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Maan suurin sanomalehti Helsingin Sano-
mat lähetti 23. tammikuuta noin 70:lle maan-
puolustusjärjestön johtohenkilölle kyselyn, 
joka koski Ukrainan sotaa, Suomen ilmatilan 
loukkauksia ja vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tilannetta.

Kyselyssä tiedusteltiin mm. nykytilan 
mahdollisesti aiheuttamia muutoksia järjes-
töjen toiminnassa ja aktiivisten reserviläisten 
mielipiteissä. Samoin kysyttiin mielipiteitä 
järjestöjen saamien tukitoimien riittävyy-
destä ja kodinturvajoukkojen tarpeesta.

Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansan-
edustaja Mikko Savola ja liiton toiminnan-
johtaja Olli Nyberg lähettivät RES-liittoon 
kuuluvien yhdistysten puheenjohtajille kaksi 
päivää myöhemmin kirjeen, jossa he opasta-
vat, miten tiettyihin kysymyksiin pitää vas-
tata. Kirjeessä kehotetaan tekopyhästi vas-
taamaan ”vapaasti”, mutta heti perään luetel-
laan ”faktat”, joiden mukaisesti vastaukset on 
laadittava. Ohjauskirje on selvä yritys kentän 
todellisten mielipiteiden vaientamiseen ja 
salaamiseen niiltä osin kuin ne poikkeavat 
liiton ylimmän johdon käsityksistä.

Reserviläisliiton menettely on herättänyt 
erittäin suuren huomion huippujournalistien 
keskuudessa. Aivan perustellusti on katsottu, 
että liiton menettely on jyrkästi vapaan mie-
lipiteenmuodostuksen ja –ilmaisun  periaat-
teiden vastainen sekä haittaa vakavasti me-
dian, tässä tapauksessa Helsingin Sanomien, 
työtä tosiasioihin perustuvassa tiedonväli-
tyksessä.

Myös aktiiviset reserviläiset ja maanpuo-
lustusjärjestöjen jäsenet ovat närkästyneet 
menettelystä. Närkästys on ollut jopa suu-
rempaa kuin lehdistön keskuudessa, sillä 
järjestöjen jäsenet tietävät mainiosti, että 
kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun 
Reserviläisliiton johto pyrkii käskyttämään 
päätöksenteossaan itsenäisiä jäsenjärjestö-
jään haluamaansa toimintatapaan.

Reserviläisliiton toiminnan taustalla nä-
kyy selvästi kaksi seikkaa: pyrkimys rajoittaa 
Natosta käytävää keskustelua silloin, kun se 
on Nato-myönteistä sekä jo parikymmen-
tä vuotta vallinnut nihkeys vapaaehtoisen 
maanpuolustusjärjestelmän kehittämiseen, 
joka liiton ilmeisen käsityksen mukaan vaa-
rantaa liiton toimintaedellytyksiä houkutte-
lemalla aktiiviset ihmiset toiminnan pariin. 

Maanpuolustusjärjestöjen kannalta 
jupakan tekee vahingolliseksi myös se, että 
yhden tahon pyrkimys mielipiteiden ohjai-
luun yleistetään helposti kaikkia liittoja ja 
järjestöjä koskevaksi. Siten vahinkoa kärsivät 
myös esimerkiksi Suomen Reserviupseeri-
liitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Reservi-
läisurheiluliitto sekä Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys MPK.

Vapaiden kansalaisjärjestöjen sekä niiden 
johtohenkilöiden mielipiteiden yhdensuun-
taistaminen ei kuulu meikäläiseen kulttuu-
riin. Tiedonvälityksen lisäksi on nyt vahin-
goitettu maanpuolustusjärjestöjen mainetta 
ja koko maanpuolustusta.

Uusi Suomi > 6. 2. 1940

”Ensikerralla meitä lähtee kuusitoista”

Virolaisten myötätunto Suomea  

kohtaan horjumaton.

Virossa vallitsevien, täälläkin yleisesti tunnettujen, olosuhteiden vuoksi ei 
edes sikäläisistä mielialoistakaan ole mainittavasti tietoja päässyt Suomen-
lahden tälle puolelle. Seuraavassa meillä on tilaisuus julkaista tänne juuri 
saapuneen virolaissyntyisen henkilön antamia tietoja, joista kuvastuu Viron 
kansassa edelleenkin vallitseva syvä myötätunto maatamme ja kansaamme 
kohtaan.
-Te täällä ette tiedä mitään siitä ahdistavasta tunnelmasta, joka nykyisin 
vallitsee Viron kansassa, aloitti puhelunsa eräs synnyinmaastaan äskettäin 
kotiin palannut suomen-virolainen. Tuskin uskaltaa ääneen ajatella, sitä vä-
hemmän puhua.
Istuimme pommisuojassa ilmahälytyksen johdosta, joka oli sattunut ensim-
mäiseksi tervehdykseksi vasta uuteen kotimaahan saapuneelle.
-Mutta missä kaksi tai kolme tapaa toisensa tuttujen  seinien sisällä, siellä 
ei muusta puhutakaan kuin Suomesta. Suomalaisten urhoollisuus, sitkeys ja 
taitavuus… se on ihmeellistä, loistavaa. Se on suorastaan tarua.
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ilmestyy 6 kertaa. E-lehti on täysin web-
pohjainen, ja se on suunniteltu siten, että se 
toimii yhtä hyvin tietokoneella kuin table-
tilla ja jopa puhelimella. E-lehden ilmesty-
misestä ilmoitetaan aina sähköpostilla kai-
kille jäsenille. Kannattaa siis tarkistaa, että 
oma sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä 
oikein. Toivomme, että tämä uusi formaatti 
on mieluinen. Toimitus kuulee tietysti 
mielellään kehitysideoita, jos sellaisia tulee 
mieleen.

Lopuksi haluan vielä lyhyesti ottaa kan-
taa vallitsevaan turpo-tilanteeseen. Kirjoi-
tushetkellä on mennyt noin vuorokausi siitä 
kun separatistit tekivät iskun Mariupolin 
kaupunkiin Ukrainassa. Lukuisista vaati-
muksista huolimatta Venäjä ei ole poistanut 
tai edes vähentänyt tukeaan separatisteille 
tai joukkojaan alueella. Ilmeistä on, että 
Venäjä käy sotaa Ukrainassa. Se käydään 
kuitenkin julistamatta sotaa virallisesti. Tällä 
on monia vaikutuksia, mm. taistelijoiden ja 
mahdollisten vankien asemaan. On selvää, 
että käytännössä vain Venäjällä on intressi 
saada Mariupolin hallitsema rannikko 
omaan haltuunsa. Se takaisi maayhteyden 
varastetulle Krimin niemimaalle. Venäjä 
todistaa jatkuvasti, että se on naapurina epä-
luotettava ja röyhkeä. Seuraavasta rajakiis-
tasta voi vain ennustella. Vaikka Suomeen ei 
tällä hetkellä kohdistu sotilaallista uhkaa, en 
uskaltaisi luottaa tilanteen vakauteen. Toi-
menpiteet koskemattomuutemme turvaa-
miseksi pitää tehdä nyt, ei vasta sen jälkeen 
kun raja-asemia kyseenalaistetaan

Puheenjohtajilta

Tarjontaa upseereille

Uusi vuosi alkaa haasteiden edessä. Va-
litettavasti laskeva jäsenmääräkehitys jatkui 
myös viime vuonna, ja piirin jäsenmäärä las-
ki nyt alle 4000 jäsenen rajan. Tällä on suuri 
merkitys sekä aatteellisesti että käytännössä.

Pääkaupunkiseudulla meillä on varmasti 
Suomen suurin potentiaali, mitä tulee jäsen-
pohjaan ja rekrytointiin. Samalla meillä on 
myös erittäin suuri haaste siinä, että alueella 
on paljon kilpailua ihmisten vapaa-ajasta, 
varsinkin kun se vapaa-aika on monissa 
perheissä lähes luksustavaraa. Meidän on 
kyettävä tarjoamaan reservin upseereille eri-
tyinen syy liittyä joukkoomme. Yksi keskei-
nen syy on maanpuolustustahto ja -aate. On 
havaittavissa, että ennätyslukemissa oleva 
maanpuolustustahto ei korreloidu jäse-
nyydellä. Siksi meidän aktiivisten reservin 
upseerien pitää painottaa aatetta sekä jäse-
nyyden tärkeyttä yhteiskuntavaikuttamisen 
näkökulmasta. Piiri ja liitto ovat vain niin 
vahvat kuin meidän jäsenkuntamme. Kuten 
vaalikaudella on tapana sanoa, jokainen ääni 
on tärkeä. Se pätee myös tässä tapauksessa 
kun tuomme reservin upseerien mielipiteen 
esille julkisessa keskustelussa.

Vahva aate on tärkeä, mutta vähintään 
yhtä tärkeää on asianmukaisen ja kannusta-
van toiminnan tarjoaminen. Vapaaehtoinen 
ja omaehtoinen upseeritaitojen ylläpitämi-
nen on tärkeää, ja sijoittamattomille ainoa 
mahdollisuus ylläpitää ja kehittää osaamis-
taan. Kertausharjoitusmäärät palautuvat 
siedettävälle tasolle tänä vuonna, ja moni 
aktiivireserviläinen onkin jo saanut ensim-
mäiset käskynsä. Samalla PVUUD painottaa 
omaa aktiivisuutta. Molempiin huutoihin 
meidän on yksilöinä ja yhdistyksinä omalta 
osaltamme vastattava; kertausharjoituskäs-
kyyn suhtautumalla siihen juuri sellaisena, 
eli käskynä eikä kutsuna tai pyyntönä. Jär-
jestöjen pitää toimia siten, että pystymme 
ylläpitämään ja kehittämään jäsenistömme 
sotilasammattitaitoa ja kenttäkelpoisuutta.

Myös tämä lehti on kohdannut haasteita 
viime vuosina. Sen siivittämänä se kokee 
tänä vuonna suuren uudistuksen. Tänä 
vuonna lehti ilmestyy tällaisena painettuna 
versiona vain 4 kertaa. Uutena lehtikana-
vana tulee lisäksi sähköinen piirilehti, joka 

Jokaisen panos on tärkeä

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

Viime vuosina maanpuolustuksesta käytyä 
keskustelua dominoinut puolustusvoimauu-
distus on viety pääosin päätökseen vuoden-
vaihteeseen mennessä. Puolustusvoimauu-
distuksen rinnalla puolustusvoimat on val-
mistellut myös uutta henkilöstöstrategiaa, 
joka on otettu käyttöön vuoden 2015 alussa. 
Sillä ohjataan puolustusvoimien henkilöstö- 
ja koulutustoimialojen suunnittelua ja toi-
meenpanoa. 

Ero aikaisempaan, kymmenisen vuotta 
vanhaan henkilöstöstrategiaan on selkeä. 
Uudessa strategiassa korostuu läpikulke-
vana ajatuksena puolustusvoimien sodan 
ajan tehtävä. Uudessa strategiassa on myös 
haettu oppia suomalaisista suuryrityksistä, 
mikä näkyy esimerkiksi työssä oppimisen 
sekä tehtävä- ja seuraajasuunnittelun aikai-
sempaa suurempana merkityksenä.

Aikaisemmassa strategiassa kokonaan 
ohitettu henkilöstöryhmä eli asevelvolliset 
on nyt näkyvästi esillä. Henkilöstöstrategian 
esipuheessa puolustusvoimien komentaja, 
kenraali Jarmo Lindberg toteaa: ”Sodan ajan 
Puolustusvoimissa reserviläiset ovat suurin 
henkilöstövoimavaramme. Reserviläisten 
osaaminen rakentuu Puolustusvoimien kou-
lutuksen, vapaaehtoistoiminnan ja henkilö-
kohtaisten valmiuksien kehittämisen varaan. 
Puolustuskykymme kannalta jokaisen panos 
on tärkeä.”.

Reserviläisliiton ja muiden keskeisten 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestö-
jen edustajille esiteltiin puolustusvoimien 
henkilöstöstrategiaa jo sen valmistelu-
vaiheessa. Itse strategiassa ei reserviläis-
järjestöjä kuitenkaan mainita suoraan. 
Yhteiskunnan muutoksia käsittelevässä 
kohdassa todetaan, että vapaaehtoistoimin-
taan perustuvilla järjestöillä on merkittävä 
rooli yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisessa sekä kriisinkestokyvyn 
lisäämisessä. Henkilöstöstrategiassa erottuu 
selvästi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) erityisasema puolustusvoimien tär-
keänä yhteistyötahona. Strategiassa ei kui-
tenkaan aseteta puolustusvoimien MPK:lta 
tilaamalle koulutukselle m1itään määrällisiä 
tavoitteita. Aktiivisille reserviläisille stra-
tegia avaa uusia mahdollisuuksia. Omatoi-

minen kouluttautuminen ja toimintakyvyn 
kehittäminen sekä siviilitehtävissä ja krii-
sinhallintatehtävissä kehittynyt osaaminen 
otetaan nyt huomioon sijoitettaessa henkilö 
osaamista vastaavaan sodan ajan tehtävään. 

Puolustusvoimien uusittu henkilöstö-
strategia on olennainen taustamateriaali 
niille maanpuolustusjärjestöille, jotka ovat 
parhaillaan uudistamassa omia strategioi-
taan. Näihin kuuluvat mm. MPK ja Reservi-
läisurheiluliitto sekä Reserviläisliitto, jonka 
uusi strategia hyväksytään marraskuussa 
2015 Porissa. Myös reserviläisyhdistyksissä 
strategiaan kannattaa tutustua etenkin, jos 
yhdistyksen toimintaa on tarkoitus suunni-
tella useamman vuoden perspektiivillä. 
Vuodenvaihteessa maanpuolustusjärjestöis-
sä oli myös lausunnolla luonnos reserviin 
ja varareserviin kuuluvien asevelvollisten 
ylentämistä ohjaavasta puolustusvoimien 
ohjeesta. Reserviläisliitto valmisteli perin-
pohjaisen lausunnon, jossa otettiin kantaa 
moniin, liiton jäsenten kannalta keskeisiin 
kohtiin reserviläisten ylentämisessä. On 
lähes varmaa, että vapaaehtoinen koulut-
tautuminen MPK:n kursseilla tullaan huo-
mioimaan jatkossa nykyistä laajemmin ylen-
nysten perusteena. Samoin reserviläisten 
omaehtoinen osaamisen ja toimintakyvyn 
kehittäminen (kouluttautuminen, ampuma-
taito ja fyysinen kunto) voi jatkossa edistää 
reserviläisen etenemistä sotilasarvoissa.  
 

 

puheenjohtaja@helresp.fi

Teksti: Antti Henttonen

Suomen Reserviupseeriliiton Helsingin piirin 
kunniajäsen, valtiotieteen maisteri Klaus Ak-
sel Raninen kuoli kotonaan Helsingissä 11.12. 
2014   84-vuotiaana.  Hän oli syntynyt Turus-
sa 13.10.1930.

    Klaus Ranisen elämän aktiivialueita oli-
vat työ, ratsastus, metsästyskoirien kasvatus 
ja maanpuolustus.

  Työelämä jakaantui tiedotuspäällikön 
tehtävien hoitoon Stockmannilla ja Imatran 
Voimassa, viimeksi mainitussa 17 vuoden 
ajan. Ratsastusta hän harrasti Helsingin 

Upseeriratsastajissa ja metsästyskoirien kas-
vatusta Suomen Dreeveri-järjestössä toimien 
mm kilpakokeiden ylituomarina. 

 Klaus Ranisen esteratsastuskilpailu-ura 
alkoi loukkaantumisesta.  Hänen puolalainen-
ratsunsa pillastui ja kaatui asvalttitielle, jolloin 
ratsastaja sai aivotärähdyksen ja solisluun 
murtuman.  Kuukauden sairastamisen jälkeen 
hän meni tallille ja aloitti esteratsastuksen 
harjoittelun. 

  Maanpuolustusharrastuksen kenttänä oli 
Suomen Reserviupseeriliitto, jossa hän toimi 
yhdistys- ja piiri- sekä liittotasolla.  Hän oli 
Helsingin piirin hallituksen jäsen ja viimeksi 

vuosikymmenen ajan piirin Seniorikerhon 
puheenjohtaja.  Liittotasolla hän toimi halli-
tuksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä 
liittovaltuuston ja liittopäivien puheenjoh-
tajana, turvallisuuspoliittisen toimikunnan 
puheenjohtajana ja Reserviläinen-lehden 
päätoimittajana.

  Klaus Raninen edisti reserviläisjärjestö-
jen, erityisesti Reserviupseeriliiton ja Reser-
vialiupseeriliiton yhteistyötä. Pohjoismaisessa 
yhteistyössä hän oli pitkään järjestöjen apu-
laispääsihteerinä ja presidiumin sekä urheilu-
neuvoston jäsenenä.  Kunniajäseneksi hänet 
oli kutsuttu Helsingin Reserviupseeripiiriin, 

Upseeriratsastajiin ja Suomen Dreeverijäres-
töön .

 Sotilasarvoltaan hän oli reservin majuri.  
Hänelle myönnetyistä kunnia- ja ansiomer-
keistä mainittakoon mm Suomen puolus-
tusvoimien komentajan myöntämä soti-
lasansiomitali ja pistinkilpi, RUL:n kultainen 
ansiomitali soljella, Suomen Ratsastajain Lii-
ton hopeinen ansiomerkki ja pohjoismainen 
Norden-plaketti. Osoituksena laaja-alaisesta 
toiminnasta myös veljesjärjestö, Reserviläis-
liitto myönsi hänelle ansioristin soljella. 

 Senioriupseeriveljet muistavat lämpimällä 
kunnioituksella Klaus Ranisen elämäntyötä.

In memoriam

Klaus A. Raninen on poissa

Caspar von Walzel > Luutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

caspar@hsrk.fi
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Lauri Väättänen on ehtinyt tutki-
maan kotiseutujensa historiaa ase-
kätkennän osalta. Tämä omakus-
tanne täydentää osaltaan asekätken-
nän monia kasvoja.

Kirjassa esitellään yleisesti 
asekätkentään liittyviä asioita. Pää-
paino on kuitenkin Vakka-Suomeen 
liittyvissä kätköissä. Hajavarastoin-
tia, kuten virallinen nimi kuuluu, 
käsitellään useiden kuntien alueella 
erikseen. Kirjassa esitellään varsin 
tarkasti yksittäisten kätköpaikkojen 
sijainti, jopa aseiden määrät. Kuten 
otsikkokin jo kertoo, pääpaino on 
Lauri Miettisen rooli Vakka-Suo-
men asekätkennässä. Lauri Mietti-
nen suoritti Kadettikoulun kurssin 
nro 17 vuosina 1933-35. Kadetti-
koulun jälkeen hän aloitti uransa 
Pohjois-Savon Rykmentissä. Parin 
vuoden palveluksen jälkeen hänet 
komennettiin Taistelukoululle 
Viipuriin luutnanttikurssille, jonka 
jälkeen hänet siirrettiin Varsinais-
Suomen Suojeluskuntapiiriin XII 
alueen aluepäälliköksi.

Asekätkennän paljastuttua ei 
löytynytkään lakia, jonka mukaan 
siihen osallistuneet olisi voitu 
tuomita, täytyi laatia laki taan-
nehtivasti. Laki hyväksyttiin vasta 
tammikuussa 1947. Tämän lain 
mukaisesti tuomio langetettiin 1488 
henkilölle. Vankeustuomioita mää-
rättiin lähes 400 vuotta.

Lauri Miettinen sai toimistaan 
yhden vuoden ja neljä kuukautta 
vankeutta. Syynä oli aseellisen toi-
minnan luvaton valmistelu.

Puolustusministeri Elisabeth 
Rehn antoi julkisen kiitoksen ase-
kätkentään osallistuneille vuonna 
1992 valtakunnallisen maanpuolus-
tuskurssin avajaisissa. Varautumi-
nen sodan jälkeisissä epävarmoissa 
oloissa ei ollut turhaa.

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Pohjolan leijona

Asekätkentää Vakka-Suomessa

Mirkka Lappalainen (s. 1975) on 
helsinkiläinen filosofian tohtori ja 
Suomen ja Pohjoismaiden historian 
dosentti Helsingin yliopistossa. Hä-
nen 1500- ja 1600-lukujen historiaa 
käsittelevät kirjansa ovat saaneet 
useita tunnustuksia. Lappalaisen 
esseekokoelma Maailman painavin 
raha valittiin vuonna 2006 vuoden 
tiedekirjaksi ja 1500-luvun sisällis-
sotaa käsittelevä Susimessu (2009) 
vuoden historiateokseksi. Suvimes-
su sai myös Lauri Jäntin palkinnon. 
Lappalaisen edellinen teos Jumalan 
vihan ruoska (2012) sai valtion tie-
donjulkistamispalkinnon.

Pohjolan leijona kertoo Kustaa 
Aadolfista ja Suomesta, siitä, miten 
nuori karismaattinen kuningas otti 
valtakunnan itäosan hallintaansa. 
Juuri Kustaa II Aadolfin aikana 
Suomi liitettiin ensin tiukemmin 
Ruotsiin.

Tällä kertaa kirjan keskipisteessä 
ei ole myyttinen 30-vuotinen sota, 
vaan lähes unholaan painuneet 
sodat Venäjää ja Puolaa vastaan. Ne 
olivat 30-vuotista sotaa tärkeämpiä, 
varsinkin Suomen kannalta. Kun 
ulkopoliittinen painopiste oli idässä 
ja Baltiassa, Suomi oli geopoliitti-
sesti tärkeä alue, johon valtakunnan 
mahtavien huomio oli keskittynyt ja 
jossa Kustaa Aadolf myös oleskeli.

Kustaa Aadolf pelkäsi yhä Ruot-
sin syrjäytetyn hallitsijan, Puolan 
katolisen kuninkaan Sigismundin 
palaavan ja valtaavan Suomen, ja 
Ruotsin ja Puolan armoton viha-
mielisyys johti sotiin ja väkivaltai-
suuksiin. Kirjassa seurataan niin 

katolisten vainoa kuin ruotsalaisten 
ja puolalaisten tuhoon tuomittuja 
yrityksiä vallata tsaarin valtaistuin 
oman perheensä jäsenelle.

Pohjolan leijona antaa kuvan 
1600-luvun alun elämästä, jossa 
köyhyys, karkeus ja väkivalta kohta-
sivat ruhtinaallisen ylpeyden. Sotai-
san ja pimeän ajan keskellä kajasti 
jo uuden ajan valo. 

Kustaa II Aadolf oli Ruotsin ja 
Suomen legendaarisin kuningas. 
”Pohjolan leijona”, jonka johtamat 
sotajoukot hakkapeliittoineen levit-
tivät kauhua 30-vuotisessa sodassa. 

