 

Radalta saat tarvittaessa lainaksi ilmakiväärin tai – pistoolin. Luotimaksu 5,00 e.
Mestaruuskisojen aikana ei muita ammuntoja. 

Varaa ampumavuorosi ja ilmoittaudu viimeistään 16.3.2012 Seppo Laitakarille mieluiten
sähköpostilla seppo.laitakari(at)pp.inet.fi tai 050-4626780.

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi
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Helsingfors svenska 
reservofficersklubb

Vårmöte
Klubbens vårmöte hålles måndagen 
den 25 mars kl. 19.50 på Skatuddens 
Casino, Maringatan 1. Alla medlem-
mar är välkomna. På mötet behand-
las stadgeenliga ärenden. Klubbens 
stadgar och ytterligare information 
hittas på www.hsrk.fi -> HSRK. In-
nan mötet håller överste Ari Rauta-
la ett föredrag med temat 'Venäjän 
asevoimain reformin edistyminen'. 
Föredraget börjar kl. 19.00. Kaffeser-
vering.

Officersbal
Klubben ordnar Officersbal i 

Helsingfors lördagen den 13 april 
2012. Intresset har varit positivt och 
många har redan anmält sig. Det 
lönar sig att anmäla sig snarast på 
balen@hsrk.fi eller +358405706813 
för att garantera att man ryms 
med! Kuvertpriset är 75 euro, ung-
domsmedlemmar 55 euro. Inbjudan 
gäller avec; alla medlemmar är även 
välkomna att bjuda med andra goda 
vänner till balen. Ytterligare infor-
mation om balen finns på www.hsrk.
fi.

Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö 

fortsätter udda veckors torsdagar 
kl. 17-19. OBS! Klubbens skyttetur 
torsdagen den 11e april är flyttad till 
tisdagen den 9e april. Vapen och an-
nan nödvändig utrustning kan lånas 
på plats. Meddela gärna innan att du 
är på kommande. Kontakt: jussi@
hsrk.fi eller 050 506 0991 och axi@
hsrk.fi eller 040 773 3830. Ytterliga-
re information om skyttet hittas på 
www.hsrk.fi.

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

Gymnasiernas säkerhetskurs 2013
Den årliga säkerhetskursen 

för gymnasie-elever ordnas näs-
ta gång 6.-8.9.2013. Entusiastiska 
ledare och utbildare efterlyses! 
Ytterligare information fås av Ulf 
Dahlman, ulf.dahlman@veho.fi eller 
+358405336312.

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. Ytterligare information 
följer, notera datumet redan nu!

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

kanta-Helsinki

Järjestötoiminta: Yhdistyksen sään-
tömääräinen kevätkokous järjeste-
tään 25.3 Katajanokan kasinolla klo 
18.00. Kokouksessa käsitellään ta-
vanomaisten vuosikokousasioiden 
lisäksi yhdistyslain 23§ tarkoitettuna 
asiana yhdistyksen sääntöjen muut-
taminen vastaamaan uudistettuja 
HRUP:n mallisääntöjä. Kyseessä on 
sääntömuutoksen toinen käsittely. 
Kokouksen lopuksi esitelmä Venäjän 
asevoimien reformista klo 19.00.

Kevätretki: Yhdistyksen perintei-
nen kevätretki tullaan näillä näky-
min suorittamaan Viron suuntaan. 
Ohjelma tarkentuu lähiaikoina ja 
asiasta tiedotetaan päivämäärien 
varmistuessa kotisivullamme. 

Ampumatoiminta: Yhdistyksen 
sisäratavuoro Suojeluskuntatalon 
radalla parittomien viikkojen keski-
viikkoisin klo 17-19. Uudet ampujat 
ovat tervetulleita. Saat tarvittavan 
opastuksen ja käyttökoulutuksen ja 
käytössäsi ovat yhdistyksen laina-
aseet. Ilmoittaudu ampumaupsee-
reille ennen vuorolle tuloa osoittee-
seen ampumaupseerit@khru.net. 
Perinteinen Padasjoen ampumalei-
rimme järjestetään 16. - 18. elokuuta. 
Lisätietoja lähempänä mutta varaa 
aika kalenteriisi! 

Tiedotustoiminta: Yhdistyksem-
me tiedottaa sähköisesti. Tarkistat-
han s-postiosoitteesi ajantasaisuu-
den Reserviupseeriliiton kotisivuilta 
(www.rul.fi) kohdasta jäsenrekisteri 
> jäsentietojen muutoslomake. 
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

Jäsenkirje on lähetetty postitse. Sii-
nä on myös kerrottu hallituksen 
suunnitelmista tiedottamisesta. Jat-
kossa tiedottamisessa siirrytään yhä 
enemmän sähköpostin ja kotisivujen 
käyttöön. 

Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitteenne sähköpostiim-
me: lvrury@gmail.com tai olli.pusa@
pusa.fi 

Kevään Padasjoen leiri järjeste-
tään pe-su 22-24.3. Osallistua voi 
myös osan aikaa esimerkiksi lauan-
tain ammuntoihin. Leirillä järjeste-
tään lauantaina kerhon ampuma-
mestaruuskilpailut (RK 150 metriä, 
pistooli 25 metriä). Ilmoittaudu 
leirille MPK-järjestelmän kautta 
viimeistään 10.3., jotta saat osallistu-

misesi rekisteröityä sinne. Ilman si-
täkin voi osallistua ilmoittautumalla 
koulutusupseereille. Leirillä voi ker-
rata ampumista erityyppisillä aseilla. 
Siihen aseet ja patruunat on kerhon 
puolesta. Omia aseita voi myös ko-
keilla. Tarkempia tietoja käytännön 
järjestelyistä saa ennen tilaisuutta 
kotisivuilta ja ilmoittautuneille in-
formoidaan myös sähköpostilla.

Kerhon sääntömääräinen ke-
vätkokous on tiistaina 26.3 klo 19 
toimintakeskuksessa. Kokouksessa 
käsitellään mm. viime vuoden tilin-
päätös ja kerrotaan hallituksen stra-
tegiapohdinnoista. Tervetuloa päät-
tämään kerhon asioista. Kokouksen 
jälkeen n. klo 19.30 pitää prikaati-
kenraali Lauri Kiianlinna esitelmän 
aiheesta ”Venäjän sotilaspoliittinen 
kehitys ja Suomi”. Esitelmä perustuu 
Maanpuolustuskorkeakoulun Stra-
tegian laitoksella tehtyyn tutkimuk-
seen, jota on vastikään päivitetty. 
Tutkimus löytyy Strategian laitoksen 
kotisivuilta. Aihe on hyvin ajankoh-
tainen ja mielenkiintoinen. Tilaisuus 
on avoin myös muiden maanpuolus-
tusjärjestöjen jäsenille.

Töölöntorin pistooliradalla on 
vakio ampumavuoromme paritto-
mien viikkojen maanantaisin klo 
16-19 ja parittomien viikkojen lauan-
taisin klo 14:30-17:00.

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

Kaikkiin ampumatilaisuuksiin 
Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle  
p: 040 586 9252.

Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivu-
jen osoite on

www.rul.fi/lansivantaa

munkkivuori

Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään tiistaina 25.3.2013 Kataja-
nokan Kasinolla kello 17.45 alkaen.  
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat ja hallituksen kokoa 
koskeva asia. Tämä kokous pide-
tään piirin järjestämänä yhteisenä 
tilaisuutena. Katsokaa tässä lehdes-
sä olevaa ilmoitusta. Kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita.

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot 
kevätkaudella parillisten viikkojen 
perjantaisin 18.00 – 19.30. Seuraava 
tilaisuus on 8.3.2013. Ammunnat ve-
tää Yrjö Alastalo, puh. 0400 306787. 
Sotilaspistoolin pika-ammuntaa on 
mahdollista harjoitella Töölöntorin 
ampumaradalla 17.3 klo 14.30 – 17 ja 
20.4. klo 9.30 -12.00. Ilmoittautumi-
nen Mauri Routiolle mauri.routio@
sci.fi tai 040-7322751.

Kalvolassa ammuntakausi alkaa 
maaliskuun 16. päivänä ja jatkuu 
huhtikuun 13. päivänä. Ilmoita säh-
köpostiosoitteesi tiedon saannin 
varmistamiseksi jos järjestetään 
muita tilaisuuksia.
 

PoHjois-Helsingin 
reserviuPseerit

Kevätkokous
Kutsuna ilmoitetaan, että yhdistyk-
sen sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään maanantaina 25.3.2013 klo 
17:45 Katajanokan Kasinolla, Kari-
mo-salissa. Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen viime vuoden toimin-

takertomus ja tilinpäätös sekä pää-
tetään vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle. Tervetuloa uudet 
ja vanhat jäsenet kokoustamaan! 
Kasinolla myös muiden yhdistysten 
kokouksia, joten hieno mahdolli-
suus tavata ”aseveljiä” ja verkostoi-
tua.Kokousesitelmän pitää eversti 
evp Ari Rautala aiheesta ”Venäjän 
asevoimain reformin edistyminen”. 
Esitelmä pidetään Kenraalisalissa klo 
19:00-19:45.

Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous Ka-

sinolla ennen kevätkokousta 25.3. 
klo 17:15.

Ampumaleiri
Perinteinen ampumaleiri pide-

tään Padasjoella 5.-6.4.2013. Lähtö 
kimppakyydillä Malmin Teboililta 
perjantaina klo 5.4. klo 17:00. Paluu 
seuraavana päivänä lounaan jälkeen. 
Yhdistys hankkii aseet ja patruunat 
sekä eväät. Varustus: normaalit ul-
koiluvaatteet, peseytymisvälineet ja 
yöpymistarvikkeet kuten esim. ma-
kuupussi. Ilmoittautumisen 3.4.2013 
mennessä Lauri Kylmälälle: lauri.
kylmala@gmail.com. 

Tule Luolaan ampumaan
Ampumavuoromme Luolassa, 

Töölössä jatkuvat jokaisen paritto-
man viikon perjantaina. Seuraavat 
ampumavuorot ovat 15.3., 12.4. ja 
26.4. klo 16-19. Ammunta-aikaa siis 
3 tuntia. Soita ovisummeria, niin 
tullaan avaamaan. Hanki reservi-
läisten ampumaturvavakuutus Re-
serviläisliitosta puh: (09) 40562040 
tai tilaa Reserviläisliiton kotisivulta: 
http://www.reservilaisliitto.fi/ampu-
mavakuutus ja tule mukaan.

Ilmoittaudu etukäteen ampu-
maupseerille, Jouko Kylmälälle: 
0400-430632, jouko.kylmala@ko-
lumbus.fi 

Vierailu
Vierailemme Sotamuseossa 

23.3.2013. Kokoontuminen museon 
edessä klo 12:50. 

Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohta-

jan, sihteerin ja tiedotussihteerin  
yhteystiedot: Puheenjohtaja Kar-
ri Kupari 050-4640050 kkupari@
gmail.com; sihteeri Lauri Kylmälä 
041-5360310 lauri.kylmala@gmail.
com; Tiedotus Jorma Loimukoski 
040-3433400 jorma.loimukoski@
finpro.fi 

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

tikkurila

13.03.2013 on 73 vuotta Talvisodan 
päättymisestä. Tikkurilan vete-
raanipuistossa, Hertaksentie 2, on 
kunnianosoitus klo.9.00. TiRUKin 
puheenjohtaja Ahti Pohjonen pitää 
puheen kukkienlaskun jälkeen. 

