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Uusi Suomi > 25. 4. 1944

Uutisia 70 vuotta sitten
”Rauennut rauhanyritys.”
Suomen kanta ymmärretään Ruotsin lehdistössä.
-Uuden Suomen kirjeenvaihtajaltaTukholma, maanantaina
Useimmat Tukholman lehdet omistavat tänään pääkirjoituksensa Suomen
kysymykselle. Näiden artikkeleiden yleissävy osoittaa, että Ruotsissa tunnetaan suurta ymmärtämystä Suomen asennetta kohtaan ja että laajat piirit
päinvastoin kuin aikaisemmassa neuvotteluvaiheessa pitävät Suomen hallituksen ja eduskunnan tekemää ratkaisua ainoana oikeana ja mahdollisena
ratkaisuna, sen jälkeen kun kävi selville, että puheet ”ruotsalaisesta lievennyksestä” olivat osoittautuneet perättömiksi. Useat Tukholman lehdet korostavat kirjoituksissaan tässä yhteydessä, että Suomen tekemän päätöksen
takana on koko Suomen kansa yksimielisenä ja valmiina kantamaan päätöksensä seuraukset.
Tukholmassa on tyydytyksellä todettu, että useimmissa suomalaisissa lehtilausunnoissa, jotka eilen ja tänään päivällä ovat saapuneet tänne – mm. Uuden Suomen pääkirjoitus – on haluttu ymmärtää Ruotsin asenne nyt päättyneen suomalais-venäläisen kosketuksen aikana.

tikuun alussa sähköpostikyselyn, jossa tiedusteltiin mm. jäsenistön halukkuutta sotilasliitto Natoon. Nato-jäsenyyden kannatus
on noussut edellisestä vuodesta noin 10
prosenttiyksiköllä. Vastaajista peräti yli 40
% kannatti Nato-jäsenyyttä. Reserviläisliiton vuosittain tekemissä kyselyissä Natoon
liittymisellä ei ole aiemmin ollut yhtä suurta
kannatusta. Vielä helmikuussa 2014 Natokannatus oli HS-gallupin kyselyssä vain 18 %.
Muutos on ollut nopea ja raju.
Kyselyyn vastasi noin 3300 jäsentä. Voidaan ehkä epäillä, että kyselyyn vastasivat
vain sellaiset jäsenet, joilla on Nato-kanta
jo olemassa. Puolesta tai vastaan. Mielenkiintoista kyselyssä on myös se, että Natoon
kielteisesti suhtautuvien määrä on selkeästi
pienentynyt vuoden takaisesta. Kyselyllä
haluttiin myös selvittää Ukrainan kriisin
vaikutusta jäsenistön ajatuksiin maanpuolustuksesta.
Kyselyn mukaan yli 35 prosenttia jäsenistä
toivoo, että Suomi pyrkii vaikuttamaan EU:n
kautta Venäjään. Noin 15 % vastanneista haluaisi kertausharjoituksia lisättävän Ukrainan
vuoksi. Yllättävää ei myöskään ole se, että
vastaajista 90 % kannatti puolustusbudjetin
kasvattamista, ainakin jonkin verran.
Pohjoismainen sotilaallinen yhteistyö saa
myös kannatusta. Lähes 22 %:n mielestä pohjoismaiden tulisi kehittää yhteisiä puolustusratkaisuja. Lähinnä kai ne tulisivat kyseeseen
Ruotsin kanssa, koska sekä Norja että Tanska
kuuluvat jo Natoon. Yhteistyötä tarvitaan,
jotta kallista varustusta pystytään tulevaisuudessa hankkimaan.
Yhteishankinnassa etua voidaan saada
joko siten, että sopimusmaat hankkivat kalustoa yhteiskäyttöön tai hankinta saadaan
edullisemmaksi suuremman hankintamäärän avulla.
Suomalaiset poliitikot ovat kyllästymiseen asti puhuneet ns. Nato-optiosta. Noin
periaatteessa on samanlainen "optio" kenellä
tahansa. Nyt vain on niin, ettei Natoon voida
liittyä vain ilmoitusmenettelyllä.
Uskon, että neuvottelut ovat hankalia ja
pitkiä. Kaikkien Naton jäsenmaiden tulee hyväksyä jäsenyyttä anova sotilasliiton jäseneksi. Kuinkahan esimerkiksi Nato-maa Kreikka
suhtautuisi Suomen jäsenyyshakemukseen?
Liittoutumisesta päättäminen tulee kuitenkin tehdä syvän rauhan aikana. Kriisiajat

hämärtävät tavoitteita ja saattaa aiheuttaa
hätiköityjä päätöksiä. Poliitikkojen vain on
ollut vaikea syvän rauhan aikana edes keskustella kiihkottomasti sotilasliitosta.
Nato-jäsenyys ei suinkaan ole ilmaista.
Jäsenyyden kustannukset ja hyödyt tulee
yrittää laskea mahdollisimman tarkkaan.
Nato-jäsenyyden suorat kustannukset,
osuus siviili- ja sotilasbudjetista sekä turvallisuusinvestointiohjelmasta, lienevät noin
35 miljoonaa euroa vuodessa. Hyötypuolelle
tulevat säästöt ja huoltovarmuushyödyt erityisesti ilmavoimien osalta.
Pienen maan on erittäin riskialtista jäädä
kriisissä yksin. EU:n sisällä on joitakin puolustukseen liittyviä sopimuksia, mutta ne
eivät tulevaisuudessakaan ratkaise ongelmia.
Nato ei yksin pelasta Suomea. Meillä tulee olla oma maanpuolustus kunnossa. Puolustusvoimilla tulee olla riittävät taloudelliset
resurssit käytössään. Puolustusratkaisut
edellyttävät edelleenkin, että yleisestä asevelvollisuudesta ja suureen reserviin perustuvista sodan ajan joukoista pidetään kiinni.

Perustettu 1968 > 551. ilmestymiskerta
Toimitus
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
puh. 050 446 6050
reservinsanomat@helresp.fi

Toimitusneuvosto
Sakari Väliahde (HRUP)
Jyri Vilamo (HRUP)
Juha Parkkonen (HelResP)
Timo Soininen (HelResP)

Päätoimittaja
Kari Talikka
puh. 050 446 6050
kari.talikka@helresp.fi

Ulkoasu ja taitto
Pasi Irisvik
irisvik.com

Toimitus
tomi.alajoki@hrup.fi
ossi.ikonen@hrup.fi

Ilmoitukset
Jussi Wirtanen
puh. 046 652 0791

Osoitteenmuutokset
HRUP:n jäsenet
Virpi Kukkonen
puh. (09) 4056 2011
jasenasiat@rul.fi
HELRESP:n jäsenet
Päivi Ruusuvuori
puh. (09) 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Lehteen julkaistavaksi toimitetun
materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä
klo 16.30 mennessä. Materiaali
sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman
muotoiluja. Kuvat mielellään joko
originaaleina tai tif-muotoisina
vähintään 200 dpi-resoluutiolla.
Lisätietoja toimituksesta.
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Reserviläisen urapolut

Vapaaehtoisuuden
merkitys reservissä kasvaa

Tämä kevät on ollut maanpuolustukselli-

Julkisuudessa on keskusteltu melko vähän puolustusvoimauudistuksen vaikutuksista reservin koulutukseen ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Voidaan ajatella, että pienenevä sodan ajan joukkojen
määrä, harveneva varuskuntaverkosto ja
esim. sotilasläänien lakkauttaminen merkitsevät reserville ja vapaaehtoiselle maanpuolustukselle vain ikäviä asioita. Totuus
on kuitenkin se, että puolustusvoimauudistus on nostanut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sekä Reserviläisliiton ja muiden vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöjen arvostuksen uudelle
tasolle puolustusvoimissa.
Puolustusvoimien komentaja antoi jo
elokuussa 2012 käskyn kehittää reservin
koulutusta ja vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Pääesikunnassa on kaikessa
hiljaisuudessa laadittu eversti Hannu Hyppösen johdolla toimeenpanosuunnitelma,
jonka valmisteluun myös Reserviläisliitto
on jo yli vuoden ajan päässyt osallistumaan
sekä lausuntojen että työryhmätyöskentelyn
avulla. Yhteistyö on ollut erittäin rakentavaa
ja maanpuolustusjärjestöjen kanta on otettu
hyvin huomioon suunnitelman valmisteluissa.
Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy 12
linjausta, joilla ohjataan reservin koulutuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämistä. Näihin sisältyy mm.
paikallispataljoonien perustaminen osana
paikallisjoukkoja, reserviläisten osaamisen
tunnistaminen ja hakeutuminen poikkeusolojen tehtäviin, reserviläisten käytön
laajentaminen puolustusvoimien koulutustapahtumien suunnittelu-, valmistelu-, tuki- ja
kouluttajatehtävissä, sekä yhteydenpidon
varmistaminen reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöihin.
Linjausten perusteella on Pääesikunnalle,
puolustushaaroille, joukko-osastoille sekä
MPK:lle ja maanpuolustusjärjestöille annettu
yhteensä 58 tehtävää. Näihin sisältyy mm.
tarvittavien säädösmuutosesitysten valmistelu Puolustusministeriölle, reserviläisten
käytön lisääminen kertausharjoitusten
suunnittelussa ja kouluttajatehtävissä, Maanpuolustuskorkeakoulun opintojen ja tenttien

sesti erittäin mielenkiintoista aikaa. Reserviläisiä paljon puhuttanut puolustusvoimien uudistamisprosessi etenee, ja se sisältää
paljon mahdollisuuksia vapaaehtoiselle
maanpuolustukselle. Reserviläisten urapolut tulevat selkeäksi osaksi suunnittelua, ja
vapaaehtoinen sekä itsenäinen harjoittelu
sisällytetään kiinteäksi osaksi reserviläisten
etenemistä ja ylentämistä. Myös vaihtoehtoisia tehtäviä, osana muita turvallisuus- ja
poikkeustilaorganisaatioita, avataan reserviläisille uusilla tavoilla. Varautumistyössä
Helsingin piiri on ollut aktiivinen ja edelläkävijä. Ensimmäiset pilottikoulutukset
ovat parhaillaan suunnitteilla, ja ne ovat jo
tässä vaiheessa herättäneet niin kiinnostusta kuin kiitostakin. Juuri tämä varautumistyö ja sen tuomat mahdollisuudet reserviläisille oli myös HRUP:n ja HelResP:n
yhteisen kevätseminaarin aiheena. Tämä
seminaari oli myös ensimmäinen, jota ei
ollut osoitettu vain kerhojen hallituksille
tai toimihenkilöille, vaan myös kerhojen
jäsenille. Seminaarin aikana saatiin paljon
hyvää informaatiota ja osallistujat olivat
kiitettävän aktiivisia kysymyksien ja kommenttien kanssa. Seminaarin aikana osallistujilla oli myös mahdollisuus täyttää Etelä-Suomen sotilasläänin kysely. Kyselylomakkeet toimitettiin kootusti esikunnalle.
Kyselyyn voi vastata 30.4. asti, joten lehden
ilmestymishetkellä on vielä muutama päivä
aikaa täyttää ja postittaa lomake ESSLE:lle.
Ohjeet ja linkit löytyvät aikaisemmista lehdistä sekä mm. piirin kotisivuilta.
PV-uudistuksen lisäksi mielenkiintoisia aikoja ovat aiheuttaneet Ukrainan
tilanne sekä Venäjän toimet siihen liittyen.
Mutta tilanne on luonnollisesti kiihdyttänyt keskustelua Suomen puolustuksesta,
puolustuskyvystä ja liittoutumisvaihtoehdoista. Viimeisten uutisten mukaan
reserviläisten kanta Nato-jäsenyyteen
on noussut vahvasti (RES:n jäsenkysely).
RUL:n jäsenien kantaa ei ole tutkittu,
mutta uskoisin tuen olevan myös meidän
keskuudessamme vahvan. Keskustelussa
Naton jäseneksi hakemisesta on luonnollisesti esiintynyt kaikenlaisia enemmän tai

vähemmän oikeita tietoja. Suurimmat vastaväitteet liittyvät järkyttäviin kustannuksiin ja osallistumiseen muiden valtioiden
sotiin. Nato-jäsenenä meillä olisi velvollisuus hoitaa oma alueellinen puolustusjärjestelmä järkevästi. Yleinen asevelvollisuus
on edelleen ylivoimaisesti paras ratkaisu.
Osallistuminen muihin operaatioihin onnistuisi samalla periaatteella kuin nykyinen
rauhanturvaajaorganisaatio. Natossakin
jokainen maa päättää tapauskohtaisesti
osallistumisesta operaatioihin.
Vaikka asia tuskin edellä kirjoitetun
jälkeen on epäselvä, totean kuitenkin vielä,
että oma kantani on ehdottomasti Nato-jäsenyyden puolella. Julkisessa keskustelussa
on sanottu, etteivät nykyiset kriisit saa olla
syy liittyä Natoon. Minä esitän, että nämä
eivät saa olla syy olla liittymättä. Natojäsenyys on luonnollinen seuraava askel
tiellä, jolla olemme olleet jo kauan. Suomi
on pitkään ollut mukana Partnership for
Peace-yhteistyössä, osallistumme yhteisiin
operaatioihin ja diplomaattiseen yhteistyöhön. Annamme paljon yhteisöön, mutta jäsenyyden tuoma turvatakuu ei koske meitä.
Lopuksi palaan vielä ensimmäiseen
aiheeseen, eli PV-uudistukseen ja sen
tuomiin muutoksiin meille reserviläisille.
Osana uutta suunnitelmaa kiinnitetään
myös entistä enemmän huomiota reserviläisten kenttäkelpoisuuteen. Pallo on nyt
meidän päädyssä, ja meidän pitää myös itse
huolehtia omasta osuudestamme. Tämä
tarkoittaa myös sitä, että jokaisen reservin
upseerin tulee huolehtia omasta fyysisestä
peruskunnostaan ja ampumataidostaan.
caspar@hsrk.fi

Lippujuhlapäivän buffet
Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Etelä-Suomen kiltapiiri ry järjestävät perinteisen kaikkien
maanpuolustajien lippujuhlapäivän buffettilaisuuden
keskiviikkona 4.6.2014 Ritarihuoneella klo 17.30-19.30, Ritarikatu 1, Helsinki
Hinta 27 e (sis. alkudrinkki, buffetpöytä, juomat)
Tumma puku tai paraatipuku m/58 (vast.)
Suuret kunniamerkit
Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 26.5.
sähköpostitse toimisto@mpkl.fi tai puhelimitse 040 554 8805 arkisin klo 9-15
Muista mainita nimesi, toimitusosoite ja kuinka monta lippua tilaat.

Ilmatorjuntamuseo

Klaavolantie 2
04300 TUUSULA
p. 040-3143470,
itmuseo@gmail.com
www.ilmatorjuntamuseo.fi

reserviläisille avaamisen selvittäminen sekä
MPK:n poikkeusolojen kokoonpanon muodostaminen. Reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen vastuulle on esitetty jäsenistön
tiedottaminen toteutettavista uudistuksista,
uusien henkilöiden rekrytointi MPK:n kouluttaja- ja testaajatehtäviin sekä sodan ajan
tehtäviin sijoitettavaksi sopivien henkilöiden
tunnistaminen ja suosittelu puolustusvoimien aluetoimistoille.
Aktiivisella reserviläisellä on tulevaisuudessa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet säilyttää sodan ajan sijoitus tai tulla
sijoitetuksi osaamistaan ja toimintakykyään
vastaavaan poikkeusolojen tehtävään. Osaamista mittaavien testien avulla reserviläinen
voi osoittaa osaamistaan ja saada uusia
oikeuksia. Reserviläisten koulutuksessa ja
yhteydenpidossa sähköisten palvelujen osuus
lisääntyy, mikä helpottaa myös reserviläisten
asiointia puolustusvoimien kanssa. Samalla
kehitetään myös reserviläisten kannusteita.
Seuraava vaihe on tiedottaa suunnitelmasta
ja viedä se käytäntöön. Asialla on puolustusvoimien korkeimman johdon tuki. Jos huomioidaan miten laajasti ja systemaattisesti
ns. Siilasmaan työryhmän suositukset vietiin
käytäntöön puolustusvoimissa, ei pelkoa
suunnitelman vesittymisestä ole olemassa.
Järjestöjen rooli asiassa on myös tärkeä ja
Reserviläisliiton valmisteilla olevaan strategiaan toimeenpanosuunnitelma tulee varmasti
vaikuttamaan. Suunnitelman onnistuminen
edellyttää myös sitä, että me aktiivireserviläiset annamme suunnitelmalle tukemme
ja tartumme niihin mahdollisuuksiin, joita
meille tarjotaan.
puheenjohtaja@helresp.fi

Museossa on kaksi suurta
näyttelyhallia,1700-luvun
alun sotilasvirkatalo, laaja
ulkonäyttelyalue sekä
museokahvila ja -myymälä.

Avoinna
Kesäaikana ti-su klo 11-17 (6.5. - 3.9. 2014)
Talviaikana ke-su klo 11-17 (1.12.-31.1. sovi käynti etukäteen!)
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Kollaanjoen taistelut
Kenraalimajuri Hägglund kysyi
luutnantti Aarne Juutilaiselta: ”Kestääkö Kollaa?”
Tähän Juutilainen oli vastannut:
”Kyllä kestää, ellei käsketä karkuun
juoksemaan.”
Talvisodassa, Kollaanjoella Suistamon pitäjässä Laatokan Karjalassa
käydyt taistelut alkoivat heti pian
sodan alussa, 7. joulukuuta 1939 ja
jatkuivat aina talvisodan loppuun
asti.
Kollaanjoen taistelut ovat
muodostuneet suomalaisen sotahistorian suuriksi menestyksiksi
Taipaleenjoen ja Summan rinnalle.
Kuuluisaksi Kollaanjoki tuli heti
Talvisodan jälkeen ilmestyneestä
Erkki Palolammen kirjasta Kollaa
kestää.
”Pojat ovat tapelleet ensimmäisestä tappelupäivästä lähtien, ja
minä olen näihin syntisiin täysin
tyytyväinen”, luonnehti Kollaan suomalaistaistelijoita Aarne ”Marokon
kauhu” Juutilainen haastattelussa,
kolme viikkoa talvisodan alkamisen
jälkeen. ”Konekivääritulesta päätellen vihollinen keskitti päähyökkäyksensä kuudennen komppanian lohkolle. Olin rauhallinen, sillä tiesin,
että siellä Kollaanjoen sillankorvassa seisoi vartiopaikallaan Marokon
Kauhu eikä ”päästäisi yli perhanaa”.
Panssarintorjuntatykkimme tiuskivat äkäisesti ja kylvivät hävitystä ja
kuolemaa vihollisten hyökkäysvaunujen joukkoon.
- Carl von Haartman, II pataljoonan (II/JR 34) komentaja

Petri Nevalainen,
Kollaanjoen taistelut
Paasilinna 2013, ISBN 978-952-2990-03-7,
249 sivua

Kollaa kesti. Suomalaiset torjuivat toistuvasti suurella miesylivoimalla hyökänneet venäläiset. Suomen legendaarisin tarkka-ampuja
Simo Häyhä taisteli myös Kollaan
rintamalla. Nevalainen kertoo elävästi Häyhän hyytävästä sotataidosta.
Petri Nevalainen on kirjoittanut
toistakymmentä tietoteosta, joista
viimeisin oli historiakirja Aladar
Paasosesta. Nevalainen kertoo
sankarillisen taistelun tarinan uusimman sotahistoriatutkimuksen
valossa ja esittelee taistelun tunnetuimmat hahmot.