Kustaa Aadolf ja hänen kans-
lerinsa Axel Oxenstierna tekivät 
köyhästä Ruotsista tehokkaan 
valtion, joka pystyi rahoittamaan 
loputtomat sotansa. Uudistukset 
luotiin sotaa varten, mutta niistä 
tuli pohjoismaisen yhteiskunnan ja 
oikeusvaltion perusta.

Myös Suomessa Kustaa II Aadol-
fin aika oli käännekohta: Suomi oli 
1600-luvun alussa sekasortoinen 
maankolkka, joka 1590-luvun sisäl-
lissodassa oli lähestulkoon repeyty-
nyt irti Ruotsista. Kustaa Aadolfin 
aikana itsenäisten ja väkivaltaisten 
mahtimiesten maa taltutettiin ja 
valjastettiin osaksi suurvaltaa. Suo-
men tehtäväksi tuli tuottaa verova-
roja ja sotilaita Ruotsin tarpeisiin.

Vuonna 1615 – 16 Kustaa II 
Aadolf julisti Suomessa Helsingin 
maapäivät ja Turun tutkintakäräjät. 
Vuosi 1616 oli kylmä maailma eli 
”pieni jääkausi”. 

Unto Vaskuu

Miten saksalaisten läsnäolo Itä-
Lapissa koettiin jatkosodassa 
1941–1944? Tämä kirja ja oheinen 
DVD-elokuva antavat lisävalaistusta 
aseveljien ihmissuhteista sekä väi-
tetyn liittolaisuuden olemuksesta ja 
syvyydestä.

Neuvostoliitto painosti Suomea 
etsien uutta tilaisuutta väkivallan 
käyttöön. Talvisota oli osoittanut, 
että Suomen kansan rivit olivat 
liian harvat hoitamaan yksin pitkän 
itärajansa puolustamisen. Ruotsi 
halusi kuitenkin keskittyä oman 
turvallisuutensa takaamiseen. Ei 
ole siis ihme, että Suomen johto oli 
halukas kumppanuuteen Hitlerin 
kanssa loppukesällä 1940.

Itä-Lapin väestölle aseveljeys ei 
ollut vastenmielistä, sillä sodan aika 
olisi voinut sujua pohjoisessa paljon 
huonomminkin. Suomalaisten ja 
saksalaisten sotilaiden yhteiselo 
sujui sulassa sovussa. Vierailijoiden 
sotilasmuona oli parempaa kuin 
suomalaisten oma ruoka. Suomalai-
set siviilit pystyivät hyödyntämään 
myös vaihtokauppaa. 

Kaikki minkä saksalaiset ehtivät 
jatkosodan aikana rakentaa, sen 
he joutuivat myös hävittämään. 
Hävityksen kohteeksi joutui myös 
suomalaisten omaisuus. Huomat-
tava on myös se, että saksalaiset 
joukot vastasivat lähes koko poh-
joisen Suomen itärajan valvonnasta 

vapauttaen näin suomalaisia jouk-
koja etelään.

Ymmärrettävistä syistä syksyllä 
1944 Suomen arkistoja putsattiin ja 
oltiin kovin muistamattomia kump-
panuuden kehittymisestä kanssaso-
tijaksi kesään 1941 mennessä. Ruot-
sin sotilasasiamies majuri Gösta 
von Stedingk seurasi kuitenkin 
Helsingissä tarkoin tapahtumien 
kulkua – hänen Tukholmaan arkis-

toidut raporttinsa ovat ainutlaatui-
sesti esillä kirjassa.

Kirjassa esitellään tietolaati-
koissa asioita, jotka selventävät 
tekstiä hienosti. Kirjan kuvitus on 
myös osin ennen julkaisematonta.

Pentti Airio on prikaatikenraali 
ja sotahistorian dosentti. Hän on 
käyttänyt aineistonaan aikaisem-
pien tutkimusten lisäksi Suomen, 
Saksan ja Ruotsin arkistolähteitä 
sekä kuvituksessa ennen julkaise-
matonta kuva-aineistoa.

Mirkka Lappalainen, Pohjolan 
leijona, Kustaa II Adolf ja  
Suomi 1611—1632

Siltala 2014, ISBN 978-952-234-242-3, 321 sivua

Lauri Väättänen, Lauri Miettinen 
ja asekätkentä Vakka-Suomessa

Saarijärven Offset Oy 2014,  
ISBN 978-952-93-4746-9, 416 sivua

Puna-armeija jyräsi ylivoimaisena 
Kannakselta Petsamoon. Tappio-
mieliala painoi niin rivimiehiä kuin 
ylipäällikkö Mannerheimia. Moraa-
lin terästämiseen oli vain yksi keino: 
äkkiä ensimmäinen voitto jossain, 
ei niin väliä missä. Kohtalokkaista 
kohtalokkain hetki koitti Tolvajär-
ven korpiseudulla 12. 12 1939.

Suomalaiset iskivät avomaas-
tossa päin linnoitettuja asemia ja 
massiivista tulivoimaa. Tolvajär-
vestä huurtui talvisodan varhaisin 
legenda. Mutta mitä voittajille 
tapahtui Tolvajärven jälkeen ? 
Historioitsija Teemu Keskisarja 
kuvaa aiemmin tuntemattomien 
lähteiden pohjalta hämäläistä jalka-
väkirykmenttiä ja erityisesti Mäntän 
tehtaanpiipputaajaman konekivää-
rimiehiä.

Juonta kuljettavat pienten ja 
suurten ihmisten musertavat koke-
mukset. Tolvajärvi korotti Paavo 
Talvelan ja Aaro Pajarin kuolemat-
tomiksi sotapäälliköiksi. Päälähde 
Keskisarjalla on ollut Mäntän 
Serlachiuksen tehtaiden arkisto 
1960-luvun Mäntästä. Tolvajärvellä 
saatiin ”kunnon voitto”. 

Tolvajärvellä luotiin eräs osa 
”talvisodan hengestä”. Pajarilla oli 
loistavia alaisia, mm. Juho Kössi, 
41 v. luutanatti, sivilissä rajavääpeli, 
joka ymmärsi maaston merkityksiä.
Talvela puolestaan valtasi Suojär-
ven. Rauha vaati pikahautoja, jonne 
vainajat saatiin tilapäisiin leposijoi-
hin. Seurasi marsseja Suomeen. 

Tolvajärveä myös vähäteltiin. 
Mm. Pajarin käsikirjoitus hylättiin, 

eikä sitä julkaistu. Pajari sai kuiten-
kin Mannerheim-ristin ja kenraa-
limajurin arvon. Pajari sai siirron 
Vienaa, adjutanttinaan Alfons Almi. 
Pajari komennettiin myös Lappiin 
saksaalaisten karkoitukseen. Talvela 
vapautti Aunuksen talvella 1941, 
adjutanttinaan Lagus. Aunusta seu-
rasivat myös Petroskoin valtaus ja 
Syvärin ylitys. 

Unto Vaskuu

Teemu Keskisarja, Tolvajärven 
jälkeen, Suurtaistelun ihmisten 
historia

Siltala 2014, ISBN 978-952-234-253-9, 303 sivua

Tolvajärven taistelu

Saksalaisten ja suomalaisten suhteista Lapissa

Pentti Airio, Aseveljeys

Docondo 2014, ISBN 978-952-291-080-6,  
315 sivua. Kirja sisältää myös DVD:n, joka 
kertoo kuvallisesti Lapin jatkosodan vuosista

 Kustaa Aadolf 
ja hänen kanslerinsa 
Axel Oxenstierna 
tekivät köyhästä 
Ruotsista tehokkaan 
valtion, joka pystyi 
rahoittamaan loput-
tomat sotansa. 

 Itä-Lapin 
väestölle 
aseveljeys ei ollut 
vastenmielistä, 
sillä sodan aika 
olisi voinut sujua 
pohjoisessa paljon 
huonomminkin. 
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Teksti: Niko Huttunen

Uskonnon ja väkivallan suhde on 
viime aikoina ollut tapetilla. Kes-
kustelua vaivaa jonkinlainen ulkois-
taminen: väkivaltaisuus on muissa, 
erityisesti islamismissa. Maanpuo-
lustuspiireissä sentään ollaan tällai-
sesta kaksinaismoralismista vapaita. 
Tiedetäänhän, että omakin yhteis-
kuntajärjestys lepää riittävän aseel-
lisen voiman varassa.

Uskonnot ja maailmankat-
somukset ovat osa sotaa. André 
Swanströmin pieni teos jatkosodan 
sotilaspapeista on jäänyt Jouni Tillin 
palkitun Suomen pyhä sota -kirjan 
varjoon. Se on vahinko, sillä teos 

ansaitsi lukijansa, ei vähiten siksi, 
että Swanström toistuvasti kom-
mentoi Tillin väitöskirjaa. 

Esipuheessaan Swanström ker-
too tuovansa esiin tutkimuskohteen 
moninaisuuden. Swanströmin 
kirjan luettuaan kukaan ei voi enää 
pitäytyä yleistyksissä siitä, millaisia 
sotilaspapit olivat ja mitä he tekivät. 
Asevelvollisuusarmeijassa sotilaspa-
pisto edusti – ja edustaa edelleen – 
sitä kirjoa, mitä papisto yleensäkin 
edusti. Jatkosodan papistossa oli 
mukana kaikenlaista porukkaa pasi-
fistista alkaen.

Swanström katsoo, että voidaan 
tehdä ero hengellisen työn ja pro-
pagandan välillä. Teoksessaan hän 

keskittyy papiston harjoittamaan 
sotapropagandaan. Jatkosodan 
alussa niin sanottu valistustyö eli 
propaganda kuului sotilaspapiston 
vastuulle, mutta se eriytettiin sodan 
kuluessa valistusupseereille. 

Swanströmin kirja koostuu 
kuudesta artikkelista, joista ensim-
mäinen käsittelee ristiretkireto-
riikkaa jatkosodan alussa ja sen 
hiipumista. Toisessa artikkelissa 
Swanström osoittaa, että vastoin 
yleistä luuloa valistustyötä ohjannut 
armeijan ylempi papisto ei kuulunut 
AKS:aan. AKS-papit olivat nuo-
rempaa ikäluokkaa ja he vaikuttivat 
rintamajoukoissa.

Kolmas artikkeli käsittelee sitä, 
miten papisto käsitteli sodan todel-
lisuuden ja siitä kertovan propagan-
dan välistä ristiriitaa. Neljäs luku 
maalaa kolme kuvaa suomenruotsa-
laisista sotilaspapeista. Swanström 
toteaa, että papeilta odotettiin 

yleensä kultaista keskitietä. Pasi-
fismi ja oikeistoradikalismi herätti-
vät kielteistä huomiota.

Alkoholi- ja seksuaalimoraalia 
käsittelevä viides luku tarjoaa vähän 
yllätyksiä. Papisto havaitsi tässä 

suhteessa ongelmia, mutta muuten 
suhtautumistapa vaihteli. Ja tietysti 
pari pappiakin jäi kiinni viina- ja 
seksisekoiluista. Kuudennen ja vii-
meisen luvun aiheena ovat sotavan-
kileirien papit. 

Swanströmin kirja on kiitollinen 
tutustumiskohde. Lyhyt teos koos-
tuu suppeista, mutta ytimekkäistä 
artikkeleista. Usein aihetta käsitte-
levää kirjallisuutta vaivaa kauhiste-
leva ja moralisoiva tai vaihtoehtoi-
sesti sievistelevä sävy. Swanström ei 
sellaiseen juuri syyllisty. Kirjan voi 
lukea lisätäkseen ymmärrystä sodan 
ja uskonnon suhteista nyt, kun soti-
laat taas partioivat Euroopan suur-
kaupungeissa, ja Itä-Euroopassa jo 
tykitkin laulavat. 

André Swanström, De finländska 
militärprästerna och krigspropa-
gandan 1941–1944. Kyrkohistoriska 
arkivet vid Åbo Akademi, Medde-
landen 46. Åbo 2014. 133 s.

Teksti: Ahti Lappi 

Teollisuusneuvos, everstiluut-
nantti Kaarle Henrik Pentti kuoli 
29. joulukuuta 2014 Helsingissä. 
Hän oli 96-vuotias, syntynyt 14. 
kesäkuuta 1918 Hyvinkäällä. Hänet 
siunattiin haudan lepoon Johan-
neksenkirkossa 26. tammikuuta 
2015 sotilaallisin ja musiikillisin 
menoin. Kenttärovasti Seppo Kan-
gas piti hienon siunauspuheen, ja 
musiikista huolehtivat Suomen 
Käyrätorviklubin cornokuoro, Hel-
singin kaupunginorkesteri kapelli-
mestari Esa-Pekka Salosen johdol-
la ja Kaartin soittokunta musiik-
kimajuri Jyrki Koskisen johdolla. 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 
entinen komentaja, kenraalimajuri 
Timo Rotonen laski arkulle Puo-
lustusvoimien seppeleen. Muisto-
tilaisuudessa K.H. Penttiä muisteli-
vat muun muassa It.R 1:n veteraa-
ni, professori Heikki A. Reenpää ja 
kenraaliluutnantti Antti Simola. 

K.H. Pentin elämäntyö maan-
puolustuksen, talouselämän, 
urheilun ja musiikin piirissä oli 
poikkeuksellisen pitkä ja ansio-
kas. Isänmaallisen aatemaailman 
hän omaksui kodin perintönä, 
kun hänen isänsä S.J. Pentti oli 

tunnettu jääkäriliikkeen aktivisti 
ja suojeluskuntamies, äiti Helmi 
Arneberg-Pentti taas Lotta Svärd 
-järjestön ensimmäinen puheen-
johtaja. Kaarle ”Kaije” Pentti aloitti 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
jo vuonna 1931 suojeluskuntapoi-
kana. Harrastuksiin kuului musii-
kin lisäksi myös urheilu, jossa tuli 
useita Suomen mestaruuksiakin. 
Ylioppilastutkinnon suoritettuaan 
vuonna 1935 Pentti aloitti opiske-
lun Teknillisessä korkeakoulussa 
päämääränä insinööriupseerin 
ura. Hän suoritti varusmiespalve-
luksensa Suomenlinnassa vuosina 
1937‒1938 ja ylennettiin reservin 
vänrikiksi. 

Korkeakouluopinnot jatkuivat, 
kunnes talvisota alkoi, ja Pentti 
syksyllä 1939 kutsuttiin asepalve-
lukseen. Hän toimi viestiupseerina 
Helsingin ilmapuolustuksen tor-
juntakeskuksessa Suomenlinnassa. 
Talvisodan päätyttyä Pentti toimi 
ensin Valonheitinkorjaamolla ja 
aloitti sitten opiskelun Kadet-
tikoulussa, mistä hän valmistui 
vakinaisen väen upseeriksi 24. 
kadettikurssin priimuksena 
16.5.1941. Jatkosodan alettua 
luutnantti Pentti toimi useissa eri 
tehtävissä ilmapuolustuksessa, 

mutta erikoistui valonheitinkoulu-
tukseen Tampereella ja Viipurissa. 
Lokakuussa 1942 hänet määrättiin 
Helsinkiin valonheitinpatterin 
päälliköksi ja keväällä 1944 kap-
teeniksi ylennettynä valonheitin-
patteriston komentajaksi. Valon-
heittimet ja kuulosuuntimet olivat 
teknillisesti kehittyneitä ja kalliita 
laitteita, joten K.H. Pentin insinöö-
rikoulutuksesta oli siinä hyötyä. 
Penttiä harmitti kovasti, kun hän 
sattui Helsingin suurpommitusten 

aikana helmikuussa 1944 olemaan 
valonheitinkomentajakurssilla 
Wienissä.  

”Olen ollut sotilaskoulutuksessa 
12-vuotiaasta saakka. Sisimmältäni 
olen ammattiupseeri enkä lähes-
kään niin paljon insinööri. En ole 
katsonut tarvinneenikaan muuta 
johtajakoulutusta kuin sotilaskou-
lutuksen. Johtamaan ei opi muuten 
kuin joukkoja johtamalla”, lausui 
Pentti 85-vuotispäivähaastattelussa 
(HS 14.6.2003). 

Sodan päätyttyä Kaarle Pentti, 
ystävien kesken vain KH, piti täh-
täimenään insinööriupseerin uraa 
ja anoi virkavapautta saattaakseen 
loppuun insinööriopinnot, mutta 
kun anomusta ei hyväksytty, hän 
erosi puolustusvoimien palve-
luksesta. Hän jatkoi opintojaan ja 
valmistui vuonna 1947 diplomi-
insinööriksi ja ekonomiksi. Hän 
teki pitkän päivätyön johtotehtä-
vissä useissa isoissa yrityksissä, 
joiden joukossa olivat Yhtyneet 
Paperitehtaat, Converta, Finnpap, 
Oy Shell Ab, Neste Oy ja Lemmin-
käinen Oy. Näissä tehtävissä hän 
kielitaitoisena miehenä työskenteli 
myös ulkomailla. K.H. Pentin 
maanpuolustustyö jatkui vuosina 
1977‒1983 Puolustustaloudellisen 

suunnittelukunnan suunnittelujoh-
tajana. Vielä 85-vuotiaana hän kävi 
joka päivä kahvilla Lemminkäisen 
pääkonttorissa ja toimi ”vanhem-
pana konsulttina”. 

Kaarle Pentti oli nuoruudestaan 
alkaen monipuolinen musiikin 
harrastaja ja korkeatasoinen 
muusikko, jonka omimmaksi soit-
timeksi valikoitui käyrätorvi. Sitä 
hän soitti useissa eri orkestereissa 
jopa ulkomailla. Nuoremmalle 
puhaltajalle hän antoi neuvon: 
”Kaikkea kolmea et voi hoitaa 
hyvin, työtä, avioliittoa ja käyrätor-
ven soittamista. Ja se sinun on itse 
valittava.” 

K.H. Pentti oli aktiivinen 
maanpuolustaja ja tuki erityisesti 
Ilmatorjuntasäätiön ja Ilmatorjun-
tamuseon toimintaa sekä Maan-
puolustuskorkeakoulun tutkimus-
työtä. Hänet kutsuttiin useiden 
maanpuolustusjärjestöjen kunnia-
jäseneksi. Hänet vihittiin tekniikan 
ja sotatieteitten kunniatohtoriksi. 
Hänet palkittiin ansioistaan lukui-
silla kunnia- ja ansiomerkeillä.

K.H. oli talvi- ja jatkosodan 
Helsingin puolustajien viimeinen 
kadettiupseeri. Olemme ylpeitä, 
että hän kuului joukkoomme. 
Constantem Decorat Honor. 

In memoriam 

Kaarle Henrik Pentti — Maanpuolustaja  
ja teollisuusmies isänmaan asialla

Ylivääpeli Pauli Rautio meneh-
tyi vaikean sairauden seurauksena 
27.12.2014. Aktiivisesti niin reser-
viläis- kuin täydennyspoliisitoimin-
nassa pitkään toiminut Rautio oli 
kuollessaan 62 -vuotias, syntynyt 
14.12.1952.

Reserviläistoimintaan Rautio 
tuli mukaan 90-luvulla Espoon- 
ja Kauniaisten paikallisosaston 
(EsKaPat) toimintaan. Myöhemmin 

Rautio toimi myös Vääpelikillassa 
ja  Kokonaismaanpuolustus ry:n 
johtokunnan jäsenenä. Hän toimi 
aluksi taistelijatehtävissä, mutta 
vuosien varrella siirtyi yhä enem-
män vääpelitehtäviin. Vuosituhan-
nen vaihtuessa Raution tapasi yhä 
useammin harjoitusten tväl- ja 
muonituspaikalta tai Radioniemen 
koulutuskeskuksen varustehallista. 

Tuhannet reserviläiset ovat koh-

danneet Raution niin kertausharjoi-
tuksissa, vapaaehtoisissa harjoituk-
sissa kuin MPK:n kursseilla hänen 
toimiessaan joko vääpelinä tai vää-
peliryhmän johtajana. Työuransa 
hän teki kiinteistötekniikan parissa, 
viimeksi yksikön päällikkönä Cave-
rionilla. Työhönsä ja harrastuksiinsa 
liittyvissä tehtävissään hän oli 
tarkka ja tunnollinen, mutta omasi 
oikeassa kohtaa joustavaa pelisilmää 

ilman turhaa nipottamista.
Vakavasta sairaudestaan huoli-

matta Rautio hoiti vielä jämäkästi 
vuoden 2014 Reserviläisurheilulii-

ton perinneaseiden SM-kilpailujen 
huoltopäällikön tehtävät. Paulin 
paremmin tunteneet osasivat 
arvostaa suoritusta; vaikka päälle-
päin ei näkynyt, niin tiesimme, että 
helppoa ei varmasti ollut. Kiireestä 
huolimatta Paulilta riitti aina muu-
tama ystävällinen sana vanhoille 
reserviläisveljille. 

Rautiota henkilönä kuvaavat par-
haiten rehtiys, kannustaminen sekä 
toisesta välittäminen. Hän huomioi 
jokaisen sekä kannusti kun siihen 
oli tarvetta. Hän oli aidosti kiinnos-
tunut lähimmäisestä.

Raution poistuminen keskuudes-
tamme jättää suuret saappaat täy-
tettäväksi. Hän oli meille esimerk-
kinä todellisesta isänmaan ystävästä 
ja rehdistä reserviläistoverista johon 
saattoi aina luottaa.

In memoriam 

Pauli Rautio – monipuolinen 
maanpuolustaja

Kiihkoton tutkimus 
jatkosodan sotilaspapeista



6  6. helmikuuta  <  1 /2015  <  Helsingin Reservin Sanomat

Teksti: Tapani Sarvanti

Puolueettomuudella on Suomessa 
yllättävän pitkä perinne. Autonomi-
an aikana muotoutuivat myöntyväi-
syyttä kannattava vanhasuomalai-
suus, sortokauden lakeja vastustava 
nuorsuomalaisuus sekä suoranainen 
aktivismi. Puolueettomuus ei vaka-
vissaan kuulunut minkään näistä 
agendalle. Venäjään tuolloin kuu-
luneen Puolan kapinoidessa 1863 
suomalaiset liberaalit kuitenkin ha-
musivat autonomiselle alueelleen 
mahdollisuutta puolueettomuuteen. 
Vanhasuomalaiset puolestaan vaa-
tivat lojaalisuutta keisarille, eivätkä 
halunneet käyttää Venäjän hetkellis-
tä heikkoutta hyväkseen. 

Puolueettomuuden aika
Itsenäistymisen jälkeen oli useita 
suuntautumisvaihtoehtoja. Vanha-
suomalaisen J.R. Danielson-Kalma-
rin Suomen eritysasemaa korostava 
linja suhteessa itänaapuriin ei enää 
ollut mahdollinen. Hävinneen Sak-
san ja epäonnistuneen reunavaltio-
politiikan sijasta suuntauduttiin Bri-
tannian ja Ranskan johtamaan Kan-
sainliittoon. Vuodesta 1935 lähtien 
pyrittiin vielä hakemaan turvaa 
pohjoismaisesta yhteistyöstä. 