Vantaankosken seurakunta jär-
jestää Talvisodan muistojuhlan 
Myyrmäen kirkossa klo.18.30 alkaen. 
Juhlapuhujana toimii kenraalimajuri 
Jaakko Aatolainen. Kunniamerkit. 
Vapaa pääsy.

20.3.2013 klo 17.00 on VETRES-
toimikunnan vuosikokous kaupun-
gintalon valtuustosalissa.

Esitelmän pitää johtaja Tapio 
Maljonen aiheesta Vantaan kaupun-
gin tulevaisuuden näkymiä. 

Kahvitarjoilu.
TiRUKin kevätkokous on poik-

keuksellisesti maanantaina 25.3.2013 
klo 18.00 alkaen Katajanokan 
kasinon Seilorikabinetissa. Kevät-
kokouksessa käsitellään sääntöjen 
12 §:n mukaiset asiat, mm. toimin-

takertomus ja tilinpäätös vuodelta 
2012. Kevätkokouksen jälkeen 
kuukausikokous ja sitten klo 19 on 
Kenraalisalissa esitelmä. Kokousesi-
telmöitsijä eversti evp Ari Rautala 
kertoo aiheesta Venäjän asevoimain 
reformin edistyminen. 

Hallitus kokoontuu klo 17.00 
alkaen. Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittele-
maan. Rohkeasti mukaan! 5.3 ja 12.3 
on pienoiskiväärin asentokilpailu 
10+10+10 ls

2.4 on pistooli kuviokilpailu. Li-
sätietoja antaa ampumaupseeri Juk-
ka Luotola puh.0500-455474. 

töölö

Kerhon toiminta on ollut perintei-
seen tapaan melko rauhallista näin 
sydäntalvella. Hallituksen kokous 
pidettiin 21.01.2013 ja siinä suunni-
teltiin mm. ekskursiota Paikkarin 
torpalle huhti-toukokuussa. Asiaan 
liittyen hallituksen jäsen Risto Piek-
ka pitää Töölöntorinkatu 2:n audito-
riossa kaikille asiasta kiinnostuneille 
esitelmän to 21.3. klo 17.00 aihee-
naan “Elias Lönnrot-Suomen tie it-
senäisyyteen.” Kaikki mukaan!

Ammunnat ovat jatkuneet 
normaaliin tapaan. Seuraava nor-
maalivuoro on puolestaan 2.4. Tar-
kempia tietoja antaa Jarkko, puh. 
040-5249339. Muistutetaan jäseniä 
jälleen kerran, että omia aseita ei 
tarvita, kerholla on aseita.

8.2. Virossa Suomen Pojat järjes-
tivät JR 200:n perinnetilaisuuden, 
jossa kerhostamme oli 5 edustajaa.

16.2. kerhon sihteeri Kerkko Kin-
nunen järjesti Keilaniemen ja Lehti-
saaren välillä jäällä verkkokalastus-
session, jonka saalis oli valitettavasti 
vaatimaton, mutta ei olematon. Uu-
sia vastaavia tilaisuuksia on tulossa, 
joten asiasta kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä Kerkkoon, puh. 0400-
705181.

23.2. kuusi kerhomme jäsentä (4 
avec) osallistui Tallinnassa Suomen 
Poikien järjestämään Viron Tasaval-
lan 95. itsenäisyyspäiväjuhlaan, jossa 
oli hyvä reserviläisedustus myös 
muualta Suomesta. Parhaat kiitokset 
Suomen Pojille mielenkiintoisesta 
tilaisuudesta!

24.2. eli varsinaisena Viron itse-
näisyyspäivänä hallituksen jäsenet 
Sampo Martiskainen ja Antero 
Jauhiainen olivat kunniavartiossa 
Vanhan Kirkon puiston Pohjan 
Poikien patsaalla Suomen Poikien 
Perinneyhdistyksen järjestämässä 
seppeleenlaskutilaisuudessa.

2.3. kerho järjestää perinteisen 
hiihtoretken, lähtö Paloheinän ma-
jan läheiseltä hiihtoparakilta klo 
11.00.

8.3. osallistumme RUL:n järjestä-
mään veteraanikeräyksen tempauk-
seen ainakin kerhomme perinteisellä 
keräyspaikalla Töölön torilla. Tar-
kempia tietoja antaa keräysvastaava 
Antero Jauhiainen, puh.050-3683539.

9.3. piirin auditoriossa järjestet-
tävään piiriseminaariin osallistuu 
ainakin kaksi hallituksen jäsentä.

Kerhon keilamestaruuskilpailut 
järjestetään Talin keilahallissa to 
21.03.2013 klo 14.00. Ilmoittautu-
miset puheenjohtajalle mahdolli-
simman pian ratavarausten takia. 
Kilpailu toimii samalla karsintana 
huhtikuussa Keravalla järjestettä-

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

Toimintakalenteri
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vään reserviläisten SM-kilpailuun, 
jonne on tarkoitus lähettää kaksi 
3-miehisjoukkuetta.

4.4. järjestetään Talin keilahal-
lissa “sotilaskeilakilpailu”, jonne 
osallistuvat Töölön Reserviupsee-
rien joukkueen lisäksi veteraanien, 
Huoltorykmentin ja toivon mukaan 
myös Kaartin Pataljoonan joukku-
eet. Mainittakoon, että kiertopalkin-
non saivat haltuunsa viime syksyn 
kisassa veteraanit, vaikka pelattiin 
keilailuliiton, ei ikätasoituksilla!

Jäseniä kannustetaan edelleen 
osallistumaan piirin järjestämiin 
kuntoilutilaisuuksiin kuten maanan-
tain kuntokävelyihin ja sunnuntain 
sählyharjoituksiin. Muistakaa käyt-
tää Reserviläisurheiluliiton kunto-
korttia.

Uusia toimintajatuksia ja/tai 
kerhon toimintaa koskevia kysy-
myksiä voit esittää puheenjohtajalle 
Jyrki Ratialle, 040-5829127, mratia@
welho.com ja varapuheenjohtajalle 
Sampo Martiskaiselle, 040-7098459, 
sampo.martiskainen@tapiola.fi.

Ilmoita muuttuneet yhteystietosi 
sihteerille Kerkko Kinnuselle, 0400-
705181, kerkko.kinnunen@gmail.
com. Muista myös kerhon netti- ja 
facebooksivut.

VR:N RESERViUPSEERiT 
 

Kevätkauden ohjelma
Kerhoilta pidettiin 11.2. Ajankohtai-
sen ja kiinnostavan esitelmän piti DI 
Anssi Kärkkäinen, osastoinsinööri 
PE johtamisjärjestelmäosasto, tieto-
verkkopuolustussektori. Aiheena oli 
kyberturvallisuus.

Yhdistyksen kevätkokous pide-
tään maanantaina 11.3. pääkonttorin 
isossa kongressisalissa klo 16.30. Ko-
kouksen jälkeen Martti Turtola pitää 
esitelmän aiheesta Aladar Paasonen, 
Mannerheimin ristiriitainen upseeri. 

Huhtikuun vierailu on MPK:n 
Etelä-Suomen koulutuskeskukseen 
Santahaminaan 22.4. klo 16.30. Oh-
jelmassa on MPK:n koulutuskeskuk-
sen ja sen toiminnan sekä Santaha-
minan sotilassaaren esittelyä.

Ruutiaseammunnat järjestetään 
Jokelan ampumaradalla 20.5. Ko-
koontuminen Jokelan asemalla klo 
17.15.

Ampumavuorot vuonna 2013
Yhdistyksellä on ampumavuorot 

perjantaisin piirien ampumaradalla 
Töölössä kello 16.00 - 19.00 seuraa-
vina päivinä:

8.3.2013, 5.4.2013, 3.5.2013, 
31.5.2013, 23.8.2013, 20.9.2013, 
18.10.2013, 8.11.2013, 13.12.2013

Ilmoittaudu ampumaupseeri 
Hannulalle (puh. 040 86 60134) vii-
meistään ampumapäivänä klo 12.00.

Pistooliradan omistaja piirit, ja 
sitä kautta yhdistyksen hallitus edel-
lyttävät, että kaikki yhdistyksen vuo-
rolla ampuvat henkilöt hankkivat 
henkilökohtaisen ampujan vakuu-
tuksen, joka korvaa pistoolivuorolla 
itselle tai muille aiheutuneet vahin-
got. Vakuutus on nimeltään "Reser-
viläisten ampumaturva", ja sen saa 
tilattua mm. netistä: 

http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumavakuutus 

Vakuutus on voimassa maalis-
kuun alusta seuraavan vuoden hel-
mikuun loppuun, ja maksaa n. 20 € 
kyseiseltä ajalta. Mikäli yhdistyksen 
jäsen osallistuu vain loppusyksystä 
järjestettävään yhdistyksen pie-
noispistoolikilpailuun, ei ole pakko 
hankkia ko. vakuutusta.

iTä-HELSiNgiN 
RESERViUPSEERiT

 
Ammunta: Ruutiaseammunnat jat-
kuvat parittomien viikkojen tors-
taina klo 19 - 21 Töölön luolassa. 
IHRU:n osalta ammunnoista vastaa 
Juhani Hartela p. 040 834 2839.

Ilma-aseammunnat jatkuvat 
Tukikohdan radalla Puotilantie 1 D 
keskiviikkoisin klo 17 - 19 , ammun-
tojen yhteyshenkilönä toimii Esko-
Sillankorva p. 040 756 3340. Viimei-
nen ilma-aseammunta kevätkautena 
2013 on 8.5.

Hiihtokilpailut pidetään maanan-
taina 11.3.2013 Vuosaaressa Mus-
tavuoren urheilualueen maastossa 
klo 17 - 18. Ilmoittautuminen paikan 
päällä.

Perinteinen veteraanikeräys Itä-
keskuksessa järjestetään lauantaina 
16.3.2013. Ilmoittautumiset Jyrki Uu-
telalle, puh. 040 500 4906.

Kevätkokous: Yhdistyksen kevät-
kokous pidetään tiistaina 26.3.2013 
alkaen klo 18 esitelmällä ajankohtai-
sesta aiheesta, jonka jälkeen varsi-
nainen kokous klo 19. Kokouksessa 
käsitellään vuoden 2012 tilipäätös ja 
toimintakertomus vuodelta 

2012, kokouksessa on kahvitarjoi-
lu.

Herrasmieskilpailut järjestetään 
tiistaina 14.5 klo alkaen klo 17.

Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, vpjoht. 
Timo Martikainen p. 040594 1640, 
siht. Juha Iiskola p. 040 6712 120.