Mitä miettii Grigori Romanovski?
Tohtori, everstiluutnantti Esa
Seppäsen uusin teos, Venäjä tienhaarassa, sattuu kohdalleen. Suomalainen media pursuaa monenlaisia spekulaatioita siitä, mitä Venäjän
johto ajattelee ja suunnittelee, mutta analyysit tavallisen venäläisen
ajatuksista ovat harvinaisia. Seppänen paikkaa aukkoa.
Seppänen tuo esiin Neuvostoliiton romahduksen jälkeisen arvomaailman muutoksen. Kun neuvostoliittolainen virallinen ajattelu
korosti yhteisöllisyyttä, empatiaa
ja toisten auttamista, on nyt tilalla
oma etu sekä käsitys siitä, että elämä on yksilön samanaikaista taistelua kaikkia muita vastaan. Arvomaailman keikahdus on ollut melkoisen totaalinen, eikä venäläinen
yhteiskunta ole vielä vakiinnuttanut
arvojaan, puhumattakaan siitä, että
arvot olisivat samankaltaisia kuin
lännessä.
Yksitoista vuotta Venäjällä
asunut Seppänen perustaa käsityksensä niin omiin kokemuksiinsa
kuin sosiologisiin tutkimuksiin ja
analyyseihin. Ehkä vastoin yleistä
käsitystä oli venäläinen sosiologia
tieteenä jo neuvostoaikana melko
kehittynyt (vaikka olikin usein syrjitty, eikä tuloksia aina julkaistukaan
laajasti), joten tutkimusta ei jouduttu Neuvostoliiton romahdettua
aloittamaan tyhjästä. Eikä tutkimusaiheista ole suinkaan ollut puutetta.
Venäjän Matti Meikäläinen, Ivan
Ivanovitš – tai hänen vastineensa
Seppäsen teoksessa, Grigori Ro-

Suomalainen
media pursuaa monenlaisia spekulaatioita
siitä, mitä Venäjän
johto ajattelee ja
suunnittelee, mutta
analyysit tavallisen
venäläisen ajatuksista
ovat harvinaisia.
Esa Seppänen:
Venäjä tienhaarassa
Art House 2014, ISBN 978-951-884-515-0,
342 sivua

manovski – on syvässä ahdingossa; virallisten tilastojen mukaan
venäläisen köyhyysrajan alla elää
parikymmentä miljoonaa ihmistä.
Todellinen määrä lienee paljon suurempi. Ivan ei kovin luota siihen,
että vallanpitäjät toimisivat muuksi
kuin omaksi parhaakseen. Ei siis
kumma, että Ivan toivoo ihmettä,
on kaiken lisäksi fatalisti ja ennakoi
tulevaisuutta ennusmerkeistä.
Vaikka Ivan ei luotakaan vallanpitäjiin, on hän isänmaallinen,
mitä Venäjän nykyjohtokin käyttää
käsitykseni mukaan häikäilemättä
hyväkseen. Patriotismi on poliittinen ase, mikä näkyy myös Venäjän

suhteessa Ukrainaan. Vallanpitäjät
tuskin toivovat vapaan kansalaisliikehdinnän leviämistä äiti-Venäälle.
Venäläisiin lähteisiin tukeutuen
Seppänen esittää kolme vaihtoehtoista kehityskulkua maan tulevaisuudelle. Ensimmäisen mukaan
Venäjä pysähtyy aloilleen horjuvaksi
maaksi. Toinen mahdollisuus on
kehittyminen länsimaiseen suuntaan kansanvaltaiseksi, sosiaalisesti
tasapainoiseksi ja arvoiltaan yhtenäiseksi. Kolmas vaihtoehto on
arvaamattomin: muutos väkivaltaisten mullistusten kautta, mutta venäläiset periaatteet säilyttäen täysin
uudeksi valtioksi.
Teos on hyvä lisä suomenkieliseen Venäjä-aineistoon.
Veikko Luomi

Mies, joka kukisti Hitlerin Oikeus sisällissodan Suomessa
Toisen maailmansodan taitavimpa-

na kenraalina pidetty legendaarinen
neuvostomarsalkka Georgi Žukov saa
vihdoin ansaitsemansa perusteellisen
elämäkerran.
Žukov syntyi Kalugan kuvernementissa 1.12.1896 köyhään perheeseen. Hänen elämän kaarensa on
venäläinen taru ryysyistä rikkauteen.
Hän oli todellinen selviytyjä neuvostojärjestelmässä. Värikkään ja voimakastahtoisen persoonansa vuoksi hän
riitautui sekä Stalinin että Hruštševin
kanssa, mutta eli pidempään kun he.
Voimakastahtoinen komentaja
Žukov oli Neuvostoliitolle toisessa
maailmansodassa korvaamaton
ratkaisevasta käännekohdasta toiseen. Juuri hän pelasti Leningradin
Saksan Wehrmachtin valloitukselta
syyskuussa 1941, johti Moskovan
puolustusta lokakuussa 1941, marssi
puna-armeijan kärjessä Berliiniin ja
otti virallisesti vastaan Saksan ehdottoman antautumisen keväällä 1945.
Žukov sai Stalinilta tehtävän tarkastaa Punaisella torilla puna-armeijan voiton paraatin joukot. Hän otti
paraatin vastaan valkoisen hevosen
selässä. Paraati oli varmasti Žukovin
elämän suurin hetki.
Epäsuosioon hän joutui Stalinin aikana vuonna 1946, kun häntä
syytettiin vallanhalusta ja että hän
oli suhtautunut epäkunnioittavasti
Staliniin ylipäällikkönä. Tapahtuman

Geoffrey Roberts, Stalinin kenraali
Tammi 2013, ISBN 978-951-31-31-7098-1, 381 sivua

seurauksena hänet siirrettiin Odessan
sotilaspiirin komentajaksi.
Kirja asettaa Žukovin tämän
ansaitsemalle paikalle 1900-luvun
sotilaslegendojen rinnalle ja piirtää
elävän kuvan miehestä, jonka strategiselle älykkyydelle veti vertoja ainoastaan kylmäverinen häikäilemättömyys, jolla tämä pani suunnitelmansa
toteen taistelukentillä. Georgi Žukov
kuoli vuonna 1974. Hänen hautajaisistaan tuli Neuvostoliitossa suurin
surujuhla sitten Stalinin kuoleman.

Kansa kahtia, henki halpaa vie
lukijansa sisällissodan Suomeen.
Vuoden 1918 sekasortoisissa ja dramaattisissa olosuhteissa yksilön
oikeuksia loukataan syvemmin ja
suurimittaisemmin kuin koskaan
Suomen historiassa, ja perinteinen
laillisuusajattelu murtuu. Seuraukset ovat kauaskantoiset.
Sisällissodan valkoinen voimakoneisto sivuuttaa voimassa olevat
lait: vastustaja tai sellaiseksi epäilty
on lupa surmata, oli tämä sotilas
tai siviili. Valkoinen terrori vakiintuu systemaattiseksi, lakimiehiä istuu tutkijalautakunnissa jakamassa
laittomia kuolemantuomioita eikä
sotavankien mielivaltaisten surmien kieltäminen enää onnistu sodanjohdolta siinä vaiheessa, kun sitä
viimein yritetään. Puhdistuksen ja
rankaisun kohteena on viime kädessä koko työväenliike.
Antero Jyränki on varmasti asiantuntija alallaan, mutta yllä
olevat näkemykset tuovat teoksessa
esille vain toisen sodan osapuolen
laittomuudet. Historian tutkimus
on tuonut vuoden 1918 sodasta aina
vain tarkempaa tietoa. Toisaalta
vanhemmat historiat ovat melkeinpä pelkästään valkoisen puolen
historioita. Vasta viime vuosina on
tuotettu myös toisen osapuolen näkemyksiä sodasta.
Teos piirtää sisällissodan tapah-

Antero Jyränki,
Kansa kahtia henki halpaa
Art House 2014, ISBN 978-951-884-520-4,
232 sivua

tumista pitkän, ennen näkemättömän linjan. Jyränki on kirjassaan
keskittynyt sodan ajan ja jälkiselvittelyjen oikeudellisiin ongelmiin.
Professori emeritus Antero Jyränki on tehnyt pitkän uran valtiosääntöoikeuden ja oikeushistorian
tutkijana Turun yliopistossa ja Suomen Akatemiassa sekä eduskunnan
perustuslakivaliokunnan asiantuntijana. Vuosina 1970–1973 hän
työskenteli tasavallan presidentin

Teos piirtää
sisällissodan
tapahtumista
pitkän, ennen
näkemättömän
linjan. Jyränki
on kirjassaan
keskittynyt
sodan ajan ja
jälkiselvittelyjen
oikeudellisiin
ongelmiin.
kansliapäällikkönä. Jyränki on kirjoittanut tutkimusten lisäksi lukuisia tietokirjoja ja tullut yhteiskunnallisessa keskustelussa tunnetuksi
myös parlamentarismia puolustavista kannanotoistaan.
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KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Vasemmalta: Susumu Takai, Yoshio Tsushima, Takashi Onizuka, Kari Vainio, Mikko Savola ja Vilho Mäkelä.

Vieraita Japanista
Japan Forum For Strategic Studies-

laitoksen toiminnanjohtaja, professori Susumu Takai, ja Policy Proposal- komitean jäsen, Suomessa
1990-luvun alussa Japanin puolustusasiamiehenä toiminut ja sittemmin kenraalimajuri (evp) Takashi
Onizuka vierailivat Suomessa 2426.03 maaliskuuta.
Vierailun tarkoituksena oli tutustua vapaaehtoisen maanpuolustustyön toimijoihin kuten Reserviläis-

liiton ja Vantaan reserviläiset ry:n
toimintaan, Suomessa voimassaolevaan alan lainsäädäntöön ja selvittää löytyykö järjestelmästämme
ainesosia joiden avulla japanilaiset
voisivat kehittää omaa järjestelmäänsä.
Lämminhenkisessä tapahtumassa Japanin suurlähetystössä
tiistaina 25.03.2014 Reserviläisliiton
puheenjohtaja Mikko Savola esitti
katsauksen reserviläistoiminnasta
liittotasolla ja yhteistyöstä veljesjärjestöjen kanssa, Vantaan reserviläi-

KESÄYÖN MARSSI KUTSUU TUUSULAAN
Järjestyksessään 17. Kesäyön marssi palaa jälleen alkujuurilleen Tuusulaan. Tapahtuma järjestetään 7.-8.6.2014. Kaikille sarjoille yhteinen
lähtö on kello 18.00 Tuusulan Urheilukeskuksessa ( os Kilpailukuja).
Ilmoittautuminen mukaan tapahtumaan on nyt mahdollista.
Perheet marssivat lyhyemmät reittinsä alkuillasta, ja pidemmän
matkan marssijat pääsevät kokemaan kesäisen yön tunnelmia.
Marssireittien pituudet ovat 5, 15, 30 ja 40 kilometriä. Reitit kulkevat

set ry:n hallituksen puheenjohtaja
Vilho Mäkelä kertoi yhdistyksen
erilaisista aktiviteeteista paikallisyhdistystasolla ja hallituksen jäsen
Kari Vainio kertoi perinnetoiminnasta ja yhteistyöstä saksalaisten
kanssa koskien Honkanummen sotilashautausmaan huoltoa.
Vilkkaaksi virinneen keskustelun
päätteeksi Japanin puolustusasiamies eversti Yoshio Tsushima kutsui osallistujat päivällisille.

Tuusulanjärveä mukaillen Tuusulan, Keravan ja Järvenpään alueella.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys toimii marssin järjestäjänä
kolmatta vuotta. Päävastuussa on Keski-Uudenmaan maanpuolustusjärjestöt ja lukuisat vapaaehtoiset toimijat eri järjestöistä ja sidosryhmistä.
Tervetuloa kesällä 2014 Tuusulaan!
Lisätiedot: http://kesayonmarssi.fi/
Ilmoittautuminen: www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=946

Kokonaisturvallisuus esillä
Teksti ja kuva: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiirin ja

Helsingin Seudun Reserviläispiirin
yhteisen piiriseminaarin aiheena
oli tänä keväänä ”reserviläisen tulevat urapolut”. Seminaari oli avoin
kaikille piirien jäsenille, ja paikalle
saatiinkin yli neljäkymmentä osallistujaa, jotka edustivat kahtakymmentäneljää yhdistystä. Mukana oli
myös hyvä edustus Uudenmaan reserviupseeri- ja reserviläispiireistä.
Pohjois-Haagan yhteiskoulu tarjosi
seminaarille erinomaiset puitteet.
Seminaarin aamupäivän osuudessa tarjottiin tiivis yhteenveto
PV:n tuoreista reservin koulutukseen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista ja reserviläisten oman aktiivisuuden kasvavasta
merkityksestä. Tilaisuuden toisena
pääteemana oli yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvien tehtävien reserviläisille tarjoamat mahdollisuudet.
Piirien yhteinen työryhmä on työskennellyt varautumisteeman parissa
tavoitteenaan kiteyttää piireille selkeä rooli toimia linkkinä jäsenistön

ja varautumiseen velvoitettujen eri
tahojen välillä, ja näin myös tarjota
kanavia uudelle toiminnalle mukaan
lukien sijoitukset yhteiskunnan
häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
hallintaan tarvittaviin tehtäviin.
Seminaarin iltapäivän osuudessa
annettiin päivitys tilanteesta keskittyen käytännön esimerkkeihin.
Seminaarin avasi Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
Sakari Väliahde. Toinen varapuheenjohtaja Caspar von Walzel jatkoi antamalla yhteenvedon Eversti
Hannu Hyppösen TURPO2014
seminaarin yhteydessä pitämästä
esityksestä, jossa käytiin mm. läpi
reserviläisen kelpoisuusvaatimukset
eri tehtävissä ja näiden vaikutusta
reserviläisten toimintaan ja sen painopisteisiin. Seuraavaksi Helsingin
Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Tomi Alajoki kertoi Etelä-Suomen sotilasläänin reserviläiskyselystä, sen taustoista ja väliaikaraportista. Kyselyä on markkinoitu piirien
toimesta laajasti Helsingin Reservin
Sanomissa ja sähköisessä mediassa.
Piirien varautumistyöryhmän
puheenjohtajan ja Helsingin Reserviupseeripiirin piirihallituksen

jäsen Pekka Rintalan esityksessä
saatiin tietoa ja tilannekatsaus varautumisesta ja valmiusupseeri /
yhteyshenkilön toimenkuvasta sekä
varautumistoiminnasta Reserviupseeriliiton 2014 – 2016 toimintasuunnitelmassa ja RUL:n varautumistoimikunnan tavoitteista. Pekka
Rintala edustaa piiriä Reserviupseeriliitossa toimimalla liiton varautumistyöryhmän puheenjohtajana.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Vesa-Pekka Tervo esitteli
näkökulman reserviläistoimintaan
ja varautumiseen. Sissiosaston
puheenjohtaja Kimmo Lohman
tuurasi Neste Oil:n kehityspäällikkö
Teppo Luotoa esityksellä ´suuryrityksen näkökulma varautumiseen´.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pilottiprojektin ohjausryhmän
reserviläisjärjestöjen edustajat Antti
Heikkilä ja Päivi Kuosmanen kertoivat pilottiprojektista jonka aiheena
on puhdistuslinjasto. Päivän päätti
Sissikerhon puheenjohtaja Matti
Riikonen erinomaisella esityksellään esikuntatyöskentelykoulutuksesta ja reserviläisen uraputkesta.
Seminaarin yhteenvedon pitivät
Caspar von Walzel ja Pekka Rintala.
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Teksti: Kari Vainio

Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen

Sota- ja kulttuurihistorialliset
tankoa (etu 5 e ) matkat 2014

Sotatieteen emer.tri, ev evp Sampo Ahto:
2.–7.7.
Pietarin alueen taistelupaikat 748 €
6.–9.8.
Murmansk-Petsamo 554 €
15.–19.8. Jääkärien jäljillä 489 €
6.–11.10. ja 20.–25.10. Normandia 1297 €
15.–18.10. Berliini 825 €
Emer.maaherra Eino Siuriainen ja kenrl evp Pentti Lehtimäki:
27.–30.6. Petroskoin kaupunkipäivä 531 €
10.–13.7. Suomenlahden ympäri 530 €
31.7.–3.8. Krakova 695 €
22.–26.9. Liettuan pääkaupungit ja Minsk 557 €
Sotahistorioitsija, KTM, res. ylil. Göran Lindgren:
10.–12.6. Torjuntavoitto 70 v. 394 €
16.–18.8. Terijoki, Siestarjoki ja Kronstadt 459 €
Sotahistorioitsija, erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi:
17.–19.6. Kaarlo Partasen jalanjäljillä Kannaksella ja
Laatokan Karjalassa 419 €
2.–4.8.
Karjalan kadotetut kaupungit 408 €
Sotahistorioitsija, FM, res. kapt. Juhani Vakkuri:
16.–19.8. Vienan Karjala ja Solovetski 614 €
21.–25.8. Äänisen ja Laatokan ympäri 626 €
3.–6.9.
Kantalahti–Murmansk–Saariselkä 549 €
Lisäksi 29.7. Hamina Tattoo, avajaiskonsertti 89 €
Varaukset ja tiedustelut
Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat 09-444774,
myynti@vihdinliikenne.ﬁ • www.vihdinliikenne.ﬁ
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Kolumni

Sotiemme Veteraanit 2013 -keräys

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on palvellut rauhanturvaajana
Lähi-idässä vuosina 1986—1987 ja 1991—1992. Ex-Jugoslaviassa
kirjoittaja on palvellut siviilitarkkailijana ICFY- missionissa
1994—1995 ja upseerina Naton IFOR-operaatiossa 1996.