Neuvostoliiton hyökättyä Suo-
meen 1939 maa alkoi epätoivoisesti 
hakea apua ja alkoi sitä sekä tuki-
lupauksia myös saada. Talvisodan 
jälkeen Suomi ryhtyi taas hakemaan 
turvaa sieltä, mistä sitä oli saatavilla. 

Suomi asetettiin vuoden 1944 
välirauhasopimuksessa Moskovan 
johtaman liittoutuneiden valvon-
takomission alaiseksi. Maa vältti 
neuvostolaistamisen siksi, ettei sitä 
ollut sotavuosina miehitetty. 

Suomen valtiollinen johto 
muutti kansallisen strategian 
täydellisesti. Entisenlaisen vas-
taanpanon linjalla ei voitu jatkaa. 
Asekätkentä aktivismin muotona 
ei kelvannut valtion linjaksi, 
vaikka osoittikin maan hankalaksi 
miehitettäväksi. Toimintalinjaksi 
valitsivat Paasikivi ja Kekkonen län-

sisuuntautumisen asemesta autono-
mian ajan vanhasuomalaiset keinot: 
vakauttaa maan kansainvälinen 
asema ja turvallisuus yhteisymmär-
ryksessä itänaapurin kanssa. 

Rauhansopimus allekirjoitettiin 
Pariisissa 1947 ja valvontakomissio 
jätti maan. Vuonna 1948 allekirjoi-
tettiin Paasikiveä ensin kauhistutta-
nut YYA-sopimus, jonka presidentti 
kykeni kuitenkin neuvottelemaan 
Suomelle huomattavan edulliseksi 
verrattuna Neuvostoliiton muiden 
itänaapureidensa kanssa tekemiin 
sopimuksiin. Epäselväksi on jäänyt, 
olisiko YYA-sopimuksesta voitu 
kieltäytyä, vaikka maata ei ollut 
miehitetty. Sopimus ei sallinut 
puolueettomuutta Suomelta, joka 
oli kieltäytynyt Marshall –avusta 
Neuvostoliiton painostamana. Puo-
lueettomuus edellytti sopimuksen 
luovaa tulkintaa, mihin Kekkonen 
myöhemmin ryhtyi. 

Paasikiven aikana valtiojohdon 
linjaksi muodostui YYA –sopimuk-
sen tulkinnassa Suomen velvoittei-
den ja Neuvostoliiton oikeuksien 
vähättely. Puolueettomuudesta ei 
ymmärrettävästi puhuttu, eikä se 
järin viisaalta olisi kuulostanutkaan 
Porkkalassa vielä sijaitsevan neu-
vostotukikohdan vuoksi. 

Pyrkimys 
puolueettomuuteen
Presidentiksi 1956 valittu Urho 
Kekkonen jatkoi vanhasuomalaista 
rajoitetun myöntyväisyyden lin-
jaa kumartaen entistä syvemmälle 
itään. Kekkonen oli lojaali Kremlil-
le, mutta kuitenkin separatisti suh-
teessa Neuvostoliittoon. Kekkosen 
politiikan mukaan hyviä idänsuhtei-
ta hyväksi käyttäen Suomen ulko-
poliittista toimintavapautta voitiin 
laajentaa. Ensin liikuttiin Pohjois-
maiden ja YK:n suuntaan, sitten va-
paakauppasopimusten ja ETY–pro-
sessin kautta kohti yleisempää eu-
rooppalaista yhteistyötä. Kekkonen 
ei myös kaihtanut hyvin läheisiä 
suhteita Neuvostoliiton johtajiin. 

Neuvostoliitto piti YYA-sopi-
musta Suomen ulkopolitiikan kul-
makivenä. Kekkonen teki sopimuk-
sesta ulkopolitiikkansa perustan. 
Kekkonen johti siitä aluksi ”erään-
laisen puolueettomuuden”, jota oli 
vaikeampi vastustaa. 

Vuonna 1956 valtaan tullut 
Hrushtshev huomasi, että länsi-
liittoutuneita ei saanut pois Länsi-
Saksasta. Hän päätti ehdottaa 
puolueetonta rauhan vyöhykettä, 
johon kuuluisivat Sveitsi, Ruotsi, 
Itävalta ja Suomi. Suomi ryhtyikin 
harjoittamaan aktiivista rauhantah-
toista ulkopolitiikkaa, johon kuului 
Neuvostoliiton tekemien ulkopo-
liittisten aloitteiden tukeminen ja 
rauhanomaisen rinnakkainelon 
korostaminen. Kekkonen ilmoitti 
1960–luvun jälkipuolella Suomen 
harjoittavan aktiivista puolueetto-
muuspolitiikkaa. 

Vuodesta 1956 vuoteen 1968 
Neuvostoliitto hyväksyi Suomen 
puolueettomuuden ja katsoi, että 
YYA-sopimuksen ja puolueetto-
muuden välillä ei ollut ristiriitaa. 
Brezhnevin ja muiden pysähtynei-
syyden kauden johtajien tultua val-
taan Neuvostoliitto ei enää hyväk-
synyt Suomen puolueettomuutta, 
vaan painotti YYA-sopimuksen 
ensiarvoisuutta. Linja muuttui vasta 
Gorbatshovin noustua valtaan 1986.  

Suomen ulkopoliittisen ajattelun 
myöntyvyysperinne ei Risto E.J. 
Penttilän (Moskovasta Brysseliin, 
1992) mukaan katkennut presiden-
tinvaihdoksen yhteydessä. Koivisto 
alkoi kuitenkin irrottautua presi-
denttikeskeisestä ulkopolitiikasta 
parlamentarismin hyväksi. Kun 
suomalaiset vielä 1970–luvulla 
tarrautuivat puolueettomuuster-
miin, kiellettiin Koiviston aikana 
ongelmien olemassaolo. Todettiin, 
ettei YYA–sopimuksen ja puolu-
eettomuuden välillä ollut ristiriitaa. 
Suomen ulkopoliittinen johto ei 
1980–luvulle tultaessa edes yrittä-
nyt saada puolueettomuuden tun-
nustusta Neuvostoliitolta. Sille riitti, 
että kaikki muut valtiot ainakin 
näyttivät tunnustavan puolueetto-
muutemme. 

Gorbatshov tunnusti 1989 sekä 
Suomen puolueettomuuden että 
YYA–sopimuksen jatkuvan merki-
tyksen. Tuomalla YYA-sopimuksen 
ja puolueettomuuden uudelleen 
yhteen neuvostopresidentti palasi 
Hrushtshevin noudattamaan käy-
täntöön.

Vuonna 1990 presidentti Koi-
visto totesi, että Suomen kansainvä-
linen toimintaympäristö on muut-
tunut: kahtiajakoinen maailma on 
ohitse ja suurvallat ovat nyt samalla 
puolella. Suomi voi nyt vapaammin 
osallistua kansainväliseen politiik-
kaan. Samana vuonna hallitus kat-
soi rauhansopimuksen sotilaallisten 
rajoitusten menettäneen merkityk-
sensä. 

Eroon puolueettomuudesta
Vanhasta myöntyväisyysperiaat-
teesta ei toki kokonaan luovuttu. 
Baltian maiden itsenäistymisessä 
Suomi otti hyvin varovaisen kan-
nan. Nähtiin, että uusi ulkopoliit-
tinen doktriini olisi rakennettava 
sellaista maailmaa varten, jossa 
Neuvostoliitto ja USA yhä määrit-
telisivät Suomen ulkopoliittisen toi-
mintaympäristön. 

Kylmän sodan aikaiselle puo-
lueettomuudelle kävi samoin kuin 

autonomialle aikanaan. Kansalli-
seksi strategiaksi ei autonomian 
täydellistyessä enää sopinut rajal-
linen myöntyväisyys. Neuvostolii-
ton hajoaminen 1991 puolestaan 
romutti ne poliittiset rakenteet, 
joille Suomi oli ollut uskollinen. 
Moskova ei enää asettanut esteitä 
Suomen integraatiolle länteen. Jelt-
sinin otettua vallan Gorbatshovilta 
ja siirrettyä Neuvostoliiton histo-
riaan rohkenimme lähettää jäse-
nyyshakemuksen EY:lle. Osoitimme 
olevamme valmiit luopumaan 
puolueettomuudestamme, johon 
olimme vuosikymmeniä pyrkineet. 
Vähän sitä ennen, 1992 päätettiin 
YYA–sopimuksen lakkauttamisesta. 

Askel länteen
Suomen jäsenyyttä Euroopan unio-
nissa perusteltiin keskeisesti turval-
lisuuspolitiikalla. Jäsenyyden uskot-
tiin poliittisen liittoutumisen lisäksi 
tuovan myös jonkinlaisen sotilaalli-
sen turvatakuun. 

Turvallisuuspolitiikassa Suomi 
uskoo monenmoiseen herttaiseen 
yhteistyöhön, EU:n jäsenyyteen, 
itsenäiseen puolustukseen ja liit-
toutumattomuuteen. Puolueetonta 
Suomen ei sentään enää ole tarvin-
nut esittää länsimaisten demokraat-
tisten oikeusvaltioiden joukossa.

Siirtyminen reilusti Eurooppaan 
näyttää meillä väliin tapahtuneen 
vasta, kun muita vaihtoehtoja ei ole 
ollut. Myös Koiviston jälkeiset pre-
sidentit ovat seuranneet myöntyväi-
syysmiesten linjaa. He ovat estäneet 
lopullisen askeleen, sotilaallisen 
liittoutumisen länteen. Maatamme 
vanhasuomalaisesta myöntyväisyy-
destä eteenpäin siirtävää president-
tiä taidetaan joutua edelleen odot-
tamaan. Jos ulkoasiainministeriön 
virkamiesjohto voisi tästä askeleesta 
päättää, se olisi jo aivan ilmeisesti 
otettu. 

Tapani Sarvanti, valtiotieteiden 
tohtori, kunniapuheenjohtaja, Ko-
konaismaanpuolustus ry (tapani.
sarvanti at gmail.com)

Tavoittamaton puolueettomuus

Teksti: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri jär-
jesti syyskaudelle ensimmäisen 
´kaverille kanssa´ jäsenhankinta-
päivän. Tilaisuus järjestettiin piirin 
tiloissa. Pääsyedellytys ilmaiseen 
info- ja ampumatilaisuuteen oli, 
että nykyinen piirimme jäsen tuo 
mukanaan yhden reserviupseeri-
tuttunsa joka ei vielä ole jäsenem-
me. Paikalle saatiin 23 osallistu-
jaa joista 12 oli kavereita. Kaikki 
kaverit liittyivät piirin jäseniksi.  
Pistooliammunnassa saatiin hyvät 
tulokset. Osallistujille jaettiin vii-
meisin piirilehti ja uusi reservin 
kenttäjohtaja kirja. Kaikki olivat 
sitä mieltä, että jos kaveri ei olisi 
kysynyt, ei itse olisi tullut lähdettyä 
lainkaan mukaan. 

Tapahtuma huomioitiin myös 

liittotasolla. Reserviupseeriliiton 
varapuheenjohtaja Sampo Puoskari 
innostui asiasta. Liitto tuotteistaa 
´Kaverille kanssa´ jäsenhankin-
tatapahtuman ja suosittelee sen 
käyttöönottoa kaikissa piireissä. 
HRUP kannustaa jäsenkerhoja 
järjestämään oman kerhon sisäisen 
´Kaverille kanssa´ tapahtuman. 
Ohjeet, tilat ja kalusto järjestyvät 
lainaksi. Lisätiedot piiritoimistolta; 
toimisto@hrup.fi

HRUP:n 2015 Kaverille 
kanssa – tapahtumat
Helsingin Reserviupseeripiiri jär-
jestää kaksi piirin jäsenille avointa 
tapahtumaa, keväällä 7.3.2015 ja 
syksyllä 3.11.2015. Laita päivä kalen-
teriin ja järjestä kaveri mukaan. Tar-
kemmat ilmoittautumisohjeet tule-
vat piirin sähköisessä tiedotteessa.

Jäsenhankintaa – 
kaverille kanssa!

Teksti: Kari Vainio 

Kuva: Mike Stezka  

Vantaan Reserviläiset ry:n pe-
rinnetapahtumiin kuuluva Hon-
kanummen saksalaisen sotilas- 
hautausmaan kynttilätapahtuma 
toteutettiin 23.12.2014. Tapahtuma 
oli avoin myös veljesjärjestöjen jä-
senille.

Tapahtuma järjestettiin yhteis-
työssä saksalaisen yhteisön kanssa, 
joita edustivat sekä varttuneempi 
väki että saksalaista rippikoulua 
käyvät nuoret. Reserviläiset laski-
vat perinteen mukaisesti kynttilät 
polun varrelle ja muistomerkin 
juurelle. Saksalaiset sytyttivät yli 
100 kynttilää levittäen ne koko hau-
tausmaan alueelle.

Saksalaisen seurakunnan kirk-
koherra Erik A. Panzig piti lyhyen 

puheen ja luki saksaksi Isä meidän-
rukouksen kirkkoupseerin, alik. 
(res) Vilho Mäkelän avustamana.

Lämminhenkisen tapahtuman 
päätteeksi läsnäolijat, runsaat 25 
henkeä, siirtyivät nauttimaan soti-

lasmestari Mike Stezkan tuomaa 
glögiä ja leivonnaisia.

Joulun jälkeisellä viikolla lop-
puun palaneet kynttilät kerättiin 
pois järjestäjien toimesta.

Kynttilät sytytettiin 
Honkanummella
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Teksti: Ossi Ikonen 

Kuva: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri or-
ganisoi jouluaattona Hietaniemen 
sankariristille ja Suomen Marsalkka 
Mannerheimin haudalle perinteiset 
kunniavartiot. Kunniavartioiden 
johtajina toimivat kapteeni Tomi 
Alajoki ja luutnantti Ossi Ikonen. 

Sankarihautojen kunniavartio 
on järjestetty vuodesta 1948 lähtien 
ja Suomen Marsalkan haudalla 
Mannerheimin kuolinvuodesta 
1951 lähtien. Vuonna 2014 kunnia-

vartiot olivat monessakin mielessä 
poikkeukselliset.

Tällä kertaa ei Helsingin Seu-
dun Sotaveteraanipiirillä veteraa-
nien korkean iän vuoksi enää ollut 
omaa kunniavartiovuoroa, vaan 
HRUP vastasi kahden ensimmäi-
sen vuoron miehittämisestä. Tästä 
huolimatta neljä vanhaa sotilaspoi-
kaa halusi osallistua veteraanipiirin 
perinteiselle vuorolle – ja hoitivat-
kin tehtävänsä tyylikkäästi, järkky-
mättä. Ikä ei painanut. Kunniavar-
tiossa sankariristillä seisoivat rinta 
rinnan veteraanipolven edustajat ja 

nuoret reserviupseerit.
Vuonna 2014 kenraalikuntaa 

vartiossa edustivat puolustusvoi-
mien komentaja kenraali Jarmo 
Lindberg, pääesikunnan päällikkö 
vara-amiraali Juha Rannikko, 
sotatalouspäällikkö kenraaliluut-
nantti Raimo Jyväsjärvi sekä Etelä-
Suomen sotilasläänin komentaja 
prikaatikenraali Pertti Laatikainen. 
Viikkoa myöhemmin Etelä-Suomen 
sotilaslääni lakkautettiin ja sen 
tehtävät siirtyivät Kaartin Jääkäri-
rykmentille ja Uudenmaan Alue-
toimistolle.

Venäjä tarjoaa 
oppitunnin  
Itä-Ukrainassa
Teksti: Veikko Luomi

Venäjän sekä sen johtamien ja tukemien kapinallis- ja rikollisjoukkojen 
hyökkäys Itä-Ukrainassa on ollut monella tavoin opettavaista.

 Venäjän sotilaallista ja poliittista toimintaa seuranneille eivät asiat ole 
tulleet kovin suurina yllätyksinä. Esimerkiksi Venäjän 2013 ja alkuvuonna 
2014 toteuttamat suuret joukkojen- ja kalustonsiirtoharjoitukset antoivat 
viitteitä, että maa kykenee monenmoiseen.

Poliittista toimintaa seuranneet ovat havainneet opposition vaimenta-
misen brutaalisti sekä tiedonvälityksen ”yhtenäistämisen” mukaan lukien 
häikäilemätön valehtelu ja psykologiset operaatiot. Huomaamatta ei ole jää-
nyt yksinvaltaisen hallitsemisen pelolla tukeminenkaan neuvostoaikaiseen, 
jopa stalinistiseen tapaan.

Toki monille tapahtumat ovat olleet yllättäviä, erityisesti, jos silmät ja 
korvat on ehdoin tahdoin pidetty kiinni.

Ukrainan sota on antanut oppia myös taisteluvälineistä, asevaikutuk-
sesta sekä molempien osapuolten kyvystä, taidosta, taistelutekniikasta ja 
taktiikasta.

 Ilokseni olen huomannut, että ammattisotilaiden lisäksi myös aktiiviset 
reserviläiset ovat seuranneet tapahtumia lähes reaaliajassa. Nykytekniikka 
tarjoaa mahdollisuuden seurata asioita niin kuvien, videoiden kuin tekstien 
avulla nopeasti. Bittivirtaan sisältyy luonnollisesti paljon valhetta, vääriste-
lyä ja harhautusta, mutta kokemus on antanut oppia siitä, mihin lähteisiin 
voi luottaa enemmän ja mihin niinkään ei. Samalla on tietenkin kasvanut 
kyky arvioida yleisemminkin informaation luotettavuutta.

Internetiin onkin muodostunut erityisesti Facebookiin ja Twitteriin 
verkostoja, jotka välittävät informaatiota samalla arvioiden, täydentäen ja 
kommentoiden eri tietoja.

Raketinheittimien käyttö, ominaisuudet ja tulivaikutus ovat selvästi 
olleet uutta monelle reserviläiselle. Useimmat meistä kun eivät ole heitti-
miä aiemmin nähneetkään, saati saaneet tutustua vaikutukseen tai miettiä 
omaa toimintaa vastustajan käyttäessä vaikkapa aerosoliampumatarvik-
keita. Olemme saaneet melkoisen annoksen sotilaallista tietämystä.

Taisteluissa osoitettu kyky ja taito ovat olleet huomattavan vaihtelevia. 
Voitaneen arvella, että mitä paremmin koulutetusta ja kurinalaisemmasta 
joukosta on kyse, sen paremmin se osaa salata toimintansa, joten käytet-
tävissä oleva tieto on enemmänkin joukkiosta kuin joukoista. Joka tapa-
uksessa koulutustason merkitys on taas saanut uutta arvoa, samoin myös 
henki ja lujuus, jota suuri osa ukrainalaisista on osoittanut.

Väistämättä on ajatuksissa vertailtu myös sitä, kuinka suomalaiset 
olisivat menestyneet Itä-Ukrainassa. Reserviläistemme tekemät vertailut, 
olivatpa oikeaan osuneita tai ei, ovat selvästi lisänneet luottamusta mei-
käläiseen osaamiseen, erityisesti aselajien yhteistoimintaan ja kykyymme 
käyttää epäsuoraa tulta. Hyvä niin.

Jäsenhankintaa – 
kaverille kanssa!

Joulun kunniavartiot 
Hietaniemessä

Takana Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Saku Väliahde, edessä 
Autokerhon kunniapuheenjohtaja Pekka Calonius.

Teksti & kuva: Hans Ittonen 

ja Magnus Nordgren
 
Lauanta ina 24. tammi-
kuuta Försvarutbildarna i 
Stockholm och Södermanland 
järjestivät 63. Vintergatan 
pimeäammuntakilpailun. 63. 
kerta kertoo pitkistä perinteistä, 
perinteeseen kuuluu, että paikalliset 
Hemvärnet:n edustajat kutsuvat 
suomalaisia reserviläisjärjestöja 
tapahtumaan. Tänä vuonna 
Helsingin reserviläispiiriä edustivat 
Hans Ittonen ja Magnus Nordgren.

Kilpailu järjestettiin tänäkin 
vuonna 45 kilometriä Tukhol-
masta luoteeseen sijaitsevalla 
Kungsängen:n alueella. Alue toimii 
Svea livgarde:n harjoitusalueena. 
Alueella on useita eri ampuma-
alueita ja oivat puitteet kaupunki-
taistelujen harjoitteluun. Erikoista 
paikallisilla ampuma-alueilla on 
ratojen sijoittelu osittain vierekkäin 
ilman niiden välistä vallia. Taulujen 
paikkaaminen samalla kun vierei-
sellä radalla ammutaan ja luodit 
vinkuvat ohi tuo sopivaa lisätunnel-
maa pimeäammuntaan.

Vintergatan suoritetaan kor-
keintaan 8 hengen ryhmissä, mutta 
itse kilpailu on henkilökohtainen. 
Tänä vuonna sallitut asetyypit olivat  
Ak4B 7,62 × 51 mm ja Ak5C 5,56 × 
45 mm, molemmat punapistetähtäi-
millä varustettuina. Voittaja ratkais-
taan osumien määrän perusteella, 
asetyypistä riippumatta. 

Tänä vuonna ampujia oli noin 
70. Meidät arvottiin sopivan 
kokoiseen ryhmään, jonka jälkeen 

kuittasimme aseet. Molemmat pää-
dyimme valitsemaan Ak5:t, koska 
tämä osoittautui jo viime vuonna 
hyväksi valinnaksi ja antoi sopivaa 
vaihtelua sille mihin olemme tottu-
neet. Kuittauksen jälkeen suoritet-
tiin lyhyehkö turvallisuusmääräys-
ten päivitys, jonka jälkeen kilpailu 
oli valmis alkamaan.

Viime vuodesta poiketen, ennen 
ensimmäistä rastia oli järjestetty 
sisäänammuntarasti. Tämä oli tosin 
ennemmin muodollisuus, koska 
laukauksia ammuttiin kerralla 
neljä, erittäin huonosti valaistuihin 
tauluihin, eikä säätömahdollisuutta 
pahemmin ollut. Tästä huolimatta 
matka jatkui kohti ensimmäistä ras-
tia, joka osoittautui olevan kaikkein 
antoisin. Tällä tehtävänä oli ampua 
neljä laukausta noin 100 metrin 
etäisyydeltä noin 10 km/h oikealta 
vasemmalle liikkuvaan maaliin.

Suurin osa maaleista oli tänä 
vuonna valaistu valotikuin ja pienin 
ulkotulin, pava:a ja valoraketteja 
unohtamatta. Taulut olivat enim-
mäkseen isohkoja, isompia kuin 
viime vuonna, mutta etäisyydetkin 
olivat huomattavasti suuremmat 
kuin edellisen vuoden ammun-
noissa. Kaikilla rasteilla ammuttiin 
neljä laukausta, paitsi yhdellä jolla 
oli kaksoismaalit. Aikaa neljän 
laukauksen ammuntaan oli 15-20 
sekuntia tai niin kauan kuin pava/
valoraketti valaisivat. Kilpailun 
päätösrastille siirryttiin telakuorma-
auto BV 206:lla, josta noustaessa 
ammunta alkoi. Tämä päätösrasti 
antoi oman lisänsä onnistuneelle 
kilpailulle.