ASELAJiKERHOT

AUTOKERHO
 

Kokouskutsu: Autokerhon vuosi-
kokoukseen 2013 HRUP kerhojen 
yhteiskokouksen yhteydessä. Aika: 
25.3.2013 Kello 18:00 alkavan esitel-
män jälkeen 19:50. Paikka Katajano-
kan Kasino. Katajanokka. Esitelmä: 
eversti evp Ari Rautala; Venäjän ase-
voimain reformin edistyminen 

iLMAiLUKERHO
 

14.03 torstai (HUOM: viikonpäivän 
korjaus vuosiohjelmaan) klo 19:00, 
Helsingin Suomalainen Klubi, Yh-
teistoimintailta: Helsingin Suoma-
laisen Klubin ilmailuilta, Finnair 
Flight Academy, koulutuspäällikkö, 
lentokapteeni Tero Arra: "Liiken-
nelentäjäkoulutuksen uudet tuulet”. 
(Iltapala klo 17:30 – 19, ilmoittau-
tumiset iltapalalle ennakkoon 12.04 
mennessä joko sähköpostilla atte.
paukku(at)elisanet.fi tai tekstiviestil-
lä numeroon 040 757 8353.) 

16.-17.4. Kevätretki Tallinnaan. 
Kohteena Eesti Vabadusvoitluse 
Muuseum ja uusi Meri-Ilmailu-
museo. Majoitus Park-hotellissa, 
2h-huone. Lähtö 16.04 tiistaina klo 
11.30. Paikalla oltava tuntia ennen 
lähtöaikaa Katajanokan Viking-ter-
minaalissa, jossa jaetaan liput. Paluu 
17.04 klo 20.30. Matka maksaa 65 
euroa, maksetaan tilille T.Terämaa 
OP-578876-2176. Maksun viestiin 

(EI viitteeseen) osallistujan nimi ja 
syntymäaika. Viimeinen maksupäivä 
on 02.04, joka on samalla viimeinen 
sitova ilmoittautumispäivä. Muista 
ottaa mukaan passi tai henkilökortti 
(ajokortti EI käy).

iLMATORJUNTAKERHO

Kerhon sääntömääräinen kevätko-
kous järjestetään maanantaina 25.3. 
kello 17.45 Katajannokan kasinolla 
Pilotti-kabinetissa. Päivä on Helsin-
gin Reserviupseeripiirin yhteinen 
kevätkokouspäivä ja kello 19 alkaen 
eversti evp Ari Rautala kertoo ai-
heesta Venäjän asevoimain reformin 
edistyminen. Tervetuloa kokouk-
seen ja kuuntelemaan esitystä!

Tutustumisammunnat järjeste-
tään Helsingin Suojeluskuntatalon 
radalla keskiviikkona 20.3.2013 
kello 16.30-18.00. Kalustoa perin-
nepistoolista MP5:seen. Erillistä 
vakuutusta ei tarvita, vaan osallis-
tujat ovat vakuutettuja kerhon puo-
lesta. Ilmoittautumiset ja lisätietoja  
timo.niiranen@gmail.com. Tervetu-
loa!

Kerhon ampumavuoro jatkuu 
Döbelninkadun ampuradalla paril-
listen viikkojen keskiviikkoina kello 
16-19. 

Ilmoittautumiset Timo Niiraselle 
(timo.niiranen@gmail.com ) vähin-
tään kahta päivää ennen tapahtu-
maa.

Lopuksi hallitus toivottaa kaikille 
hyvää kevään odotusta!

JääKäRiKERHO

Kerhon kevätkokous pidetään 
25.3. Katajanokan Kasinolla. Hal-
litus kokoontuu klo 17.45, kerhon  
kokouspaikka on BAARI. Kevät-
kokous pidetään klo 18.15 samassa 
paikassa. Kokouksessa käsitellään 
edellisen vuoden toimintakertomus 
ja kerhon talous vuodelta 2012. Klo 
19.00 kokousesitelmä, jonka pitää 
eversti evp Ari Rautala aiheesta: Ve-
näjän asevoimain reformin edisty-
minen. 

Huhtikuun kerhoilta on 2.4. San-
tahaminan Kiltasaunalla klo 17.00 
alkaen.

Kerhon vuosijuhla pidetään 13.4. 
klo 18.00 Santahaminan Maanpuo-
lustuskerholla, ilmoittautumiset sih-
teerille Yrjö Saulamolle 8.4.mennes-
sä, puh. 349 3162 tai 050 344 5635. 
Illallisen hinta on 45 €.

Kerhon yhteystiedot: Puh.joht. 
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM 
0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo, 
puh. 349 3162, GSM 050 344 5635. 
Jääkärikerhon kotisivu: http://www.
rul.fi/jaakarikerho/

KRH-KERHO

Krh –kerhon kevätkokous pidetään 
tiistaina 26.03.2013 Helsingissä, ra-
vintola Kannaksessa (Eerikinkatu 
43), klo 18:30 alkaen. Ilmoittautumi-
set kokoukseen 22.03.2013 mennes-
sä osoitteeseen lentilasami@netsca-
pe.net

PiONEERiOSASTO

Kokouskutsu: Pioneeriosaston ke-
vätkokous järjestetään maanantaina 
25.3. Katajanokan Kasinon Korsu-
kabinetissa klo 17:45. Kokouksen 
aiheita ovat vuoden 2012 toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen hy-
väksyminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen hallitukselle. Kokouk-
sen jälkeen eversti evp Ari Rautala 
kertoo aiheesta: Venäjän asevoimain 
reformin edistyminen.

Ammunnat Töölöntorinkatu 2:n 
luolassa järjestetään vuonna 2013 
keskiviikkoisin klo 19 - 21:30 viikoil-
la 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 
44, 48 ja 52 ja lauantaisin klo 9:30 - 
12:00 viikoilla 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 
30, 34, 38, 42, 46 ja 50. Pioneeriosas-
to tarjoaa maksaneille jäsenilleen 
patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 
kpl/kerta/9mm, kullekin enintään 
viideltä kerralta vuodessa. Paikalla 
on myös aseita ja kouluttaja. Ota 
omat kuulonsuojaimet mukaan, jos 
löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan 
mennessä ampumaupseerille.

Osasto järjestää hiihtovaelluk-
sen Porvoossa la 16.3. Etenemme 
latuja pitkin ja osin umpihangessa 
ja merenjäällä muutaman tunnin ja 
lopuksi on sauna ja iltapala. Ilmoit-
tautumiset 8.3. mennessä toni.teitti-
nen@iki.fi

Pioneeriosaston nettisivut on uu-
distettu! Käy katsomassa pioneeri-
osasto.org ja anna palautetta. Mikäli 
sinulla on kuvia Pioneeriosaston ta-
pahtumista, voit lähettää sihteerille.

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

Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt 
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.ru-
sila@ramboll.fi; Sihteeri, tiedotusup-
seeri vänr Antti Korhonen, 040 559 
7026, antti.j.korhonen@gmail.com; 
Ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen@pp.inet.fi; Urheilu-upseeri ltn 
Toni Teittinen, 050 321 6237, toni.
teittinen@iki.fi

www.pioneeriosasto.org

RESERViMERiUPSEERiT

Perinteiset HRMU:n pilkkikilpailut 
Helsingin Reserviupseeripiirin ma-
jalla Spjutsundissa pidetään 9.3.2013. 
Majalle voi saapua halutessaan jo 
perjantaina 8.3. ja siellä on mah-
dollisuus yöpymiseen. Ohjelmassa 
pilkkimistä (sään ja jäätilanteen sal-
liessa), makkaranpaistoa, ulkoilua 
yms. HRMU tarjoaa lauantaina 9.3. 
lounaan ruokajuomineen sekä sau-
namakkarat illalla. Muilta osin juo-
mahuolto perustuu omiin eväisiin.

Katajanokan Kasinolla pidetään 
25.3. kaikille avoin esitelmätilaisuus. 
Kokousesitelmöitsijä eversti evp Ari 
Rautala kertoo aiheesta Venäjän ase-
voimain reformin edistyminen.

Kerhon sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään 11.4.2013 kello 
18.00 alkaen Apteekkien Eläkekas-
san tiloissa, osoitteessa Kalevankatu 
13, Helsinki. Tervetuloa

 HRMU:n ohjatut pistooliam-
munnat jatkuvat parittomien viik-
kojen lauantaisin kello 12.00-14.30. 
Ammunnat pidetään HRUP:n 
ampumaradalla, jossa yhdistyksen 
22. kaliiperin käsiaseet, tarvittavat 
ammukset, kuulosuojaimet sekä 

suojalasit ovat jäsentemme käytet-
tävissä. Ilmoita tulostasi aina vähin-
tään kaksi (2) vuorokautta etukäteen 
ampumaupseeri Harri Pakariselle 
gsm. 040 - 517 9834. Ilmoittautumal-
la varmistat osallistumisesi ja kuulet 
mahdollisista poikkeusjärjestelyistä. 

RT-KERHO 
JOHTORENgAS

Yhdistyksen sääntömääräinen kevät-
kokous

Yhdityksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään maanantaina 
25.3.2013 klo 17:45 alkaen Helsin-
gissä Katajanokan kasinolla, kellari-
kerroksen "Kerhohuone" -nimisessä 
kokoustilassa. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat, sekä 
päätetään mahdollisesta yhdistyksen 
sääntöjen muuttamisesta. Kokouk-
sen jälkeen kasinolla on HRUP:n 
yhteinen esitelmä aiheesta ”Venäjän 
asevoimain reformin edistyminen”, 
esitelmöitsijänä eversti evp Ari Rau-
tala.

Muita tulevia tapahtumia
3.4. Pistooliampumakilpailu 

RUY:tä vastaan, Selinin lautanen 
-ampumakilpailu

4.-5.5. perinteinen kevään ampu-
maviikonloppu Padasjoella

Tarkempaa tietoa tapahtumista 
tarjotaan lähempänä niiden ajan-
kohtia. Tiedustelut johtorengas@
gmail.com.

Ampumavuorot Töölön ampu-
maradalla vuonna 2013

RT-Kerho Johtorengas ry:n ra-
tavuorot Töölön ampumaradalla 
vuonna 2013 ovat viikoilla 14, 18, 
22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 ja 50. Aika 
ratavuorolle on aina keskiviikko 
klo 19:00–21:30. Ilmoittautumiset 
viimeistään kunkin viikon maanan-
taina Toni Aallolle, toni.aalto@iki.
fi tai 040 311 3348. Kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita ampumaan, kun-
han "Reserviläisen ampumaturva" 
–vakuutus on maksettu. Maksulo-
makkeen voi tilata kotiin osoitteesta: 
http://www.reservilaisliitto.fi/am-
pumaturva. Olet myös tervetullut, 
mikäli esim. haluat vain kokeilla 
uutta harrastusta, mutta olet vielä 
epävarma jatkon suhteen. Kysy siis 
rohkeasti lisätietoja asiasta!

Jäsenten yhteystietojen päivittä-
minen

Varmistathan että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla ja ilmoitathan esim. 
muuttuneen sähköpostiosoitteesi 
RUL:n toimistoon (toimisto@rul.
fi) sekä yhdistykselle (johtorengas@
gmail.com).

ViESTiOSASTO

Viestiosaston kevätkokous pidetään 
Helsingin Reserviupseeripiirin jär-
jestämän piirin kerhojen yhteiske-
vätkokouksen yhteydessä 25.3.2013 
klo 17:45-18:50 Katajanokan Kasinon 
Bunkkerikabinetissa, osoitteessa 
Laivastokatu 1, 00160 Helsinki. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat ml. toimintakertomus 
vuodelta 2012. Kevätkokouksen jäl-
keen on piirin järjestämä esitelmä-
tilaisuus. Tervetuloa kokoustamaan 
ja tutustumaan piirin muihinkin jä-
seniin!