Rauhanturvaajalle
riittää haasteita
Suomesta ja rauhanturvaamisesta puhuessaan ja kirjoittaessaan monet
käyttävät mielellään ilmaisua - Suomi rauhanturvaamisen suurvalta. Omien kokemusteni perusteella kieltäisin tällaisen ilmaisun. Kriisialueilla ei
yleensä tykätä suurvalloista. Paremmin hyväksytään pienet, puolueettomat
ja alueelle ammattitaitoisia rauhanturvaajia lähettävät maat.
Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntainumerossaan 2. maaliskuuta laajan uutisartikkelin otsikolla "Suomi soti ja joi Afganistanissa". Ville Similän
artikkelissa haastateltiin rauhanturvaajatoimittajaa Tuomas Murajaa, jonka
kirjoittamaa kirjaa "Sotilaana Afganistanissa" samalla esiteltiin. Muraja oli
palvellut Afganistanissa vuosina 2006-2007. Kokemusta kirjoittajalla on
myös Kosovosta vuosilta 2000-2001.
Afganistanin ISAF-operaatio

Rauhanturvaajia seurataan joka hetki. Kriisin
osapuolet seuraavat
heidän välissään
työskenteleviä miehiä
ja joukkoja.

on kriisinhallintaoperaatio, kuten
eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö
kirjoittaa viikkoa myöhemmin.
Murajan lisäksi jotkut muutkin
ovat puhuneet Afganistan operaatiosta sotana. Sodan määritelmien mukaan operaatio ei
kuitenkaan ole sotaa. Tulitusta
ISAF-joukkojen ja Afganistanin
aseellisten joukkojen välillä kyllä on ollut. ISAF- sotilaat eivät
ole lähteneet Afganistaniin sotimaan.
Suomalaiset rauhanturvaajat
ovat todennäköisesti kaikissa operaatioissaan käyttäneet alkoholia. Juopottelua on kuitenkin tapahtunut vain joidenkin yksittäisten sotilaiden osalta.
Alkoholinkäytöstä toiminta-alueilla on annettu omat selkeät ohjeet ja jos
niitä rikotaan ryhdytään tarvittaviin oikaisu- ja myös rankaisutoimiin.
Viina ei lopu juomalla – opetettiin ainakin minulle ollessani rauhanturvakoulutuksessa kotimaassa. Kouluttajat kertoivat myös sen, että tarvittaessa
rauhanturvaajan palvelus päättyy kotimaan komennukseen ellei alkoholin
kanssa osata elää. Kotiin on lähetetty jääkäreitä, aliupseereita, upseereita ja
sama kohtalo voi olla kenraalillakin.
Tuomas Muraja oli haastateltavana maaliskuun puolivälissä radio- ohjelmassa YLE Puheen aalloilla. Tästä radiohaastattelusta minulle jäi mieleen
parempi mielikuva kuin HS:n jutusta. Murajaa haastatteli toimittaja, jolla
oli omaakin rauhanturvakokemusta. Haastattelija ja haastateltava jakoivat
asian.
Hyvässä ohjelmassa oli kuitenkin kohta, joka ei mielestäni ollut ollenkaan hyväksyttävä. Tuomas Muraja moitti esimiehiään siitä, että nämä
puuttuivat liikaa miestensä tekemisiin. Todistelematta sotilaallisen kurin ja
järjestyksen tärkeyttä rohkenen muistuttaa, että sovittuja pelisääntöjä pitää
noudattaa.
Jos rauhanturvaajajoukkueen, -komppanian tai -pataljoonan kaikki mie-

het pelaisivat omilla "pelisäännöillään" on tuloksena kaaos ja myös vaara,
että kärsitään tappioita. Väinö Linnan Tuntematon Sotilas esittää näistä
asioista erittäin hyviä esimerkkejä. Ne kelpaavat ohjeiksi myös tämän uuden ajan sotilaille, jotka käyttävät älypuhelimia, tietokoneita ja ovat mukana sosiaalisessa mediassa.
Rauhanturvaajia seurataan joka hetki. Kriisin osapuolet seuraavat heidän välissään työskenteleviä miehiä ja joukkoja. Paikallinen väestö seuraa
kaikkea sitä mitä heidän maassaan operoivat miehet tekevät. Jos homma ei
pelaa ei joukkoa myöskään hyväksytä.
Maanantaina 24. maaliskuuta Helsingin Sanomat julkaisi Anna-Liina
Kauhasen kirjoittaman jutun otsikolla "Sotilas tulkkaa Lähi-idän kulttuuria". Jutun päähenkilönä on tamperelainen Daniel Faily. Hän palvelee parhaillaan Etelä-Libanonissa suomalais-irlantilaisen pataljoonan sotilastulkkina.
Artikkeli kuvaa hienolla tavalla miten hyvän rauhanturvaajan tulee toimia. Hyvän sotilaan pitää olla myös diplomaatti. Oikea käyttäytyminen toimialueella on avainsana. Daniel Faily on muslimi, joka osaa myös arabiankieltä. Nämä ovat sotilastulkin tehtävässä merkittäviä taustatekijöitä. Sen
lisäksi pitää osata lukea tilanteita , kuten Daniel Faily on toimittajalle asian
kuvannut.
Suomalaiset rauhanturvaajat ovat maailmalla arvostettuja. Meillä on

hyvä koulutustaso. Meillä on hyvä sotilaskoulutus, vaikka emme olekaan
ammattisotilaita. Me olemme pienestä puolueettomasta maasta ja olemme kaikki myös ainakin jonkin verran diplomaatteja. Tästä on hyvä jatkaa
myös uusissa vaativissa ja usein haasteellisissa rauhanturvaoperaatioissa.

Vuoden 2013 keräyksen valtakunnallinen
tuotto tarvikemyynteineen oli 2.407.932,96 €,
josta keräysalueiden osuus oli 1.745.148,90 €.
Parhaan tuloksen, 168.579 € saavutti Keski-Suomen keräysalue. Helsinki-Vantaan keräyksen
tuotto oli 127.995,40 €, josta on jaettu veteraaneille keräysluvan mukaisiin käyttökohteisiin
120.000,00 €. Keräyskulumme olivat noin 7 %
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri
suoritti oman syyskeräyksensä.

Keräysalueemme tulos muodostui seuraavasti:
Varusmieskeräykset
87.261,75 €
Reserviupseerikerhot
4.891,36
Reserviläisyhdistykset
1.838,94
Helsingin Rauhanturvaajat 3.832,85
Keräyskirjeet, HRS- lehti
7.285,00
Keräyskirjeet, muu jakelu 14.585,14
Koulujen päivätyökeräykset 7.599,77
Muut keräystulot		
700,59
Puolustusvoimien keräystuki oli merkittävä. Keräysalueemme vuoden 2013 tuloksesta
heidän osuutensa oli 67,7 %. Käytössämme oli
kevään ja syksyn keräyksissä alueillamme toimivista joukko-osastoista 458 varusmieskeräyskertaa kouluttajineen. Merkittävän yksittäisen
panoksen antoi Helsingin Rauhanturvaajista
Vesa Paunonen. Hänen henkilökohtainen keräystyö on tuottanut vuosina 2007- 2013 keskimäärin 4.450 € / vuosi. Vesa Paunonen on erinomainen esimerkki uutterasta ja pitkäjänteisestä
toiminnasta Sotiemme Veteraanit keräyksen hyväksi tekemästään työstä.

TEEMANA TALVISOTA
Stadin kundit lähtee
pohjoiseen 1.—3.8.2014
Piirien perinteinen sotahistoriallinen retki suuntautuu elokuussa 2014 pohjoisempaan Suomeen.
Tutustumme talvisodan tapahtumiin Kuhmossa ja Suomussalmella. Matkareitin varrella pysähdymme sotahistoriallisissa erikoismuseoissa. Matkareitti:

Työ Veteraanien hyväksi jatkuu 2014
Valtakunnallisen ja alueellisen Sotiemme Veteraanit 2014 keräyksen järjestävät Veteraanivastuu ry:n jäsenliitot: Suomen Sotaveteraaniliitto ry, Rintamaveteraaniliitto ry, Kaatuneitten
Omaisten Liitto ry ja Sotainvalidien Veljesliitto
ry. Valtakunnallinen Poliisihallituksen keräyslupa on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.
Puolustusvoimat tukevat edelleen alueellisia keräyksiä. Helsinki- Vantaan varusmieskeräykset
suoritetaan 30.6.2014 mennessä. Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri suorittaa syksyllä
oman keräyksen.

Tarvetta keräykselle on edelleen
Kansaneläkelaitoksen 31.12.2013 tilaston mukaan koko maassa oli rintamalisää saavia miehiä
18 983 ja naisia 13 021 yhteensä 32 004 henkilöä.
Heistä ylimääräistä rintamalisää sai 15 642 henkilöä. Tämän lehden levikkialueella veteraaneja
oli saman tilaston mukaan miehiä 2 552 ja naisia 1 908, yhteensä 4 460 henkilöä. Heistä ylimääräisen rintamalisän saajia oli 885 henkilöä.
Ylimääräistä rintamalisää saavien henkilöiden
kuukausitulot ovat alle 1.000 € / kk. Veteraanien
keski-ikä on jo yli 90 vuotta.

Keräyskirje
Helsingin Reservin Sanomat on tänäkin vuonna
mukana keräystoiminnassa
Tämän lehden välissä on keräyskirje. Alueemme Veteraanit kiittävät kaikkia keräystoiminnassa mukana olleita sekä keräykseen osallistuneita.
Viljo Lehtonen

1.8. Helsinki - Lappeenranta - Joensuu, majoittautuminen
hotelli Kimmel
2.8. Joensuu - Lieksa - Kuhmo - Suomussalmi, majoittautuminen hotelli Kiannon Kuohut
3.8. Suomussalmi - Kajaani - Kuopio - Mikkeli - Helsinki
Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä järjestöupseeri
Ossi Ikoselle, ossi.ikonen@hrup.fi
Hinta: Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun
Reserviläispiirien jäsenille 250 euroa, muille 300 euroa.
Maksun eräpäivä on 30.5.
Maksutiedot saat ilmoittautumisen yhteydessä. Matkalle
mahtuu 36 henkilöä.

Onnittelemme
Huhtikuu
27.4. Yhteiskuntatieteiden maisteri, majuri Jaakko Valve
(vastaanotto klo 15-18, Päätie 36 A 1, 00590 HELSINKI)
27.4. Vanhempi konstaapeli, ylikersantti Kari Vuolle (matkoilla)
28.4. Metsänhoitaja, kapteeni Markku Kiikka (matkoilla)
29.4. Diplomi-insinööri, insinööriluutnantti Juha Kestilä (matkoilla)
30.4. Osastopäällikkö, majuri Raimo Satosuo (perhepiirissä)
30.4. Toimitusjohtaja, yliluutnantti Pentti Nuottimäki (matkoilla)

75 v
50 v
80 v
60 v
75 v
70 v

Toukokuu
1.5.
2.5.
3.5.
8.5.
9.5.
11.5.
11.5.
15.5.
19.5.
19.5.
20.5.
22.5.
23.5.
27.5.

Eläkeläinen, luutnantti Pekka Pesonen (matkoilla)
Merkonomi, kersantti Paavo Vaarela
Varatuomari, ylivääpeli Antti Pihlajamäki (perhepiirissä)
Kielenkääntäjä, kersantti Frej Granlund (matkoilla)
Valokuvaaja, alikersantti Tapio Rinne
Konttoripäällikkö, kapteeni Ilmari Lehtonen (perhepiirissä)
Ekonomi, vänrikki Esa Karhula (vastaanotto Sammatti 7.6.)
Optikkomestari, majuri Pertti Reijonen (matkoilla)
Lääketieteen lisensiaatti, lääkintäyliluutnantti Yrjö Leikola (matkoilla)
Vastaava rakennusmestari, vääpeli Henrik Söderlund (perhepiirissä)
Yrittäjä, alikersantti Teuvo Salonen (matkoilla)
Keittiömestari, alikersantti Timo Lehtinen (veneilemässä)
Agronom, löjtnant Krister Salonen
Valtiotieteen maisteri, diplomiekonomi, vääpeli Markus Anaja, (lähipiirissä)

80 v
75 v
80 v
80 v
70 v
95 v
60 v
70 v
90 v
60 v
60 v
60 v
70 v
70 v

Kesäkuu
4.6.
10.6.
10.6.
12.6.
17.6.
19.6.
21.6.

Tuotepäällikkö, ylikersantti Matti Poikela
Ministeri, kapteeni Esko Rekola (ei vastaanottoa)
Kauppatieteen maisteri, luutnantti Matti Kautto (matkoilla)
MMT, yliluutnantti Jyrki Wartiovaara
Toimitusjohtaja, kersantti Pentti Taskinen (perhepiirissä)
Kauppatieteen maisteri, kapteeni Arni Ekholm (matkoilla)
Teknikko, alikersantti Seppo Rintamaa

50 v
95 v
70 v
70 v
80 v
50 v
80 v
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Upseerifilatelistien yhteiskokous Helsingissä
Teksti: Kaarlo Hirvikoski ja
Arvo Sohkanen
Kuva: Arvo Sohkanen

Maanantaina 7.4.2014 pidettiin
Upseerifilatelistien yhdessä Rautatien Filatelistien kanssa järjestämä
filateelisille kerhoille ja niiden jäsenille sekä muillekin halukkaille tarkoitettu yhteiskokous MPY:n auditoriossa. Paikalle oli saapunut noin
50 vierasta. Tilaisuuden aluksi oli
aikaa tutustua muihin osanottajiin
ja nauttia kahvista. Illan teemana oli
virittää yhteistoimintaa helsinkiläisten pienempien kerhojen kokoontumisessa ja toiminnassa.
Kokouksen aluksi Upseerifilatelistien hallitus palkitsi yhdistyksen edellisen puheenjohtajan Kai
Varsion Pro Philatelia pronssisella
mitalilla. Perusteina olivat ansiokas
ja pitkäaikainen toiminta yhdistyksen ja filatelian hyväksi. Kai Varsio
piti lyhyen kiitospuheen. Varsinaisen kokouksen avaussanat lausui
Upseerifilatelistien puheenjohtaja
Timo Pokela toivottaen kaikki sydämellisesti tervetulleiksi ja viihtymään tässä yhteiskokouksessa.
Tämän jälkeen saivat puheenvuoron
muiden kerhojen edustajat, jotka
saivat esitellä kerhojensa toimintaa.
Hämeenlinnan Postimerkkikerhon
uusi puheenjohtaja Olli Aalto kertoi

heidän toiminnastaan ja jäsenkunnastaan, joka olikin suurin paikalla
olevista kerhoista. Muita puheenvuoron käyttäjiä olivat Ulla Kemppilä Aihefilatelisteista, Tedik Bederdin Rautatien Filatelisteista, Kari
Rahiala Ehiöfilatelisteista, Tapani
Ruotanen Posti- ja telefilatelisteista
ja Esko Hyytiäinen Fenno-Scandiasta. Tämän jälkeen keskusteltiin
jonkin aikaa illan teemasta.
Illan esitelmänä kuultiin ja nähtiin Jorma Keturin kertovan yhdessä
Timo Pokelan kanssa tekeillä olevasta kirjastaan ”Posti lentää ajan
siivellä”. Kuulimme kirjan nykyisestä
vaiheesta ja siitä mitä pitäisi vielä
tehdä. Tilaisuuden lopuksi pidettiin
huutokauppa, jonka vetäjäksi oli
lupautunut Reijo Siltanen Hämeenlinnan kerhosta. Huutokaupassa
oli tarjolla runsaasti laadukasta ja
edullista filateelista materiaalia. Ostohalukkuutta vain olisi saanut olla
enemmän.
Hämeenlinnan Postimerkkikerho oli tuonut paikalle runsaasti
”löytölaatikoita”, joita yksi ja toinen
kävi illan mittaan plaraamassa ja ostoksia tulikin tehtyä. Hämeenlinnan
kerhoa pitääkin kiittää vaivannäöstä
kokouksen onnistumiseksi.
Kokouksen päätteeksi Timo Pokela toivotti kaikille hyvää kotimatkaa ja kiitti osallistumisesta.

Upseerifilatelistit:
Upseerifilatelistit r.y. perustettiin
11.3.1946 Katajanokan Kasinolla,
jonne oli kokoontunut kymmenen
filateliasta kiinnostunutta upseeria. Ensimmäisenä puheenjohtajana
toimi evl Ragnar Ingelius. Yhdistys
lähti siitä kasvamaan ja jo seuraavana vuonna sen jäsenmäärä kasvoi
50:een. Sittemmin yli 300 jäsentä on
liittynyt kerhoomme. Nykyinen jäsenmäärä on 50 kieppeillä. Yhdistys
toimii valtakunnallisena kerhona.
Upseerifilatelistien jäseneksi voi
liittyä jokainen filateliaa tai muuta
siihen liittyvää keräilyä harrastava
reserviupseerin tai aktiiviupseerin koulutuksen saanut henkilö.
Upseerifilatelistit kokoontuvat
kevät- ja syyskaudella joka toinen
maanantai MPY:n auditoriossa,
Töölöntorinkatu 2, klo 16–18. Tilaisuudessa on aina jokin kiintoisa

esitelmä ja mielenkiintoista keskustelua asiaan liittyvistä aiheista sekä
useimmiten pienimuotoiset arpajaiset.
Upseerifilatelistit kustantavat
omaa Upseerifilatelisti-lehteä, joka
ilmestyy kahdesti vuodessa, elokuun ja joulukuun lopussa. Vuosi
2014 on jo lehden 57. vuosikerta.
Reservin upseeri: Oletko kiinnostunut postimerkkien tai postikorttien keräilystä tai postihistorian tutkimisesta ja harrastuksesi
kehittämisestä yhdessä muiden
upseerien kanssa? Jos näin on,
liity joukkoon aktivoimaan yhtä
Katajanokan Kasinon alkuperäistä
puolustajaa.
Lisää tietoa saa tarvittaessa
Upseerifilatelistien kotisivuilta:
www.upseerifilatelistit.com tai yhdistyksen puheenjohtajalta: Timo
Pokela, puh. 045 127 6664.