Lördagen den 24 januari ordnade 
Försvarutbildarna i Stockholm och 
Södermanland för 63:e gången den 
traditionella mörkerskyttetävlingen 
Vintergatan. 

Tävlingen gick av stapeln på Svea 
livgardes övningsområde som ligger 
i Kungsängen, cirka 45 kilometer 
nordost om Stockholm. Vintergatan 
genomförs i patruller, tävlingen 
är individuell och segraren är den 
skytt som fått flest träffar oavsett 
vapentyp. 

Efter att vi  hade anlänt till 
övningsområdet delades de 
omkring 70 skyttarna in i grupper 
om cirka åtta skyttar, sedan var det 
dags att kvittera ut vapen för dem 
som inte hade eget med sig. När vi 
hade kvitterat ut vapnen följde en 
kort vapen och säkerhetsgenom-
gång. I år bestod Vintergatan av 
sju olika kontroller med varierande 
belysning, avstånd och mål. 

Jämfört med förra året sköt vi 
i år från betydligt längre avstånd. 
Målen var belysta med bland annat 
marschaller, lysstavar och ljusrake-
ter. På de flesta kontrollerna sköt vi 
fyra skott och tiden var begränsad 
till cirka 20 sekunder, eller så länge 
vi hade belysning. Till den sista 
kontrollen förflyttade vi oss med 
Bandvagn 206 och skjutningen 
började genast när vi steg ut,.

Vi vill ännu rikta ett stort tack 
till Thomas Eckered och Försvarsut-
bildarna för logi och transport till 
och från tävlingsområdet, vi tackar 
också tävlingsledningen och perso-
nalen för en välorganiserad och fin 
tävling.

Pimeäammunta Tukholmassa

KU VA :  W I K I P E D I A
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on joulukuussa 
2014 julkaissut kirjan "Lauri Miettinen ja asekätkentä 
Vakka-Suomessa"

Ruotsin ja Suomen välisillä yleisurheilumaaotteluilla on pitkät perinteet. 
Voittoja on tullut molemmille osapuolille. Suomalainen osapuoli puhuu 
usein Ruotsintappajista. Henki on kova. Samaa maaotteluhenkeä on myös 
jääkiekossa ja salibandyssä.
 Ruotsi ja ruotsalaiset ovat viimeksi sotineet yli 200 vuotta sitten.  
Nykyisellä Ruotsilla ei ole tuoreempia sotakokemuksia. Viime vuosisadan 
Ruotsi oli puolueeton ja siihen samaan Ruotsi pyrkii nytkin. Tämä tuli sel-
keästi esille tammikuisella Sälenin turvallisuusviikonlopulla.
 Ruotsin ja Suomen puolustusministereillä on maiden yhteistyöstä 
omat näkemyksensä. Monenlaista rauhan ajan yhteistyötä ja yhteisharjoi-
tuksia tavoitellaan.
 Onkohan tässä kyse vähän samanlaisesta asiasta kuin miesten ja nais-
ten välisissä suhteissa on? Seurustelu ja siihen liittyvät intiimitkin asiat 
hyväksytään, mutta avioliittoa ei suunnitella eikä hyväksytä. Riiustelu on 
mukavaa ja molemmat saavat siitä jotakin. Se riittää!

Helsingin Sanomien pääkirjoi-
tuksessa 19.1.2015 kirjoitettiin 
otsikolla "Puolustusyhteistyö on 
vaikea laji". Pääkirjoitustoimit-
taja oli tekstissään löytänyt juuri 
sen mitä oli otsikkoon kirjoitta-
nut.  Yhteistyö ei ole mutkatonta. 
Sekin tuli esiin, että Ruotsilla ja 
Suomella on erilaiset painoarvot 
yhteistyölle. Tiistain 20.1.  uuti-
set kertoivat asioiden oikeastaan 
olevan vieläkin vaikeammassa ja-
massa.
 Molemmissa maissa on myös 
lainsäädännöllisiä puutteita, jotka 
estävät yhteistyön syventämisen. 
Ruotsilla on heikko demarihalli-
tus ja Suomessa ei ainakaan vielä tammikuussa voida ollenkaan sanoa mil-
lainen hallitus meillä on huhtikuun vaalien jälkeen.
 Kun tähän lisätään Euroopan tilannetta mutkistava Ukrainan kriisi, 
Venäjän toimet ja Naton sekä Yhdysvaltojen hankkeet niin päättäjillä riit-
tää ongelmia sekä Ruotsissa että Suomessa. Ruotsin ja Suomen yhteinen 
turvallisuuspoliittinen maajoukkue on vielä kovin kaukana toteutumises-
taan.
 
Nelisen vuotta sitten mm. kenraali Gustav Hägglund visioi sellaista poh-
joismaista ratkaisumallia, että Ruotsi ja Suomi ovat yhteistyössä. Ruotsilla 
olisi päävastuu ilma- ja meripuolustuksesta. Suomelle jäisi vastuu maavoi-
mista ja myös itärajan puolustuksesta. Neljä vuotta on kulunut ja Krim on 
vallattu sekä Ukrainaan on saatu kriisi. Täällä Pohjolassa ei ole päästy ol-
lenkaan aikaisempaa pidemmälle.  Diskuteeraaminen jatkuu.

Kolumni

Ruotsi-Suomi maaottelu 
kyllä, mutta ei yhteisrintamaa 
puolustukseen

 
Helmikuu
 
7.2.  Hallituksen puheenjohtaja, komentajakapteeni Pekka Roine 
 (ei vastaanottoa, kotona Sveitsissä)  70 v
9.2.  Kenraali Jaakko Valtanen (ei vastaanottoa) 90 v
13.2.  Johtava ylilääkäri, lääkintäyliluutnantti Ari Laakkonen (perhepiirissä) 50 v
14.2.  Diplomi-insinööri, vänrikki Kalervo Varsa 85 v
15.2.  Asianajaja, kapteeni Arto Palsala (matkoilla) 70 v
18.2.   Eläkeläinen, majuri Apso Turunen (matkoilla) 80 v
20.2.  Teknikko, alikersantti Pertti Ojanen 75 v
21.2.  Lähetystöneuvos, komentajakapteeni Nyyrikki Kurkivuo (ei vastaanottoa) 70 v
23.2.  Insinööri, luutnantti Jorma Stenvall 80 v
23.2.  Peruskoulun luokanopettaja, luutnantti Taisto Katajainen (perhepiirissä) 75 v
24.2.  Yrittäjä, alikersantti Matias Kaivos 50 v
27.2.  Filosofian kandidaatti, myyntipäällikkö, luutnantti Kari Jussila 70 v
28.2.   Yrittäjä, vääpeli Markku Kauhanen (matkoilla) 60 v
 

Maaliskuu
 
1.3.  Toimitusjohtaja, kapteeni Anssi Järvi  (matkoilla) 80 v
3.3.  Liikuntaneuvos, everstiluutnantti Kauko Palvalin (matkoilla) 70 v
8.3.  Eläkeläinen, kersantti Jukka Similä 70 v
9.3.  Apteekkari, farmasianmajuri Markku J. Rajaniemi (perhepiirissä) 60 v
10.3.  Psykologian lisensiaatti, vääpeli Juha Arikoski (matkoilla) 50 v
14.3.  Sähköurakoitsija, yliluutnantti Mikael Kaislaranta  (matkoilla) 50 v
14.3.  Seurakuntamestari, ylikersantti Hannu P. Martikainen  (matkoilla) 50 v
17.3.  Lentokapteeni, majuri Ilkka Terttunen 60 v
22.3.  Senior partner, luutnantti Matti Järvelä (perhepiirissä) 70 v
24.3.  Insinööri, osastopäällikkö, kersantti Väinö Tanskanen (matkoilla) 75 v
25.3.  Rakennusinsinööri, vänrikki Martti Kurittu (matkoilla) 90 v
26.3.  Tarkastaja, ylivääpeli Tommy Kakko 50 v
27.3.  Ylikomisario, kapteeni Jussi-Pekka Lämsä 60 v
29.3.  Diplomi-insinööri, luutnantti Topi Seppälä (matkoilla) 50 v

Huhtikuu
 
1.4.  Insinööri, työntutkija, vääpeli Ari Mattila  50 v
2.4.  Johtaja, merikapteeni, sotilasmestari Tatu Korhonen (matkoilla) 60 v
9.4.  Työnjohtaja, työsuojelupäällikkö, ylivääpeli Marko Mikkonen (matkoilla) 50 v
11.4.  Ulkoasianneuvos, yliluutnantti Kari Bergholm (vastaanotto kotona klo 15-16) 85 v
11.4.  Dosentti, valtiotieteen tohtori, erikoistutkija, luutnantti Jari Leskinen 50 v
14.4.  Merikapteeni, komentajakapteeni Kari Wallin (risteilyllä) 75 v
15.4.  Mekaanikko, alikersantti Petri Herola (matkoilla) 50 v
17.4.  Lääketieteen lisensiaatti, lääkintäluutnantti Hannu Makkonen (perhepiirissä) 75 v
18.4.  Kanslichef, löjtnant Robert von Knorring 70 v
20.4. Majuri evp Matti Tiainen 80 v
20.4.  Merkonomi, talouskapteeni, Kalevi Kallonen (matkoilla) 75 v
20.4.  Filosofian maisteri, luutnantti Karl Leppänen (matkoilla) 70 v
21.4.  Kauppatieteen maisteri, yliluutnantti Asko Arkkola (matkoilla) 75 v
23.4.  Kauppatieteen lisensiaatti, ylikersantti Eemil Kukkola 70 v
25.4.  Lentokapteeni, lennonjohtaja, yliluutnantti Matti Passinen 75 v
24.4.  Professori, lääketieteen lisensiaatti, luutnantti Kaj Tallroth 75 v
25.4.  Tuotehuoltaja, yliluutnantti Krister Tolán  (ei vastaanottoa) 70 v
28.4.  Osastopäällikkö, ylimatruusi Matti A. Parviainen  (matkoilla) 50 v

Toukokuu
 
2.5.  Metsänhoitaja, luutnantti Paavo Hyvärinen (perhepiirissä) 90 v
6.5.  Insinööri, alikersantti Roland Tuomivirta (perhepiirissä) 85 v
9.5.  Eläkeläinen, vänrikki Eero A. Martikainen (matkoilla) 90 v
12.5.  Eläkeläinen, majuri evp Keijo Vesanen (matkoilla) 75 v
12.5.  Jääkäri Ari Räsänen (perhepiirissä) 50 v
14.5.  Diplomi-insinööri, majuri Seppo Rusila (perhepiirissä) 75 v
15.5.  Ekonomi, kapteeni Leijo Heikinaro (matkoilla) 70 v
16.5.  Autoilija, ylikersantti Eero Kurjenniemi  (matkoilla) 60 v
16.5.  Toimitusjohtaja, majuri Kare Vartiainen 50 v
19.5.  Koulutuspäällikkö, yo-merkonomi, luutnantti Raimo Bergan (matkoilla) 85 v
19.5.  Yliopiston lehtori, kapteeni Roy Dahlstedt (matkoilla) 70 v
19.5.  Aluemyyntipäällikkö, aliluutnantti Jarto Luotola 60 v
21.5.  Ylirajavartija, ylikersantti Kaarlo Palo (vastaanottopaikka ilmoitetaan myöhemmin) 60 v
22.5.  Eläkeläinen, kersantti Pentti Kuusisto (ei vastaanottoa) 80 v
22.5.  Eläkeläinen, kersantti Artto Suominen (perhepiirissä) 80 v
22.5.  Lennonjohtaja, yliluutnantti Tapio Parkkari 75 v
23.5.  Diplomi-insinööri, luutnantti Einari Aakenus 90 v
23.5.  Eläkeläinen, kapteeni Arne Lindholm 80 v
23.5.  Rikosylikonstaapeli, vääpeli Lasse Seitavuopio  (matkoilla) 75 v
26.5.  Ratkaisuasiantuntija, alikersantti Aki Winqvist (matkoilla) 50 v

Kesäkuu
 
2.6.  Lähetystövirkailija, alikersantti Lars-Erik Limnell (ei vastaanottoa) 60 v
5.6.  Hovimestari, yliluutnantti Jaakko Hyyti 70 v
7.6.  Autoteknikko, kersantti Sulo Kuronen 80 v
9.6.  YK:n virkamies, ylikersantti Leo Ohenoja (matkoilla) 80 v
9.6.  Erityisluokanopettaja, kasvatustieteen maisteri Arto Paasonen (matkoilla) 50 v
10.6.  Kouluneuvos, yliluutnantti Jarmo Anttila 85 v
11.6.  Insinööri, panssarijääkäri Tero Raitanen 50 v
14.6.  Valtiotieteen maisteri, toimitusjohtaja, yliluutnantti Reino Toivio (matkoilla) 70 v
17.6.  Sähköteknikko, tykkimies Jorma Hokkanen 50 v
22.6.  Verotusneuvos, komentajakapteeni Markku Hirvonen (matkoilla) 70 v
23.6.  Oikeustieteen kandidaatti, yliluutnantti Olli Kekki  (matkoilla) 75 v
24.6.  Varatuomari, majuri Rainer Alho (matkoilla) 80 v

Onnittelemme

Akateemisen Karjala - Seuran Perinneyhdistys
Kevään 2015 kuukausiesitelmät
17.2.2015 Sotilaspastori Heikki Arikka: Rauhanturvaajana ja pappina
  Libanonissa ja Afganistanissa.

17.3.2015 Opetusneuvos Ilmari Ojala: Suomenhevonen sodassa.

21.4.2015 Johtaja Veli-Pekka Nurmi: Vakavien onnettomuuksien ja
  poikkeuksellisten tapahtumien tutkinta.

Luennot pidetään Hotelli Helkan auditoriossa, Pohjoinen Rautatienkatu 20.
Luennot alkavat kello 17.00.
Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa.
AKS-perinneyhdistyksen hallitus.

 Ruotsin 
ja Suomen 
puolustusminis-
tereillä on maiden 
yhteistyöstä omat 
näkemyksensä. 
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Hankoniemi kiinnosti 
niin puolustajaa kuin 
hyökkääjääkin
Maantieteensä johdosta Hankonie-
mi ja sen lähialueet ovat lähes kaut-
ta historiamme olleet sotilaallisesti  
tärkeitä kohteita. Tämä korostui 
Venäjän vallan lopulla ja erityisesti 
ensimmäisen  maailmansodan sy-
tyttyä. Tsaarin Venäjä koki Saksan 
suureksi uhkatekijäksi niin meren-
kulun, oman laivastonsa liikkuma-
tilan kuin pääkaupunkinsa Pietarin 
turvallisuuden kannalta. Niinpä se 
alkoi rakentaa suojakseen Pieta-
ri Suuren merilinnoituksen nimeä 
kantanutta linnoitusketjua, jossa 
Hankoniemi näytteli tärkeätä osaa. 

Hankoniemi 
kynnyskysymyksenä
Kysymys Hankoniemen sotilaal-
lisesta asemasta nostettiin jälleen 
pöydälle, kun Neuvostoliitto esitti 
Suomelle aluevaatimuksia syksyllä 
1939. Vaatimuksiin kuului Hangon 
ja ympäröivien alueiden  vuokraa-
minen Neuvostoliitolle merisotilaal-
liseksi tukikohdaksi kolmeksikym-
meneksi vuodeksi. Tätä kuten mui-
takaan alueluovutuksia Suomi ei 
voinut hyväksyä. Sotilastukikohdan 
vuokraaminen Suomen maaperältä 
ei tullut kuuloonkaan. 

Näiden Paasikiven, Venäjän ja 
venäläisten tuntijan Neuvostoliiton 
”legitiimeiksi” kutsumien turvalli-
suuspyrkimysten lisäksi talvisodan 
taustalta löytyy imperialistinen 
suurvalta, joka pyrki palautta-
maan Suomenlahden ja osin koko 
Itämeren omaksi sisämerekseen. 
Neuvostoliiton toiminnan taustalla 
olikin kaiken aikaa Saksan pelko 
huolimatta näiden kahden diktatuu-
rin välisestä Molotov-Ribbentrop – 
sopimuksesta elokuulta 1939. Tällä 
sopimuksella Neuvostoliitto pela-
sikin vain aikaa ja varmisti itselleen 
mahdollisuuden rauhassa vallata 
Baltian ja Suomen ja siten päästä 
pohjoisen Itämeren herraksi. 

Hankoniemi Neuvostoliitolle 
vuokralle
Talvisodan päättyessä 13. maalis-
kuuta 1940 Suomi joutui hyväksy-
mään paljon ankarammat rauhan-
ehdot ja alueluovutukset, kuin mis-
tä oli neuvoteltu syksyllä 1939. Yksi 
jo sotaa edeltävistä keskeisimmistä 
aluevaatimuksista oli Hankoniemi 
ja sitä ympäröivät saaret. Nyt alue 
jouduttiin vuokraamaan Neuvos-
toliitolle 30 vuodeksi. Vuokra-alue 
oli paljon suurempi kuin se mitä 
Neuvostoliitto oli ennen sotaa vaati-
nut. Tukikohdan laajuus oli 115 ne-
liökilometriä, ja siihen sisältyi noin 
400 saarta. Sopimuksen mukaan 
Neuvostoliitolla oli oikeus pitää alu-
eella tukikohdan puolustamiseen 
tarvittava määrä aseellisia maa- ja 
ilmavoimia ilman mitään määrära-
joituksia.

Raja railona aukeaa …
Vuokra-alueen rajalinja merkittiin 
väliaikaisesti ja sen vartiointi alkoi 
14.5.1940. Aluksi rajaa vartioivat 
Suomen puolella merivoimien jou-
kot. Toukokuun lopussa rajavartio-
joukot ottivat vastuun. Rajan tun-
tumaan muodostettiin 400 – 1000 
metrin rajavyöhyke, jolle siviileillä ei 
ollut asiaa. Tiet katkaistiin vyöhyk-
keen etu- ja takarajalla puomeilla 

ja siirrettävillä piikkilankaesteillä. 
Muualla piikkilanka-aita oli yhte-
näinen. Hankoniemi oli käytännös-
sä hyvin suljettu alue. 

Rajavälikohtauksia sattui. 
Yleensä asialla olivat vuokralaisen 
ilmavoimat, mutta puna-armeijan 
Itämeren laivastokin oli aktiivinen. 
Maarajallakin esiintyi häiriöitä. 
Luvattomia, osin varmaan tahat-
tomia rajan ylityksiä tapahtui 
muitakin. Kirjallisuudessa on myös 
mainintoja vuokra-aluetta varmis-
taneiden suomalaisten sotilaiden 
katoamisista, epäilemättä kaa-
pattuina. Virallinen Suomi halusi 
kaikin tavoin välttää provosoimasta 
vuokralaistaan.

Hankoniemen 
puolustuksen järjestelyt
Vuokra-alueen luovutus Suomen 
maaperältä näinkin keskeiseltä alu-
eelta aiheutti erittäin vaarallisen 
sotilaallisen tilanteen. Siksi Hanko-
niemi sekä sen venäläinen sotilas-
tukikohta täytyi pystyä eristämään 
mahdollisimman tehokkaasti ja si-
ten estämään sen käyttäminen Suo-
men sydämeen kohdistuvien hyök-
käysten lähtöalueena.

Välirauhan aikaa on kuvattu 
rauhattomuuden ja epävarmuuden 
ajaksi. Talvisodan jälkeen sotilas-
johtomme ja poliittisenkin johdon 
kova ydin näkivät tilanteen väliai-
kaisena. Uusi sota Neuvostoliiton 
kanssa oli odotettavissa. Niinpä 
talvisodan alussa säädettyä sotati-
lalakia ei purettu. Kun kesällä 1940 
ei vielä ollut tietoa saksalaisten 

suunnitelmista hyökätä Neuvosto-
liittoon, oli Hangon motin kanssa 
tultava toimeen omilla voimilla. 
Tavoitteena oli vuokra-alueen muo-
dostaman uhan eliminoiminen. 

Kun Saksan hyökkäys Neuvosto-
liittoon sitten toteutui ja saksalaiset 
etenivät Baltiassa nopeasti, Neuvos-
toliitto joutui saarroksiin jäämisen 
uhan edessä evakuoimaan Han-
gossa olevat joukkonsa joulukuun 
alussa 1941. Näin motti kypsyi ilman 
ankaraa ja varmasti suuria tappioita 
vaativaa hyökkäystä.

Hankoniemi linnoitettuna
Uuden itärajamme suojaksi alettiin 
välittömästi keväällä 1940 rakentaa 
Suomen Lukon nimellä kulkevaa 
linnoitusketjua. Myöhemmin siitä 
käytettiin nimeä Suomen Salpa, nyt-
temmin Salpa-asema tai Salpalin-
ja. Samoilla piirustuksilla aloitettiin 
linnoitustyöt myös Hankoniemellä 
ja sitä ympäröivillä saarilla nopeasti 

rauhan tultua. Vihollisellahan oli nyt 
Suomen alueella tukikohta, josta se 
saattaisi aloittaa yllätyshyökkäyksen 
kohti strategisia kohteita Suomessa. 
Samanaikaisesti puolustuslinjan ra-
kentamisen kanssa alueelle siirrettiin 
joukkoja jatkuvaan taisteluvalmiu-
teen. 

Linnotteiden runko rakentui kan-
talinnotteille Sommarö - Björnhol-
men - Skogby - Harparskog - Vitträsk 
- Storholmen - Bojnäset - Grund-
sund - Bredvik tasalle. Linnoitteiden 
suunnittelu käynnistettiin erittäin 
nopeasti, ja suurin osa suunnitelmista 
oli valmiina jo kesällä 1940. Työt 

käynnistyivät välittömästi. Talven 
aikana saatiin paljon aikaiseksi. Jatko-
sodan alkaessa linnoitustyöt oli saatu 
lähes päätökseen. Kenttälinnoitteita 
rakennettiin kuitenkin edelleen sodan 
aikana. 

31.5.1941 päivätty linnoitusraportti 
ilmoitti, että puolustuslinjalla oli 
46 betonista bunkkeria valmiina ja 
toiset 141 olivat rakenteilla. Nämä 
luvut tuntuvat käsittämättömiltä, 
sillä mantereella on vain seitsemän 
betonibunkkeria. Ilmeisesti raporttiin 
on kirjattu betonisiksi bunkkereiksi 
kaikki betonirakennelmat. Lisäksi oli 
rakennettu 113 avointa konekivääripe-
säkettä sekä 29 panssarintorjuntatyki-
nasemaa. 12 konekivääripesäkettä oli 
rakenteilla ja tykkiasemia oli raken-
nettu 70 ja 17 tulenjohtopesäkettä oli 
saatu valmiiksi. 12 tykkiasemaa oli 
rakenteilla. Korsuja oli saatu valmiiksi 
46 ja 13 oli edelleen rakenteilla. Piik-
kilankaestettä oli rakennettu lähes 60 
km. Panssarivaunuestettä oli saatu 

valmiiksi 3,8 km ja 1,5 km oli raken-
teilla. 