Koulutus: Vuoden 2013 kevään 
MPK:n viestialan kurssit ovat: 15.3. 
Esikunnan tietojärjestelmä , 26.4. 

hrup.fi
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Vantaan 
reserViläiset

Kevätkokous
Kutsu kevätkokoukseen

Vantaan Reserviläiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
keskiviikkona 17.4.13 klo. 18 alkaen 
Vantaan seurakuntayhtymän audi-
toriossa, Unikkotie 5 C , Tikkurila. 
Tervetuloa!

Vantaan Reserviläiset ry:n halli-
tus

Kerhotilan avajaiset
Vantaan reserviläiset ry kutsuu 

yhdistyksen jäsenet kerhotilan ava-
jaisiin. Aika: lauantaina 16. päivä 
maaliskuuta 2013, klo 14 - 17. Paikka: 
Sarkatie 2, 01720 Vantaa, kiinteistön 
väestösuojassa kellarikerrokses-
sa. Sarkatie 2 sijaitsee Varistossa, 
Vihdintien ja Kehä III:n kupeessa. 
Tapahtuma on vapaamuotoinen (ar-
kipuku), ei puheita, ei huomionosoi-
tuksia. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Ilmoittautuminen 12.03.2013 men-
nessä: kari.vainio@vantaanreservi-
laiset.fi

E-asiointi
Jäsenellä on pääsy omiin jäsentie-

toihinsa. Rekisteriin kirjaudutaan lii-
ton nettisivujen kautta jäsennume-
rolla ja postinumerolla. Rekisterissä 
voi tehdä seuraavia asioita:

- Tarkastella, täydentää ja korjata 
omia jäsentietojaan

- Hankkia ampuma- tai seniori-
turvan ja maksaa ne omassa netti-
pankissa

Maksettu ampuma- tai seniori-
turva astuu voimaan seuraavan vuo-
rokauden alkaessa

Reserviläisliiton www-sivuilla on 
Tarkista/muuta jäsentietojasi -ban-
neri, joka johtaa jäsenrekisteriin.

Salasana (=postinumero) on pak-
ko vaihtaa ensimmäisellä kirjautu-
miskerralla.

Jäsenkorttialennus
Reserviläisliiton jäsenkortilla 

alennusta ST1-ketjun ja Shellin ase-
milta. Jäsenkortilla alennusta vähin-
tään 0.5 senttiä litralta. Alennuksen 
saa tankatessa käteisellä tai pankki-
kortilla.

Törni-jotos
Reserviurheiluliiton syysjotos 

Törni-jotos järjestetään Vantaalla 
20.-22.9.2013. Liity mukaan järjeste-
lytoimikuntaan: sampsa.olkinuora@
vantaanreservilaiset.fi www.tornijo-
tos.fi

ilMailUOsastO

14.03 torstai (HUOM: viikonpäivän 
korjaus vuosiohjelmaan) klo 19:00, 
Helsingin Suomalainen Klubi, Yh-
teistoimintailta: Helsingin Suomalai-
sen Klubin ilmailuilta, Finnair Flight 
Academy, koulutuspäällikkö, lento-
kapteeni Tero Arra: "Liikennelentä-
jäkoulutuksen uudet tuulet” (Iltapala 
klo 17:30 – 19, ilmoittautumiset ilta-
palalle ennakkoon 12.04 mennessä 
joko sähköpostilla atte.paukku(at)
elisanet.fi tai tekstiviestillä nume-
roon 040 757 8353.) 

16-17.4 Kevätretki Tallinnaan. 
Kohteena Eesti Vabadusvoitluse 
Muuseum ja uusi Meri-Ilmailu-
museo. Majoitus Park-hotellissa, 
2h-huone. Lähtö 16.04 tiistaina klo 
11.30. Paikalla oltava tuntia ennen 
lähtöaikaa Katajanokan Viking-ter-

minaalissa, jossa jaetaan liput. Paluu 
17.04 klo 20.30. Matka maksaa 65 
euroa, maksetaan tilille T.Terämaa 
OP-578876-2176. Maksun viestiin 
(EI viitteeseen) osallistujan nimi ja 
syntymäaika. Viimeinen maksupäivä 
on 02.04, joka on samalla viimeinen 
sitova ilmoittautumispäivä. Muista 
ottaa mukaan passi tai henkilökortti 
(ajokortti EI käy).

MerireserViläiset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
sunnuntaina 27. tammikuuta 2013 
Reserviläisliiton auditoriossa Döbel-
ninkatu 2:ssa, Helsingin Töölössä. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömää-
räiset asiat ja valittiin puheenjohtaja 
sekä johtokunnan jäsenet kaudelle 
2013. Johtokunnan lukumääräksi 
päätettiin 1+8 joka on yksi enemmän 
kuin edellisellä toimintakaudella. 
Puheenjohtajana toimii Ville Mäen-
pää ja johtokunnan kokoonpano on 
Kari Marttila, Jukka Soini, Matias 
Kaivos, Markku Kaasalainen, Petra 
Kiuru, Pauli Nerg, Mikko Paavilai-
nen ja Jari Viljanen.

Vuosikokouksen yhteydessä 
palkittiin ansioituneita Merireservi-
läisiä. Yhdistyksen kunniajäseneksi 
kutsuttiin Jaakko Maavuori. I luokan 
Merireserviläisristi myönnettiin Ma-
tias Kaivokselle ja II luokan Merire-
serviläisristi myönnettiin Harri Hii-
pakalle. Vuoden Merireserviläiseksi 
valittiin Pentti Partanen. Onnittelut 
ansioituneille Merireserviläisille!

Ilma-ase- ja sisäampumaradat 
ovat jäsenistön käytössä. 

Uudet jäsenet, rohkeasti yhteys 
ampumavastaaviin ja sopikaa tutus-
tumiskäynti radalle. 

Russarö - Merivoimien vuosipäi-
vä regatta – The TallshipRaces 2013 
Helsinki

Veneilykausi lähestyy. Venemie-
histöä tarvitaan ja koulutetaan tule-
via kesän tapahtumia varten. Kesällä 
on mahdollisuus Ahven3 koulutus-
aluksella päästä venemiehistöksi 
Russarön-keikoille perjantaista 
sunnuntaihin neljänä eri viikonlop-
puna kesäkuussa ja elokuussa. Tule 
päivittämään navigointitaitoja tai 
nauttimaan merellisestä ilmastosta 
kesäisellä Suomenlahdella. Heinä-
kuussa on tarjolla Merivoimien vuo-
sipäivän regatta ajalla 5.7.- 11.7.2013. 
Voit osallistua yhdelle tai useammal-
le legille omien mahdollisuuksiesi 
mukaan. 

Suuret purjelaivat saapuvat Hel-
sinkiin heinäkuussa. Merireserviläi-
siä toimii perinteiseen tapaan mm. 
tapahtuman yhteysupseeritehtävis-
sä. Mikäli olet kiinnostunut toimi-
maan yhteysupseerina The Tallships 
Races 2013 Helsinki – tapahtumassa, 
ota yhteyttä.

Toimintakalenteri
Maaliskuu
To 14.3 Ilma-aserata klo 18.00-

19.30, To 21.3 Sisäampumarata "Luo-
la" klo 16-20, La 23.3 Kevätsauna 
Vuosaaren Saunapirtillä, To 28.3 
Ilma-aserata klo 18.00-19.30, 

Huhtikuu
To 4.4 Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20, To 11.4 Ilma-aserata klo 
18.00-19.30, To 18.4 Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-20, La 20.4 Sinisen 
reservin Ampumapäivä 1 Upinnie-
messä. Ilmoittautumiset MPK jär-
jestelmään. To 25.4 Ilma-aserata klo 
18.00-19.30

Purjehduskauden avajaiset
Toukokuu
To 2.5 Sisäampumarata "Luola" 

Yhdistyksen jäsenillä, joilla ei ole 
omaa asetta, on mahdollista ampua 
yhdistyksen .22 pistooleilla. Yhdistys 
järjestää tarvittavat patruunat. Osal-
listujilla täytyy olla omat suojalasit ja 
kuulosuojaimet sekä voimassa oleva 
vakuutus (esim. Reserviläisen am-
pumaturva), mukaan myös voimassa 
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. 
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@iss.
fi ratavuoropäivänä klo 12:00 men-
nessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu 
määrä ja osallistujat otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Lisätietoja 
antaa asevastaava Tomi Sarilahti 
puh. 040 594 9673.

Liikuntaa
Reserviläisten kenttäkelpoi-

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

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

Yhteystiedot
Yhdistyksen jäsenistölle on lähe-

tetty sähköpostiviestejä mm. piirin 
muiden yhdistysten tapahtumista. 
Noin 70 yhdistyksemme jäsenellä 
on MPY:n ylläpitämässä jäsenre-
kisterissä väärä tai vanhentunut 
sähköpostiosoite. Jos sinulla on säh-
köpostiosoite, johon haluaisit saada 
tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et 
tähän mennessä ole saanut, ilmoita 
se Timo Elolähteelle.

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

 
 
 

Itä-HElsIngIn 
REsERvIläIsEt

IHRes ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään 12. 3. -13 Pirtillä 
Vuosaaressa alkaen n klo 18:00. Ter-
vetuloa.

Kevätampumaleiri Padasjoella 12. 
-14. 4. -13. Ilmoittautumiset MPK:n 
sivuilla; www.mpk.fi, kurssi n:o 
0400 13 12212, mukaan mahtuu 30 
ensimmäistä. Kurssinjohtaja Soini 
Hyttinen antaa lisätietoa, puh 050-
3695305, sähköposti soinimarkku.
hyttinen@elisanet.fi. Kurssin va-
rajohtaja Tatu Artman, Ampuma-
vastaava Timo Kyyhkynen, Kurssin 
vääpeli Aatos Ahlsten 

Talkoot Vuosaaren pirtillä
Kevättalkoot pidetään 3. -5.2013 

(pe-su). Toivottavaa on, että jokai-
sesta jäsenyhdistyksestä tulisi osal-
listujia.

Tarjolla ympäristön siivousta, 
polttopuiden tekoa ja pientä nikka-
rointia. Sauna on tietysti kuumana. 
Toivon runsasta osallistumista. Mie-
luummin ajoissa niin, että tiedän 
muonavahvuuden. Annan mielelläni 
lisätietoa. Parhaiten minut tavoittaa 
puhelimitse, joskaan en sähköpostia 
vierasta. p. 050-3695305, soinimark-
ku.hyttinen@elisanet.fi

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

Esikunnan viestitoimintaharjoitus; 
Esikuntatyöskentelyn harjoitus, 17.5. 
Elektroninen sodankäynti

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

Johtamisjärjestelmäalalla tapah-
tuu suuria muutoksia niin teknii-
kassa kuin taktiikassa lähivuosina, 
toimimalla kouluttajana saat näistä 
ensimmäisenä tietoa. Lisäksi 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-yksikkö -> Hae 
KOTU-yksikköön.