Helsingin
Reserviupseeripiiri
ry:n kevätvuosikokous,
Helsingin Seudun
Reserviläispiirin
vuosikokous
Kokoukset pidetään maanantaina
12.5.2014 kello 18.00 alkaen Katajanokan Kasinolla Laivastokatu 1. Tilaisuus
alkaa kello 18.00 yhteisellä esitelmätilaisuudella. Esitelmän pitää Aleksanteri-Instituutin johtaja Markku Kivinen.
Esitelmän aihe on Ukrainan tilanne.
Kaikki piirien jäsenyhdistysten
henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmätilaisuuteen.
Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset, joissa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. HRUP:n
kevätvuosikokouksessa ja HELRESP:n
vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.
Piirihallitukset

Filatelisteja seuraamassa kokouksen kulkua.

Juhlaristeily Silja Europalla
11.-12.4.2015
Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Silja
Europa -aluksella. Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea.
Luvassa onkin suurin Suomessa koskaan järjestetty vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.

KYMPILLÄ MUKAAN

Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista.
Mukaan pääsee halvimmillaan kymmenellä eurolla eikä ruojajuomat sisältävä
juhlaillallinenkaan maksa kuin 33 euroa.

Hintaan sisältyy:
• risteily valitussa hyttiluokassa Helsinki - Tallinna - Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla

alk./hlö

10€

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna klo 18:30 - 08:00
Tallinna - Helsinki klo 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus maissa käyntiin klo 08:00 – 12:00

matkapojat.fi

Varaukset p. 010 2323 116 (ma-pe 8-17) • Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)

Nettivaraukset www.matkapojat.fi/res60 • Ei toimitusmaksua!

Risteilyllä esiintyy Jean S.
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70 VUOTTA SITTEN:
RATKAISUJEN
VUOSI 1944.
Seuraamme tämän vuoden lehdissä sodan kulun kannalta tärkeitä tapahtumia
päivä päivältä.

Toukokuu
1.5.44
Stavka määrittelee tulevien strategisten
iskujen poliittisiksi päämääriksi ”maan
puhdistamisen fasistisista valloittajista
ja Barentsinmeren ja Mustanmeren
linjan palauttamisen. Suomen suunnalla
hyökkääville joukoille annetaan omat
erityisohjeet.

3.5.44
Leningradin rintaman komentajan,
armeijankenraali Leonid Govorovin
hyökkäyssuunnitelma valmistuu. Suomalaisten puolustuslinjat murretaan
voimakkaalla tykistökeskityksellä ja keskitetyllä, nopealla hyökkäyksellä kohti
Viipuria. Läpimurtoalueeksi määriteltiin
Valkeasaaren lohko läntisellä Kannaksella, missä 20 kilometrin kaistalle varattiin
yli 200 tykkiä rintamakilometriä kohti.
Tuli-iskua tukisivat ilmavoimat ja laivaston tykistö.

5.5.44
Kannaksen suunnan läpimurtoarmeijan,
21.A:n kouluttaminen aloitetaan Leningradin lounaispuolella.

10.5.44
Vaikka Ylipäällikkö ei ”virallisesti” usko
sodan päänäyttämöistä syrjässä olevan
Suomen joutuvan kokemaan vihollisen
suurhyökkäystä, hän moittii komentajia
tehottomista puolustusvalmisteluista
tiukkasanaisella kirjeellä. Karjalan
kannaksen linnoittamista hän pitää tärkeänä. ”Vaadin kaikilta alaisiltani komentajilta tinkimätöntä lujuutta ja ehdotonta
omakohtaista vastuuntunnetta siitä, että
asemamme saadaan lujiksi kestämään
myös materiaalisesti vihollisen suurhyökkäyksen painon.”

11.5.44
Karjalan kannaksella syksystä 1941
rintamavastuussa olleen 23.Armeijan
radioliikenne lakkaa. Radiohiljaisuutta pidetään yleensä selvänä merkkinä tulossa
olevasta, merkittävästä operaatiosta.

12.5.44
Mannerheim lähettää Hitlerille viestin,
joka ei kuitenkaan johda asevientikiellon
kumoamiseen.

15.5.44
Suomen valtaamille, Moskovan rauhassa
menetetyille alueille on palannut yhteensä noin 282.000 henkilöä eli n. 67 %
alkuperäisestä väestöstä. Mahdollisten
vihollishyökkäysten varalta on ryhdytty
valmistelemaan väestön evakuointisuunnitelmia. Koteihinsa palanneet ja kotinsa
jälleenrakentaneet karjalaiset eivät
halua uskoa, että edessä voisi olla kotien
jättäminen uudestaan. Pellot on viljelty
ja uusi kasvukausi alkamassa.

21.5.44
SAK:n puheenjohtaja Eero A.Vuori
varoittaa odotettavissa olevasta
puna-armeijan suurhyökkäyksestä. Kun
suurhyökkäys sitten oli tosiasia, hän
totesi Palkkatyöläisessä: ”Asioita ilman
toiveajattelua seuraaville oli jo pitkään
selvää, että suurhyökkäys oli odotettavissa.”

STU-40-vaunut etenevät Tali-Ihantalassa.

RATKAISUN KESÄ 1944
OSA 4
Viipurin katastrofista ensimmäiseen
torjuntavoittoon; Tienhaara kesti!
Vallattuaan Viipurin kantakaupungin 20.6.1944
lähes taistelutta, puna-armeija pysäytti hyökkäyksensä lähes kahdeksi vuorokaudeksi. Se antoi meille mahdollisuuden järjestellä puolustuksemme uudelleen Kivisillan salmen maastoon
Viipurista länteen. Syitä tähän meille elintärkeään aikalisään on useita.
Niinpä meille tarjoutui kuin Luojan lahjana
tilaisuus puolustuksemme uudelleen järjestelyyn.
Nyt se tapahtui luonnon suoman esteen äärelle,
Kivisillan salmeen Viipurista länteen. Ennakkoon
tällä linjalla ei oltu tehty, ihme kyllä, mitään varustelutöitä. Ja liki kahden vuorokauden ajan salmen puolustus oli heiveröisissä käsissä. Viipurin
jättäneestä 20.Prikaatista ei päiviin ollut mihinkään. Kaksi pataljoonaa Valkeasaaressa pahasti
siipeensä saaneesta 10. D:sta pantiin tätä elintärkeätä linjaa vahtimaan. Kovin ponnettomasti se
kävi, mutta onneksi näiden joukkojen todellista
arvoa ei enää tarvinnut mitata taistelussa.
Syväriltä irrotettuun ja Kannakselle pikakuljetettuun 17.Divisioonaan kuuluva ruotsinkielinen Jalkaväkirykmentti 61, ”Sekstiettan”, pantiin
Kivisillan salmen puolustajaksi. Komentajana oli
jo talvisodan aikana Suomussalmella Siilasvuon
esikuntapäällikkönä mainetta saavuttanut kunnianhimoinen ja tarmokas everstiluutnantti Alpo
Kullervo Marttinen, joka oli huolimatta kieliongelmista saavuttanut rykmenttinsä miesten luottamuksen.
22.6.1944 illan suussa alkanut vihollisen massiivisella tykistön ja ilmavoimien tuella tapahtunut läpimurtoyritys torjuttiin. Taistelu jatkui kiivaana yli juhannuksen. Kaikki vihollisen yritykset
päästä jatkamaan hyökkäystään Viipurinlahdelta

suoraan länteen torjuttiin. Tässä selkeässä torjuntavoitossa, joka oli kiistatta ensimmäinen
Kannaksella, ratkaisevaa osaa näytteli aikaisemmin lähes täydellisesti puuttunut tykistön keskitetty käyttö. Sekä omat ilmavoimamme että
saksalainen Taisteluosasto Kuhlmey osallistuivat
torjuntaan merkittävällä panoksella. Viimeistään
kesäkuun lopussa 1944 tilanne oli tällä suunnalla lopullisesti hallinnassa. Vihollinen ei missään
vaiheessa päässyt jatkamaan hyökkäystään. Sen
oli suunnattava voimansa muualle.

VKT -linja koetukselle
Kun puna-armeija oli saavuttanut määräajassa
ensimmäisen tavoitteensa Kannaksella ja vallannut Viipurin, oli jatkosuunnitelmien aika. Tavoitteet olivat monitahoiset. Ensinnäkin tuli edetä
Viipurista suoraan länteen perimmäisenä tavoitteena Kymijoki -tasa. Toiseksi tuli katkaista Viipurinlahden ja Saimaan vesistön välinen kannas
kahdella hyökkäyskiilalla ja siten estää Kannaksen joukkojemme käyttö Sisä-Suomeen suuntautuvan hyökkäyksen pysäyttämiseen. Ja kolmanneksi tuli kääntyä jyrkästi itään, ylittää Vuoksi ja
katkaista Kannas suomalaisten joukkojen selän
takana.
Suoraan länteen ei päästy Tienhaaran maaston sitkeästä puolustuksesta johtuen. Alkoi TaliIhantalan nimellä tunnettu Pohjoismaiden suurin
taistelu, joka riehui runsaan kahden viikon ajan
noin 10 x 12 kilometrin suuruisella alueella. Siihen osallistui yhteensä yli 200.000 miestä, joista
50.000 – 60.000 suomalaista. Kannaksen taisteluissa jo kiinni olevien joukkojemme lisäksi saimme alueelle siirretyksi lisäjoukkoja (11.D, 3.Pr, 4.D
ja 6.D) pohjoisesta ja Itä-Karjalasta. Lisäksi voitiin käyttää Päämajan reservinä olleita Panssaridivisioonaa ja 20.Prikaatia.

Taipuu mutta ei murru
Suurtaistelu velloi tavalla, jota on hiukan vaikea
kuvailla yksinkertaisesti. Menemättä yksityiskohtiin ja mainitsematta kulloinkin taisteluun osallistuneita joukkoja taistelua voi kuvata vaiheittaisena tapahtumasarjana.
Ensimmäisessä vaiheessa puna-armeija pääsi
läpimurtoon heikosti varustetulla VKT -linjalla
Talissa. Osillaan se pyrki Viipurista Suomenvedenpohjan itärantaan ja kohti Juustilaa, missä tavoitteena oli ylittää Saimaan kanava ja jatkaa sekä
länteen että Lappeenrantaan. Tällä suunnalla puna-armeija pääsi kyllä eteenpäin mutta ei tavoitteeseensa Juustilaan saakka. Talista tapahtuneen
läpimurron jälkeen hyökkäys jatkui Portinhoikan
risteysalueelle ja suuntautui sieltä ensiksi Juustilan suuntaan.
Toisessa vaiheessa suomalaiset aktivoituivat
ja alkoi vaihe, jota voidaan kutsua Portinhoikan panssaritaisteluksi. Vastahyökkäyksellään
suomalaiset PsD:n voimin pysäyttivät vihollisen
Juustilaan menossa olleet panssarit ja ajoivat ne
Portinhoikan risteyksestä takaisin Talin suuntaan
Murokallion tasalle ja hiukan ylikin.
Kolmannessa vaiheessa suomalaisille avautui
mahdollisuus saarrostaa Talista pitkälle edennyt
vihollisen hyökkäyskiila. Alkumenestyksen jälkeen voimat kuitenkin loppuivat kesken ja pussi
jäi sulkematta.
Sitten katsottiinkin välttämättömäksi oikaista rintamaa hiukan niin, että se tuli kulkemaan
Vakkilan-Ihantalan tasalla. Pyöräkangas, Ihantalan aukeat ja kirkonmäki, Pekarinpuro ja Ihantalan järvi ovat karttasanoja, jotka kertovat asioita
tuntevalle paljon. Näillä paikoilla ratkaistiin taas
kerran Suomen kohtalo.
Nyt oli myös voimaa niin, kun esimerkiksi
tykistötoiminnan ja sekä suomalaisten ilmavoimien että Taisteluosasto Kuhlmeyn toiminnan
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Upseerien veneviirit
”Huomio veneilevät upseerit ja
reservinupseerit!
Rajoitettu erä viirejä myynnissä
alkaneelle veneilykaudelle.
RUK:n käyneet upseerit ja
kadettiupseerit voivat lunastaa
itselleen UPSEERIN VENEVIIRIN .
MeriSK:n käyneet Helsingin
Reservimeriupseerit ry:n jäsenet ovat
oikeutettuja lunastamaan itselleen
MERIUPSEERIN VENEVIIRIN
Ilmoitathan tilatessasi RUK/MeriSK:n
kurssinumerosi!
Hinta 45 eur sisältäen postituskulut.
Tilaukset puhelimitse 0400-401345 /
Juha Tenhunen
Helsingin Reservimeriupseerit ry.”

RUK 89
Helsingin Suomalaisella klubilla, Kansakoulukuja 3,Hki ,13 toukokuuta 2014
klo 13.00.
Ilmoittautuminen maksamalla 55:- RUK
89 tilille FI87 2066 2000 053895.
Maksu sisältää pöytiin tarjoilun,tervetu
liaismaljan,alkuruuan,liha/kala-aterian
sekä kahvin(ilman alkoholijuomia).
Ilmoita maksun yhteydessä RUK aikainen yksikkösi sekä liha- tai kala-ateria
toiveesi.
Ilmoittautumiset viimeistään 7.5.2014
Leo Seraste 2K tai Lasse Mäkelä KRHK
0400-790641, 050-3734223
leo.seraste@jippii.fi
Ps-lähitorjuntajoukkueen johtaja kersantti Eino Lohela, joka tuhosi neljä panssaria 12 tunnin taistelussa Ihantalassa.

S A- kuva

laatu pantiin peliin täysillä.
Niinpä hyökkäys pysäytettiin Ihantalan maisemissa
selvästi ennen heinäkuun
puoliväliä. Nyt olivat voimasuhteetkin selvästi tasaantuneet, sillä vihollinen
oli kärsinyt karmaisevia
tappioita yrittäessään
vanhaan malliin jalkaväen massahyökkäyksiä
aukeilla alueilla. Ne oli
sitäpaitsi usein onnistuttu lamauttamaan jo
ryhmittymisvaiheessa.
Taitava tiedustelumme
oli saanut selville tulossa
olevat hyökkäykset, jolloin kenttätykistömme
hyökkäysryhmityksiin
keskitetty tuli, yli 20
patteristoa, ja syöksypommittajien täsmäiskut pysäyttivät hyökkäykset alkuunsa.
Puolustuksessamme oli nyt myös ensi
kertaa sitä saksalaisten aseveljien jo kauan sitten
suosittelemaa syvyyttä. Se näkyi ennen muuta
panssarintorjunnassa. Tusinan verran vihollispanssareita ehti päästä Ihantalan aukeiden edustalla Ihantalanjärvestä Kilpeenjokeen laskevan
Pekarinpuron sillan yli suomalaisen jalkaväen
muodostaman etulinjan eteen. Tämä liike kuitenkin pysähtyi täysin, kun Pekarinpuron silta
onnistuttiin vihdoin viimein räjäyttämään. Silta oli ollut panostettu, mutta sitä räjäyttämässä
olleet pioneerit olivat kaatuneet. Silta saatiin ilmaan yhden järeän kenttätykin tikkausammun-

pois pelistä, ja tämä Sotka tapasi kohtalonsa
avuksi saadun saksalaisen 303. Rynnäkkötykkiprikaatin vaunun laukauksesta. Sotkan
tuhon viimeistelivät suomalaiset panssarintorjujat.
Heinäkuun 1944 alkupäivinä taisteltiin vielä
kiivaasti. Vihollinen pääsi toistuvasti linjojemme läpi Ihantalan aukeista oikealla olevaan
Pyöräkankaan kivikkoiseen ylänkömaastoon,
mutta lyötiin sieltä vastaiskuillamme pois. Vähitellen vihollinen alkoi uskoa, ettei tällä rintaman osalla ollut enää menestymisen mahdollisuuksia, ja niin tilanne rauhoittui ennen heinäkuun puoliväliä asemasodaksi. Ihantala kesti!

Uhka Viipurinlahdelta

nalla. Siitä
ei sen jälkeen tullut yli enää yksikään
vihollispanssari!
Pekarinpuro oli suhteellisen vaatimaton,
mutta sen ympäristö oli niin pehmeätä, että siihen puroon pysähtyi vihollisen panssarien käyttö. Rohkeat lähitorjuntamiehemme tuhosivat yli
päässeet panssarit yhden toisensa jälkeen. Vain
yksi pääsi yrittämään eteenpäin ohi Ihantalan
kirkonmäen ja Ihantalan strategisesta risteyksestä edelleen kappaleen matkaa kohti Jääskeä
ja Imatraa. Sen suojamiehistö oli kuitenkin saatu

Samoihin aikoihin, kesä-heinäkuun vaihteen
tienoilla meille avautui uusi rintama. Suurhyökkäyksen pääaallosta selvästi myöhässä Viipurinlahden saarille hyökkäsi kokonainen armeija,
59.Armeija. Sillä oli saaristotaisteluun ja maihinnousuihin sopiva kalusto ja koulutettu miehistö, Saarilla käytiin verisiä puolustustaisteluja
rannikkojoukkojemme ja Ratsuväkiprikaatin
voimin. Voimamme eivät riittäneet saarien hallussapitoon, mutta mantereelle vihollista ei, toisin kuin talvisodassa, päästetty lainkaan. Avuksi
oli näissä ratkaisuvaiheissa saatu Baltiasta saksalainen 122.Divisioona, Greif. Se oli vajaa, mutta
kokeneista sotureista koostuva joukko, joka oli
myös hampaisiin saakka aseistettu. Torjuntavoitto Viipurinlahdella oli tosiasia.