Vuokralaisetkin linnoittivat
Hankoniemen vuokra-alue luo-
vutettiin 22.3.1940 klo 24. Vuok-
ralaiset ryhtyivät välittömästi va-
rustamaan tukikohtaansa, josta he 
alkoivat käyttää nimeä Gangut. Jo 
roudan aikana aloitettiin lentoken-
tän rakentaminen Täcktomin alu-
eelle sekä rannikkotykistön ja ilma-
torjunnan asemien varustaminen. 
Jäiden lähdettyä tukikohtaan saa-
pui torpedoveneitä, sukellusveneitä 
sekä miinalaivoja ja vartioaluksia. 
Tukikohdan linnoittaminen mait-
se uhkaavaa hyökkäystä vastaan 
alkoi viimeiseksi ja täydellä teholla 
vasta keväällä 1941. Kiireestä joh-
tuen niemi ehdittiin vain kenttä-
linnottaa, mutta tämä työ tehtiin 
sitten sitäkin  perusteellisemmin. 
Töitä tehtiin vuorokauden ympäri 
ja hiekkamaa oli helppoa kaivaa. 
Jäljet näkyvät vieläkin selvästi Han-
koniemen mäntykankailla. Erittäin 
merkittävän osan merilinnoituksen 
tykistövoimaa muodostivat järeät 
rautatietykit, joiden vaihtoasemia 
varten rakennettiin oma, mittava 
rataverkosto. 

Rinnakkaiseloa 
motin kanssa
Kesäkuuhun 1941 vuokra-alueen 
sisällä elettiin kuin rauhan ajan 
varuskunnassa. Kaupungissa asui 
sotilaiden perheitä ja runsaasti si-
viilityövoimaa. Hanko oli toimiva 
ja elävä neuvostokaupunki. Syk-
systä 1940 alkaen tukikohtaan oli 
myös avattu Neuvostoliiton vaa-
timuksesta junayhteys Suomen 
kautta. Tukikohtaan ylläpidettiin 
myös säännöllistä matkustajalai-
valiikennettä Tallinnasta ja Le-
ningradista. Tukikohdan miesvah-
vuus kasvoi kaiken aikaa, ja ennen 
jatkosodan syttymistä siellä oli 
selvästi yli 30.000 sotilasta ja si-
viiliä. 

Sota tulee
Suomen tulevaa aseveljeyttä Saksan 
kanssa ennakoiden sota syttyi Han-
koniemellä jo 22.6. eli samana päi-
vänä, kun Saksan Operaatio Barba-
rossa eli hyökkäys Neuvostoliittoon 
käynnistyi. Silloin saksalaiset koneet 
pommittivat Hangon satamaa. Seu-
raavana päivänä kohteena oli Täck-

tomin lentokenttä. Samana päivänä 
Neuvostoliitto aloitti sotatoimet 
Suomea vastaan pommittaen useita 
kohteita

Kun sodan syttyminen 22.6. 
oli tosiasia, Hangon tukikohdan 
komentaja Kabanov käski evaku-
oida puolustustaisteluun soveltu-
mattoman siviiliväestön, yli 6000 
naista ja lasta. Vasta 25.6.1941 
Suomi totesi virallisesti olevansa jäl-
leen sodassa Neuvostoliiton  kanssa. 
Suomalaisten aktiiviset sotatoimet 
alkoivat Hangon rintamalla 27.6. 
Sodasta tuli täällä asemasota, mutta 
erityisesti saarilla käytiin useita 
verisiä taisteluja. Niistä Bengtskärin 
majakkasaaren taistelu on tunne-
tuin. 

Göran Lindgren
Kirjoittaja on KTM, ylil res, Tapio-
lan Reserviupseerien ja Senioriup-
seerikerhon jäsen, sotahistorian 
harrastajatutkija ja matkaopas so-
tahistoriallisilla retkillä lähiaueil-
lamme Venäjällä ja Pohjois-Virossa. 
Hän on erityisesti perehtynyt Han-
koniemen viimesotien historiaan, 
sillä Hanko on ollut vuosien ajan 
hänen kotikaupunkinsa ja perheen 
lomien kohde. Hän toimii oppaana 
Senioriupseerien kerhon retkellä 
Hankoniemelle 28.5.2015. 

Lähteitä:
Halen, Harry: Hangon neuvostotu-
kikohta 1940-1941, Helsinki 2009

Holmström, Lars: Välirauhan 
ja jatkosodan päiviä ja öitä, Ekenäs 
Tryckeri Ab, Tammisaari 1999

Lappalainen, Niilo: Hankoniemi 
toisessa maailmansodassa, WSOY, 
Juva 1987

Nummela Kimmo, Wall Mar-
ketta: Harparskog-linja, Hangon 
museon julkaisusarja 28, Oy Nord 
Print Ab, Helsinki 2007

Silvast, Pekka: Hankoniemi 
1940-1941, Hangon museon julkai-
susarja 1, Ekenäs Tryckeri Ab, Tam-
misaari 1985

Silvast, Pekka: HanRPsto, Han-
gon Rannikkopatteristo 1921-1998, 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 
r.y., Gummeruksen kirjapaino Oy, 
Jyväskylä 1998

Uitto Antero, Geust Carl-Fred-
rik: Hanko toisessa maailmanso-
dassa, Maanpuolustuskorkeakoulun 
sotahistorian laitos, 2011

Hangon vuokra-alue 1940–41
”Kuin suoraan Suomen sydäntä vastaan tähdätty pistooli”  

SA- KU VA

SA- KU VA
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Santahaminan 
ampumaradat ja -alueet
Lukuisat ampumaradat ja ampu-
maleirit ovat kuuluneet Santaha-
minan arkipäivään yli 200 vuo-
den ajan. Venäläinen varuskunta 
rakensi 1820-luvulla saaren läpi 
Hevossalmesta etelärannalle ulot-
tuvan tykistöampumaradan.  Rata 
muutettiin 800 metrin kivääriam-
pumaradaksi vuosisadan loppupuo-
lella. Nykyisinkin käytössä oleva 
Maanpuolustuskorkeakoulun ki-
vääriampumarata on myös peräisin 
1800-luvun alkuvuosikymmeniltä. 

Suomen armeijan tiettävästi 
ensimmäiset ammunnat Santa-
haminassa toteutettiin tykistön 
koeammuntoina 1919 tammikuussa. 

Tuliasema-alueena oli Santaha-
minan Isosaari (Leipurinniemi). 
Tykistön koeampuma-asemalla 
tehtiin koe- ja kalustoammuntoja 
kaikilla venäläisiltä sotasaaliiksi 
saaduilla kenttätykeillä.  Parin vuo-
den ajan testattiin ammunnoissa 
tykkien joustinlaitteistoja, tehtiin 
lähtönopeusammuntoja, testattiin 
ammusten uusia pohjanalleja sekä 
tutkittiin ammunnan paineita 
tykeissä. Ammuntoja johti aluksi 
eversti Vilho-Petteri Nenonen. 
Marraskuussa 1921 kenttätykistön 
koeammunnat siirrettiin Valkealan 
pitäjään, Uttiin, vanhalle sotaväen 
leirialueelle.

Leipurinniemen tuliasema-
aluetta käytti myös 1. Divisioo-
nan Miinanheittäjäkomppania 

1910–1920-lukujen vaihteessa. Mii-
nanheittäjäammuntojen maalialue 
sijaitsi Santahaminan Suurlahdella. 
Ampuma-alueena oli myös Saharan 
hietikot, maalialueen sijaitessa alu-
een eteläreunalla.

Vaunujoukkojen lisäksi myös 
ilmailujoukot ampuivat aikoinaan 
Santahaminassa. 1920–1930-luvulla 
ilmavoimien tähystäjäkoulutukseen 
kuuluivat ammunnat maasta ilmaan 
ja ilmasta merelle. Maali-alue sijaitsi 
Santahaminan Itäniemen (Kaak-
koisniemen) edustalla Pitkäsaaressa.

Ilmatorjunnan 
ammunnat 1941–1952 
Keväällä 1941 Santahaminassa kou-
lutettiin kertausharjoituksissa lu-
kuisia ilmatorjuntapattereita. Kou-

lutuksen pääaiheena olivat ilma-
ammunnat. Jo tuolloin Sahara ja 
Riviera tulivat tutuksi yli tuhannelle 
ilmatorjuntamiehelle. 

Joulukuussa 1942 perustettiin 
Santahaminaan Ilmatorjuntatykis-
tön koeosasto. Joukon tehtävänä 
oli käyttöön otettavan, muutoin 
kunnostettavan tai saksalaisilta 
hankitun ilmatorjuntatykkikaluston, 
vastaanotto-, kalusto- ja lähtöno-
peusammunnat sekä tarvittavat 
mittaukset. 

Kesällä 1944 laitoksen vahvuus 
oli lähes sata henkilöä. Kiivain koe-
ammuntajakso ajoittui vuoden 1943 
alusta sodan loppuun. Ammuntoja 
oli vähintään yksi päivässä. Osaston 
henkilöstöä komennettiin myös 
koeammuntatehtäviin rintamille ja 
aseita korjaaviin yksiköihin. Sodan 
päättyessä henkilöstön määrä laski 
kolmeen upseeriin ja noin 10 aliup-
seeriin. Ilmatorjuntakoeosasto siir-
tyi Santahaminasta Pohjankankaalle 
syksyllä 1947.

Jatkosodan jälkeen pidettiin 
ilmatorjunnan ampumaleirit ensin 
kahdesti, sitten kolmesti vuodessa, 
pääsääntöisesti Santahaminassa 

aina kesään 1952 asti. Leireille 
osallistuivat Suomen ilmatorjun-
tajoukko-osastot sekä jalkaväen 
ilmatorjuntayksiköt. Leirijoukot 
majoittuivat Papinlahden kentän 
ympärille ja entiselle 300 metrin 
ampumaradalle, joka sijaitsi nykyi-
sen Helsinki-simulaattorin hiekka-
kentällä. 

Vuonna 1949 käynnistettiin 
tiedustelut uuden ampuma-alueen 
löytämiseksi. Aluksi tutkittiin Han-
koniemen kärkeä. Seuraavana koh-
teena oli Rovajärven leirialue. Myös 
suuria järvialueita tiedusteltiin, 
muun muassa Haukivedeltä ja Tam-
pereen Näsijärveltä, joissa myös 
tehtiin ammuntoja. Turun Ilmator-
juntapatteriston komentajan, majuri 
Jarl Jarkan esityksen perusteella 
valittiin Lohtaja. 

Tykistön ammunnat 
1964–2005
Vuonna 1964 Suomenlinnasta Vaa-
saan siirtynyt Vaasan Rannikkopat-
teristo jatkoi ammuntoja Santaha-
minassa. Patteriston päätykkikalus-
tona olivat moottoroidut, 152 mm:n 
haupitsit (152 H 37). Vielä lokakuus-

Santahaminan 
ampumaratojen  
pitkä historia

Ilma-ammuntojen pääampumapaikkana oli Sahara. Rivieran hiekkapakoilta 
ammuttiin pinta-ammuntoja Haapasaariin. Santahaminassa oli tuliasemia 
myös Itälinnakkeella. Ajoittain tuliasemia oli muun muassa Santahaminan 
Eteläkärjessä, josta ammuttiin pitkin rantoja itään Lohikarille. IT-museo.

Vuosien ajan on Santahaminasta kuuluvat sotaväen äänet aiheuttaneet joillekin mielipahaa. Aika 
usein vaaleissakin asia on nostettu esille. Tällä hetkelläkin on menossa oikeusprosessi puolus-
tusvoimien toiminnan rajoittamiseksi Santahaminassa. Yleensä vedotaan, miten ammunnat ovat 
lisääntyneet. Oheinen artikkeli on katsaus Santahaminan ammunnoista ja ampuradoista Suomen 
itsenäisyyden ajalta. Artikkelin kirjoittaja everstiluutnantti evp. Jarmo Nieminen on tutkinut 
Santahaminan historiaa parin vuosikymmenen ajan ja julkaisut tutkimuksistaan useita kirjoja. 
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sa 1971 Vaasan Rannikkopatteristo 
osallistui Santahaminassa kevyillä 
kanuunoilla Suomenlinnan Rannik-
kotykistörykmentin ammuntoihin.

Tykistökoulussa harjoiteltiin 
liikemaaliammuntoja vuodesta 
1968 alkaen, jolloin Uudenmaan 
Prikaatin patteristo Tammisaaresta 
suoritti koeammuntoja Santahami-
nan Kissalammen hiekkapakoilta. 
Ammunnoissa testattiin, miten 
hyvin kenttätykkikalustolla kyetään 
liikeammuntaan merelle. Testaukset 
jatkuivat usean vuoden ajan. Prikaa-
tin patteriston kalustona olivat 107 
mm:n kanuunat (107 K 10/13). 

Rannikkotykistökoulun ampu-
maleireillä kadeteista, reser-
viupseerikurssista ja Isosaaren 
tykkimiehistä muodostettu har-
joituspatteri ampui Santahaminan 
Leipuriniemen kallioasemista. 
Toisena ampumapaikkana käytet-
tiin Santahaminan Itälinnakkeen 
(Kaakkoisniemen) linnoitettuja pat-
teriasemia. 1970-luvulla ammuttiin 
usein Itälinnakkeen 76 mm:n pat-
terilla (76 ItK 31). Maalialueena oli 
mm. Isosaaren Peninniemen kärki. 
Vuonna 1978 ammunnat siirrettiin 

Itälinnakkeelta Kuivasaareen.  
Rannikkotykistökoulun kaksi 

kertaa vuodessa pidetyt viikon 
mittaiset ampumaleirit jatkuivat 
Santahaminassa Kissalammen 
hiekoilta. Vuonna 1990 kurssit 
ampuivat 76 mm:n lavettihaaraisilla 
kenttätykeillä (76 K 36) ja vuo-
desta 1991 alkaen myös 130 mm:n 
kanuunoilla (130 K 54). Laukausten 
määrät kasvoivat 1970-luvun lopun 
muutamasta kymmenestä noin 150 
laukaukseen kurssia kohden.

Rannikkotykistökoulu yhdis-
tettiin Merisotakouluun vuonna 
1998. Viimeinen Merisotakoulun 
ammunta 130 K 54 -tykkikalustolla 
tehtiin 1998 joulukuussa. Käytössä 
oli 350 kranaattia.

Toistaiseksi viimeinen tykki-
ammunta toteutettiin AALTO 
-sotaharjoituksessa vuonna 2004. 
Tuolloin Uudenmaan Prikaatin 
muodostama patteristo ampui San-
tahaminan hiekoilla kolmetykkisellä 
130 mm:n tykkipatterilla (130 K 54).

Jalkaväkijoukkojen 
ammunnat 
1920-luvulla Santahamina vakiin-

tui pääkaupungin jalkaväkijoukko-
jen kolme kuukautta kestäneiden 
kesäleirien pitopaikaksi. Leirien 
ohjelmassa oli ammuntoja. Kehitet-
täessä suomalaisia kranaatinheitti-
miä 1930–1940-luvuilla suoritettiin 
Santahaminassa koeammuntoja ke-
vyellä ja raskaalla heittimellä. Maa-
lialueina olivat erityisesti Saharan 
lentokentän itä- ja kaakkoisreunat.

Jatkosodan jälkeen koulutuskäy-
tössä olleet jalkaväkitykit kuuluivat 
saaren jalkaväkijoukkojen ja Maa-
sotakoulu–Kadettikoulun aseis-
tukseen. 37 ja 45 mm:n panssarin-
torjuntatykit olivat jalkaväkilinjan 
kadettien koulutusaseina vielä 1980-
luvun puolivälissä. Ampupaikkana 
oli Kupu-tukikohta.

Kranaatinheitinammunnat olivat 
laajimmillaan 1980-luvun lopulla 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
kouluttaessa henkilöstöä lukuisiin 
keveisiin ja raskaisiin kranaatin-
heitinyksiköihin ja Kadettikoulun 
kranaatinheitinlinjojen ampuessa 
Santahaminassa. Käytössä oli 
vielä tuolloin suuret määrät sodan 
aikaisia kranaatteja ja tehokranaat-
teja. Kranaatinheitinammuntojen 

maalialueina käytettiin Suurlahden 
rantoja ja Haapasaaria sekä Selkä-
luotoa. Ammunnat vähenivät mer-
kittävästi 2000-luvun alussa Kaartin 
Jääkärirykmentin siirtyessä koulut-
tamaan kaupunkijääkäriyksiköitä 
ja kadettien jalkaväkiammuntojen 
siirtyessä Maasotakoulun johtamille 
koulutusjaksoille. 

1950-luvulla Santahaminassa 
toimineen JP 2:n kuului kranaa-
tinheitin-, panssarintorjunta- ja 
panssarivaunujoukkue. 1960-luvun 
alussa korvasivat kevyet (55 S 
55) ja raskaat singot (95 S 58–61) 
panssarintorjuntatykit panssarin-
torjuntajoukkueiden kalustona. 
Vaunujoukkue lakkautettiin vuonna 
1965. Organisaatiomuutokset joh-
tivat raskasasejoukkueiden määrän 
ja niiden ammuntojen kasvamiseen 
Santahaminassa. 

Kevyiden sinkojen koulutus-
käyttö päättyi 1980–1990-lukujen 
vaihteessa. Asejärjestelmä kor-
vattiin raskailla kertasingoilla 
(112 RSKES APILAS). Viimeinen 
Kaartin Jääkärirykmentin koulut-
tama raskassinkojoukkue valmistui 
vuonna 2012. 

1990-luvun alussa tulivat 12,7 
mm:n ilmatorjuntakonekiväärit 
koulutuskäyttöön. Vuonna 1993 
Kaartin Pataljoonassa otettiin käyt-
töön venäläisvalmisteiset 30 mm:n 
kranaattikonekiväärit (AGS-17), 
jotka korvattiin kymmenen vuotta 
myöhemmin Heckler & Kochin 
valmistamilla 40 mm:n kranaattiko-
nekivääreillä (40 KRKK).

Aiemmin kadettien opetusoh-
jelmaan kuuluivat Santahaminassa 
suoritettavat ammunnat kaikilla 
jalkaväen käytössä olleilla aseilla. 
Ryhmän ja joukkueen perusam-
munnat suoritettiin Santahaminan 
Kupu-tukikohdassa vuoteen 2000 
asti. Nekin siirrettiin upseerikoulu-
tuksen uudistuessa Lappeenrannan 
Maasotakoulun opetusjaksoille. 

Kivääriampumaradat
Itsenäisyyden alkuajoista 1950-lu-
vun loppupuolelle asti varsinaiset 
kivääriampumaradat olivat 300 
metrin mittainen Kadettikou-
lun ampumarata Santahaminan 
pohjoisrannalla ja lentokentällä 
sijainnut Jääkäripataljoonan am-
pumarata. Lisäksi käytössä oli aika 

Vuosina 1919–1921 Santahaminassa toimineen Hyökkäysvaunurykmentin 
ampumakenttänä oli Saharan hietikot. SA-kuva.

Rannikkotykistökoulu aloitti vuonna 1970 varusmiessaapumiserittäin toistuvat 
tykistöammunnat. Santahaminan Leipurinniemen eteläreunan kallioille 
pultitettiin tykkien perustat vuonna 1969. Ensimmäiset Rannikkotykistökoulun 
tykkiammunnat Santahaminassa toteutettiin seuraavan vuoden helmikuussa 
nelitykkisellä 76 mm:n ilmatorjuntakanuunapatterilla. Kuva Jarmo Suikkari.

Oman lisänsä Santahaminan panssarivaunuammuntoihin toi 1980-luvun 
alkuvuosiin asti Kadettikoulun panssarivaunuosaston toiminta. Vaunuja käytettiin 
kadettien ammunnoissa ja näytöksissä tulitukitehtävissä. Vuoteen 1983 asti oli 
käytössä kolme BTR–60 -miehistönkuljetusvaunua, joissa jokaisessa oli raskas 
14,5 mm:n konekivääri. Aiemmin vaunuosastoon kuului kaksi Comet-vaunua ja sitä 
ennen 1960–1970-luvuilla kaksi Charioteer-vaunua. Kuvan englantilaisen Cometin 
pääaseena oli 77 mm:n tykki. Kuva Jarmo Suikkari.

Kupu-tukikohta on ollut myös panssarintorjuntamiesten tärkeä koulutuspaikka vuosikymmenten ajan. Kuva Jarmo 
Suikkari vuodelta 1977.
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ajoin Ilmailuvarikon viereinen ki-
vääriampumarata. (Siis nykyisen 
Helsinki-simulaattorin itäpuoleinen 
hiekkakenttä). Pienempiä pistooli- 
ja pienoiskivääriampumaratoja oli 
Papinlahdessa ja Vesitorninmäen 
pohjoisreunaa vasten.

Tykistön koeampumaradaksi oli 
rakennettu Lehmäsaaresta alkava, 
Santahaminan pohjoisrannan met-
sään raivattu ampuma-aukko ja 
kallioon louhittu maalikatos. 

Vuonna 1957 valmistui 150 ja 300 
metrin kivääriradat sisältävä Kesku-

sampumarata saaren eteläreunalle. 
Kummallakin radalla oli 40 ampu-
mapaikkaa. Santahaminan ampu-
maratoja täydennettiin vuonna 
1963, kun Kadettikoulun 60-paik-
kainen, kolmiosainen pistoolirata 
valmistui Pistoolikukkulan juurelle.

1950-luvulle asti toteutettiin 
taisteluammuntoja pitkin Santaha-
minan itä- ja etelärantoja jalkavä-
kijoukkojen eri aseilla. 1960-luvun 
alussa raivattiin jääkärijoukkueen 
ammuntoja varten noin 200 metrin 
levyinen ja 500 metrin syvyinen 
ampuma-alue Santahaminan itäran-
nan lähimetsään. Ampuma-alueen 
nimeksi tuli Kupu-tukikohta. Alue 
vakiintui Santahaminan päätaistelu-
ammuntapaikaksi.

Kadettikoulun kivääriradan, 
Kupu-tukikohdan ja Keskusampu-
maradan rajaamasta Santahaminan 
itärannasta muodostui taisteluam-
pumarata-alue suojametsineen. 
Alueen rajaus on säilynyt muuttu-
mattomana nykypäiviin asti. 

1970-luvun alussa oli Kissa-
lammen eteläpuolisella harjanne-

alueella käytössä lähes kilometrin 
mittainen liike-ammuntarata sin-
kojen sisäpiippuammuntoja varten. 
Kupu-tukikohdan rinnalle valmistui 
vuonna 2000 kaksikerroksinen 
ampumatalo asutuskeskuksessa 
tapahtuvan puolustusammunnan 
simuloimiseksi. Taisteluampuma-
rata-alueella ammuntapaikat ovat 
vaihdelleet vuosikymmenten kulu-
essa.