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

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. 

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

Tiedotus: Lisätietoa toimin-
nastamme, sekä Viestiosaston 
ajantasaiset yhteystiedot löytyvät 
uudistuneilta verkkosivuiltamme 
www.viestiosasto.net, käyhän kat-
somassa! Tiedotamme tapahtumista 
jäsenistölle myös sähköpostitse ja 
LinkedIn-ryhmässämme Viestiosas-
to – jos et ole saanut tätä ilmoitusta 
sähköpostiisi, niin käy päivittämässä 
yhteystietosi RUL:n sivuilla www.

rul.fi tai meidän omilla sivuillamme 
www.viestiosasto.net, kohdassa Liity 
jäseneksi. Voit myös lähettää sähkö-
postia sihteerillemme. Tervetuloa 
mukaan! 

 

SENiORiUPSEERiT

Torstaina 21.3.2013 klo 12.00 – 15.30 
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n 
Senioriupseerien Kerhon kevätko-
kous pidetään Katajanokan Upsee-
rikasinon, Laivastokatu 1, Karimo-
salissa. Kokouksessa käsitellään 
kerhon 1.12.2008 vahvistetuissa 
säännöissä kevätkokoukselle määrä-
tyt asiat. Kokousesitelmän aiheesta 
"Pääkaupungin puolustus" pitää pr-
kenr Pertti Laatikainen. Omakustan-
teisen, ns kerhopalan hinta on n. 20 
euroa.

Ruokailuun osallistumisesta pyy-
detään ilmoittamaan 17.3.2013 men-
nessä arne.lindholm@kolumbus.fi 
tai puhelimitse 050 500 4138.

Maanantaina 15.4.2013 klo 12.00 
alkaen on kaikille HRUP:n jäsenille 
tarkoitettu esitelmä- ja keskustelu-
tilaisuus Töölöntorinkatu 2:n audi-
toriossa. Kokousesitelmän aiheesta 
"Kybersodankäynti" pitää sotatietei-
den tri Jarno Limnell. Tilaisuus alkaa 
kahvittelulla. Osallistumisesta pyy-
detään ilmoittamaan 11.4.2013 men-
nessä arne.lindholm@kolumbus.fi 
tai puhelimitse 050 500 4138.

Tiistaina 28.5 alkaa kevätretkem-
me Antreaan ja Viipuriin. Tutustum-
me Antreassa kunniaveteraanimme 
Antti Henttosen synnyinseutuihin 
ja Viipurissa asiantuntijaoppaam-
me Göran Lindgren kertoo paikan 
päällä "Viipurin viimeisistä päivistä". 
Käymme myös Viipurin linnassa 
sekä sotien aikaisilla taistelupaikoil-
la. Tervetulleita mukaan ovat kaikki 
HRUP:n jäsenet avec. Enemmän 
tästä retkestä kerrotaan erillisessä 
ilmoituksessa tässä lehdessä. Muista 
ehdottomasti ehjä passi, jonka tulee 
olla voimassa vähintään 6 kk matkan 
päättymisen jälkeen. Ilmoittautumi-
nen tulee tehdä viimeistään 2.4.2013 
mennessä. Tervetuloa! 

Senioriupseerien kerhon yhteys-
tiedot:

Arne Lindholm, puheenjohtaja, 
arne.lindholm@kolumbus.fi, 050 
5004138; Pentti Uosukainen, sihtee-
ri , pentti.uosukainen@kolumbus.
fi, 040 8406296, Heikki Kaakinen, 
jäsenasiat, heikki.kaakinen@kolum-
bus.fi, 050 5895375

hrup.fi

HELSiNgiN  

RESERViLäiSET

Kevätkokous 
Helsingin Reserviläiset ry:n kevät-
kokous on maanantaina 15.4. klo 18 
alkaen Döbelninkatu 2:ssa. Kokouk-

sessa käsitellään normaalit tilinpää-
tös- ja toimintakertomusasiat. Tällä 
kertaa kokouksen yhteydessä ei ole 
esitelmää. Tervetuloa!

Ampumatoiminta
Kevään 2013 ratavuorot ovat 

maanantaisin klo 19:00–21:30 vii-
koilla 13, 17, 21 ja 25. Mahdollisista 
muutoksista tiedotetaan yhdistyksen 
sivuilla www.reservilaisliitto.fi/liitto/
piirit/sivustot/helsingin_reservi-
laiset tai sitten voi soitella ja kysyä. 
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 MUUT  
MAANPUOLUSTUS-

YHdiSTYKSET

AUTOJOUKKOJEN 
HELSiNgiN KiLTA

Autojoukkojen Helsingin killan 
sääntömääräinen vuosikokous pide-
tään 15.3. klo 18:00 alkaen Santaha-
minassa Perinnetalolla. Henkilöiden 
nouto klo 17:45 Santahaminan soti-
lasalueen kulunvalvontapisteen py-
säköintialueelta. 

Kokouksen jälkeen kiltaveli Heik-
ki Heikkonen pitää esitelmän kivääri 
m1891 kehityshistoriasta. Esitelmän 
jälkeen osanottajille kahvit ja pulla 
sotilaskodissa. Tule tutustumaan 
Perinnetaloon. Tervetuloa.

Autojoukkojen Helsingin kil-
ta järjestää jäsenretken Lahteen 
lauantaina 4.5. kohteena Classic 
Motorshow. Tule tutustumaan huip-
pukuntoisiin entisöityihin autoihin. 
Lähtö Santahaminasta klo 09:30.  
Sovittaessa matkan varrelta voi tulla 
mukaan kyytiin. Ensimmäinen py-
sähdys on Lahden varuskunnassa, 
jossa nautimme lounaan. Lounaan 
jälkeen itse näyttelyyn tutustumi-
nen. Paluu Santahaminaan klo 17:00 
mennessä. Osallistujat maksavat 
vain lounaan ja pääsylipun näytte-
lyyn. Seuraavassa numerossa asiasta 
vielä tarkemmin. Laita jo ylös kalen-
teriin.

HELSiNgiN 
iLMATORJUNTAKiLTA

Kutsu:
Killan sääntömääräinen vuosiko-
kous pidetään 26.3.2013 Töölös-
sä Helsingin Suojeluskuntatalon  
kokoushuoneessa 1. (4. krs.) klo 
1800 alkaen. Sisäänkäynti Döbelnin-
katu 2.

Ampumavuoro jatkuu parillisten 
viikkojen keskiviikkoisin 1600-1900.

Puh.joht. Timo Niiranen GSM 
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com 

Sihteeri: Edward Breitenstein 
GSM 044 333 1027 edward.breiten-
stein@gmail.com 

PääKAUPUNKiSEUdUN 
PiONEERiKiLTA

Lähiaikoina postitetaan vuoden 
2013 jäsenkirje, jossa mm. kevätko-
kouskutsu ja jäsenmaksulomake. Jos 
osoitteesi tai sähköpostisi on muut-
tunut, ilmoita siitä mahdollisimman 
pian ismo.pajarinen@mbnet.fi. Sa-
malla voit päivittää Hakku-lehden 
tilauksen. 

Ammunnat Töölön luolassa 
ovat keskiviikkoisin klo 19-21.30 
viikoilla 12, 16 ja 20 sekä lauantai-
sin klo 9.30-12. viikoilla 14, 18 ja 22. 
Pioneerikilta tarjoaa maksaneille 
jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm. 
Paikalla on myös aseita ja kouluttaja. 
Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, 
jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen 

klo 16-20, To 9.5 Ilma-aserata klo 
18.00-19.30, To 16.5 Sisäampu-
marata "Luola" klo 16-20, To 23.5 
Ilma-aserata klo 18.00-19.30, Ilma-
asevuoroissa on kesätauko ja ne 
jatkuvat jälleen syyskuussa. To 30.5 
Sisäampumarata "Luola" klo 16-20

Luolavuoroissa on kesätauko ja 
ne jatkuvat jälleen syyskuussa.

Kesäkuu
Ti 4.6 Puolustusvoimain lippu-

juhlan päivä, pe 7.6 - Su 9.6. Mpk 
kurssi - linnakkeen kunnostus

Merireserviläiset Ahven3 toteut-
taa kuljetukset Russaröhön. Vene-
miehistöä tarvitaan ja kaikkia ha-
lukkaita pyydetään ilmoittautumaan 
matias.kaivos(at)co.inet.fi, Pe 14.6 
- Su 16.6., Mpk kurssi - linnakkeen 
kunnostus

Merireserviläiset Ahven3 toteut-
taa kuljetukset Russaröhön. Vene-
miehistöä tarvitaan ja kaikkia ha-
lukkaita pyydetään ilmoittautumaan 
matias.kaivos(at)co.inet.fi

Heinäkuu
Pe 5.7. - To 11.7 Merivoimien 

vuosipäiväregatta
Merireserviläiset Ahven3 osallis-

tuu jälleen perinteiseen vuosipäivä-
regattaan. Venemiehistöä tarvitaan 
ja kaikkia halukkaita pyydetään 
ilmoittautumaan ville.maenpaa(at)
gmail.com

Ke 17.7. - La 20.7. The Tall Ships 
Races 2013 Helsinki

Merireserviläisiä osallistuu 
perinteiseen tapaan tapahtuman  
yhteysupseereina. Mikäli olet kiin-
nostunut toimimaan yhteysupseeri-
na tai muissa avustavissa tehtävissä 

Pe 26.7. - Su 28.7.
Mpk kurssi - linnakkeen kunnos-

tus
Merireserviläiset Ahven3 toteut-

taa kuljetukset Russaröhön. Vene-
miehistöä tarvitaan ja kaikkia 

halukkaita pyydetään ilmoittau-
tumaan matias.kaivos(at)co.inet.fi

Elokuu
Pe 2.8. - Su 4.8. Mpk kurssi - lin-

nakkeen kunnostus
Merireserviläiset Ahven3 toteut-

taa kuljetukset Russaröhön. Vene-
miehistöä tarvitaan ja kaikkia ha-
lukkaita pyydetään ilmoittautumaan 
matias.kaivos(at)co.inet.fi

La 31.8 Ampumapäivä 3 Raasi, 
Ilmoittautumiset MPK järjestelmään

Ajankohta avoin
Mpk kurssi - Sähköt poikki saa-

ristossa
Merireserviläiset Ahven3 toteut-

taa kuljetukset Isosaareen. Venemie-
histöä tarvitaan ja kaikkia halukkaita 
pyydetään ilmoittautumaan ville.
maenpaa(at)gmail.com

Oletko harkinnut liittymistä jäse-
neksi? Merireserviläiset tarjoaa mm. 
mahdollisuuden merelliseen toi-
mintaan koulutusalus Ahven3:lla ja 
ammuntaharrastusmahdollisuuksia. 
Täytä jäsenhakemuslomake yhdis-
tyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi jä-
seneksi voidaan hyväksyä hyvämai-
neinen 18 vuotta täyttänyt Suomen 
kansalainen. 

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

 
 

KOKONAiSMAAN-
PUOLUSTUS

Kokonaismaanpuolustus ry on aka-
teemisen tai muun ylemmän tut-

kinnon suorittaneiden reserviläisten 
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite 
on edistää kokonaismaanpuolustuk-
sen tutkimusta, opiskelua ja opetus-
ta reserviläisten keskuudessa.