21.5.44
Rintamavastuussa olevia joukkoja
vaihdetaan. Kenraalimajuri Jussi Sihvon
10. Divisioona ottaa rintamavastuun kenraalimajuri Paavo Paalun 18.Divisioonalta
Valkeasaaren lohkolla Karjalan kannaksella klo 23.

22.5.44
Neuvostoliiton 21.Armeijan tykistön ja
panssareiden siirto Karjalan kannakselle
alkaa. Joukot siirretään mahdollisimman
salaisesti rautateitse ja laivoilla öiseen
aikaan. Armeija on harjoitellut läpimurtoa sitä varten erityisesti suunnitellulla
ja rakennetulla, aitoa täysin vastaavassa
harjoitusmaastossa. Taistelumoraalia
on nostettu ja poliittista valmennusta
harjoitettu.

27.5.44
Päämajalta saamansa käskyn mukaisesti
Lentorykmentti 4 suorittaa useiden
päivien aja ilmavalokuvauksia Karjalan
kannaksella. Tulkitsemattomat kuvat
toimitetaan ilman kiirettä IV Armeijakunnan Esikuntaan, missä ne eivät aiheuta
toimenpiteitä. Ei, vaikka kuvissa on näkyvissä selviä hyökkäysvalmisteluja. Kuvat
lähetetään edelleen armeijakunnan
tykistöosastolle. Ilmeisesti jäädään odottamaan, että Ilmavoimien kuvakeskus
lähettäisi tulkitut kuvasarjat.

28.5.44
Kannaksella suoritetun tiedusteluhyökkäyksen jälkeen vangiksi saadaan
kuolettavasti haavoittunut kersantti
Burlov, joka kertoo tulossa olevasta
suurhyökkäyksestä.

Göran Lindgren
Kirjoittaja on ylil res, sotahistorian harrastajatutkija ja opas sotahistoriallisilla retkillä viime sotiemme taistelukentille, Tapiolan Reserviupseerien ja Senioriupseerien kerhon jäsen.

Toimittanut Göran Lindgren
Lähde: Jatkosota Kronikka,
Gummerus Kustannus Oy, 1991
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Stadin Sissit Utriassa
Stadin Sissien Sissi-Team on
sotilasurheilujoukkue, joka
harjoittelee vakituisesti ja
osallistuu vuosittain noin
kymmeneen lajinsa yleensä
vaativampaan kilpailuun kotimaassa ja ulkomailla. Tämän
vuoden ensimmänen kilpailu
oli Viron Kaitseliiton järjestämä
Utria Dessant -talvikilpailu
Itä-Virossa
Teksti: Henri Tourunen
Kuvat: Henri Tourunen,
Esper Kaar (Sõdurileht)

Yhdessä sponsorimme Varustelekan kanssa saimmekin erinomaiset
varusteet kokoon. Varusteista ja
valmisteluista kisamenestys ei olisi
kiinni.

Kisa-aamu
Itä-Virosta kantautuneet tiedot kertoivat alueella lämpötilan laskeneen
nopeasti pakkasen puolelle, lunta
olikin yhtäkkiä parikymmentä senttiä, pakolliseksi varustukseksi määrättiin sukset ja muut talvivarusteet.
Joukkue lähti aamuvarhaisella
Helsingistä kohti Itä-Viroa, jonne
saavuttiin alkuillasta. Kilpailun
lähtölaukaus olisi yöllä, ja viimeiset
valmistelut ennen 36 tunnin maasto-osuutta tehtiin vielä Kaitseliiton
tukikohdassa Johvissa.
Kilpailuun lähdettiin yöllä klo 01,
ja olimme lähtöjärjestyksessä ensimmäisenä. Saimme kunnian avata
latua kaikille muille partiolle. Yön
aikana rasteina olivat konekiväärin
vyön täyttäminen, tiedustelu, salatun viestin avaaminen ja lähettäminen radioitse.

Murphyn laki
Lumi oli peittänyt maan vasta paria
päivää aikaisemmin, ja pakkanen oli
alkanut kiristyä juuri ennen kilpailua. Ojat olivat siksi sulat, maasto
vaihtelevan vaikeakulkuista, välillä
täysin talvista ja jäistä, välillä vetistä ja sulaa. Joukkue oli varovainen
ja ennakoi ja yritti välttää vaikeat
maastot ja sulat paikat.
Pellolla edetessämme täysin

Sissien partio joutui kovaan tehtävään.

odottamatta lumen alla oli piilossa
ohut jääpeite ja syvänne. Ohut jää
petti kärkimiehen alta, ja mies upposi syvänteen hyiseen veteen -10C
pakkasessa.

Pelastustehtävä –
oikea sellainen
Kärkimies oli uponnut rintaa myöten syvänteeseen. Välittömästi jäljessä seurannut sissi syöksyi sukset
kädessä ojennettuna lähemmäs,
käskien uponnutta ottamaan suksista kiinni ja kiipeämään ylös. Nyt
edessä oli nopein mahdollinen siirtyminen rastille, jonne onneksi oli
enää lyhyt matka.
Tapahtumien seurauksena olimme reilusti aikataulusta jäljessä, ja
kärkimiehen taistelukunnon palauttaminen veisi vielä lisää aikaa.
Voisimme kuivata kärkimiehen varusteet nuotiolla, ja jatkaa kilpailua
sen jälkeen.
Vaihtoehto todettiin hyödyttömäksi, koska se olisi vienyt liikaa
aikaa. Katkera keskeyttämisen pettymys oli painettava syrjään ja keskityttävä taistelutoverin pelastamiseen. Jatkoimme hoitotoimenpiteitä
ja aloimme suunnitella tulevaa.
Päätimme suorittaa loput rastit
harjoitusmielessä siten, että huolto
veisi meidät taistelukunnon palauttamisen jälkeen rastipaikoille.
Kilpailun tuomaristo näytti vihreää
valoa rastiharjoittelun suhteen.

Ennen kokematon
mahdollisuus
Ensimmäinen harjoituksena suorittamamme rasti oli ensiapu, rastin
suoritimme ilman ongelmia ja saimme hyvän palautteen.
Kaksi seuraavaa rastia suoritimme ennen pimeän tuloa: taktisten
merkkien tunnistuksen ja esteradan.
Molemmilla rasteilla pärjäsimme
hyvin, tunnistuksesta saimme laskennallisesti jopa kilpailun parhaat
pisteet. Pakkanen kiristyi illan hämärtyessä ja tähtitaivas ja täysikuu
valaisivat vanhan kaivosalueen
maastoa.
Ampumarastilla nuotion ympärille oli kokoontunut pieni joukko
kilpailijoita. Edelleen lisää joukkueita oli pudonnut kilpailusta. Rastin
jälkeen tapasimme kolmen hengen
partion valmistautumassa kiipeämään. Kyseisen partion neljäs soturi

oli huonossa kunnossa ja meidän
huoltomme oli ottanut miehen
huostaansa
Saavuttuamme turvatalolle
hyvästelimme uuden tuttavamme
ja jatkoimme matkaamme. Kevensimme varusteemme ja aloitimme
henkilökohtaisen huollon. Oli jo
myöhä mutta ketään ei erityisemmin väsyttänyt. Eräästä asiasta
olimme kaikki yhtä mieltä: Kilpailu
oli osoittautunut tiukan aikataulun
ja poikkeuksellisen kelin vuoksi monelle joukkueelle hyvin haastavaksi.

Reittisuunnittelua ennen kilpailua.

Viimeiseen hengenvetoon
Välittömästi aamupalan jälkeen
pakkasimme varusteemme, huolsimme aseet ja palautimme ne varastoon. Emme enää palaisi tälle
kasarmille vaan suoraan seremonioiden jälkeen suuntaisimme kohti
Tallinnaa. Loppujuoksu oli jälleen
sijoitettu historiallisiin maisemiin.
Meren rannalle, jonka varrella reitillä oli joki, rinteitä, portaita, vallihautoja, kranaattikuoppia, puunrunkoja, risuja ja esteitä. Noin 400
metriä ennen maaliviivaa aukean
reunalta kilpailijoita tulitettiin kiivaasti konekivääreillä.
Seisoimme reitin varrella ja
huusimme kannustavia huutoja
ohi kiiruhtaville joukkueille. Kaikki
olivat silminnähden näännyksissä
ja väsyneitä. Onnittelimme maaliin
saapuvia sotilaita. Kaikki kilpailijat
olivat onnellisia onnistumisestaan.
Seuraavaksi oli vuorossa sauna.
Sauna oli vanha neuvostoaikainen
”bunkkerisauna”.
Utrian taisteluiden muistomerkki oli kilpailun maalialueen lähellä.
Muodostimme oman paririvin virolaisten muodon viereen. Sotilasorkesteri soitti marssin.
Kilpailuun osallistui 26 joukkuetta joista 9 keskeytti. Suurin osa
maaliin selvinneistä oli kolmen
hengen partioita. Yksikään joukkue
ei ollut ensimmäisten neljän rastin
jälkeen aikataulussa. Kilpailun aikataulu oli edellisvuosia tiukempi
ja monipuolisempi. Rastit olivat
sotilaallisia kykyjä hyvin mittaavia
tehtäviä. Voimme todeta, että kilpailijoilta edellytetään rautaista fyysistä kestävyyttä, henkistä kanttia
ja sotilaallista ammattitaitoa.. Kokemukset kasvattavat ja opettavat
uusia asioita meille jokaiselle.

Pakkasesta huolimatta purot olivat auki.

Pitkästä aikaa Utriassa hiihdettiin.
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Lukiolaisen
turvakurssin
kurssikonkarit
Teksti: Juha Stark Ylil (res)
Harjoituksen johtaja,
Liikunnan ja terveystiedon opettaja,
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Kuvat: Tomi Auersalmi

Lukiolaisen turvakurssi on Maan-

puolustuskoulutusyhdistyksen
(Helsingin koulutus- ja tukiyksikkö) järjestämä yhteiskuntatietoutta ja turvallisuutta lisäävä kurssi.
Kurssien tavoitteena on tutustuttaa
lukiolaiset omatoimiseen varautumiseen, jokamiehen selviytymis- ja
erätaitoihin, pelastus- ja poliisiviranomaisten toimintaan sekä
turvallisuuden alalla toimiviin järjestöihin teorian ja käytännön harjoittelun kautta. Kurssit toteutetaan
yhteistyössä Kaartin Jääkärirykmentin Aluetoimiston kanssa.
Kurssi toteutetaan kaksi kertaa
vuodessa, syksyllä ja keväällä. Pääkaupunkiseudulla kurssin järjestävät Espoo-Kauniaisten, Itä-Helsingin, Kanta-Helsingin ja Vantaan
koulutusyksiköt. Kullekin kurssille
otetaan 50-60 oppilasta.
Turvakurssi koostuu muutamasta iltaluennosta ja viikonlopun
kestävästä harjoituksesta Santahaminassa. Kurssi vastaa yhtä lukion
soveltavaa kurssia.
Kevään 2014 varuskuntaviikonloppu järjestettiin 11.- 13.4. Santahaminassa, jossa aktiiviseen toimintaan osallistui noin 200 lukiolaista.
Kurssijärjestelyissä ja -toteutuksessa
oli mukana paljon kokeneita konkareita, jotka ovat olleet mukana jo
monilla kursseilla.
Kevään harjoituksen toisena
vääpelinä toimi Petri Holopainen,
joka on ollut mukana kurssilaisen
roolissa syksyn kurssilla vuonna
2003. Tämän jälkeen Petri osallistui
kursseille useana vuotena apukouluttajana. Varusmiespalveluksen
Petri suoritti Kaartin Jääkärirykmentissä vuonna 2008, ja tämän
jälkeen Petri on toiminut kursseilla
erilaisissa kouluttaja- ja huoltotehtävissä. Kokonaisuudessaan Petri
on ollut mukana jo viidellätoista
kurssilla. Petrin mukaan on ollut
mukava huomata, että viimeisen
kymmenen vuoden aikana kurssilla
annettu koulutus on muuttunut toiminnallisemmaksi, ja harjoituksen

kouluttajaportaassa on tapahtunut
positiivista nuorennusleikkausta
viime vuosien aikana. Kurssille on
saatu kouluttajiksi mukaan paljon
vanhoja kurssilaisia, jotka ovat halunneet jatkaa aktiivista toimintaa
varusmiespalveluksen jälkeen.
Tuukka Ahtola on toiminut
kahdessa edellisessä harjoituksessa
Espoon osaston kurssijohtajana.
Tuukka on ollut itse kurssilaisen
ominaisuudessa keväällä 2008.
Tuukalla jäi kurssista hyvät muistot,
ja hän päätti hakeutua seuraaville
kursseille apukouluttajaksi. Apukouluttajat toimivat varusmieskoulutuksen käyneiden kouluttajien ”apukäsinä”. Apukouluttajana
Tuukka toimi kolme kertaa, jonka
jälkeen hän lähti suorittamaan varusmieskoulutusta Upinniemeen
vuonna 2011. Turvakursseilla on
viime vuosina hyödynnetty palveluksessa olevien varusmiesten
koulutusosaamista, joten Tuukka
osallistui varusmieskoulutuksensa
aikana kaksi kertaa varusmieskouluttajana turvakursseilla. Varusmiespalveluksen jälkeen Tuukka
on toiminut turvakursseilla kouluttajana ja kurssijohtajan tehtävissä.
Tuukan mielestä parasta kursseilla
on huomata, miten erilailla lukioikäiset nuoret käyttäytyvät, toimivat
ja asennoituvat toimintaan, kuin
normaalissa kouluympäristössä.
Lukiolaiset jaksavat toimia kursseilla todella positiivisella asenteella
olosuhteista huolimatta. Tämä on
päällimmäisin syy, miksi Tuukka on

Lukiolaiset leiripaikalla.

jaksanut käydä itsekin mukana harjoituksissa jo monen vuoden ajan.
Lisäksi harjoitusorganisaatioon on
vuosien varrella hitsautunut hyvä
henki, joka saa Tuukan osallistumaan lukiolaisen turvakursseille.
Helsingin koulutusyksikön
toista kurssia johtivat Lotta Jalava
ja Mari Riekkinen, jotka ovat molemmat kokeita turvakurssilaisia.
Lotta oli mukana Santahaminassa
kurssilaisena syksyllä 2007 ja Mari
reilu vuosi aiemmin keväällä 2006.
Molemmat toimivat apukouluttajina useita kertoja ennen kuin he
suorittivat naisten vapaaehtoinen
asepalveluksen. Mari suoritti naisten vapaaehtoinen asepalveluksen
Upinniemessä vuonna 2008 ja Lotta
palveli Kaartin Jääkärirykmentissä
vuonna 2012. Varusmiespalveluksen jälkeen Mari ja Lotta ovat toimineet lukiolaisen turvakursseilla
erilaisissa kouluttaja ja asiantuntijatehtävissä.

Tuukka, Mari, Lotta ja Petri tarkastamassa päivän ohjelmaa.

Helsingin Reservin Sanomat

Lotan ja Marin mielestä on tärkeää, että lukiolaisen turvakurssien
kouluttajaorganisaatiossa on nykyisin paljon varusmiespalveluksen
käyneitä naisia, koska kurssilaisista
suurin osa edustaa samaa sukupuolta. Lukioikäiset tytöt ovat olleet erittäin kiinnostuneita naisten
vapaaehtoisesta asepalveluksesta.
Lotta ja Mari ovat suorittaneet
oman varusmiespalveluksensa eri
palveluspaikoissa, joten heillä on
ollut näkemystä eri koulutushaaroista ja palveluspaikoista. Lotalta
ja Marilta on kyselty paljon naisten
vapaaehtoisen asepalveluksen hakuprosessista, kuntovaatimuksista
ja miespuolisten palvelustovereiden
sekä henkilökunnan suhtautumisesta naisiin. Lotan ja Marin mielestä
on ollut mukava nähdä, että moni
lukion turvakurssin käynyt lukiolainen on hakeutunut, tai miettii
hakevansa lukion jälkeen naisten
vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Puolustusvoimat on viime vuosina panostanut aktiivisesti naisten
rekrytointiin. Lotan ja Marin mielestä lukion turvakurssit palvelevat
erittäin hyvin osana tätä puolustusvoimien rekrytointiprosessia.
Tämän kevään kurssilla mukana on
yhteensä 14 naiskouluttajaa, jotka
kaikki ovat suorittaneet naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, tai ovat
parhaillaan sitä suorittamassa.
Kurssiviikonlopun aikana vanhoja lukiolaisen turvakurssien
suorittaneita henkilöitä tavattiin
Santahaminan varuskunta-alueella
myös muun muassa Sotilaskodissa
sotilaskotisisaren tehtävissä, keittiötyöntekijänä Leijona Cateringissa
ja aktiivipalveluksessa olevina kadettikoulun käyneinä ammattiupseereina. Lukiolaisen turvakursseilla on siis paikkansa ja tarpeensa
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kou-lutuskalenterissa myös tulevaisuudessa.

Lukiolaiset taukojumppaa luentojen välissä.