Santahaminan Erämiehet ry 
perustettiin vuonna 1969. Yhdis-
tys sai luvan skeet-haulikkoradan 
rakentamiseen Santahaminan 
Suurlahden etelärannalle ja hirvi- 
sekä villikarjuradan rakentamiseen 
Santahamina etelärannalle. Radat 
rakennettiin vuosina 1971–1972. 

Hir v iradan eteläpuolel le 
valmistui vuonna 1982 laaja 
ilmatorjunta-ampumarata Itä-
Helsingistä tuodusta kalliolouheesta 
ja täyttömaasta. Kadettikoulun rata 
lyhennettiin 1990-luvun alussa 150 
metrin radaksi.

Vuosina 1986–1987 valmistui 
viranomaisrata eli lyhyen matkan 

ampumarata Kadettikoulun ampu-
maradan eteläpäähän ja riistamaali-
rata Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
ampumaratojen eteläpuolelle. 
Vuonna 1998 valmistui trap-rata.  

SOTAHISTORIALLISET MATKAT 2015
Eversti, sotatieteen emer.tri, Sampo Ahto:

14.-18.4 Jääkärien Jäljillä 100 v. matka    495 €

20.-25.4 Normandian maihinnousu  1254 €

18.-23.8 Pietarin alueen taistelupaikat   767 €

Prikaatikenraali Asko Kilpinen:

8.-9.5 Viipuri ja Viipurinlahti kesällä 1944   330 €

8.-10.9 Sotahistoriallinen matka Ahvenanmaalle   389 €

Kenraaliluutnantti, VT Pentti Lehtimäki:

19.-20.5 Naissaari ja Paldiski    295 €

7.-13.7 Matka muinaiseen Venäjään   599 €

29-31.7 Suomalaiset Viron vapaussodassa ja Setumaa   389 €

Sotahistorioitsija, res.ylil, KTM Göran Lindgren:

23.-25.5 Itä-Viro, Narva ja Sinimäet    398 €

13.-14.6 Viipurin katastrofista torjuntavoittoon   325 €

Eversti, fil.tri Kari Miekkavaara:

22.-26.9 Sotahistoriaa ja shampanjaa (D, B, F, LUX)  1197 €

Sotahistorioitsija, erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi:

2.-3.5 Viipuri 1918    337 €

17.-19.7 Matka Laatokan Karjalaan ja Petäjäsaareen   505 €

6.-11.8 Kulttuuria ja sotahistoriaa Vienan Karjalassa   782 €

29.-31.8 Talvisodasta 75 v-kohtalonpaikkoja Kannaksella   415 €

Sotahistorioitsija, res.kapt, FM Juhani Vakkuri:

27.-31.5 Äänisen ja Laatokan ympäri   621 €

4.-7.9 Kantalahti-Murmansk-Petsamo-Ivalo   542 €

 Varaukset ja tiedustelut

Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat 09-444774, 

myynti@vihdinliikenne.fi   www.vihdinliikenne.fi
Matkat puolihoidolla, varaukset ja kyselyt Vihdin Liikenne Oy 09-444774 

vihdin.liikenne@clarinet.fi ja www.vihdinliikenne.fi

Syksyn 2013 sotahistorialliset matkamme

Liettuan pääkaupungit kenrl Pentti Lehtimäki 8.–12.8. 475 €

Itä-Karjala ja Kizhin saari FM Juhani Vakkuri 8.–12.8. 632 €

Sotahistoriallinen matka Itä-Viroon KTM Göran Lindgren 10.–11.8. 288 €

Vanha Venäjä, Novgorod ja Tartto kenrl Pentti Lehtimäki 15.–19.8. 571 €

Vienan Karjala ja Solovetski FM Juhani Vakkuri 16.–19.8. 590 €

Helsinkiläispojat Kannaksella KTM Göran Lindgren 17.–19.8. 404 €

Normandian maihinnousu ev Sampo Ahto 19.–24.8. 1248 €

Murmansk-Petsamo FM Juhani Vakkuri 4.–7.9. 563 €

Torjuntavoitto Kannaksella KTM Göran Lindgren 7.–10.9. 469 €

Volgan risteily kenrl Pentti Lehtimäki ja komdri Seppo Kanerva 19.–29.9. 1980 € 

Berliini ev Sampo Ahto 22.–25.9. 835 €

Jarmo Nieminen tunnetaan 
Helsingissä aktiivisena kuvaa-
jana, kirjailijana ja kunnallis-
vaikuttajana. Hän on kaupun-
ginvaltuutettu, joka puolustaa 
Santahaminaa, puolustusvoi-
mien ja reservin tulevaisuutta. 
Luonto on miehelle sydämen 
asia. Hänen kirjansa Aarresaa-
ret – Helsingin saariston usko-
maton luonto valittiin vuoden 
2014 luontokirjaksi. Nieminen 
on ehdolla kevään 2015 edus-
kuntavaaleissa Helsingissä 
kokoomuksen riveissä. Jarmo 
Nieminen on toiminut pitkään 
Helsingin Reservin Sanomien 
avustajana.(toim.)

Kirjoittajalla kivääri on reservissä vaihtunut kynään ja kameraan. Maakun-
takomppanian hyökkäysammunta on juuri päättynyt Santahaminan Kupu-
tukikohdassa. Kuva Ismo Tuormaa 18.3.2012.

Tänä vuonna valmistuu Keskusampumaradan vanhojen ratojen modernisointi ja uusien ratojen laajennukset. Käyttöön 
tulee kaksi 40-paikkaista 150 metrin kiväärirataa, yksi 40-paikkainen 300 metrin rata ja pistoolirata. Uudistukset 
mahdollistavat Santahaminan pohjoisosista rata-ammuntojen siirtämisen Keskusampumaradalle. Kuvat Jarmo Nieminen 
10.1.2014 ja 28.1.2015.
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Neuvostoliiton hajoaminen 
toi suuren muutoksen 
vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen. Presidentti Mauno 
Koiviston johdolla Suomen 
hallitus irtisanoi 21.9.1990 
yksipuolisesti YYA-sopimuksen, 
ja sen rajoitteet saivat mennä 
historian romukoppaan. Kun 
samalla päivämäärällä Suomen 
hallitus päätti, että Pariisin 
rauhansopimuksen sotilaalliset 
artiklat ovat muuttuneessa 
kansainvälisessä tilanteessa 
jo menettäneet merkityksensä 
ydinaseita koskevaa kieltoa 
lukuun ottamatta, Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys ry:n (MPK 
ry) perustaminen sai alkusysä-
yksen. Muutokset näkyivät heti 
myös Sissien toiminnassa. Oli 
aika siirtyä varjosta valoon.  

Teksti: Antti Rautiainen

Näin lukee Stadin Sissien 50-vuo-
tishistoriikin kannessa, jossa betoni, 
halkeamasta esiin tuleva havu sekä 
valo kuvaavat vahvasti sisältöä. Se 
on teos, joka kertoo pääosin Stadin 
Sissit-kerhoyhtymän eli Helsingin 
Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissi-
osasto ry:n toiminnasta vuosilta 
1990-2012,  mutta vähän myös yh-
distysten 30 ensimmäisestä vuo-
desta. Vuonna 1989 julkaistu, Sissi-
kerhon 30-vuotisjuhliin valmistu-
nut historiikki kertoo tarkemmin 
vuosista 1959-1989. Nyt julkaistuun 
teokseen on tehty lyhennelmä nois-
ta vuosista, mutta onpa kirjaan saa-
tu uuttakin historiaa tuolta ajalta, 
kun kaikkea ei silloin voinut vielä 
kirjoittaa. Samalla on tarkennettu 
Sissiosaston alkuvuosien historiaa, 

joka edellisessä teoksessa jäi kirjoit-
tamatta.

 Historiikkiin kerättiin hartaasti 
tekstejä sekä kuvamateriaalia, josta 
eritoten voinee mainita videot. 
Kaikki oleellinen, mutta varsinaisen 
kirjan ulkopuolelle jäänyt materiaali 
taltioitiin DVD:lle, joka luovute-
taan historiikin mukana. Näin on 
pyritty välttämään sitä, että mikään 
nyt kerätty materiaali häviäisi laa-
tikkojen pohjalle. Varsinkin Jyri 
Favorinin taltioimat ja editoimat 
videoleikkeet 80- ja 90-luvuilta ovat 
historian kerrontaa parhaimmasta 
päästä, ja ne varmasti kiinnostavat 
aikalaisia osallistujia, mutta muita-
kin. Itse kirjassa historiaa kerrotaan 
puheenjohtajien kirjoittamana, 
mutta myös neljän toimikunnan 
sekä aktiivisten kouluttajien sekä 
vastuullisten muistiinpanojen 
kautta, kuvia unohtamatta. Kaiken 
kaikkiaan kuvamateriaalia kerättiin 
useita tuhansia kuvia. Historiikista 
tuli 264-sivuinen teos, joka jatkaa 
edellisen teoksen historiaa, ja 
samanmuotoisena sekä –oloisena 
sopii sen viereen kirjahyllyyn.

Historiikin tai historiateoksen 
tekeminen on lähestulkoon aina 
pitkä, vaativa prosessi. Tämän 

teoksen loppuun saattaminen kesti 
reilut kuusi vuotta. Tekeminen 
aloitettiin hyvissä ajoin ennen 
Helsingin Sissikerho ry:n 50-vuotis-
juhlia vuonna 2008. Voisipa sanoa, 
että jo 8.7.2007, jolloin Sissikerhon 
50-vuotisjuhlien suunnittelu aloitet-
tiin. Työtä tehtiin välillä tulokselli-
semmin ja välillä hitaammin. Tuon 
ex-puheenjohtajien Tapio Jaakko-
lan ja Jarno Skogmanin pitämän 
palaverin jälkeen kokoonnuttiin 
Sissihistoriikin parissa kirjatusti 114 
kertaa – saattoi olla enemmänkin – 
niin, että pelkissä työpalavereissa, 
joissa on ollut 2–11 osallistujaa, 
saatiin aikaiseksi 870 miestyötun-
tia. Näiden palaverien lisäksi pitää 
muistaa vielä lukemattomat puhe-
linpalaverit, sähköpostiviestittelyt, 
ja tietty raaka toimituksellinen työ. 
Kun sisällöstä oli päästy yksimie-
lisyyteen, aineiston saamiseksi 
on käytetty yksittäisten sissien ja 
sissien ystävien aikaa huikea määrä. 
Voi vain ihmetellä sitä motivaation 
määrää, mikä on pitänyt tämän 
prosessin hengissä. Iso kiitos myös 
ulkopuolisille kirjoittajille sekä ter-
vehdyksensä osoittaneille – vaikka 
tervehdyksistänne on jo kulunut 
aikaa, kirjoittamanne lämmittävät 

sissin sydäntä!
Tätä on vapaaehtoinen työ - teki-

jöitä ei ole koskaan liikaa. Stadin 
Sissien historia on valtakunnallises-
tikin sen verran mittava, että työtä 
on kuitenkin uutterasti ja päättä-
väisesti jatkettu asetettua tavoitetta 
kohti. Suuri kiitos kaikille työn lop-
puun saattamiseen osallistuneille!

Stadin Sissien toinen historiateos 
on nyt valmis, Helsingin Sissiosasto 
ry:nkin juhlittua jo aikaa sitten 
50-vuotisjuhlavuottaan. Tuohon 
vuoteen 2012 päättyy tämän teok-
sen historia, reilun 20 vuoden 
ajanjakso. Yhteinen historiateos 
korostakoon sitä, että Stadin Sissit 

toimivat sotilasarvoon katsomatta 
yhdessä, toivottavasti jonain päi-
vänä samassa yhdistyksessä.

Työ vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen eteen jatkuu. Haluamme 
uskoa, että tämän teoksen ja Stadin 
Sissien kokemuksien avulla saamme 
yhteistä asiaamme vietyä eteenpäin 
- kokonaismaanpuolustusta aina 
vain tehokkaampaan ja uskottavam-
paan suuntaan. Haluamme uskoa, 
että tämä prosessi ei ollut turhaa 
em. päämäärän tavoittelussa.

PS. Historiikkia saa kysyttyä 
yhdistysten puheenjohtajilta Antti 
Braxilta ja Kimmo Lohmanilta.

Stadin Sissit – varjosta valoon

Stadin Sissien monivuotinen aktiivi Reino Jokisalo antoi merkittävän 
panoksen Sissien 50-vuotishistoriikin tekemiseen. Ennen viimeistä matkaansa 
hän ehti Sissihistoriikin tekemisen lomassa käydä kumppaninsa Carolan 
kanssa toisella puolella palloa.

 Stadin Sissien 
historia on valta-
kunnallisestikin 
sen verran mittava, 
että työtä on 
kuitenkin uutterasti 
ja päättäväisesti 
jatkettu asetettua 
tavoitetta kohti.

Stadin Sissit on ollut aktiivisessa roolissa, kun esikuntatyöskentelyn kursseja 
on valmisteltu.Sissit ovat metsässä kotonaan.
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Ampumatoimintaa
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi 
Puheenjohtaja ltn Veijo Rautio > Varapuheenjohtaja maj Timo Niiranen

Helsingin Reserviläispiirien  
Ilma-aseiden MESTARUUSKISAT 2015
Tiistai 17.3.2015: Erä1: klo 14.30. Erä 2: 16.00. Erä 3: 17.30
Torstai 19.3.2015: Erä 1: 16.30

Koelaukaukset alkavat ilmoitettuna aikana, kilpalaukaukset 15 minuuttia myöhemmin, ole 
ajoissa paikalla. Kilpalaukausten ampuma-aika on yksi tunti. Varaa vuorosi ja ilmoittaudu 
viimeistään 9.3.2014 Seppo Laitakarille mieluiten sähköpostilla: seppo.laitakari@pp.inet.fi 
tai puhelin 050-4626780.

Radalla toimitaan seuraavasti: kilpailun valvoja kertoo ampumapaikkasi. Valmiita tauluja, 
joissa on koetaulu merkitty on taulutilassa. Kirjoita nimesi tauluun, joko ennen tai jälkeen 
ampumisen.  Kirjoita tuloskorttiin nimesi, sarja ja yhdistys (sarjat H, H50, H60, H70, H75, D 
ja D50). Maksa taulumaksu käteisellä 3,0 e. Kiväärillä ammutaan kaksi laukausta tauluun, 
pistoolilla ammutaan viisi laukausta tauluun.

Kun olet ampunut odota, että vasemmalla ja oikealla puolella olevat ampujat ovat myös 
valmiit, sen jälkeen voi ampumatarvikkeet kerätä pois, häiritsemättä muita ampujia. Jätä 
taulut tulkattavaksi, liitä tuloskortti klemmarilla kiinni tauluun. Tulos lasketaan myös 
normaaliksi sarjakilpailun tulokseksi ja taulutuomari merkitsee sen kirjaan, jos tauluja ei 
ole tarkastettu ennen lähtöäsi.  Halutessasi sähköpostitse tulokset näistä kisoista kirjoita 
osoite kortin kääntöpuolelle. Kilpailupäivinä ei ole muuta ammuntaa. 

Tervetuloa mukaan – piirien ampumatoimikunta

Kolmena viime keväänä järjestetty kahdek-
san sillan marssi sai osanottajilta kehuja 
ja muilta kyselyitä sen verran, että se on 
päätetty järjestää jälleen kerran kaikille 
avoimena. Matka on runsaat 20 km. Matkan 
varrelle on järjestetty Kesäyön marssin 
tyyliin huoltoa, johon peritään osallistumis-

maksu. Marssin lähtö Töölöstä lauantaina 
23.5. Lisätietoja myöhemmin keväällä.
 Lisätiedot: Antero Jauhiainen 
 050 368 3539

AMPUMATOIMINTAA 2015
Ampumatoiminnan alkua aikaistetaan tulevalla ampumakaudella lähes 

kuukaudella eli 10.3.2015 sotilaspistoolin pika-ammunnan sarjakilpailun 

avauksella. Sarjakilpailujen osakilpailuja on kummassakin lajissa 15 kpl. 

Mestaruuskilpailut ammutaan pienoispistooli / urheilupistooli maanantai-

na 1.6.2015 ja isopistooli maanantaina 8.6.2015. Pistoolin pika-ammunnan 

mestaruus ratkotaan tiistaina 18.8.2015 ja sotilaspistoolin pika-ammunnan 

tiistaina 11.8.2015. Kevätkauden tulosten perusteella valitaan edustajat ja 

joukkueet elokuun mestaruuskilpailuihin Utin Tyrriin. RUL ja Reserviläis-

liitto ovat yhdistäneet mestaruusammunnat yhdeksi kilpailuksi.  

HUOM! Ilmoittutumiskäytäntö on muuttunut vuonna 2015. Enää 

saarelle ei pääse pelkällä jäsenkortilla, vaan jatkossa nimilista 

toimitetaan portille jokaiselle vuorolle erikseen. Jos aiot osallistua 

vuoroille vuonna 2015, ilmoittaudu ENNEN kauden alkua osoittee-

seen pistoolivuoro@hrup.fi. Ilmoita koko nimesi ja syntymäaikasi 

sekä mahdollinen autosi rekisterinumero. Saat sitä kautta tarkem-

mat ohjeet. Vuorolle voi ilmoittautua myös kesken kauden, kuiten-

kin viimeistään edellisen viikon torstaihin klo 14:45 mennessä.

Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResp, ampumaohjelma kaudella 

2015. Kaartin JR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ampuma-aika on tiis-

taisin kello 17 - 21.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA

ti 17.3.2015 rata 2 ja 3  ti 10.3.2015 rata 2 ja 3

ti 31.3.2015 rata 2 ja 3  ti 24.3.2015 rata 2 ja 3

ti 14.4.2015 rata 2 ja 3  ti 7.4.2015 rata 2 ja 3

ti 28.4.2015 rata 3  ti 21.4.2015 rata 2 ja 3

ti 12.5.2015 rata 2 ja 3  ti 5.5.2015 rata 2 ja 3

ti 26.5.2015 rata 2  ti 19.5.2015 rata 3

ti   9.6.2015 rata 3  ti  2.6.2015 rata 2 ja 3

ti 23.6.2015 rata 2 ja 3  ti 16.6.2015 rata 2 ja 3

ti  7.7.2015 rata 2 ja 3  ti 30.6.2015 rata 2 ja 3

ti 21.7.2015 rata 2 ja 3  ti 14.7.2015 rata 2 ja 3

ti 4.8.2015 rata 2 ja 3  ti 28.7.2015 rata 2 ja 3

ti 1.9.2015 rata 2 ja 3  ti 25.8.2015 rata 2 ja 3

ti 15.9.2015 rata 2 ja 3  ti 8.9.2015 rata 2 ja 3

ti 29.9.2015 rata 2 ja 3  ti 22.9.2015 rata 2 ja 3

Pistooli-pika mestaruuskilpailu              ti 18.8.2015 rata 2 ja 3

Sotilaspistooli-pika mestaruuskilpailu    ti 11.8.2015 rata 2 ja 3

Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraavasti:

pienoispistooli ma 1.6.2015 kello 17.30 - rata 2 ja 3

isopistooli ma 8.6.2015 kello 17.30 - rata 2 ja 3

Mukaan tarvitaan siis joka vuorolle aseen hallussapitolupa, ampumava-

kuutus / SAL:n lisenssi sekä henkilöllisyystodistus. Kilpailuaika radalla on 

klo 17.00 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen 

kilpailun alkua.  Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija.  Ota mukaan 

tasaraha sekä omat patruunat ja paikkalaput. Kilpailuissa sovelletaan 

seuraavaa sarjajakoa: H - H50 - H60 - H70 – H75 – H80 - D - D50. Joukkueen 

muodostaa saman kerhon kolme jäsentä. Joukkue ilmoitetaan ilmoittau-

tumisen 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-urheilu-

pistooli, laukaisuvastus 1 kg

 Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpai-

lulaukausta 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 kään-

nön välissä on lippaan vaihto. Lipastus aina 6+4.

 Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodosta-

vat kukin erikseen sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta 

laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen. Mestaruuskilpailujen 

tulokset huomioidaan sarjakilpailuun. Kysymyksiin vastaa Seppo Laitakari 

puhelin 050 4626 780 ja sot.pist.pikan osalta lajivastaava Timo Mikkonen 

puhelin 0400 607 590. Sähköposti pistoolivuoro@hrup.fi

Maanantaimarssit,  
sählyvuorot ja 
nitrojumpat 
Maanantaimarssit marssitaan koko kevään 
ajan maanantaisin. Noin 10 km lenkki. Ei eril-
listä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. 
Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkki-
paikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys 
ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi 
kaverisi liikkumaan. Tervetuloa maanantai-

marssille!  
 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 järjeste-
tään harjoitussalilla InttiStoren takatiloissa. 
Sisään pääset painamalla ovikelloa. Osoite: 
Töölöntorinkatu 2. Monipuolisuutta jump-
paan saatiin piirien hankkimilla kahvakuu-
lilla. Harjoitus joka perjantai klo 18-19.30 
Lisätiedot: Seppo Kulonen 0400-387547.