Yhdistyksen kirja pyritään julkai-
semaan keväällä; jäsenille ja "suurel-
le yleisölle" erikseen ilmoitettavana 
ajankohta.

Niinikään yhdistys tulee teke-
mään retken Hyrylän Taistelukou-
lulle kesäkuun alussa.

Lisätietoa yhdistyksen toimin-
nasta: http://www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/
kokonaismaanpuolustus/ tai vas-
tuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja 
varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa 
sähköpostiosoitteesta kokonais-
maanpuolustus@helresp.fi

 

 

S-RYHMäN 
RESERViLäiSET

Hallitus piti järjestäytymiskokouk-
sen tammikuun 16. Alla uuden halli-
tuksen kokoonpano ja tehtävät.

Vuosijuhlaa vietettiin Tallinnan 
risteilyllä 31.1-1.2. sekä tutustuen 
kaupunkiin ja ostospaikkoihin 26 
osallistujan voimin.

Tämän vuoden kevätretki teh-
dään Etelä-Viroon 19.4.-21.4.tutun 
oppaamme Anne Kurepalun joh-
dolla. Tarkemmat tiedot retkiohjel-
masta lähetetään maaliskuun alku-
puolella. Ilmoittautumiset matkalle 
toiminnanjohtajalle.

Maanpuolustuskerhon vuosiko-
kous pidetään Ässäkeskuksessa 3.4. 
Kahvit tarjolla ennen kokousta klo 
16.00.

Yhteystiedot/työnjako: puheen-
johtaja sami.keino@sok.fi, I varapu-
heenjohtaja ja sihteeri teemu.malli-
nen@sok.fi, II varapuheenjohtaja ari.
vieno@sok.fi, ari.kovalainen@sok.fi, 
manuelmanner@hotmail.com, juha.
dahlman@sok.fi, toiminnanjohtaja 
makinen.teuvo@gmail.com (ei halli-
tuksessa)

HfORSNEJdENS SVENSKA 

RESERVUNdEROfficERARE

 
Skyttet i "Luolan" fortsätter under 
våren varje parlös veckas torsdag kl. 
17.00-19.00. Följande skytten är 14.3, 
28.3 och Obs. ti 9.4.

Triangelkampen 2013 består av 
följande tävlingar; 24.4 Terränglöp-
ning, Kasaberget Grankulla, kl. 18.00
7.8 Miniatyrgevär, Ingå skjutbana, 
kl. 17.00, 14.8 Pistol, Ingå skjutba-
na, Heat1 kl. 16.00, Heat2 kl. 18.00  
26.10 Avslutningsfest, Dragsvik, kl. 
19.00

Övriga tävlingar.
11.5 Gentlemanna tävling, Synda-

len, samling kl. 9.00. Deltagaravgift 
20 eur/pers. 19.8 Tammet tävling, 
Baggby, samling kl. 18.00. Deltaga-
ravgift 5 eur/pers.

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

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

www.reservilaisliitto.fi/hsru, ord-
förande Markus Liesalho, Tel. 0400-
421 002, e-mail.svenska@helresp.fi

iltaan mennessä Pioneeriosaston 
ampumaupseerille matti.mahonen@
pp.inet.fi tai killan puheenjohtajalle 
tommi.laakkonen@porvoo.fi tai 
0400757048.

Puukkomestari Ilpo Ervastilta, 
0500184684 tai ilervasti@gmail.com 
voit tilata myyntiartikkeleita, kuten 
pioneeripuukkoja, lippalakkeja ja 
pioneeripinssejä.

HELSiNgiN 
SUOJELUSKUNTAPiiRiN 

PERiNNEKiLTA 
 

TRAdiTiONSgiLLET 
föR H:fORS 

SKYddSKåRSdiSTRiKT

Killan sääntömääräinen vuosikokous 
2013 järjestetään torstaina 11.4.2013 
Suojeluskuntatalon auditoriossa 
perinteisen kaavan mukaisesti. Klo 
16.15 laskemme kukkalaitteen sk-
piirin muistokivelle, klo 16.30 alkaa 
killan kokous, jonka jälkeen kahvi-
tarjoilu. Kokousesitelmä alkaa klo 
17.30. FM Marko Halosen aiheena 
on Brändö Skyddskår (Kulosaaren 
suojeluskunta), jonka historian hän 
kirjoittaa. 

Det stadgeenliga vårmötet ar-
rangeras torsdagen den 11 april 
2013 i det forna skyddskårshus-
ets auditorium. Uppvaktning vis 
minnesstenen kl. 16.15, mötesför- 
handlingarna börjar kl. 16.30 varef-
ter kaffeservering. Kl. 17.30 håller 
FM Marko Halonen föredrag om 
Brändö Skyddskår. 

Lisätietoja /Tilläggsinformation: 
Erkki Andersson (erkki.andersson@
welho.com; 050 570 4451); Markus 
Anaja (markus.anaja@kolumbus.fi; 
0400 694 004).

 

 

 

 

 

 

 

    
HELSiNgiN 

RAUHANTURVAAJAT

Hallitus 2013: Tapani Forsströn (pj), 
Kalle Ahonen, Tom Asplund (vpj), 
Mirva Brola, Kari Kaiponen, Mika 
Raatikainen, Juha Salonen, Harri Si-
nisalo, Jarmo Varhimo, Hannu Juvo-

nen ja Risto Simpanen. Varajäsenet 
Jarmo Lehtinen ja A-P Niemelä.

Yhteystiedot: Tapani Forsström, 
puheenjohtaja/veteraanivastaava p. 
040 587 0352, tforsstrom@hotmail.
com

Kari Kaiponen, sihteeri/jäsen-
vastaava p. 040 584 8524, kari.
kaiponen@pp.inet.fi, Tom Asplund, 
varapuheenjohtaja p. 050 553 5665, 
tom.asplund@rauhanturvaajaliitto.fi

Vertaistukitoiminta: Marja-
Leena Pihlajamaa p. 040 724 0223, 
ml.pihlajamaa@gmail.com

Liiton veteraanituen päivystävä 
puhelin: 0207 698 111

Messi-illat: Joka kuukauden en-
simmäinen tiistai klo 18 ravintola 
Zetorissa. Huhtikuussa 2.4. Heikki 
Holma kertoo puolustusvoimien 
kansainvälisestä toiminnasta.

Tule mukaan! Yhdistys kaipaa va-
paaehtoisia tekijöitä moneen tapah-
tumaan. Ilmoittaudu mukaan Kaipo-
selle (kari.kaiponen@pp.inet.fi)!

- Talvisodan päättymisen muisto-
päivä 13.3. Seppeleenlasku Manner-
heimin patsaalla klo 9.00, paikalle 
klo 8.45.

- Reservi tutuksi -tapahtuma 
Kampissa 27.4. Ilmoittaudu esitteli-
jäksi Kaiposelle.

- Maailma kylässä -tapahtuma 
25.–26.5. Ilmoittaudu esittelijäksi 
Varhimolle.

- Valtakunnalliseen lippujuhlan 
paraati 4.6. Raaseporissa, lähde 
mukaan marssimaan! Yhteys Kaipo-
seen.

- Rintamanaiset kokoontuvat 
kerran kuukaudessa omaan kokouk-
seensa. HELRT tukee, jotta arvoisat 
iäkkäät daamit pääsevät kokouspai-
kalleen. Tarve yleensä 4-5 faitteria.

Järjestyksenvalvontaa: Vapaaeh-
toisia järjestyksenvalvojia tarvitaan 
yhdistyksen varainhankintaan. Il-
moittaudu Juha Saloselle puh. 040 
722 9804 tai juhasalonen1959@
luukku.com. Jos ei ole jv-korttia, 
koulutus tarjotaan! Tulevia keikkoja: 
13.–17.3. Alegria/Cirque du soleil, 
22.3. Adam Lambert.

Facebook: Yhdistys omalla nimel-
lään nyt myös Facebookissa. Tule 
mukaan!

Nettisivut uudistettu! Käy katso-
massa: www.helrt.org

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

TAPiOLAN RESERViUPSEERiT 
ESPOON RESERViLäiSET

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3.2013
Talvisodan päättymistä muistetaan jälleen ke 13.3. Jos sinulla on mahdol-

lisuus osallistua aamupäivällä kunniavartioon, lippulinnaan ja/tai seppeleen-
laskuun Espoon Tuomiokirkolla, ota yhteyttä perinneupseeri Joonas Puuk-
koon, 050 332 5945 tai joonas.puukko@tapiolanreserviupseerit.fi

Liikunta
Kevätkauden seuraava tapahtuma on: Reppumarssi 2, su 24.3.2013, MPK 

kurssinro 0400 13 12025. 
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot: juha.

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

tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 
0400 212252.

Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä.
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. 

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

Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: Nimi: Oma Nimi, 
Laina-aseen tarve: On/Ei., Reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, Vakuutus: RAT/
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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.

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 re-
kisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu 
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/
tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot

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

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

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

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 entistäkin informatiivisimpiin kotisivui-

hin osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toi-
mintasuunnitelma.

Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissi-
sivuilta.

Vuosikokouskutsu
Sissien sääntömääräinen vuosikokous pidetään ma 25.3. 2013 klo 19.50 

alkaen Katajanokan kasinolla. Esillä kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. 
Kokousesitelmä alkaa klo 19 ja aiheena on ”Venäjän asevoimien reformin 
edistyminen”

Maastotoiminta
Valmistaudu huhtikuun sissi-iskuun. Teemme huhtikuun 13 päivänä 

sissi-iskun KAARTEN KOTIMUSEOON Lohjalle. Teija ja Kalervo Kaarteen 
kotimuseo ”Siellä jossakin” on yksityisenä kotimuseona kunnianosoitus it-
senäisyytemme säilyttämisen puolesta taistelleille. Esillä on sotien 1939 - 45 
esineistöä ja aseita, juoksuhauta, korsu, Lotta-kanttiini sekä sodan äänet. 
Esillepano on toteutettu osastoittain, kukin osasto sisältää oman aiheen.

Vierailuryhmään mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautunutta. Pääsymak-
su 10 e, joka maksetaan käteisellä ja kierros kestää noin tunnin. Lisätietoa 
ja ilmoittautumiset: Christer Mikkonen puh. 050 5722 873, s-posti christer.
mikkonen@elisanet.fi

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

Ampumatoiminta
Harjoitukset Luolassa jatkuvat seuraavasti su ma 4.3.; su 10.3.; ma 18.3. 

su 24.3.;ma 1.4.: su 7.4. ma 15.4.;su 21.4. Maanantain vuoro klo 19 -21 ja 
sunnuntain vuoro klo 14.30–17.00. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.

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

Salitoiminta
Harjoitukset jatkuvat joulutauon jälkeen taas täydellä teholla. Vakiovuo-

rot entiseen malliin ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18.00–19.30 
(vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko Lehti 
040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com

Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on 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. Saata-
vana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa.

Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikai-
nen (juha_matikainen@suomi24.fi ). 