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Kiittää tukijoitaan

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Castreninkatu 8, 00530 HELSINKI, (09) 272 7350

Oy K.G.Öhman Ab
Teerikukontie 10, 00700 HELSINKI, (09) 351 790

Berner Oy

SEK & GREY

Transpap Oy

PL 15
00131 HELSINKI
020 791 4212

Annankatu 28
00100 HELSINKI
(09) 69 571

Laippatie 5
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

Vantaan Asekorjaamo
www.aseteam.fi
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Ampumatoimintaa

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

Ohjeet viikkovuoroille (pistooli
ja kivääri)

Ampumavuorot Santahaminassa

Vuoden 6.1.‐6.7.2014 Tammikuu ‐ Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat

Vuoro / 4€
HUHTIKUU
pistooli r2
kivääri150m

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

26.4.2014
29.4.2014

klo.10‐12
klo.17‐21

pist2
keskusA150m

viikkovuoro
viikkovuoro

20.4.2014
27.4.2014

0400 14 12119
0400 14 12116

TOUKOKUU
pistooli r2
kivääri300m
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
pistooli r2
pistooli r2
kivääri150m

3.5.2014
3.5.2014
10.5.2014
10.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
17.5.2014
31.5.2014
31.5.2014

klo.10‐12
klo.12‐17
klo.12‐17
klo.10‐12
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.10‐12
klo.10‐12
klo.12‐17

pist2
keskusA300m
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
pist2
pist2
keskusA150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

27.4.2014
27.4.2014
4.5.2014
4.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
11.5.2014
25.5.2014
25.5.2014

0400 14 12120
0400 14 12117
0400 14 12121
0400 14 12124
0400 14 12122
0400 14 12125
0400 14 12126
0400 14 12130
0400 14 12123

KESÄKUU
kivääri150m
pistooli r2
Kivääri kadis 150m
pistooli r2
kivääri150m
kivääri300m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2

3.6.2014
5.6.2014
10.6.2013
12.6.2014
14.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
24.6.2014
26.6.2014

klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
Klo.17‐21
klo.7‐12
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21

keskusA150m
pist2
Kadettik.rata
pist2
keskusA150m
keskusA300m
pist2
keskusA150m
pist2

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

1.6.2014
1.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
8.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
22.6.2014
22.6.2014

0400 14 12127
0400 14 12131
0400 14 12128
0400 14 12132
0400 14 12129
0400 14 12133
0400 14 12136
0400 14 12134
0400 14 12137

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

numero

klo.7‐12

asekäs.2

kilpailu
kurssi

22.6.2014

0400 14 12028
0400 14 12052

TAPAHTUMAT

pvm

PERINNEASE SM2014
Tekninen pistoolikurssi n.ro 4/2

22.5.2014
28.6.2014

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi
AMPUMAOHJELMA 2014
Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HELRESP, ampumaohjelma kaudella 2014. KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ampuma-aika on tiistaisin kello 17 – 21, käytössä
radat 2 ja 3.
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
PIKA-AMMUNTA

SOTILASPISTOOLIN

ti 29.4.2014			
ti 13.5.2014			
ti 27.5.2014			
ti 10.6.2014			
ti 24.6.2014			

ti 22.4.2014
ti 6.5.2014
ti 20.5.2014
ti 3.6.2014
ti 17.6.2014

ti 8.7.2014			
ti 22.7.2014			
ti 5.8.2014			
ti19.8.2014 mestaruus		
ti 2.9.2014			
ti 16.9.2014			
ti 30.9.2014			

ti 1.7.2014
ti 15.7.2014
ti 29.7.2014
ti 12.8.2014 mest.
ti 26.8.2014
ti 9.9.2014
ti 23.9.2014

Pistoolin mestaruuskilpailut:
pienoispistooli maanantai 26.5.2014 kello 17.30 - rata 2 ja 3
isopistooli maanantai 2.6.2014 kello 17.30 - rata 2 ja 3
HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/
killan v. 2014 jäsenkortti / maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä

Liikuntatoimintaa
Kevään loput
marssiharjoitukset:

MARSSIAMMUNNAN
SARJAKILPAILU 2014

4.5.2014 Harjoitusmarssi 6, MPK:n kurssinumero 0400 14 12026
18.5.2014 Reppumarssi 3, MPK:n kurssinumero 0400 14 12029
Tavoite: Marssikunnon kohottaminen
nousujohteisesti ja marssikunnon
testaaminen
Kohderyhmä: Harjoitus on tarkoitettu
kaikille kiinnostuneille.
Suositeltavat esitiedot: Riittävä pohjakunto marssiharjoittelun aloittamiseen.
Kysy lisätietoja: Juha Matikainen, 044
521 2707, juha_matikainen@suomi24.fi

Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja
HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu
järjestetään KaartJR:n pistooliradalla
(rata1) Santahaminassa seuraavasti:

Ilmoittautuminen: www.mpk.fi (käytä
kurssinumeroa)

Kevään osakilpailut:
ke 7.5, ke 14.5, ke 21.5, ke 28.5, ke 4.6 ja
ke 11.6
Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia. Syksyn kilpailuohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on
oltava 15 min ennen kilpailun alkua.
Osallistumismaksu on 4 euroa/osakilpailu
tai 20 euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja

TAVOITE:
Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön
pistooliammunnat ovat ulkoradalla
pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina
käytetään pistooleita / kivääreitä ratavarauksen mukaan.
KOHDERYHMÄ:
18 vuotta täyttäneet Maanpuolustuspiirimme henkilöt, osallistujatilanteen
mukaan myös piirimme ulkopuoliset.
Osallistumismaksu 4 euroa / vuoro.
Laina-asetta tarvitseva ilmoittautumisen yhteydessä viesti seuraavaan
osoitteeseen AINA ILMOITTAUTUMISEEN
MENNESSÄ: ratavuorolle@luukku.com
esim. Otsake-kohtaan pistooli x.x.2014
/ Kiväärivuoro x.x.2014
Oma nimi
tarvitsen pistoolia/ kivääriä
50, 100 jne patruunaa jotka maksetaan
erikseen.
Käytettävissä myös perinnekivääreitä,
myös tästä tarvitaan tieto.
Saat paluuviestissä ohjeistuksen asiaan. Suositeltavaa (ei pakollista) omat
kuulosuojaimet, suojalasit.
Jos käytät omaa asetta, pidä aselupa
mukanasi! Henkilöllisyystodistus aina
mukana kaikilla.
veijo.rautio(at)helsinki.fi

tarkastetaan ammunnanjohtajan toimesta sekä KAARTJR:n
hallitseman radan valvojien toimesta.
Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua.
Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokopilta.
Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija, maksu
käteisellä paikanpäällä. Kilpailun sarjajako: H - H50 - H60 H70 – H75 - D - D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon
kolme jäsentä. Joukkue ilmoitetaan ilmoittautumisen
yhteydessä mestaruuskilpailuissa.
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta
jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek kuviotauluun, 20 l (
4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 sek
kuviotauluun. Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelauka-

usta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen
10 laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4. Ase:
sotilaspistooli ja vastaava palvelusase vähintään cal 7.65,
2 lipasta. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per
kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa näkyvistä
7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on
lippaan vaihto. Lipastus aina 6+4.
Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat samalla
koulutustilaisuuksia niille kiinnostuneille halukkaille, jotka
jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia
tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. Kysymyksiin vastaa Seppo Laitakari puhelin 050
4626 780.
Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

syksy). Osallistujilla on oltava ampumavakuutus tai vastaava.
Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla,
mihin tilaisuuteen on menossa. Jäsenkortilla pääsee sisään vain ko. kilpailupäivänä.
Marssiammunta suoritetaan sarjoissa H,
H40 ja H50 siten, että ensin juostaan n. 2,5
km:n lenkki, jonka jälkeen ammutaan 10
laukausta koulutauluun. Ammunnan jälkeen
juostaan n. 1,5 km:n lenkki, ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan vielä lyhyempi
lenkki. Kokonaisjuoksumatka on n. 5,5
km. H60 sarjassa juostaan kolme lyhyttä
lenkkiä, jolloin juoksumatka on yhteensä n.
4,5 km. H70 ja H75 sarjoissa juostaan kaksi
lyhyttä lenkkiä (juoksumatka n. 3 km) ja
maaliin tullaan suoraan toisen ammunnan
jälkeen.

Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat
Maanantaimarssit marssitaan koko kevään ajan maanantaisin. Noin 10 km lenkki. Ei erillistä
ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka
Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi
liikkumaan. Tervetuloa maanantaimarssille! Huom. ei marssia 24.3. (HRUP:n yhteiskevätkokoukset), 21.4. (pääsiäinen) eikä 12.5. (HRUP&HELRESP piirikokoukset).
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan salibandyä joka sunnuntai kello 19.30-20.30. Uudet
ja vanhat pelaajat ovat tervetulleita! Pelaajien ikähaarukka on ollut n.25-50v välillä. Ilmoittautuminen tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivuston kautta.
Uudet pelaajat: Kirjoita joukkueen nimeksi ”Stadin ressujen salibandy” ja salasanaksi
”Ressusalibandy”. Näin pääset kirjautumaan sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan.
Peleihin mukaan tarvitset oman mailan ja urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vilamo@gmail.com
Kaikille avoimet nitrojumpat järjestetään harjoitussalilla InttiStoren takatiloissa. Sisään
pääset painamalla ovikelloa. Osoite: Töölöntorinkatu 2. Monipuolisuutta jumppaan saatiin
piirien hankkimilla kahvakuulilla. Harjoitus joka perjantai klo 18-19.30 Lisätiedot: Seppo
Kulonen 0400-387547.
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

Kanta-helsinki
Ampumatoiminta: Yhdistyksen sisäratavuoro jatkuu Töölön radalla
parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 17-19. Ilmoittaudu ampumaupseereille ennen vuorolle tuloa
osoitteeseen ampumaupseerit@
khru.net.
Kanta-Helsingin Reserviupseerit
järjestää jäsenilleen perinteisen ampumaleirin Padasjoella 15.-17.8.2014.
Tilaisuudessa on mahdollisuus
tutustua toiminnalliseen ammuntaan sekä kokeilla erilaista kalustoa.
Monipuoliset ampumaohjelmat
soveltuvat sekä vasta-alkajille että
ammuntaa ennenkin harrastaneille.
Lisätietoja ampumaupseereilta ja
ilmoittautuminen heille tai yhdistyksen sihteerille 1.8. mennessä
Tiedotustoiminta:
Yhdistyksemme tiedottaa sähköisesti, parhaiten saat tietoa uusista tapahtumista kotisivuiltamme.
Seuraa myös piirin tapahtumakalenteria (www.hrup.fi). Tarkistathan
s-postiosoitteesi ajantasaisuuden
Reserviupseeriliiton kotisivuilta
(www.rul.fi) kohdasta jäsenrekisteri > jäsentietojen muutoslomake.
Käytämme tässä rekisterissä olevia
osoitteita.
Yhteystiedot:  Kotisivut: www.
khru.net. Puheenjohtaja Pirkka Jalasjoki (pirkka.jalasjoki@gmail.com)
Sihteeri Juha Stark (juha.stark@
phyk.fi). Ampumaupseerit (ampumaupseerit@khru.net)

LÄNSI-VANTAA
Ke vätampumaleiri
pidettiin
4.4.2014-6.4.2014 Padasjoella.
Osallistujia 15, lisäksi paikalla oli
Pohjois-Helsingin kerho. Ammunnan ohessa yhteistä ajanviettoa.
Muistutamme jo syksyn leiristä 1921.9.2014. Leirin yhteydessä pidettiin kerhon ampumamestaruuskilpailut. Tuloksia kotisivuilta.
Kerhon kevätkokous pidettiin
25.3.2014 toimintakeskuksessa.
Kahvitarjoilusta huolehtivat maanpuolustusnaiset. Kokouksen yhteydessä Dosentti Arto Luukkanen
piti esitelmän aiheesta ”Ukrainan
jännittynyt tilanne -ajankohtaista”. Kuulijoita oli yli 40 ja esitelmä
käynnisti vilkkaan keskustelun.
Tilanne jatkuu ja esitelmän pohjalta
on hyvä seurata tapahtumien kehitystä..
Veteraanipäivänä sunnuntaina
27.4.2014 on lipunnosto Martinuksen edessä klo 9. Halukkaat ilmoittautukaa Veijo Kurviselle (veijo.
kurvinen@sweco.fi).
Majatalkoot tiistaina 6.5.2014
klo 17 majalla. Tervetuloa mukaan.

Talkoiden jälkeen on tarjolla pientä
purtavaa ja mahdollisuus saunomiseen.
Kaatuneiden muistopäivä on 18.5
ja silloin on kerhon edustajat mukana Pyhän Laurin kirkolla järjestettävässä seppeleenlaskutilaisuudessa
klo 10.45. Seremoniaan osallistuvilla
varusteena tumma puhu ja mustat
hanskat.
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin
Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle
P: 040 586 9252.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai
olli.pusa@pusa.fi
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on
www.rul.fi/lansivantaa

munkkivuori
Munkkivuoren Reserviupseerien
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3.2014 Katajanokan Kasinolla. Kokous hyväksyi kuluneen
vuoden toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
Urheilutalon tämän kevään
viimeinen 22-vuoro ammuttiin
perjantaina 4.4. Töölön ampumaradalla voidaan järjestää vielä
tarvittaessa ammuntoja. Kyselyt
Mauri Routiolle mauri.routio@sci.
fi tai 040-7322751. Nämä ammunnat
jatkuvat kevät- ja kesätauon jälkeen
lokakuussa.
Kevätkausi on alkanut, samoin
ammunnat ulkoradoilla.
Seppälän radalla ammutaan
perinteisin kuvioin 26.4, 17.5. ja
14.6. On mahdollista ampua sekä
pistooli- että kiväärilajeja myös
300 m radalla. Kivääripoolin 300m
vuorot on lähetetty sähköpostilla
osoitteensa ilmoittaneille. Muut
halukkaat ottakaa yhteyttä tarpeen
mukaan. Huomioikaa myös muut
Santahaminan ammunnat.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Kevätsauna
27.5. kevään pölyt saunotaan pe-

rinteiseen tapaan Santahaminassa,
tällä kertaa Kaartin jääkärirykmentin killan saunalla. Kokoontuminen
Santahaminan portilla klo 17:30.
Yhdistys tarjoaa saunan, sapuskat
ja juotavat. Kaikki jäsenet tervetulleita tutustumaan toimintaan.
Ammunta
Ampumavuoromme Luolassa
jatkuvat jokaisen viikon parittomana perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 25.4., 9.5., 23.5., 6.6.
klo 16-19. Ammunta-aikaa 3 tuntia.
Hanki reserviläisen ampumavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09)
40562040 tai tilaa Reserviläisliiton
kotisivuilta: http://www.reserviläisliitto.fi/ampumavakuutus - ja tule
mukaan. Aseet ja patruunat yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukäteen
ampuma-upseerille, Jouko Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@
kolumbus.fi
Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla: www.rul.fi/Pohjois-Helsinki

Tikkurila
27.4. Kansallisena veteraanipäivänä
on lipunnosto, kukkatervehdys ja
kaupunginjohtajan puhe klo 9.00
veteraaniaukiolla Tikkurilassa, Hertaksentie 1. Klo 15.00 on kansalaisjuhla Monitoimikeskus Lumossa
Korsossa, Urpiaisentie 14. Kahvitarjoilu klo 14 alkaen. Juhlapuhujana
Kaartin Jääkärirykmentin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jukka
Parvinen.
18.5. Kaatuneitten muistopäivänä
on kunnianosoitus seppeltervehdyksin Pyhän Laurin kirkon sankariristillä klo 10.45 ja välittömästi sen
jälkeen Ruskeasannan hautausmaan
sankarimuistomerkillä. Pyhän Laurin kirkon seppeleenlasku ja sitä
edeltävä jumalanpalvelus televisioidaan suorana TV1:ssä.
24.5.2014 teemme vierailun Parolan Panssarimuseoon. Vielä on
muutama paikka vapaana. Ilmoittautumiset Matti Passille puh 0400446210
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan
Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
6.5.2014 klo 19.00 on ilma-asekilpailu. 10 ls pist + 10 ls kiv
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.

Töölö
Mennyttä toimintaa:
MP5-kurssi: Ammuttiin ensimmäinen sisäratakurssi pääasiallisesti
kerhon aktiivien kesken, teemana
oli nopeat tuplalaukaukset 1-2 taulua. Kurssista pidettiin kovasti ja
päätettiin järjestää toinen erityisesti
niitä jäseniä silmällä pitäen, jotka
haluavat tutustua ampumatoimintaan ja eivät välttämättä ole tuon
tyyppisellä aseella aiemmin ampuneet.
Keilailu: Kerho puolusti keila-

kunniaansa 3.4 Talin keilahallissa.
Veteraanien joukkue näytti muille
kaapinpaikan Töölön pitäessä tänä
vuonna perää sijoituksissa. Toinen
ja kolmas sija menivät ESHR:lle ja
Kaartille.
Kevätkokous 24.3 pidettiin Katajanokan Kasinolla ja samassa yhteydessä kuunneltiin ensikäden kokemuksia Afganistanin suunnalta.
Kerho teki visiitin Sotamuseoon
10.4, jossa palveluksessamme oli
erittäin hyvätasoinen opas.
Kerhon väkeä käynyt myös taktisen puolen opissa Escape and Evasion in Urban Enviroment kurssilla
Vantaan Reserviläisten vieraana.
Tulevaa toimintaa lähiajalle:
MP5- kurssi: Erityisesti sellaisille jäsenille suunnattu kurssi, jotka
eivät ole aiemmin osallistuneet
kerhon toimintaan. Uusille ampumavuoroille osallistujille kerho
tarjoaa patruunat ekskursiolle ja
mahdollisille ”vanhoille naamoillekin” järjestyy omakustannehintaan.
Ajankohtana on tiistai 13.5 klo 19-21
ja paikkana Töölön rata. Ennakkoilmoittautumiset sähköpostitse: toolonreserviupseerit@gmail.com. Aiempaa erityiskokemusta ei tarvita.
Perinteinen Töölön kerhon 8-sillan marssi starttaa Eteläisen Brahenkadun länsipään pysäköintialueelta klo 12 lauantaina 24.5. Loistava
tilaisuus ylläpitää ja testata omaa
marssi/kävelykuntoaan. Osallismaksu käteisellä 10 € (vahvistamatta kirjoitushetkellä) paikan päällä.
Koska varsinkin nuorempi jäsenistömme on kaivannut enemmän
kenttäkelpoisuuteen liittyviä aktiviteettejä, on meillä toukokuun
alussa tarkoitus tehdä ampumaratavierailu kimppakyydein jollekin
lähiseutujen ulko-ampumaradalle
teemalla: ”Pitkät aseet kohdalleen”.
Ohjelmassa omien kiväärien kohdistusammunnat kaikessa rauhassa.
Kerro halukkuudestasi lähteä mukaan, niin infoamme päivämäärää ja
kuljetusjärjestelyjä. Todennäköisin
paikka on Kovelon rata Karkkilassa
ja ajankohta toukokuun ensimmäiset viikot.
Kerhomme yhteystiedot:
Kerholla on uusi sähköpostiosoite johon viestit toivotaan ensisijaisesti: toolonreserviupseerit@gmail.
com; Facebook: Töölön Reserviupseerit; Puheenjohtaja: Jarkko Pakkanen, 040 524 9339; Varapuheenjohtajat: Sampo Martiskainen, 040 709
8459; Risto Piekka, 040 506 9119