Helmi-maaliskuun ratavuorot

Vuoro / 4€ pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero
HELMIKUU
pistooli r2 7.2.2014 klo.12-16 pist2 viikkovuoro 1.2.2014 0400-15 12046
Talviharjoitus Asekäsittely 1 ja 2 14.2.2014 klo.8-16 AS1 ja AS.2 Kurssi 8.2.2014 0400 15 12048
Talviharjoitus Asekäsittely 2 21.2.2015 klo.8-16 AS.2 Kurssi 18.1.2015 0400 15 12049
Vääpelikilta koulutuspäivä 28.2.2015 klo.12-16 pist2 Kurssi 22.2.2014 0400 15 12050
Talviharjoitus Asekäsittely 2 28.2.2015 klo.8-16 AS.2 Kurssi 22.2.2015 0400 15 12051

MAALISKUU
Kevätharjoitus Asekäsittely 1 7.3.2015 klo10-16 AS.1 Kurssi 1.3.2015 0400 15 12052
kivääri150m 7..3.2015 klo.8-12 keskusA150m viikkovuoro 1.3.2015 0400 15 12091
kivääri300m 14.3.2015 klo.8-17 keskusA300m viikkovuoro 8.3.2015 0400 15 17092
SRA-Kurssi / Vantaa (Korkalainen) 14-15.3.2015 klo.8-16 La,SuPist2 , As1 viikkovuoro 8.3.2015 0400 15 12126
kivääri150m 21..3.2015 klo.8-12 keskusA150m viikkovuoro 15.3.2015 0400 15 12093
Reserviläisase kilpailu Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, 28.3.2015 klo.8-17 pist,3, 150m Kilpailu 22.3.2015 0400 15 12123

Ohjeet:
Ampumavuorot ja kurssit ovat Santahaminan ampumaradoilla ohjattuja tapahtumia.
Laina-aseen tarvitsijat ilmoittaa, ilmoittautumisen yhteydessä ratavuorolle@luukku.com seuraavasti:
Otsikko : ampumavuoro x päivämäärä ja laji kivääri, pistooli, tai ko kurssi
Tarvitsemansa patruuna määrä 50kpl, 100 kpl hinnat 20 euroa, 40 euroa jne.. Vain ohjeessa olevat määrät nämä laskutetaan tarvitsevalta.
Hinnat sisältää laina-aseen, suojavarusteet, aseenhuollon + muun materiaalin kulloinkin.
Kurssit pääsääntöisesti hinnat ilmoitetulla tavalla muutokset mahdollisia johtuen hinta muutoksista ylöspäin.
Tarkemmat ohjeet kyseessä olevan kurssin / tapahtuman / vuoron tiedoissa.
HUOM. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ KAIKKI ILMOITTAUTUU, TÄSSÄ EI OLE VAIHTOEHTOJA OLEMASSA. 
Täten asiat hoituu niiden määritteiden mukaisesti mitä meille on annettu

Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi
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Meillä peset edullisesti
matot, täkit, peitot ja 
petauspatjat, kaikki 
kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai 
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

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

Kahdeksan sillan marssi 
Töölössä lauantaina 23.5.
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SENIORIUPSEERIT
 

Kerhon hallitus kiittää jäsenistöä 
aktiivisesta osallistumisesta järjes-
tämiimme tilaisuuksiin ja tapah-
tumiin vuonna 2014. Myös tänä 
vuonna kerho järjestää  tapahtumia 
ja matkoja. Tiedottaminen niille 
jäsenillemme, joilla ei ole käytös-
sään nettiyhteyksiä, vaikeutuu tänä 
vuonna, koska Helsingin Reservin 
Sanomat paperimuotoisena ilmes-
tyy vain neljä kertaa vuoden aika-
na.  

Kerhon hallitus vuonna 2015: 
Seppo Kulmala, puheenjohtaja, 
Pertti Reijonen, varapuheenjohtaja, 
Mauno von Fieandt, talousvas-
taava, Ahti Pohjonen, sihteeri, 
Seppo Mansukoski, Göran Lind-
gren ja Henri Tilli. 

Kerhon  sihteerinä ansiokkaasti 
yli 10 vuoden ajan  toiminut Pentti 
Uosukainen luopui sihteerin tehtä-
västä ja uudeksi sihteeriksi valittiin 
Ahti Pohjonen. Ahdin yhteystiedot: 
sähköposti: ahti.i.pohjonen@gmail.
com, puhelin: 040-5224401.

Ter vetuloa osal l istumaan 
kevään tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

18.2. klo 17.00 Perinteinen vie-
railu Danske Bankissa, Kaupintie 3, 
Helsinki, Lassila, jossa aiheena on 
yleinen taloudellinen tilanne sekä 
kerhoesitelmä, Göran Lindgren: 
Talvisodan Ässä-rykmentti. Ilmoit-
tautumiset 14.2. mennessä: skul-
mala48@gmail.com tai puhelimitse 
040 586 9252   

19.3. kello 13.00 kerhon kevät-
kokous Katajanokan Kasinolla. 
Klo 14.00 Kokousesitelmä, Sampo 
Ahto: Talvisota päättyi Moskovan 
pakkorauhaan 1940; talvisodan 
henki, sodan hinta ja rauhansopi-
muksen seurauksena jatkosodan 
siemen. Ilmoittautumiset 14.3. 
mennessä: skulmala48@gmail.com 
tai puhelimitse 040 586 9252    

28.4. klo 17.00–20.00 yritysvie-
railu LähiTapiolaan, Revontulen-
kuja 1, Espoo, Tapiola (hyvät julki-
sen liikenteen yhteydet, toimitalon 
yhteydessä autoille vieraspaikkoja). 
Esitelmät:  1. Isäntien puheenvuoro 
"Finanssikonsernin muodostu-
minen", 2. VTT, Maanpuolustus-
korkeakoulun dosentti, eversti 
evp. Pekka Visuri "Välirauhan aika 
1940–1941".    Ilmoittautumiset 
24.4. mennessä: skulmala48@
gmail.com tai puhelimitse 040 586 
9252   

Sotahistoriallinen retki 28.5.: 
Hankoniemi sodassa

Senioriupseerien kerhon retken 
asiantuntijaoppaana toimii sotahis-
torian tutkija KTM, ylil res Göran 
Lindgren. Vastuullinen matkan-
järjestäjä on Vihdin Liikenne Oy 
VL-Matkat.

08:00 Kokoontuminen ja lähtö 
Helsingistä Mannerheimin rat-
sastajapatsaan luota tilausbussien 
pysäkiltä. Ajamme Hankonie-
melle ja tutustumme Hangon 

rintaman 1941 kohteisiin: Skogby 
– Harparskog – linjaan, käymme 
Mannerheimin muistokivellä 
Harparskogissa ja päädymme Rin-
tamamuseoon Lappohjassa. Sieltä 
ajamme Hankoon, missä nautimme 
”Saaristolaispöytä”-lounaan På 
Kroken -kalaravintolassa. Lounaan 
jälkeen teemme kiertoajelun ja 
tutustumme vuokralaisen varus-
tuksiin Hangossa. Kiertoajelun 
päättää käynti Mannerheimin huvi-
lasaaren tuntumassa ja mahdolli-
suus omakustanteisiin kahveihin 
Neljän Tuulen Tuvalla.  Sen jälkeen 
lähdemme Hangosta ja ajamme 
kohti Helsinkiä Täcktomin, Tvär-
minnen ja Syndalenin kautta. Saa-
vumme Helsinkiin n. klo 20.

Bussiin mahtuu noin 40 henkeä, 
ja Senioriupseerien kerhon jäse-
nillä seuralaisineen on etuoikeus. 
Heidän lisäkseen kaikki Reserviup-
seeripiirin muiden kerhojen jäsenet 
seuralaisineen ovat tervetulleita.

Matkan hinta on 98 €, mikäli 
osallistujia on vähintään 30. Hin-
taan sisältyvät ohjelman mukaiset 
bussikuljetukset Vihdin Liikenne 
Oy:n turistibussilla, asiantuntija-
oppaan palvelut, Saaristolaispöytä-
lounas På Kroken -kalaravintolassa 
ja sisäänpääsy Lappohjan Rinta-
mamuseoon. Hintaan ei sisälly 
laskutuslisä 5 €/lasku eikä matkava-
kuutus.

Ilmoittautuminen matkalle 
27.4.2015 mennessä joko puheli-
mitse: 09 - 444 774 tai sähköpos-
tilla: paivi.packalen@vihdinlii-
kenne.fi

6.6. Reserviupseerikoulun 
95-vuotisjuhla Haminassa. Piiri 
järjestää bussikuljetuksen.

ESPOO–kaUNIaINEN 
RESERVIUPSEERIT

10. helmikuuta. Esitelmäilta. ETYJ 
puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka 
Kanerva (kok). Turvallisuuspolitiik-
ka ja vaalit. Kauniaisten kaupungin-
talo kello 19.00. Tilaisuus on avoin 
yleisölle.
10. maaliskuuta. Esitelmäilta. Kan-
sanedustaja Seppo Kääriäinen 
(kesk). Turvallisuuspolitiikka ja vaa-
lit. Kauniaisten kaupungintalo kello 
19.00. Tilaisuus on avoin ulkopuoli-
sille.
7. huhtikuuta. Yhdistyksen kevät-
kokous. Kaunisten kaupungintalo 
kello 18.00
7. huhtikuuta. Esitelmäilta. Puolus-
tusministeri Carl Haglund. Turvalli-
suuspolitiikka ja vaalit. Kauniaisten 
kaupungintalo kello 19.00. Tilaisuus 
on avoin ulkopuolisille.
19. toukokuuta. Hallituksen kokous 
Suomenlinnan upseerikerholla. Esi-
telmä: Jari Leskinen: Suomen ja Vi-
ron puolustusyhteistyö 1930-luvulla. 
Tilaisuus on avoin jäsenille. Lautta 
lähteen kello 1800. Ilmoittautumiset 
Jukka Knuuti  jukkaknuuti@gmail.
com, 040 7532751

 

HElSINgfORS SVENSka 
RESERVOffIcERSklUbb

Ett nytt verksamhetsår har bör-
jat och den nya styrelsen har in-
lett sitt arbete. Styrelsen består 
i år av Caspar von Walzel (ordf ), 
Dick Lundell, Jussi Hermunen, 
Axi Holmström, Edward Lundell, 
Richard Lundell, Joel Sjögren 

och Sofia Kuntsi. Klubben tackar 
varmt Rasmus Sundström och 
Mathias Björklund för den stora 
insats de gjort för klubben under 
sina år som ekonomiofficer res-
pektive sekreterare. 

Den årliga Officersbalen i Hel-
singfors går av stapeln den 21.3 
på Riddarhuset. Alla medlemmar 
borde ha fått en inbjudan antin-
gen per e-post eller per brev. Om 
Du inte fått din inbjudan ännu, 
vänligen kontakta Mathias Björk-
lund på info@hsrk.fi eller tel. 040 
570 6813. Ytterligare information 
finns på hemsidan och klubbens 
facebook-sida.

Medlemmarna kallas till vår-
möte måndagen den 23.3 kl 17.45 
på Skatuddens Casino, Marin-
gatan 1, Helsingfors. På mötet 
behandlas stadgeenliga ärenden. 
Efter mötet, kl 19.00 är det föred-
rag i Generalssalen. 

Skyttet fortlöper enligt gam-
malt mönster med pistolskytte i 
Luolan udda veckors torsdagar kl 
17-19. Frågor om skytte kan riktas 
till skytteofficerarna Axi (axi@
hsrk.fi) eller Jussi (jussi@hsrk.fi).

Aktuell information om klub-
ben finns på hemsidan www.
hsrk.fi och facebooksidan www.
facebook.com/hsrk.fi. Styrelsen 
nås per e-post på adressen info@
hsrk.fi. 

kaNTa-HElSINkI

Kevätkokous: Yhdistyksen sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään 
maanantaina 23.3.2015 klo 17:45 
Katajanokan Kasinolla Kenraali-
salissa. Kevätkokouksen jälkeen 
Kenraalisalissa on piirin järjestä-
mä esitelmätilaisuus alkaen klo 
19:00.

Ampumatoiminta: Yhdistyksen 
kevään sisäratavuorot jatkuvat 
normaalisti parittomien viikkojen 
keskiviikkoisin klo 17 19 Töölön-
torin radalla. Ratavuorolle pyyde-
tään ilmoittautumaan ennakkoon 
yhdistyksen ampumaupseereille 
(ampumaupseerit@khru.net).

Tiedotustoiminta: Yhdistyk-
semme tiedottaa sähköisesti, 
parhaiten saat tietoa uusista 
tapahtumista kotisivuiltamme. 
Seuraa myös Helsingin Reserviup-
seeripiirin tapahtumakalenteria 
(www.hrup.fi). Sähköpostilis-
tamme päivittyy Reserviupseeri-
liiton rekisteristä. Tarkistathan 
s postiosoitteesi ajantasaisuuden 
RULin kotisivuilta (www.rul.fi) 
kohdasta jäsenrekisteri > jäsentie-
tojen muutoslomake.

Yhteystiedot: www.khru.net. 
Puheenjohtaja Pirkka Jalasjoki  
(pirkka.jalasjoki@gmail.com); 
Sihteeri Heikki Hynynen (heikki.
hynynen@aalto.fi). Ampumaup-
seerit (ampumaupseerit@khru.
net).

lÄNSI-VaNTaa

Hyvää alkanutta vuotta jäsenillem-
me. Tänä vuonna Helsingin Reser-
vin Sanomat ilmestyy paperisena 
aikaisempaa harvemmin, minkä 
vuoksi pyrimme tässä kertomaan 
tärkeimpiä kohtia kevään ohjelmas-
ta.

Lauantaina 7.2. 2015 klo 10 on 
liikuntapäivä toimintakeskuksessa. 
Lajeina hiihto tai kävely. Tervetuloa.

Perjantai 13.3. klo 9 on Talviso-
dan päättymispäivän tilaisuus vete-
raaniaukiolla. Seuratkaa ilmoittelua.

Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.30 
on kerhon kevätkokous toiminta-
keskuksessa. Tervetuloa mukaan 
vaikuttamaan. Esitelmän aihe ilmoi-
tetaan myöhemmin kotisivuilla ja 
sähköpostilla.

Kerhon Padasjoen leiri on pe-su 
10-12.4.2015. Ohjelmassa on mm. 
kerhon ampumamestaruuskilpailut. 
Muusta ohjelmasta tiedotetaan 
myöhemmin. Ilmoittautuminen 
MPK-järjestelmän kautta 28.3 men-
nessä. Käytännön ohjeita myöhem-
min kotivivuilta ja sähköpostilla. 

Paikalla on mahdollista yöpyä 
RUL:n parakeissa. Omia aseita voi 
ottaa mukaan. Kerhon puolesta 
tulee aseita ja patruunoita. Osal-
listuminen ja ampuminen kerhon 
jäsenille maksutonta. Ilmoittautu-
minen MPK-järjestelmään ei ole 
pakollista, mutta suotavaa. Kimp-
pakyydeistä kannattaa kysellä jär-
jestäjiltä. Tervetuloa ylläpitämään 
reserviläisten perustaitoa.

Majatalkoot ovat keskiviikkona 
6.5. klo 17 toimintakeskuksessa. 
Tervetuloa mukaan.

Kaatuneiden muistopäivä on 
sunnuntaina 17.5. Silloin on tilaisuus 
Pyhän Laurin kirkolla klo 10.45.

RUK 95 vuotta-juhlatilaisuus 
on lauantaina 6.6. Piiri järjestää 
tilaisuuteen bussin yhteiskuljetusta 
varten. Lisätietoja piirin sivuilta.

Kerhon alle 35- vuotiaiden 
jäsenten toimintaa koordinoi nuo-
risoupseeri Olli Muhonen. Häneltä 
saa lisätietoja toiminnasta (p, 040-
8282066), muhonen.olli@gmail.
com.

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 tie-
dotuksemme piiriin, ilmoittakaa 
sähköpostiosoitemuutoksenne säh-
köpostiimme:  lvrury@gmail.com 
tai olli.pusa@pusa.fi 

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

www.rul.fi/lansivantaa

mUNkkIVUORI

Hallitus toivottaa jäsenistölle hyvää 
ja aktiivista alkanutta vuotta. Tänä-
kin vuonna jatketaan toimintaa am-
munnan ja reserviläistaitoja kohot-
tavan toiminnan merkeissä.

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot kevätkaudella parillisten viik-
kojen perjantaisin 18.00 – 19.30, 

seuraavaksi 6.2. ja siitä kahden 
viikon välein. Viimeinen vuoro on 
17.4. Ammunnat vetää Yrjö Alas-
talo, puh. 0400 306787. Töölön 
ammunnoista ilmoitetaan erikseen 
sähköpostilla.

Kerhomme kevätkokous pide-
tään 23.3. yhteistilaisuutena Kataja-
nokan Kasinolla kerhotilassa alkaen 
kello 17.45. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
jälkeen pidetään  esitelmä Kenraa-
lisalissa kello 19. Aihe ilmoitetaan 
myöhemmin.

Kalvolassa ammuntakausi alkaa 
maaliskuussa, 21.3. Muut kevät-
kauden ampumapäivät ovat 18.4, 
25.4, 23.5 ja 6.6. Lisätietoja ampu-
maupseerilta 050 9662565 tai risto.
koskinen@orion.fi. Varmista ennen 
radalle lähtöä, ettei ole tullut muu-
toksia.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
tiedon saannin varmistamiseksi 
siltä varalta, että järjestetään muita 
tilaisuuksia. Tämä on entistä tär-
keämpää, koska Helsingin Reservin 
Sanomat ilmestyy paperilehtenä 
vain neljä kertaa tänä vuonna. 
Ilmoituksen voi tehdä: mauri.rou-
tio@sci.fi

POHjOIS-HElSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

Yhdistykselle uusi hallitus 
20.11.2014 pidetty syyskokous va-
litsi Pohjois-Helsingin reserviup-
seerit Ry:lle uuden hallituksen, jon-
ka kokoonpano 2015 on seuraava: 
Paananen Jarkko, puheenjohtaja; 
Mattila Jukka, varapuheenjohtaja; 
Kylmälä Lauri, sihteeri, nuorisoup-
seeri; Kupari Karri, koulutusupsee-
ri; Sievänen Jaakko, projektiupseeri; 
Korhonen Raimo, rahastonhoitaja; 
Seppälä Seppo, projektiupseeri; Loi-
mukoski Jorma,  tiedotusupseeri; 
Kylmälä Jouko,  ampumaupseeri; 
Korvensyrjä Peter, urheilu-upseeri, 
valmiusupseeri; Raatikainen Kari, 
viestintäupseeri; Wallin Kari, pro-
jektiupseeri

Tulevaa toimintaa:
Sääntömääräinen kevätkokous 

23.3. klo 17.45 – 18.50 Katajanokan 
kasinolla. Kokouksen jälkeen esi-
telmä klo 19.00 – 19.45.

Padasjoen ampumaleiri 17. – 
18.4.  Padasjoelle lähdetään perjan-
taina 17.4. klo 16.00 Malmin Teboi-
lilta. Kimppakyytimahdollisuus.

Kevätsauna 9.5.klo 17.00 alkaen, 
Santahaminassa Killan saunalla. 

Vierailemme Tuusulan ilma-
torjuntamuseossa 21.3. klo 11.00 
alkaen. Kimppakyytimahdollisuus.

Tervetuloa kaikki jäsenet 
mukaan, ilmoittautuminen tapahtu-
miin: lauri.kylmala@gmail.com

Ammunta:
Ampumavuoromme Luolassa, 

Töölössä, jatkuvat jokaisen viikon 
parittomana perjantaina. Seuraavat 
ampumavuorot ovat 13.2., 27.2. ja 
13.3. klo 16.00 -19.00. Ammunta-
aikaa 3 tuntia. Hanki reserviläisen 
ampumavakuutus Reserviläisliitosta 
puh: (09) 40562040 tai tilaa Reser-
viläisliiton kotisivuilta: http://www.
reserviläisliitto.fi/ampumavakuutus  
-  ja tule mukaan. Aseet ja pat-
ruunat yhdistykseltä. Ilmoittaudu 
etukäteen ampuma-upseerille: 
Jouko Kylmälä, 0400-430632, jouko.
kylmala@kolumbus.fi

Lisätietoa toiminnasta ja tule-
vista tapahtumista yhdistyksen koti-
sivuilla: http://www.rul.fi/pohjois-
helsinki/

Jarkko Paananen, puheenjohtaja, 

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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Kevätkauden ohjelmaa:
 Yhdistyksen kevätkokous pidetään 
maanantaina 9.3.2015 pääkonttorin 
isossa kongressisalissa klo 16.30. 
Kokouksen jälkeen Suomen Reser-
viupseeriliiton puheenjohtaja Mik-
ko Halkilahti pitää esitelmän RUL:n 
ajankohtaisista asioista ja tulevai-
suuden näkymistä.

Yhdistyksen kevätvierailu teh-
dään 11.5.2015 klo 15 alkaen Hele-
nille (entinen Helsingin Energia). 
Tarkempi paikka ilmoitetaan myö-
hemmin.

Saunailta Spjutsundissa 25.5.2015 
klo 17 alkaen.

ASELAjIKERHOT

AUTOKERHO
 

Vuosikokous kutsu: Autokerho kut-
suu vuosikokoukseen Katajanokan 
Kasinolle 23.3.2015 klo 17.45, Jääkä-
rikabinetti. Kokouksessa esitellään 
sääntöjen määrät asiat. Tervetuloa.  

Autokerhon hallitus 2015: Auto-
kerhon hallitus järjestäytyi: Puheen-
johtajana ja jäsenvastaavana Timo 
Koukkari, varapj. Heikki Heik-
konen, rahastonhoitajana Jorma 
Stenvall, kerhomestari Kai Runela, 
ampumaups. Paavo Virtanen ja 
sihteerinä, viestiups. ja valmiusups. 
Harri Heikkonen.  

Ampumakilpailukutsu: Kerhon 
pistooliampumakilpailu on luolassa 
23.2.2015 kello: 19:00. 5+5 laukausta 
pistoolilla. Kaliiberi .22 aina 9mm 
asti.  

Toimintapäivänä: Aseenkäsitte-
lyharjoitus perinneaseilla luolassa 
20.4.2015.  

Kerhon vuosipäivä: Ravintola 
Perhossa Avec tilaisuus 12.05.2015 
Klo:11:00. Kerhomestari Kai Rune-
lan ohjauksessa. Ilmoittaudu Kait-
sulle viimeistään 9.5.2015 klo:12:00 
puh.0445282848.  

Aktivoidu ja osallistu, niin pysyt 
ajan tasalla.  

Kerho osallistui Autojoukkojen 
vuosipäivänä 20.1.2015 seppeleen-
laskuun ja sen jälkeiseen Santaha-
minassa vietettyyn  tilaisuuteen.

ILMAILUKERHO

10.02, tiistai, klo 17, Kevätkokouk-
set, klo 18:30, Esitelmä: prof Antti 
Saarialho: ”Berliinin ilmasilta 1948-
1949”

06.03, perjantai, Hietaniemen 
hautausmaa, klo 12:00, Seppeleen 
lasku sankariristille, Ilmavoimien 
vuosipäivä

10.03, tiistai, klo 18, kerhoilta, 
Esitelmä: prkenr Kari Renko: ”Puo-
lustusvoimien lentotekniikkaa”

14.04, tiistai, klo 18, kerhoilta, 
Esitelmä: ev Sampo Eskelinen: 
”Ilmavoiman kehitys maailmalla”

Tilaisuudet pidetään Helsingin 
Suomalaisella Klubilla, ellei toisin 
erikseen ilmoiteta.

Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston 
yhteinen kevätretki Immolaan tou-
kokuussa on valmisteilla. Retken 
yksityiskohtaisemmat tiedot julkais-
taan 20.3. ilmestyvässä Helsingin 
Reservin Sanomien verkkolehdessä. 
Lehti on luettavissa osoitteessa 
www.reservinsanomat.fi. Retkestä 
informoidaan myös 14.04 pidettä-
vässä kerhoillassa. Voit myös 20.3 
jälkeen kysyä retken tietoja puheli-
mitse Esko Wilamo puh. 0400 462 
048 (varalla Valto Ottovainen puh. 
040 7423 097). Viimeinen sitova 
ilmoittautumispäivä retkelle on 
16.4.2015. 

I l m a i l u k e r h o n  n e t -
t is ivut  ovat  osoitteessa :  
www.rul.fi/ilmailukerho.