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

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

 
 

KENTTäTYKiSTöKERHO 
UUdENMAAN TYKiSTöKiLTA

Perussuunta 2013 – kilpailu, Aika: 22-24.3.2013, Paikka: Tapa, Viro
Epäsuorantulen vierailumatka Tapan varuskuntaan. Perussuunta 2013 ta-

pahtuma järjestetään Tapassa yhdeksättä kertaa. Ohjelma pääpiirteissään: Pe 
klo.17.30 lautalla siirtyminen Viroon. Lauantaina epäsuorantulen tehtävien 
harjoittelua NATO-menetelmin. Sunnuntaina itse herrasmieskilpailu (suun-
nistusta, ammuntaa ja epäsuorantulen tehtäviä) ja kotiin paluu illalla (klo 
23.00). Aiempien vuosien matkakertomuksia luettavissa kerhon kotisivuilta. 
Matka toteutetaan omakustannusperiaatteella (laiva) ja kimppakyydein au-
toilla. Matkan hinta n. 95 euroa/hlö lmoittautuminen tapahtuu maksamalla 
matka 04.03.2013 mennessä KT-kerhon tilille Nordea 127130-83323. Lisätie-
dot: Jyri Vilamo, puh 040-1468 424 jyrppy@hotmail.com

Hedberg 2013
Aika: 3.-5.5.2013, Paikka: Niinisalo
Lähde mukaan päivittämään tykistöllinen osaamisesi Niinisalossa jär-

jestettävään koulutustapahtumaan. Hedberg-tapahtuma on Tykistökoulun 
järjestämä koulutustapahtuma epäsuorantulen reserviläisille. Puolustusvoi-
mien kertausharjoitusten määrät laskevat entisestään lähivuosina. Hedberg-
viikonloppu Niinisalossa on hyvä tilaisuus pitää omat aselajitaidot kunnossa.

Kadettikurssin kenttätykistölinjan kadetit kouluttavat lauantaina ras-
tikoulutuksena tehtävät, joista sunnuntaina on pienimuotoinen kilpailu. 
Maastossa reitin varrelle on sijoitettu edellisenä päivinä opituista aiheista 
rastitehtäviä. Kuljettu matka on perinteisesti ollut noin 5-8 km luokkaa. Ta-
pahtuma järjestetään viikonloppuna 3.-5. toukokuuta Niinisalossa.

Matkaan lähdetään jo perjantai-iltapäivällä kimppakyydein, joiden kus-
tannukset jaetaan autokunnittain. Lauantaina ohjelmassa on rastikoulutus 
sekä illanvietto varuskuntakerholla kadettien kanssa. Perinteisesti jonkinlai-
nen iskuryhmä on lähtenyt hakemaan kisasuoritukseen viimeistä terää Kan-
kaanpään yöstäkin. 

Kerää mukaan esimerkiksi varusmiesaikainen kaveriporukka ja lähde 
muistelemaan menneitä ja oppimaan uutta. HUOM! Ilmoittautumiset 12.4. 
mennessä: Riina Markkula, riina.markkula@gmail.com

TALKOOT VUOSAREN 
PIRTILLÄ 
 
Kevättalkoot pidetään 3.–5.5. (pe-su). 
Olisi toivottavaa, että jokaisesta 
jäsenyhdistyksestä tulisi osallistujia. 
Ympäristönsiivousta, polttopuiden 
tekoa, pientä "nikkarointia". Sauna 
on tietysti kuumana. Ilmoittautumiset 
allekirjoittaneelle. Mieluummin ajoissa, 
jotta tiedän muonavahvuuden. 
Parhaiten minut tavoittaa puhelimitse. 
Joskaan en sähköpostiakaan vierasta.  

soinimarkku.hyttinen(at)elisanet.fi  
p. 050 369 5305

RUK 126

45-vuotistapaaminen Maanpuolustus-
korkeakoululla Santahaminassa (coctail) 
perjantaina 26.4.2013 klo 15:00 
(ei avec).
Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 
5.4.2013 jollekin järjestelytoimikunnan 
jäsenelle. Samalla saat tarkemman oh-
jelman ja maksuohjeet käyttöösi.
Tervetuloa!
Bo Forsskåhl/ bo.forsskahl@kolumbus.
fi, 040 505 9439, Ossi Kervinen/ossi.
kervinen@saunalahti.fi, 0400 605762, 
Matti Kulla/ matti.kulla@propart.
fi, 041-5450450, Janne Virkkunen/
jsvirkkunen@hotmail.com, Kaj Lännen-
pää/ kaj.lannenpaa@kolumbus.fi, 050 
4031466, Ragnar Lilius/
ragnar.lilius@nordea.fi, 050 556 9393

Tutkat pelasta-
massa Helsinkiä
 
Helmikuussa 1944 Helsinkiin suunnatut mas-
siiviset pommitukset olisivat aiheuttaneet 
huomattavasti suuremmat henkilö- ja omai-
suustuhot, ellei Saksasta olisi saatu ostettua 
omaa tutkakalustoa ilmapuolustuksen käyt-
töön. Tutkien avulla pystyttiin havaitsemaan 
Neuvostoliiton strategisten kaukotoimin-
tailmavoimien ADD:n lentokoneet riittävän 
ajoissa myös yöllä sekä johtamaan ilmator-
juntatykkien tulta aiempaa tarkemmin.

Pääkohteena olleen Helsingin lisäksi ADD:n 
pommituskohteina olivat Kotka, Raahe, Oulu 
ja Rovaniemi. Suomalaisilla oli tutkat myös 
Kotkassa.

Vuoden 1943 keväällä saapuivat ensimmäiset 
omat tutkat Suomeen. Ne olivat ilmaval-
vontatutka ”Raija” ja tulenjohtotutka ”Irja”. 
Myöhemmin hankittiin tutkakalustoa mm. yö-
hävittäjätoimintaan. Jo ennen tutkien tuloa 
oli vuoden 1942 aikana suomalaisia koulutet-
tavana Saksassa tulevien tutkien käyttö- ja 
huoltotehtäviä varten.

Tutka Suomessa 70 vuotta -tapahtumat
Tutkamieskilta ry järjestää yhteistyössä Puo-
lustusvoimien, veljeskiltojen, Keski-Suomen 
Ilmailumuseon ja Ilmatorjuntamuseon kanssa 
Suomen 70-vuotisen tutkataipaleen johdosta 
kaksi tilaisuutta.

Ensimmäinen tilaisuus on Tikkakoskella tors-
taina 4.4.2013 ja toinen Hyrylässä  
lauantaina 4.5.2013.

Tikkakoskella järjestettävän päätilaisuuden 
muodostavat myös nykypäivän kalustoa esit-
televä näyttely Keski-Suomen Ilmailumuseol-

la, päiväjuhla Ilmasotakoululla ja vastaanotto 
Keski-Suomen Ilmailumuseolla.
Hyrylän Ilmatorjuntamuseon tilaisuus koos-
tuu esitelmistä ja museon tutkien esittelyistä. 
Esillä on myös tutka-alan kirjallisuutta ja 
esineistöä. Lisäksi voi tutustua Ilmatorjunta-
museon koko näyttelyyn.

Järjestäjät toivottavat kaikki tutkista kiinnos-
tuneet tervetulleiksi kevään 2013 tapahtumiin 
Tikkakoskelle ja Hyrylään.
Liitteenä on tapahtumien ohjelmatiedot.

Lisätiedot: 
Tikkakosken tilaisuus:
Ari Järvinen, ari.jarvinen59@gmail.com
040 7364253  

Hyrylän tilaisuus:
Heikki Marttila, hemar@kolumbus.fi
040 7741 869

Ohjelma Tikkakoskella torstaina 4.4.2013
Kalustoesittely Keski-Suomen Ilmailumuseolla 
9.00 – 18.00

Pääjuhla Ilmasotakoulun huoltorakennuksen 
auditoriossa klo 12.00 – 14.30
12.00 Avaus, Tutkamieskilta ry pj Heikki Mart-
tila ja Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällik-
kö prkenr Kari Salmi

12.10 Juhlapuhe, insevl Olli Klemola, Puolus-
tusvoimien Tiedustelukeskus
12.30 Palkitsemiset ja tervehdykset
12.40 Katsauksia tutkan
- historiasta insinööri Pekka Meuronen, Tut-
kamieskilta ry,
- nykyisyydestä yliluutnantti Aaro Malila, 
Ilmavoimien esikunta ja
- tulevaisuudesta tekniikan tohtori Jukka 
Ruoskanen, Puolustusvoimien Teknillinen 
 Tutkimuslaitos
14.00 Kahvitarjoilu
Vastaanotto Keski-Suomen Ilmailumuseolla 

15.00 – 17.00
15.15 Keski-Suomen Ilmailumuseon tervehdys
15.20 Tukijoiden puheenvuorot
15.35 Vapaata keskustelua ja kalustoon tutus-
tumista cocktailtarjoilun kera

Ohjelma Hyrylässä Ilmatorjuntamuseolla 
lauantaina 4.5.2013
11.00 Museo avautuu
12.00 Tilaisuuden avaus, Tutkamieskillan pj 
Heikki Marttila
12.10 Esitelmä: Tutkat pelastivat Helsingin 
suurpommituksissa 1944, ev evp Ahti Lappi
12.40 Esitelmä: Ilmavoimien ilmavalvonta- ja 
lennonvarmistustutkat 1943 - 2013,
insev evp Risto Laukkanen, Ilmavoimien 
Viestikilta ry
13.10 Esitelmä: Passiivinen tutka, Tkl Risto 
Korhonen, PVTT
13.45 Tutkaesittelyt rasteina
- Irja
- Severi
- Super-Fledermaus
- Ilmatorjuntaohjus 79:n tutka
- nykyaikainen venetutka
15.15 Esitelmä: Suomen radiotekniikan 1950-lu-
vun huipputuote: Suomen ilmavalvontatutka-
järjestelmä, inskom evp Heikki E. Heinonen, 
Tutkamieskilta ry
15.45 Tilaisuuden päätös

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tikkakosken tilaisuuteen mahtuu n. 200 hen-
keä ja Hyrylän tilaisuuteen 100 henkeä.
Ilmoittautumiset Jukka Kalevalle jukka.kale-
va@elisanet.fi tai 040 9616111 

Tikkakosken tilaisuuteen 1.3- 22.3.2013 ja 
Hyrylän tilaisuuteen 1.3. - 26.4.2013.

Esitelmätilaisuus
Maanantaina 15.4.2013 klo 12.00 alkaen on 
kaikille HRUP:n jäsenille tarkoitettu esitel-
mä- ja keskustelutilaisuus Töölöntorinkatu 
2:n auditoriossa. Kokousesitelmän aiheesta 

"Kybersodankäynti" pitää sotatieteiden tri 
Jarno Limnell. Tilaisuus alkaa kahvittelulla. 
Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 
11.4.2013 mennessä arne.lindholm@kolum-
bus.fi tai puhelimitse 050 500 4138.
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Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori

Lennä
ässien siivenjäljillä

ja koe omakohtaisesti 
jatkosodan ilmataisteluiden 

vauhti ja jännitys!