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ruutiaseammunnat
jatkuvat Töölön luolassa parittomina viikkoina tortaisin alkaen klo
19.00. Vuoroilla harjoitellaan kesän ammuntoja varten, lajeina ovat
pistoolin ja sotilaspistoolin pikaammunnat. Vuoro on yhteinen ItäHelsingin Reserviläisten kanssa.
Yhteyshenkilöt ovat Juhani Hartela
Itä-Helsingin Reserviupseerit p. 040
834 2839 ja Kari Vilkko Itä-Helsingin Reserviläiset p. 044 094 1106.
Ilma-aseammunnat jatkuvat tukikohdan radalla Puotilantie 1D keskivikkoisin klo 17 - 19. Ulko-ovi on
auki klo 17. 17.30. ja 18.00.
Muu toiminta: Padasjoen ampumaleiri järjestetään 2 - 4.5. 2014

MPK:n kurssina, kurssin numero on
0400 1412089. Ilmoittautumiset pitää tehdä MPK:n kautta osoitteessa
www.mpk.fi
Lisätietoja kurssista antaa Klaus
Koivu p. 050 562 3211 tai kakoivu@
gmail.com
Herrasmieskilpailut järjestetään
keskiviikkona 14.5. alkaen klo 17.00.
Kilpailupaikkana on Tukikohdan
maasto ja kilpailun järjestäjänä toimii Toni Selin.
Kaatuneitten muistopäivää vietetään sunnuntaina 18.5.2014 klo
12.00. Leposaaren sankarihaudoilla
Kulosaaressa. Itä-Helsingin Reserviupseerit ja Itä-Helsingin Reserviläiset muodostavat lippulinnan
erilaisista maanpuolustusjärjestöjen
lipuista. Lisäksi eri maanpuolustusjärjestöt yhdessä seurakunnan
kanssa laskevat kukkalaiteet kaatuneitten muistomerkille.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 20.3.2014, jossa hyväksyttiin
yhdistyksen tilinpäätös vuodelta
2013 ja myönnettiin vastuuvapaus
yhdistyksen toimihenkilöille vuodelta 2013, lisäksi käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2013.
Yhteystietoja: pj. Jukka Kantokoski p.050 332 3687, vpj. Timo
Martikainen p. 040 694 1640, siht.
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

Aselajikerhot

AUTOkerho
Helsingin Reserviupseerien Autokerhon kunniapuheenjohtajaksi
kutsuttiin kapteeni (res) Pekka Calonius. Onnittelut.
Autokerhon pistoolikilpailu
luolassa maaliskuussa 2014: 2x10
ls: Timo Koukkari 92p. 2. Paavo
Virtanen 3. Heikki Heikkonen 4.
Harri Heikkonen 5. Jorma Stenvall.
Seuraavat sisäampumaratavuorot
ovat 5.5. ja 2.6. klo 19:00. Nähdään
radalla.
Kevätkokous pidettiin 24.3.2014
Katajanokan Kasinolla, jonka yhteydessä piiri luovutti ansiomitalit
Paavo Virtaselle (Pronssinen) Timo
Koukkari ja Harri Heikkoselle (Hopeinen). Onnittelut.
Autokerhon jäsenillä on mahdollisuus osallistua Autojoukkojen
Helsingin killan jäsenretkiin 25.4.
sekä 3.5. Katso tarkemmin AJHK:n
kiltapalstalta.
12.5. vietetään yhteisen lounaan
merkeissä Autokerhon vuosipäivää ravintola Perhossa, osoitteessa
Mechelininkatu 7, alkaen klo 11.00.
Avec tervetulleet. Kerho tarjoaa
runsaan buffet- aterian pöytään
kuuluvin juomin. Ilmoittaudu Kaitsulle 9.5. mennessä puh 044 528
2848.
3.6. järjestetään perinteinen
automiesten ampumakilpailu Santahaminan pistooliampumaradalla
klo 17.00. Kyseessä on 5+5 ls isopistoolilla 25 metrin radalla. Ilmoittaudu 27.5. klo 20.00 mennessä joko
Heikille numeroon 0400 776 294 tai
toimisto@ajhk.fi. Ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoita syntymäaikasi ja
autosi rekisterinumero, niin pääset
sisään saarelle. Kokoontuminen
vartioportin pysäköintialueella klo
16.45.
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Ilmailukerho
13.05 tiistai klo 18, Helsingin Suomalainen Klubi, kerhoilta ja esitelmä: Lentokapteeni, ryhmän päällikkö Jari Paajanen: ”Airbuslaivaston
kehitys”
15.05 torstai klo 17, haulikkokisa
(metsästysammunta) pidetään Ridasjärven ampumaradalla. Panoksia saa paikalta. Kokoontuminen
Hyrylän linja-autoasemalla klo
16. Ilmoittautumiset ja lisätietoja
martti.eerola@koti.fimnet.fi tai 050
9114933

ja T-paidat. Ilmoittautumiset 25.4.
urheilu-upseerille sampo.j.remes@
gmail.com
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös uusia pioneerilippiksiä. Hinta 10 eur jäsenille ja 12
eur muille. Tilaa sihteeriltä.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@gmail.com; Sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen,
040 559 7026, antti.j.korhonen@
gmail.com; Ampumaupseeri evl
evp Matti Mähönen, 040 570 3718,
matti.mahonen@pp.inet.fi; Urheiluupseeri ylil Toni Teittinen, 050 321
6237, toni.teittinen@iki.fi.
www.rul.fi/pioneeriosasto

Jääkärikerho
Kerhon seuraava kerhoilta on 3.6.
klo 17.00 alkaen Santahaminan Kiltasaunalla. Tervetuloa kesäkauden
avaukseen nautitaan löylyistä ja auringosta saunan terassilla. Hyvää
kesää kaikille.
Kerhon yhteystiedot: Puh.joht.
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM
0400 453 709, siht. Yrjö Saulamo,
puh. 349 3162, GSM 050 344 5635.
Jääkärikerhon kotisivu: http//
www.rul.fi/jaakarikerho/

Pioneeriosasto
Pioneeriosaston kevätkokous pidettiin 24.3. klo 18 Katajanokan
Kasinolla. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2013 ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
Ammunnat Luolassa keskiviikkoisin klo 19 – 21, päivämäärät
14.5. 11.6. 9.7. 6.8. 3.9. 1.10. 29.10.
26.11. ja 24.12. sekä lauantaisin klo
9:30 - 11:30, päivämäärät 31.5. 28.6.
26.7. 23.8. 20.9. 18.10. 15.11. ja 13.12.
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm,
kullekin enintään viideltä kerralta
vuodessa. Paikalla on myös aseita ja
kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu
edelliseen iltaan mennessä ampumaupseereille matti.mahonen@
pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@
porvoo.fi.
Pioneeriosasto järjestää jäsenilleen mahdollisuuden tutustua
Rajavartiolaitoksen lentotoimintaan
tiistaina 6.5. klo 17-19. Paikkana
toimii Malmin lentokenttä, Vartiolentolaivueen tukikohta jossa osastoa isännöi komentajakapteeni Jari
Rautiokoski. Malmilla kuulemme
esitelmän, jonka jälkeen helikopterihallissa pääsee tutustumaan Rajavartiolaitoksen laitteistoon.
Ilmoittautuminen: 2.5. mennessä
jukka.rusila@poyry.com tai 040
779 5619 (ilmoita tarvitsetko kyydin
tai voitko tarjota muille). Maksimi
osallistujamäärä: 25.
Osasto kasaa joukkuetta Kajaanissa 25.-27.7.2014 järjestettävään
Pioneeri- ja Suojelujotokseen. Jotos
järjestetään PV:n vapaaehtoisena
harjoituksena, joten kertauspäiviä
on tiedossa. Osasto maksaa joukkueen osallistumismaksun ja osallistujat saavat osastolta pioneerilippikset

RESERVIMERIUPSEERIT
Purjehduskausi lähestyy, joten nyt
on hyvä aika hankkia veneviiri, jota
voi käyttää aluksen oikeassa saalingissa. Reserviupseerit ja kadettiupseerit voivat lunastaa itselleen Upseerin veneviirin. Viirin hinta on 45
euroa, sisältäen postituskulut. Tilaukset puhelimitse Juha Tenhuselta
puh. 0400 401 345. Kuvat ja tiedot
viireistä ovat nähtävillä kotisivuillamme.
Merikilpailut järjestetään 13.
- 14.9.2014 Upinniemessä. Viime
vuoden tapaan Merivoimat antaa
merkittävää järjestelytukea tapahtumaan. Kerhomme vastaa kilpailun
järjestämisestä, joten paikalle tarvitaan runsaasti kerhomme jäsenistöä
toimitsijatehtäviin. Tarvitsemme
useita henkilöitä erilaisiin järjestelytehtäviin! Lisätietoja kilpailun johtajalta Pekka Niemeltä 0400 413 302
tai pekkajyrki.niemi@gmail.com
Internet-sivustomme toimii
osoitteessa www.hrmu.fi. Katso sivuilta uutiset ja ajankohtaiset tiedot
tapahtumista sekä yhteystiedot.
HRMU:n ohjatut pistooliammunnat jatkuvat parittomien viikkojen lauantaisin klo 12.00 - 14.30.
Ammunnat pidetään piirien radalla.
Yhdistyksen aseet, tarvittavat ammukset, kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat jäsentemme käytettävissä.
Ilmoita tulostasi aina vähintään
kaksi (2) vuorokautta etukäteen ampumaupseeri Harri Pakariselle puh.
040 517 9834. Ilmoittautumisella
varmistat osallistumisesti ja kuulet
mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

RT-kerho
JOhtorengas
Tutustumisretki eduskuntaan 15.5.
Tervetuloa kerhon mukana
eduskuntaan torstaina 15.5. klo
14:45 alkaen! Vierailua isännöi kansanedustaja Tom Packalén. Ensin
käydään tutustumiskierroksella
talon tiloissa, jonka ohessa aikaa
riittää myös kahvitteluun paikan
päällä. Klo 16:00 alkaen vieraille
on varattu mahdollisuus jäädä seuraamaan eduskunnan täysistuntoa,
josta on mahdollisuus poistua omien aikataulujen mukaisesti. Retki

on tarkoitettu ensisijaisesti kerhon
jäsenille sekä heidän puolisoilleen.
Ilmoittautumiset viimeistään 9.5.
kare.vartiainen@blickle.fi.
Ampumavuorot Töölön ampumaradalla
Hyö dy n n äthän
l oi st av an
mahdollisuuden ampumataidon
treenaamiseen! Kerholla on joka
kuukausi oma vuoronsa Töölön ampumaradalla. Kysy siis rohkeasti lisätietoja asiasta puheenjohtaja Toni
Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 040 311
3348. Vuonna 2014 ratavuorot ovat
viikoilla 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46
ja 50. Ajankohta on aina keskiviikkona klo 19:00 alkaen.
Ehdotuksia tapahtumaksi?

Tuliko mieleesi hyvä idea kerhon
yhteiseksi tapahtumaksi? - Kerro
ajatuksesi meille ja mietitään yhdessä lisää! Ideoita voi lähettää osoitteeseen johtorengas@gmail.com.
Jäsenten yhteystietojen päivittäminen
Varmistathan että yhteystietosi
ovat ajan tasalla ja ilmoitathan esim.
muuttuneen sähköpostiosoitteesi
RUL:n toimistoon (toimisto@rul.
fi) sekä yhdistykselle johtorengas@
gmail.com).
Helsingin Reservin Sanomien ilmoitustilan ohella kerhon tiedotteet
kulkevat sähköpostin välityksellä.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Sunnuntaina 23.3 teimme opastetun
vierailun uudistettuun Helsingin
Palomuseoon Erottajan pelastusasemalla. Kolmessa kerroksessa oli
nähtävissä yli sadan vuoden ajalta
kalustoa ja satoja esineitä, jotka innostuneen museonhoitaja Jari Auvisen opastuksella saivat aivan uutta
sisältöä. Mukana oli seitsemän yhdistyksemme jäsentä, joista innokkaimmat kiipesivät torniin ihailemaan maisemia.
Keskiviikkona 23.4. oli yhdistyksen kevätkokous, jossa käsiteltiin
sääntömääräiset tilinpäätösasiat.
Vuonna 2014 pistoolivuorot ovat
maanantaisin klo 19:00–21:30 viikoilla 21, 25, 29, 33, 39, 43, 47 ja 51.
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan yhdistyksen sivuilla www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/
helsingin_reservilaiset. Yhdistyksen
jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta,
on mahdollista ampua yhdistyksen
.22 pistooleilla. Yhdistys järjestää
tarvittavat patruunat. Osallistujilla
täytyy olla omat suojalasit ja kuulosuojaimet sekä voimassa oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva), mukaan myös voimassa
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti.
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@
iss.fi ratavuoropäivänä klo 12:00
mennessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu määrä ja osallistujat otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja antaa asevastaava
Tomi Sarilahti puh. 040 594 9673.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Ampumaleiri Padasjoella Itä-Helsingin reserviläisille ( MPK:n kurssi
n:o 0400 14 12089) 2. -4. 5. -14 , ilmoittautumiset www.mpk.fi-sivujen kautta kirjautumalla ja hakemal-

la esim sana "ampumaleiri". Lisätietoja: Klaus Koivu, kakoivu@gmail.
com tai 050-5623211
Kevättalkoot Pirtillä 25. -27. 4.
-14, yleistä ympäristön siivousta ja
polttopuiden tekoa;
talkoolaisille ruokatarjoilu. Yhteydenotot S
Hyttinen, 050-3695305

Vantaan
reserviläiset
Käykää ampumassa! Runsaasti vuoroja Tikkurilassa ja Töölössä. Tarkemmat tiedot kotisivuilta www.
vantaanreservilaiset.fi
VaRes Cupin lisäinfo yhdistyksen
sivuilta
Vares Cup 2014
su 8.6.2014 Loppi, su 17.8.2014
Loppi, su 7.9.2014 Loppi,
Tikkurilaan haetaan lisää valvojia.
Kevätkokous 29.4 klo 18 LVRU
majalla Rystypolku 4 01720 Vantaa

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter under
våren varje udda veckors torsdagar
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är
8.5 och 22.5.
Triangelkampen 2014 består av
följande tävlingar; 6.8 Miniatyrgevär, Ingå skjutbana, kl. 17.00
27.8 Pistol, Ingå skjutbana,
Heat 1 kl. 16.00, Heat 2 kl. 18.00,
18.10. Avslutnings och 45-års –fest
i Dragsvik, kl. 19.00; Orientering
maj/juni. Datum meddelas senare.
Övriga tävlingar.
35 Gentlemanna tävling, Syndalen, samling kl. 9.00. Deltagaravgift
20 eur/pers. 18.8. Tammet tävling,
Baggby, samling kl. 18.00. Deltagaravgift 5 eur/pers.
www.reservilaisliitto.fi/hsru;

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

MERIRESERVILÄISET
Ahven 3- aluksemme keväthuolloista voit lukea tarkemmin nettisivuilta. A3:lle tehdään potkurihuolto,
jonka jälkeen on vuorossa vesillelasku ja ajoharjoittelua. Tule mukaan.
Luola- ja ilma-aseradoilla toiminta jatkuu entiseen tapaan ja
yhdistyksen nettisivuilta saat tarkistettua ajankohtaisimmat tiedot harjoituksistamme ja toiminnan vastuuhenkilöt, jotka antavat lisätietoa
harjoituksista, aseista, tavoistamme
harjoitella ja osallistua kilpailuihin.
Toimintakalenteri:
Huhtikuu
To 24.4 Ilma-aserata klo 16.3019.30; To 24.4 klo 14-17 Santahamina 300m avoin kiväärin 3-asentokilpailu. Järjestäjä HVA, kts lisätiedot
ja ohjeet HVA:n sivuilta.
Toukokuu
To 8.5 Ilma-aserata klo 16.3019.30; Su 11.5 klo 15-21 Santahamina
300m avoin kiväärin 3-asentokilpailu. Järjestäjä HVA, kts lisätiedot
ja ohjeet HVA:n sivuilta; To 15.5
kevään viimeinen sisäampumarata
"Luola" klo 16-20; Su 18.5 300m
avoin kiväärin 3-asentokilpailu,
Santahamina. Järjestäjä HVA; To
22.5 kevään viimeinen ilma-aserata
klo 16.30-19.30; La-Su 24.-25.5. ResUL perinnease-mestaruuskisat,
Santahamina. Katso ilmoittautumisohjeet RESUL:n sivuilta.
Kesäkuu
Su 1.6 klo 15-21 Santahamina
300m avoin kiväärin 3-asentokilpailu. Järjestäjä HVA, kts lisätiedot
ja ohjeet HVA:n sivuilta; La 14.6
Kiltalaisten perinnekiväärikilpailu,
Hälvälä (avoin kilpailu maanpuolustusjärjestöjen jäsenille: 300m
makuu ja asennot + perinne-puoliautomaattikivääri)
Su 15.6 klo 15-21 Santahamina
300m avoin kiväärin 3-asentokilpailu. Järjestäjä HVA, kts lisätiedot ja
ohjeet HVA:n sivuilta.
Heinäkuu
Ke 9.7 Merivoimien vuosipäivä
Turussa. Iltajuhlan toteuttaa Sininen Reservi ry.
Oletko harkinnut liittymistä
jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa
mm. mahdollisuuden merelliseen
toimintaan koulutusalus Ahven3:lla.
Täytä jäsenhakemuslomake yhdistyksen nettisivuilla.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
ja Facebookissa päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät viimeisimmän
tiedon yhdistyksen toiminnasta ja
tulevista jäsentapahtumista

Tarkka-ampujakilta
Tarkka-ampujakilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
21.05.2014 klo 18.30 Länsi-Vantaan
Reserviupseerien toimintakeskuksessa Vantaan Varistossa, osoitteessa Rystypolku 4. Ennakkoilmoittautumiset: sihteeri (a) takilta.fi, jotta
osaamme varata riittävästi grillattavaa.
Kokouksen päätteeksi on mah-
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dollisuus saunoa ja grillata. Tervetuloa!”