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

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

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

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

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

Simuilmo 95x125_Simu  28.3.2012  10.13  Sivu 1
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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)
 

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

 

Maaliskuu
4.3.  Agronomi, kapteeni Walter Breitenstein (lähipiirissä) 95 v
5.3.  Ylirakennusmestari, kapteeni Risto Louhos (vastaanotto 2.3. kotona) 70 v
7.3.  Konsiliaattori, majuri Pentti Itkonen (perhepiirissä) 70 v
10.3.  Diplomi-insinööri, luutnantti Ossi Seppi (matkoilla) 80 v
10.3.  Rakennusmestari, alikersantti Juha Jokisalo (matkoilla) 70 v
11.3.  Osastopäällikkö, yliluutnantti Petri Raunola (matkoilla) 50 v
12.3.  Satamamies, ylimatruusi Jari Muukkonen 50 v
13.3.  Pankinjohtaja, majuri Mauno Rautio (matkoilla) 70 v
14.3.  Valtiotieteen maisteri, yliluutnantti Erkki Kokkonen (matkoilla) 85 v
15.3.  Ph.D, vänrikki Jarmo Kankaanpää 60 v
16.3.  Pääkonsuli, kapteeni Johannes Koroma 70 v
17.3.  Alikersantti Seppo Yli-Nissilä 70 v
18.3.  Professori, luutnantti Mauno Juhola (matkoilla) 90 v
25.3.  Pankinjohtaja, luutnantti Henrik Spåre (perhepiirissä) 70 V
28.3. Puutarhuri, alikersantti Martti Koskela 75 v
31.3.  Insinööri, kapteeni Matti Huomanen (juhlin 29.6. kotona) 60 v

Huhtikuu
3.4.  Eläkeläinen, luutnantti Heikki Lyhykäinen 70 v

Onnittelemme

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

Intrum Justitia
PL 170

00811 Helsinki
0922911618

Varattu

Rolls-Royce Ab
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
09 47303301

Asianajotoimisto 
Kari Silvennoinen Ky

Korkeanvuorenkatu 19 A
00130 Helsinki
0106168920

Lasihemmo Oy
Vermonrinne 14
00370 Helsinki
0400-575025

Berner Oy
PL 15

00131Helsinki
09 134 511

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550 Helsinki

09-765735

Kiikkaistenkuja 1
01800 KLAUKKALA

09 879 9003

www.mpk.fi
www.facebook.com/ 
maanpuolustuskoulutusyhdistys

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN
KURSSIT MAALIS-HUHTIKUUSSA 2013

15.-16.3.2013   Esikunnan tietojärjestelmä 
16.3.2013         Esikunnan tilannekuva JOHLA 
16.3.2013         Pistooli r2 
16.3.2013         Kivääri 150 m 
17.3.2013         Apukouluttajakurssi (lukiolaisen turvakurssien) 
22.-24.3.2013   Vantaa koulutusosaston kevätampumaleiri 
22.-24.3.2013   Lukiolaisen turvakurssit  (Helsinki, Espoo-Kauniainen, Vantaa) 
22.-24.3.2013   Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 1 
24.3.2013         Perinnekivääri Kevätkilpailu/ karsinta 
24.3.2013         Reppumarssi 2 
5.-7.4.2013      Taisteluensiapukurssi 
6.4.2013           SRA-kilpailu, karsinta 1 
9.4.2013           Pistooli r2 
12.-14.4.2013   Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 2 
12.-14.4.2013   Padasjoen kevätampumaleiri Itä-Helsingin reserviläisille 
12.-14.4.2013   Omatoiminen varautuminen ja väestön suojelu -kurssi 
Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita. Ilmoittautukaa kursseille MPK:n 
internetsivuilla www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki 
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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

Oy Motoral Ab

Piiritoimisto

Teksti ja kuvat: Veikko Hiiri, tiedottaja 

Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta

Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta viet-
ti sotilasläänien vuosipäivää perjantaina 
22.2.2013. Läänin komentaja teki kunniakäyn-
nin Hietaniemen hautausmaan Sankariristille. 
Esikunnan asettama kunniaosasto ja Kaartin 
soittokunta juhlistavat seppeleenlaskua. Sen 
suorittavat Etelä-Suomen sotilasläänin ko-
mentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen, 
kapteeni Jarmo Puistovirta ja sihteeri Arja 

Määttänen. 
Aamupäivän kahvitilaisuudessa palkittiin 

viime vuoden aikana ansioituneita henkilöitä 
ja yhdistyksiä mitalein, kunniakirjoin ja muis-
tolaatoin. Kutsuvierastilaisuus ja vastaanotto 
pidettiin iltapäivällä Lauttasaaressa esikunnan 
tiloissa. Sotilasläänin henkilökunta tapasi 
Uudenmaan alueen viranomaisia, järjestöjä ja 
sidosryhmien edustajia. 

Sotilasläänien vuosipäivä on 24.2. ja se 
asettui tänä vuonna sunnuntaiksi, minkä 
vuoksi juhlallisuudet pidettiin jo perjantaina.

PIIRIEN TOIMIKUNNAT 
JA EDUSTUKSET 2013

Piirien yhteiset toimikunnat
Piirien yhteistoimikunta PYT 
HRUP: maj Sakari Väliahde (pj), kapt Jyri Vilamo, ltn 
Caspar von Walzel ja kapt Tomi Alajoki (siht.). HELRESP: 
ltn Juha Parkkonen, kers Timo Soininen, alik Juha Mati-
kainen ja kapt Kari Talikka.

Helsingin Reservin Sanomien toimitusneuvosto 
HRUP: maj Sakari Väliahde ja kapt Jyri Vilamo. HELRESP: 
ltn Juha Parkkonen, ja kers Timo Soininen.

Ampumatoimikunta  
HRUP: ltn Veijo Rautio (pj), komkapt Timo Niiranen (vpj), 
kapt Seppo Laitakari, kapt Antti Kokkola, vänr Lauri 
Helenius, ylil Lauri Ellilä, ylil Jukka Luotola, kapt Tomi 
Alajoki, ltn Ossi Ikonen (siht). HELRESP: alik Kari Tiitinen, 
alik Jukka Väänänen, kers Seppo Siimeslehto, alik Mark-
ku Nieminen, alik Tapio Oikarinen ja kers Jyrki Helin.

Kansainvälinen toimikunta 
HRUP: maj Sakari Väliahde (pj), ltn Caspar von Walzel, 
ylil Juha Stark, ylil Henri Havulinna ja kapt Tomi Alajoki 
(siht.). HELRESP: kers Seppo Siimeslehto ja ylik Markus 
Liesalho.

Sotilasliikuntatoimikunta  
HRUP: Kapt Jyri Vilamo (pj) ylil Jukka-Pekka Kantokoski, 
kapt Jukka Rusila, kapt Heikki Valkonen, ylil Ville Karttu-
nen, ltn Pete Myllys ja ltn Ossi Ikonen (siht.), vänr Jouni 
Leppäsaajo. HELRESP: Alik Juha Matikainen, ylik Eero 
Hiltunen, vääp Kaj Stjernberg ja ylik Tomi Sarilahti.

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRIN 

TOIMIKUNNAT JA EDUSTUKSET 
Yhteystiedot toimisto@hrup.fi

Työ- ja talousvaliokunta 
Maj Sakari Väliahde (pj), kapt Jyri Vilamo (vpj), ltn Cas-
par von Walzel ja kapt Tomi Alajoki (siht.) 

Järjestötoimikunta 
Kapt Heikki Valkonen (pj), kapt Kimmo Kinos, kapt Pekka 
Rintala, maj Saku Väliahde ltn Seppo Kulmala, maj Risto 
Piekka, kapt Keijo Talja ja vänr Ahti Pohjonen. 

Majatoimikunta 
Kapt Pekka Rintala (pj), kapt Jukka Rusila, kapt Tommi 
Laakkonen, kapt Jukka Mattila, kapt Karri Kupari ja ltn 
Ossi Ikonen (siht.)

Palkitsemis – ja perinnetoimikunta 
Maj Kari Vilamo (pj), maj Sakari Väliahde, komkapt 
Yrjö-Pekka Rautalahti, ylil Esa Rahkonen (vpj), maj Matti 
Heinänen, ylil Seppo Simola ja kapt Tomi Alajoki (siht.)

Nuorten toimikunta 
Ltn Jussi Kangaspunta (pj), ltn Sampo Remes, ltn Fredrik 
Tallqvist, Olli Nokso-Koivisto, vänr Heikki Hynynen, alil 
Aleksi Alho ja ltn Ossi Ikonen (siht.). 
 
 

 
Juhlavuositoimikunta 
Ltn Caspar von Walzel (pj), kapt Jukka Rusila, kapt Jukka 
Mattila, ylil Jukka-Pekka Kantokoski ja kapt Tomi Alajoki.

Mainittujen toimikuntien lisäksi muodostavat piirin 
liittovaltuutetut henkilökohtaisine varamiehineen Hel-
singin Reserviupseeripiirin liittovaltuutettujen ryhmän. 
Tämän vanhimpana toimii kapt Jukka Mattila.

RUL:n liittohallitus 2013  
Maj Sakari Väliahde (jäsen) 

RUL:n liittovaltuusto vv. 2010-2013 jäsenet 
Jukka I Mattila (Kimmo V Kinos) 
Sakari Väliahde (Jyri Vilamo) 
Antti Jäntti (Seppo Kulmala) 
Keijo Talja (Arto Pulkki)  
Markus Saarela (Jukka Rusila).

Veteraanikeräyksen yhteyshenkilö 
Vänr Ahti Pohjonen

Merivoimien neuvottelukunta 
Kaptl Antti Jäntti 

Pääkaupunkiseudun vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
yhteistoimintaryhmä  
Kapt Tomi Alajoki (ltn Ossi Ikonen)

MPK:n Helsingin koulutus- ja tukiyksikön johtoryhmä  
Maj Timo Niiranen

Uudenmaan ampumaharrastuksen alueneuvottelukunta  
Kapt Ville Maijanen (kapt Tomi Alajoki)

HELSINGIN SEUDUN RESERVILÄIS-

PIIRIN TOIMIKUNNAT JA EDUSTUKSET 
Yhteystiedot kari.talikka@helresp.fi 

Perinnetoimikunta 
Vänr Kimmo Karinen, yliv Antti Pihlajamäki ja sotmest 
Kalevi Sorri. 

Sotaveteraanikeräyksen johtoryhmä 
Alik Aatos Ahlsten.

MPK:n Helsingin KOTU-yksikkö 
Vääp Kaj Stjernberg ja kers Seppo Siimeslehto.

Uudenmaan ampumaharrastuksen alueneuvottelukunta  
Ltn Juha Parkkonen (kapt Kari Talikka).

Uudenmaan Alueneuvottelukunta 
Ltn Juha Parkkonen

Pääkaupunkiseudun vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
yhteistoimintaryhmä  
Kapt Kari Talikka

Seppeleen laskivat Sankariristille prikaatikenraali Pertti Laatikainen, kapteeni Jarmo Puistovirta ja 

sihteeri Arja Määttänen. 

Vastaanoton täytti ilonen puheensorina, minkä keskeytti aika ajoin Kaartin soittokunnan virittämät 

ryhdikkäät sävelet.

Sotilasläänien vuosipäivää vietettiin 
monin juhlallisuuksin 