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Yhdistys
kiittää Juhani Lehtoa mainiosti järjestetystä Tampereen retkestä!
Kokonaismaanpuolustus ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 13.5. klo 18.
Paikkana Döbelninkatu 2. Jäsenet tervetuloa!
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta kokonaismaanpuolustus@
helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Kevätkokouksen yhteydessä 12.3.
pidettiin Autopataljoonan sekä Taivallahden kasarmin muisteloilta.
Tilaisuudessa kuultiin monenlaisia
juttuja- hauskoja sattumuksia sekä
vakavampiakin asioita aina ns. vaaran vuosilta saakka.
Muistutus 25.4. museoretkestä entisen Autojoukkojen Helsingin killan
kunniajäsenemme Tasavallan Presidentti UKK:n Tamminiemen museoon. Oppaanamme toimii Jouko
Loikkanen. Kokoonnumme museon
portilla klo 14.45. Kierrokselle on
varattu aikaa aina klo 17.00 saakka. Ainutlaatuinen tilaisuus, jota ei
kannata jättää käyttämättä. 5 euroa/
henkilö. Vielä ehdit mukaan!
Teemme viimevuotiseen tapaan
jäsenretken 3.5. Lahteen Classic
Motorshow´n. Näyttelyn teemana
on tänä vuonna "Unelmia". Lähtö
tapahtuu klo 09:00 Santahaminasta
Perinnetalon edestä linja-autolla ja
paluu samaan paikkaan noin 17:00
mennessä. Ajoreitti on Santahamina - Itäväylä - Kehä I - Lahden
moottoritie ja samaa reittiä takaisin.
Mukaan voi tulla myös reitin varrelta, josta pitää sopia ilmoittautumisen yhteydessä.
Sitovat ilmoittautumiset ehdottomasti 29.4. klo 09.00 mennessä
joko sähköpostilla toimisto@ajhk.fi
tai puhelimella 040 564 3295. Tämä
sen vuoksi, että varaamme liput
etukäteen. Jos ilmoittaudut 29.4. klo
09.00 jälkeen, pääset kyllä mukaan,
mikäli linja-autossa on tilaa. Tällöin
sinun pitää kuitenkin varautua jonottamiseen. Hinta 19,50 euroa/hlö
sisältäen kuljetukset ja sisäänpääsylipun.
Huom! Kun tulet mukaan
Santahaminasta Perinnetalolta,
ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä (tapahduttava 29.4. klo 09.00
mennessä) syntymäaikasi ja autosi
rekisterinumero, niin pääset portista alueelle ja ajamaan autosi tur-

valliseen pysäköintiin Perinnetalon
pysäköintipaikalle.
3.6. järjestetään perinteinen
automiesten ampumakilpailu Santahaminan pistooliampumaradalla
klo 17.00. Kyseessä on 5+5 ls isopistoolilla 25 metrin radalla. Ilmoittaudu 27.5. klo 20.00 mennessä joko
Heikille numeroon 0400 776 294 tai
toimisto@ajhk.fi. Ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoita syntymäaikasi ja
autosi rekisterinumero, niin pääset
sisään saarelle. Kokoontuminen
vartioportin pysäköintialueella klo
16.45.
Uusia kiltatuotteita on tullut
myyntiin. Katso tarkemmin killan
kotisivuilta. Seuraa aktiivisesti kiltasivujamme www.ajhk.fi ja pysyt
selvillä tulevista tapahtumista ja jo
tapahtuneesta kuvien ja artikkeleiden muodossa.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Kevätkokous ma 28.4 klo 18.00. Döbelninkatu 2, kokoushuone 1, 4.krs.
Kokouskutsu jäsenkirjeessä.
Killan perinneaseammunta pystykorvalla 17.5. klo 9 – 12 Jokelan
radalla. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Ilpo Ervasti ilervasti@gmail.
com tai killan sihteeriltä martti.
passi@saunalahti.fi.
Pioneerijotos on tänä vuonna
Kajaanissa. Ilmoittautumiset kilpailijaksi tai toimitsijaksi 30.4. mennessä. Petri Karhumäki kasaa killan
partion. Katso ilmoitus Hakusta tai
www.pioneerijotos.fi.
Ampumavuorot jatkuvat yhteistyössä Pioneeriosaston kanssa
Töölön radalla keskiviikkoisin klo
19-21.30 viikoilla 20 ja 24 ja lauantaisin klo 9.30 – 20 viikoilla 22 ja
26. Huom! 3.5. ei ole ammuntaa.
Paikalla ohjausta, aseita ja 50 patruunaa/kerta killan jäsenille. Ilmoittaudu edellisenä päivänä tommi.
laakkonen@porvoo.fi tai 0400
757048

Helsingin
Rauhanturvaajat
Puheenjohtaja Tapani Forsström,
puh.0405870352,tforsstrom@
hotmail.com;
Sihteeri/jäsenvastaava Kari Kaiponen,
puh.0405848524,kari.kaiponen@
pp.inet.fi; Vpj./veteraanivastaava Hannu Juvonen puh. 050 492
1956,hhjuvonen@hotmail.com;
Tiedottaja Anja Räisänen, puh. 050
307 2663, anja.raisanen@kolumbus.
fi; VETU Marja-Leena Pihlajamaa,
puh.0407240223, ml.pihlajamaa@
gmail.com; Liiton veteraanituen
päivystävä puh. 0207698111
6.5. messi-ilta ravintola Zetorissa. Kyproksen suulähettiläs kertoo
Kyproksen nykytilanteesta. Kesäkuukausina messi-illat pidetään
Zetorissa vapaamuotoisina joka
kuukauden ensimmäisenä tiistaina
klo 18 alkaen.
10.5. RETU -reservi tutuksi -tapahtuma Kampissa Narinkkatorilla
klo 11-18. Ilmoittaudu Kari Kaiposelle, kari.kaiponen@pp.inet.fi tai
0405848524
24.- 25.5. Maailma kylässä -tapahtuma. Ilmoittaudu esittelijäksi
Poro Varhimolle, poro.varhimo@
gmail.com
29.5. YK:n kansainvälinen rauhanturvaajien päivä. Seppeleenlasku Hietaniemessä klo 12.00.
Paikalle klo11.45. Ilmoittaudu Kaiposelle. Päivän vastaanotto ravintola Zetorissa klo 18.00. Tilaisuus on
avec. Ilmoittautuminen tapahtuu
maksamalla 25 euroa alkudrinkistä
ja ateriasta yhdistyksen tilille HelRT
FI 5021421800033733. Tarkempaa
tietoa yhdistyksen E-kirjeessä
4.6. Valtakunnallinen puolustusvoimain lippujuhlapäivän paraati
Lappeenrannassa. Jos olet kiinnostunut ota yhteys Kaiposeen.
9.-10.8. Rauhanturvaajaliiton
valtakunnalliset Kesäpäivät järjestetään hotelli Siikarannassa Espoossa
Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset www.helrt.org ja facebookissa.

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä.
Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta
löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-Sanomien nettiversiot ja
lisätietoa tapahtumista.
Maastotoiminta
Maastotoiminnasta lisätiedustelut Sami Manner sami.manner(ät)gmail.
com tai Aarne Björklund, baarne(ät)gmail.com
Huolto- Ja kuljetus
Sissien perinteinen kevätsauna järjestetään 16.5.2014 Santahaminassa
Killan saunalla jo perinteeksi muodostuneeseen kellonaikaan eli 17.39 alkaen. Muista ilmottautuminen!
Lisätiedot osoitteessa http://www.stadinsissit.fi/16-5-2014-kevatsauna/
Ampumatoiminta
Sissien luolavuorot parillisten viikkojen maanantaisin sekä perjantaisin
kello 19.00–21.30. Seuraavat vuorot ma 28.4. pe 2.5. ma 12.5. Huom! Pe
16.5 (ei vuoroa) , ma 26.5. pe 30.5 Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Lisätietoa kevään ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroilla ja MPK:n ja piirin ampumavuoroilla http://www.stadinsissit.
fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius(ät)welho.com tai
Jyri-Pekka Tähtinen jyri.tahtinen(ät)gmail.com
Salitoiminta
Vakiovuorot ma ja pe (Nitrot) 18.00–19.30. Nitrojen vuoroista lisätietoja

Sissien www-sivuilla.
Tiedustelut salitoiminnasta Marko Lehti 040-543 8264 marko.
lehti.01(ät)gmail.com
Taistelijan lähikamppailukurssi jatkuu keskiviikkoisin klo 18.00-19.30 pl
vappu-aatto, päättyen 28.5.kurssin kotisivu osoitteessa http://www.stadinsissit.fi/12-3-taistelijan-lahikamppailukurssi/
Lisätietoa kurssista Antti Keinänen 044-5322623
Sissien tekninen t-paita
Saatavana myös Stadin Sissien uusi tekninen t-paita, joka soveltuu hyvin
mm. hikiliikuntaan, väri harmaanvihreä, hinta 30,00 euroa.
Tilaukset: Juha Matikainen (juha_matikainen(ät)suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen(ät)elisanet.fi;
Sissiosasto pj: Kimmo Lohman 0400 555377 kimmo.lohman(ät)kolumbus.fi;
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen tommi.saikkonen(ät)gmail.com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Retki Maasotakouluun
Espoon Reserviläiset ja Tapiolan Reserviupseerit järjestävät retken
Maasotakouluun Lappeenrantaan lauantaina 14.6. Matkalla tutustumme
Maasotakoulun toimintaan sekä 100. KADK:n maasotalinjan ampumaharjoitukseen Taipalsaarella.
Ohjelma:
Maasotakoulun yleisesittely Rakuunamäellä; Lounasmahdollisuus Rakuunamäellä tai kenttälounas harjoituksessa (omakustanne); Tutustuminen
100.KADK maasotalinjan ampumaharjoitukseen Taipalsaarella
Lähtö tapahtuu Espoon Tapiontorilta klo 7:00. Espoossa olemme takaisin noin klo 20:00. Matkalla ruokailut ovat omakustanteisia. Osallistumismaksu EsRes:n ja TARU:n jäseniltä 20€, muilta 25€. Ilmoittautuminen
sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@esres.fi.
Ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes)
0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Tämä
on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä
kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset
parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta 
MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari
Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja
muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. EAmpuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu myös samasta paikasta sähköisesti.
Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.
fi/jasentiedot
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res arko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj: ylil res panu.korpela@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: puheenjohtaja alik res Henri Jacobsson (henri.
jacobsson@esres.fi, 040 545 1899), varapj ylik res Jyrki Helin (jyrki.helin@
esres.fi, 0400 212 252).

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Tulevia epäsuorantulen tapahtumia:
Ballistisen sääpalvelun uudet laitteet - MPKn kurssi 1607 14 12026; Alkaa 22.08.2014 18:00
Päättyy 24.08.2014 17:00, Tykistöprikaati Niinisalo
AHJO, EETI, MARWIN - Nyt reservin säämiehillä on ensimmäisten
joukossa mahdollisuus tutustua alan uusimpiin laitteisiin ja järjestelmiin,
joita vasta ollaan ottamassa tuotantokäyttöön. Säälaskimen tilalle on jo
tullut Ammunnan hallinnan ja johtamisen järjestelmä AHJO sekä Erikoistietoliikenne EETI. MARWIN- luotauslaskimesta on tulossa uusi malli
MW32 ja sondiakin ollaan uusimassa RS41:ksi. Saattaa kuitenkin olla, että
elokuussa 2014 nämä eivät vielä ole käytössä. Kurssi järjestetään Niinisalon
varuskunta-alueella. Majoitus on kasarmilla ja ateriat ruokasalissa. Kurssin
esitiedot: säämies-, sääaliupseeri- tai sääupseerikoulutus tai vastaavat tiedot esimerkiksi sääpalvelun perusteet -kurssilta.
Kurssille kannattaa ilmoittautua vaikka sääkoulutusta ei olisikaan, paljon
uutta ja mielenkiintoista tietoa tarjolla ballistisesta sääpalvelusta.
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan henkilöstö: PJ - Janne
Hänninen puheenjohtaja@ktkerho.fi, VPJ - Oskari Matilainen, Sihteeri Aki Mäkirinta, Rahastonhoitaja - Patrick Hjelt.
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki
puh. 045 128 3636
tomi.alajoki@hrup.fi

Toiminnanjohtaja Kari Talikka
puh. 050 446 6050 fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

Järjestöupseeri, Ossi Ikonen
puh. 045 862 4648
ossi.ikonen@hrup.fi

www.hrup.fi

www.helresp.fi

HelResP 50 vuotta
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n
50-vuotisjuhla pidetään 23.5.2014 klo
15.00 ravintola Sipulissa, Kanavaranta
7, Katajanokka. Ilmoittautumiset
viimeistään 16.5. 45 euroa maksavan
buffet-kortti voit ostaa Reserviläisliitto
ry:n nettikaupasta
www.reservilaisliitto.fi/kauppa

HRUP:n Majatalkoot
13.5.2014
Spjutsundin maja tarjoaa nykyisellään
oivallisen ympäristön yhdistysten ja
jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön.
Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset
kutsutaan taas mukaan kevättalkoisiin
ylläpitämään yhteistä majaamme.
Kaikki ovat tervetulleita, mutta erityisesti mukaan toivotaan uusia ja nuoria
jäseniä jotka samalla voivat tutustua
majaan ja toisiinsa.

Toinen Jukola-joukkue valmiina
Lehden ilmestyessä viimeiset
kuusi viikkoa Jukolaan ovat
meneillään ja jännitys kohoaa.
Nyt tehdään valmistelut kuntoon
ja parannetaan suunnistustaitoa.
Tärkeää on myös ryhmähengen
kohottaminen. Seuraava kokoontuminen on ma 19.5. kuntorasteilla
Solvallassa.
Teksti: Pekka Vasara, kapt. res.
HELRESP + HRUP Jukola-2014 vastaava
Kuva: Lasse Harju

Ensimmäinen
yhteistapaaminen
karttaharjoituksen
merkeissä
Helsingin reserviläispiirien yhteinen
Jukola- joukkue kokoontui torstaina
3.4. ensimmäisen kerran keskustele-

maan kokemuksista ja parantamaan
suunnistustaitoja kartan ääressä.
Oppia jakoi moneen kertaan kisassa
mukana ollut Olli Ranta, jonka mukaan tärkeintä aloittelevalle suunnistajalle on pitää pää kylmänä ja
suunnistaa ”viimeisen varman” periaatteella. Olli oli myös tehnyt arvion Vehmersalmen ratojen suunnista. Lopuksi katsottiin nettiin koottua Jukola-materiaalia, jota löytyy
kärkijoukkueiden gps-seurannasta
kypäräkameran tuottamaan materiaaliin. Piirin nettisivuilta löytyy
Ollin esitysmateriaalia, johon kannattaa kaikkien suunnistuksesta
kiinnostuneiden tutustua.

Uudenmaan
kuntorastikalenteri
on ilmestynyt
Joka keväinen suunnistuskauden

avaus tapahtui 1.4. ja nyt pääsee
useana iltana viikossa suunnistamaan ympäri Uuttamaata järjestettävillä kuntorasteilla. Tänä keväänä
ei tarvitse kahlata hangessa viime
vuosien tapaan. Kuntorasteilla löytyy jokaiselle sopiva matka ja vaikeusaste.

Mukaan voi tulla
myös tutustumaan ja
kilpailua seuraamaan
Ilmoittautuneita on tällä hetkellä
lähes kahden joukkueen verran eli
päätös toisen joukkueen ilmoittamisesta mukaan kisaan on tehty.
Mukaan mahtuu varmasti: jokaiselle haetaan omaa osaamista vastaava
osuus.
Jukola – joukkueiden kasvaessa
myös huollon tarve kasvaa. Jos tahdot päästä katsomaan tapahtumaa

RESERVI TUTUKSI tapahtuma 10.5.2014
Helsingin Reserviupseeripiiri ry ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry kerhoineen
järjestävät tiedotuspäivän Helsingin Narinkkatorilla ydinkeskustassa lauantaina
10.5.2014 klo 11.00-18.00
Tapahtuman tarkoituksena on saada näkyvyyttä yleiselle asevelvollisuudelle sekä
pääkaupunkiseudun reserviläistoiminnalle. Myös veteraanikeräys on mukana.
Eri esittelypisteisiin tarvitaan vapaaehtoisia avuksi. Laita 10.5. kalenteriin ja tule
mukaan auttamaan. Laitamme pystyyn piirien esittelypisteet, kalustoesittelyn ja
monia muita infopisteitä sekä jaamme tiedotuslehteä. Kerhoilla on samalla erinomainen mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa ja tehdä jäsenhankintaa. Muutkin maanpuolustusalan yhteistyökumppanit ovat tervetulleita paikalle. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset: toimisto@hrup.fi

ja tutustumaan kelpo porukkaan,
voit ilmoittautua huoltotehtäviin.
Kilpailupaikalla riittää varmasti
kiinnostavaa ohjelmaa ja siellä on
myös melkoinen kokoelma eri urheiluvälineliikkeiden myyntipisteitä!
Tavallisesti myös puolustusvoimat
osallistuu kalustoesittelyllä ja muulla rekvisiitalla. Kisojen yleisömäärä
on useita tuhansia, eli yksinään ei
joudu olemaan, vaikka muu joukkue
olisi metsässä tai lepuuttamassa!
Viimeinen ilmoittautumispäivä
on ma 5.5. klo 15.00 menessä! Siihen
saakka on aikaa kerätä kaikki kiinnostuneet mukaan!
Joukkueeseen ilmoittautuminen
tapahtuu piirin nettisivun kautta tai
suoraan allekirjoittaneelle (pekka.
vasara@luukku.com).

www.hrup.fi/jukola

Talkoissa keskitytään erityisesti majan
saattamiseen kesäkuntoon ja pieniin
remontti- ja ylläpitohommiin. Kokoonnumme majalla tiistaina 13.5. klo 15.00
alkaen. Piiri tarjoaa talkoosaunan ja
saunapalan. Tule kokeilemaan uuden
kiukaan löylyt. Oikeaa muonituksen ja
muun varustautumisen suunnittelua
varten pyydämme ilmoittautumiset
mukaan talkooporukkaan toimistolle
sähköpostitse pe 9.5. mennessä. Ajoohjeet saatte ilmoittautumisen yhteydessä: toimisto@hrup.fi

MeriSK ru-kurssi
25/1954 (60 v)
Juhlalounas perjantaina 23.5.2014 klo
12.00 alkaen ravintola Kellarikrouvi,
P.Makasiininkatu 6, 00130 HELSINKI.
Varmistukset toivotaan huhtikuun
kuluessa.
050 362 7770/H.Blässar
040 7040344/P.Pastinen