ILMATORjUNTAKERHO

Haluamme jälleen muistutella eri-
näisistä mahdollisuuksista osallistua 
kerhon toimintaan. Päällimmäisenä 
mainittakoon sääntömääräinen ke-
vätkokous, johon täten haluamme 
teidät kutsua. 

Tilaisuus järjestetään kun-
niakkaalla Katajanokan kasinolla 
23.3.2015 alkaen kello 17:45. Koko-
uksen jälkeen on tarjolla mielen-
kiintoinen esitelmätilaisuus, johon 
olette myöskin lämpimästi terve-
tulleet - tilaisuuden sisällöstä tiedo-
tamme tarkemmin myöhemmin.

Taivaalliset ohiampujat jatkavat 
edelleen pahvin puhkomista Töölön 
ampumaradalla parillisten viikkojen 
keskiviikkoina kello 16-19. Ilmoit-
tautumiset Timo Niiraselle (timo.
niiranen@gmail.com) vähintään 
kaksi päivää etukäteen, kiitos!

Lopuksi toivotamme jäsenil-
lemme ynnä muille ilmatorjun-
tahenkisille kansalaisille hyvää 
alkavaa kevättä. Lisätietoja tulevista 
tapahtumista tulette saamaan jäsen-
kirjeessä sekä kysymällä osoitteesta 
ilmatorjuntakerho@gmail.com

jääKäRIKERHO
 

Jääkärikerhon tapahtumia keväällä 
2015:

Kerhon saunaillat ovat Kiltasau-
nalla Santahaminassa kuukauden 
ensimmäinen tiistai eli 3.3., 7.4., 5.5. 
ja 2.6. klo 17 alkaen. Toukokuun sau-
nailta ti 5.5. on 50-vuotisjuhlasauna, 
jolloin pyrimme lämmittämään 
Kiltasaunan läheisyydessä olevan 
savusaunan.

Ota saunailtoihin omat eväät 
mukaan, takassa on mahdollisuus 
grillata makkaroita.

Jääkärikerhon kevätvuosikokous 
pidetään maanantaina 23.3. Kataja-
nokan Kasinolla. Tilaisuus aloitetaan 
klo 19.00 piirin järjestämällä kokous-
esitelmällä Kasinon Kenraalisalissa. 
Esitelmän jälkeen pidämme Jääkäri-
kerhon kevätvuosikokouksen noin 
klo 19.50 alkaen Korsukabinetissa.

Kerhon vuosijuhlaa vietämme 
lauantaina 18.4. klo 18.00 alkaen 
Maanpuolustuskerholla (Upseeri-
kerho) hyvän ruoan, mukavan seu-
ran ja tanssin merkeissä.

Yhteystiedot: pj Jorma Nisula 
puh. 0400 453 709, jorma.nisula@
kolumbus.fi ja siht. Yrjö Saulamo 
puh. 050 344 5635

P. 0407239641, jarkko.t.paananen@
gmail.com; Lauri Kylmälä, sihteeri, 
P. 041536 0310, lauri.kylmala@
gmail.com

TIKKURILA

Helmikuun reserviupseeri-ilta on 
26.2.2015 klo 19.00 alkaen ”Kar-
jatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa 
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa 
talossa. Esitelmän pitää Vantaan 
Energian tuotantopäällikkö Marko 
Ahl aiheena ”Energiayhtiön valmi-
ussuunnittelu”. Kahvitarjoilu!  Halli-
tus kokoontuu klo 17.30 alkaen

TiRUKin kevätkokous on 
poikkeuksellisesti maanantaina 
23.3.2015 klo 18.15 alkaen Kataja-
nokan kasinon Seilorikabinetissa. 
Kevätkokouksessa käsitellään sään-
töjen 12 §:n mukaiset asiat, mm. 
toimintakertomus ja tilinpäätös 
vuodelta 2014. Kevätkokouksen 
jälkeen kuukausikokous ja sitten klo 
19 on Kenraalisalissa esitelmä. Hal-
litus kokoontuu klo 16.45 alkaen.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.00-21.00 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoit-
telemaan. Rohkeasti mukaan! 3.3 ja 
10.3 on pienoiskiväärin asentokil-
pailu 10+10+10 ls. Lisätietoja antaa 
ampumaupseeri Jukka Luotola 
puh.0500-455474. 

TööLö

Kerhon tulevaa toimintaa: kerhon 
kevätkokous on maanantaina 23.3 
klo 17:45 alkaen Katajanokan Kasi-
non Bunkkerikabinetissa. Tämän 
jälkeen HRUP:n järjestämä luento 
19.00-19.45 (luennon aihe ja pitäjä 
varmistuvat myöhemmin, aiempina 
vuosina olleet todella hyvätasoisia).

8-sillan marssi marssitaan tänä 
vuonna 23.5. Marssin startti on klo 
11.00 ja paikkana Hietaniemessä 
sijaitsevan Pohjoisen Hesperianka-
dun länsipäässä sijaitseva hiekka-
pysäköintialue, osallistumismaksu 
ollut 10€ (sisältää huollon matkan 
varrella), joka maksetaan paikan-
päällä ilmoittautuessa. Muutkin 
kuin Töölön kerholaiset tervetul-
leita, matka on noin 20 km ja seu-
railee kauniita rantamaisemia. 

Kerhosta lähtee huhtikuussa 
ainakin kuuden hengen ryhmä 
suorittamaan Sovelletun Reservi-
läisammunnan (SRA) Turvallisen 
Ampujan kurssia Mäntsälään. Kurs-
silla järjestetään teoriaosa kahtena 
iltana 14.4. & 16.4 ja ammunta osa 
26.4. (ammuntapäivämäärä vahvis-
tamatta). Osallistujat eivät tarvitse 
kurssille omaa kalustoa, aiemmat 
kurssit ovat olleet 40 € (tämän 
hinta varmistamatta kirjoitushet-
kellä). Ennen kurssia treenataan 
kerhon omilla vuoroilla sopivaa 
ampumataitoa ja rakennetaan 
pohjaa asianmukaiseen turvatestin 
suorittamiseen. Mukaan pääset & 
lisäinfot saat laittamalla sähköpos-
tia kerholle josta välitämme ilmoit-
tautumisesi järjestäjälle Mäntsälän 
Reserviläisiin (edellyttäen ettei 
kurssi ole jo täysi siinä vaiheessa).   

Kerhon ampumaratavuorot jat-
kuvat normaalisti joka toinen tiistai 
klo 19-22 Töölössä myös vuonna 
2015. Ensikertalaisilta toivotaan 
ennakkoilmoittautumista kerhon 
sähköpostiin toolonreserviup-
seerit@gmail.com että tiedetään 
varata kalustoa ja patruunoita 
paikalle. Seuraava vuoro on 17.2. 
Ensin ammutaan normaali pienois-
pistooli/vapaavuoro  jonka jälkeen 
SRA treenit (yksi stage per ilta, 
harjoitellaan kurssilla tarvittavaa 
ampumataitoa). Jokaisen käyttämä 
kerhon patruunat maksetaan 
omakustannehintaisina käteisellä 
vuorolla.

Maaliskuun lopussa kerhomme 
järjestää perinteisen keilaottelun 
Kaartin Rykmenttiä vastaan 5-mie-
hisjoukkuein. Aikaisemmin mukana 
ollut sotaveteraanien 3-miehis-
joukkue ilmoitti valitettavasti, että 
heidän keilailunsa on sattuneesta 
syystä loppunut kokonaan.

Kerhomme yhteystiedot: toolon-
reserviupseerit@gmail.com; Face-
book: Töölön Reserviupseerit

P u h e e n j o h t a j a :  J a r k k o 
Pakkanen, 040 524 9339; 
varapuheenjohtajat:Sampo Mar-
tiskainen  040 709 8459; 
Risto Piekka, 040 506 9119

Toivon jokaiselle kerholaiselle 
mukavia hetkiä kerhon eri toimin-
tamuotojemme parissa. Mikäli kek-
sit miten voisimme niitä kehittää tai 
luoda uutta, älä epäröi olla meihin 
yhteyksissä. 

HUOM! Nyt kun Helsingin 
Reservin Sanomat ilmestyy paperi-
sena harvemmin, kannattaa Sinun 
laittaa kerhon sähköpostiin meiliä 
ja pyytää päästä kerhon aktiivitie-
dotuksen postilistalle. Lähetämme 
meilitse infoa kaikesta oman 
kerhon tai omaa kerhoa lähellä 
olevasta toiminnasta parhaamme 
mukaan. Hyvää ja reaaliaikaista 
infoa toiminnasta saat myös kerhon 
Facebookista joten panostetaan 
sähköiseen tiedottamiseen mekin!

ITä-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 
Ammunta: Tukikohdan ilma-asera-
dalla ammunnat pidetään parillisten 
viikkojen keskiviikkona alkaen klo 17. 
Yläovi on auki klo 17, 17.30 18. ja 18.30 
Kerholla on useita laina-aseita, joita 
voit käyttää ammuntailtoina. Töölön 
radalla ammumme ruutiaseilla pa-
rittomien viikojen torstaina alkaen 
klo 19. Yhteyshenkilönä toimii Juhani 
Hartela p. 040 834 2839.

Muu toiminta: Padasjoen ampu-
maleiri järjestetään 27 - 29.3.2015, 
katso MPK:n koulutukset. 

Hiihtokilpailut: Itä-Helsingin 
Reserviupseerit järjestää hiihtokil-
pailut 25.2.2015 alkaen klo 18.00. 
Vuosaaressa Mustavuoren ladulla 
(Niinisaarentie)perinteisellä hiihtota-
valla, ilmoittautumiset paikan päällä. 
Hiihtokilpailulla on "lumivaraus".

Kevätkokous: Yhdistyksen hallitus 
päätti pitää kevätkokouksen Puotilan 
kartanossa Puotilantie 7, 00910 Hel-
sinki maanantaina 23.3.2015 alkaen 
klo 18.00., tilaisuudessa on kahvitar-
joilu.

Yhteystietoja: pj. Jukka Kanto-
koski p.050 332 3687, vpj. Toni Selin 
p. 050 356 2806, siht. Juha Iiskola p. 
040 6712 120.

hrup.fi

PIONEERIOSASTO

Kokouskutsu
Pioneeriosaston kevätkokous 

pidetään 23.3. klo 18 Katajanokan 
Kasinolla, hallitus kokoontuu jo 
klo 17. Kokouksen aiheita ovat vuo-
den 2014 toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen hyväksyminen sekä 
vastuuvapauden myöntäminen hal-
litukselle. Kokouksen yhteydessä on 
myös perinteinen kokousesitelmä. 

Osasto järjestää jäsenilleen mah-
dollisuuden tutustua sovellettuun 
reserviläisammuntaan keskiviikon 
ampumavuorolla 18.3. Töölön 
luolassa. Tapahtumaan mahtuu 
seitsemän ensimmäisenä ilmoittau-
tunutta. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset: markus.saarela@sks.fi

Pioneeriosaston jäsenmäärä kas-
voi vuonna 2014 137->150 jäseneen. 
Hallitus toivottaa uudet jäsenet 
tervetulleiksi ja kiittää jäsenhankin-
nassa ansioituneita jäseniä.

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneeri-
logo (työkalut). Hinta vain 10 eur. 
Myynnissä myös uusia pioneerilip-
piksiä. Hinta 10 eur jäsenille ja 12 
eur muille. Tilaa sihteeriltä.

Pioneeriosasto tiedottaa toimin-
nastaan myös sähköpostilla. Jos et 
ole saanut tiedotteita sähköpostiisi, 
ole yhteydessä sihteeriin niin tarkis-
tetaan että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla.

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

Yhteystiedot : Puheenjoh-
taja kapt Jukka Rusila, 040 779 
5619,  jukka.rusila@ramboll.fi; 
Sihteeri, tiedotusupseeri vänr 
Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen@gmail.com; 
Ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040 570 3718, matti.
mahonen@pp.inet.fi; Urheilu-
upseeri ltn Sampo Remes, 040 910 
3802, sampo.j.remes@gmail.com

http://www.rul.fi/pioneeri-
osasto/

RESERVIMERIUPSEERIT

Hyvää alkanutta vuotta kerhom-
me jäsenille. Syyskokouksessa va-
littu hallitus järjestäytyi 13.1.2015 
pidetyssä kokouksessa seuraavasti: 
Henri Havulinna, puheenjohtaja; 
Sami Linnermo, varapuheenjohtaja; 
Aleksi Alho, sihteeri; Antti Jäntti, 
koulutusupseeri; Harri Pakarinen, 
ampumaupseeri; Aku Kaikkonen, 
ampumaupseeri; Pekka Aarnisalo, 
jäsenvastaava; Yrjö-Pekka Rauta-
lahti, kunniavartioupseeri; Pekka 
Niemi, urheilu-upseeri; Juha Ten-
hunen, jäsen. 

Tapahtumia keväällä > 2015: 
31.3 kello 1700 alkaen "MP5 -pis-
toolikarbiini tutuksi" sekä pieni-
muotoinen kisa Töölön luolassa, 
ilmoittautumiset ja lisätiedot 
ampumaupseerilta 17.3 mennessä. 
28.-29.3. Perinteinen pilkkikilpailu 
& HRMU:n kehitysseminaari Spjut-
sundissa. 

15.4. sääntömääräinen kevätko-
kous ja esitelmä ”3. Moottoritorpe-
dovenelaivue ja Suomen Schellboot 
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HELSINgIN  

RESERVILäISET

Helsingin Reserviläiset ry:n kevät-
kokous on tiistaina 21.4. klo 17:30 
alkaen Döbelninkatu 2:ssa. Kokouk-
sessa käsitellään normaalit tilinpää-
tös- ja toimintakertomusasiat. Tällä 
kertaa kokouksen yhteydessä ei ole 
esitelmää. Tervetuloa!

Yhdistys täytti 80 vuotta tammi-
kuun lopussa. Juhlimme merkkipäi-
vää kuitenkin vasta loppuvuodesta.

18. Kesäyön marssi järjestetään 
Turussa 6.-7.6.. Reittien pituudet 
ovat 6–42 km. Pääkaupunkiseu-
dulla on harjoitus- ja reppumars-
seja, joista saa lisätietoja MPK:n 
järjestelmästä www.mpk.fi. Sieltä 
löytyy myös tietoa Cooper- ja lihas-
kuntotesteistä, joita järjestetään 
sekä keväällä että syksyllä Helsin-
gissä ja Keravalla. Muistahan myös 
Reserviläisurheiluliiton sähköisen 
kuntokortin, johon kirjaudutaan 

-hankinta” Apteekkien Eläkekassan 
tiloissa.

HRMU:n ohjatut pistooliam-
munnat jatkuvat parittomien viik-
kojen lauantaisin klo 12.00 - 14.30. 
Ammunnat pidetään piirien ampu-
maradalla. Yhdistyksen 22. kaliipe-
rin käsiaseet, tarvittavat ammukset, 
kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat 
jäsentemme käytettävissä. Ilmoita 
tulostasi aina vähintään kaksi (2) 
vuorokautta etukäteen ampumaup-
seeri Harri Pakariselle puh. 040 517 
9834. Ilmoittautumisella varmistat 
osallistumisesi ja kuulet mahdolli-
sista poikkeusjärjestelyistä. Lisätie-
toja tapahtumista löydät osoitteesta 
www.hrmu.fi.

RT-KERHO 
jOHTORENgAS

Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään maanantaina 
23.3.2015 klo 17:45 alkaen Helsin-
gissä Katajanokan kasinolla samaan 
aikaan muiden jäsenyhdistysten 
kanssa. Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen jälkeen klo 19:00 
alkaen on kaikille yhdistyksille yh-
teinen kokousesitelmä, jonka aihe 
tarkentuu myöhemmin. Pyydämme 
ilmoittautumista ennakkoon sähkö-
postitse osoitteeseen johtorengas@
gmail.com.
 
Ampumavuorot 
Hyödynnäthän loistavan mahdol-
lisuuden ampumataidon treenaa-
miseen! Kerholla on joka kuukausi 
oma vuoronsa Töölöntorin ampu-
maradalla ja olet myös tervetullut, 
mikäli esim. haluat vain kokeilla 
uutta harrastusta, mutta olet vielä 
epävarma jatkon suhteen. Kysy siis 
rohkeasti lisätietoja asiasta puheen-
johtaja Toni Aallolta, toni.aalto@
iki.fi tai 040 311 3348. Ratavuoro 
on aina keskiviikkona kerran kuus-
sa klo 19-22. Päivämäärät ovat 7.1., 
4.2., 4.3., 1.4., 29.4., 27.5., 24.6., 22.7., 
19.8., 16.9., 14.10., 11.11. ja 9.12.  

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 ker-
hon tiedotteet kulkevat sähköpostin 
välitykse

VIESTIOSASTO

Kevätkokous:
Viestiosaston kevätkokous pide-
tään Helsingin Reserviupseeripiirin 
yhteiskevätkokouksen yhteydessä 
23.3.2015 klo 19.50-21.00 Katajano-
kan Kasinon Marski-salissa, Lai-
vastokatu 1, 00160 Helsinki. Koko-
uksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat ml. toimintakertomus vuodel-
ta 2014. Tervetuloa kokoustamaan 
ja tutustumaan piirin muihinkin jä-
seniin! Huom! Ennen kokousta klo 
19.00 - 19.45 kokousesitelmä Ken-
raalisalissa (aihe selviää myöhem-
min).

Ampumatoiminta:
Ampumavuoromme Töölön 

pistooliradalla ovat parittomien 
viikkojen tiistaina. Kokoontuminen 
klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Lisä-
tiedot: Mikko Leskinen 0504055873, 
ampumaupseeri2@viestiosasto.net.

Koulutus:
Tarkemmat tiedot löytyvät 

MPK:n koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri. Jos haluat 
toimia tukitehtävissä tai koulut-
tajana jollain viestikurssilla, ota 
yhteyttä JOJÄ (Johtamisjärjestelmä) 
-koulutusjoukkueen johtajaan Jani 
Heimalaan tai ko. kurssin johtajaan. 

Tiedotus:
Tietoa toiminnastamme ja 

yhteystietomme löytyvät verkko-
sivuiltamme www.viestiosasto.
net. Tiedotamme tapahtumista 
myös sähköpostitse ja LinkedIn-
ryhmässämme Viestiosasto – jos et 
ole saanut tätä ilmoitusta sähköpos-
tiisi, käy päivittämässä yhteystietosi 
RUL:n sivuilla www.rul.fi tai www.
viestiosasto.net, kohdassa ”Liity 
jäseneksi”. Voit myös lähettää säh-
köpostia jäsenupseerillemme: 

varapuheenjohtaja@viestiosasto.
net. Tervetuloa mukaan!

jäsennumerolla osoitteessa www.
resul.fi. Lisäksi osoitteesta mars-
mars.heiaheia.com saa ehdotuksen 
kuntoiluohjelmaksi.

Kevään 2015 ratavuorot ovat 
maanantaisin 9.2., 9.3., 6.4., 4.5. ja 
1.6. klo 19:00–21:30. Mahdollisista 
muutoksista tiedotetaan yhdistyk-
sen sivuilla www.reservilaisliitto.
fi/liitto/piirit/sivustot/helsingin_
reservilaiset tai sitten voi soitella ja 
kysyä. Yhdistyksen jäsenillä, joilla 
ei ole omaa asetta, on mahdollista 
ampua yhdistyksen .22 pistooleilla, 
joihin yhdistys järjestää tarvittavat 
patruunat. Osallistujilla täytyy olla 
omat suojalasit ja kuulosuojaimet 
sekä voimassa oleva vakuutus 
(esim. Reserviläisen ampumaturva), 
mukaan myös voimassa oleva 
Reserviläisliiton jäsenkortti. Ilmoit-
tautumiset: tomi.sarilahti@lassila-
tikanoja.fi ratavuoropäivänä klo 
12.00 mennessä. Osallistujia mah-
tuu rajoitettu määrä ja osallistujat 
otetaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Lisätietoja antaa asevastaava 
Tomi Sarilahti puh. 050 385 1313. 

VANTAAN 
RESERVILäISET

Yhteystiedot 2015: Puheenjohtaja 
Sampsa Olkinuora tel. +358 40 522 
1339; varapuheenjohtaja Petri Juu-
tilainen; Sihteeri Aleksi Olkinuora 
tel. +358 45 675 1488; Rahastonhoi-
taja Eija Härkönen tel. +358 50 520 
2741; Tiedotus Mikko Lehtinen ; 
Kerhomestari Kari Vainio tel. +358 
50 5535 860; Edunvalvonta Niko 
Niemistö tel. +358 50 565 6632; Am-
pumatoiminta Panu Tamminen; 
Tikkurilan a-rata Sami Rämö tel. 
+358 50 585 0131; Piirihallituksen jä-
sen Toni Kallio-Könnö tel. +358 50 
553 8838; Airsoft Arto Kolehmainen 
tel. +358 40 527 5108; www-sivut 
Esko Rouhiainen tel. +358 40 581 
5366; etumini.sukunimi@vantaan-
reservilaiset.fi

VaResin sisäratavuorot Tikku-
rilan urheilutalon ampumaradalla 
ovat: Tiistai 17:00 – 19:00, Torstai 
17:00 – 19:00, sunnuntai 15:00 – 
17:00

Töölön sisäampumarata
Perjantaiaamuisin klo 7:00 – 

8:00 tunnin vuoro. Järjestelyistä 
pakollinen ennakkoilmoittautu-
minen vähintään 24 tuntia ennen 
Tomille joko soittaen tai tekstaten: 
040 5044273. Maanantai 17:00 – 
19:00 (parillinen viikko); keskiviikko 
19:00 – 21:30 (pariton viikko), per-
jantai 07:00 – 08:00 (joka viikko)

Kilpailukutsu 
Pistoolipika-ammunnan sar-

jakilpailu ammutaan Tikkurilan 
urheilutalolla su 25.1.2015 alkaen. 
Sarjakilpailuun kuuluu kaikkiaan 
10 suorituskertaa, joista kolmen 
parhaan tulos lasketaan mukaan 
lopputulokseen.

SRA-kurssi
Vantaan osaston järjestämä 

SRA-kurssi alkaa perjantai iltana 
13.03.2015 teorialuennolla, lau-
antaina jatkuu harjoitusammun-
noilla ja loppuu 15.03 sunnuntaina 
ammuntakokeisiin. Ilmoittautumi-
nen mpk:n sivujen kautta. Lisätie-
dot: olli.korkalainen@vantaanreser-
vilaiset.fi

Ampumaharrastustodistuksia 
koskevat tiedustelut ja pyynnöt: 
aseluvat@vantaanreservilaiset.fi

Lisätietoja: www.vantaanreservi-
laiset.fi

HfORSNEjdENS SVENSKA 

RESERVUNdEROffIcERARE

Skytte i Luolan fortsätter under vå-
ren udda veckors torsdagar kl. 17-
19. Följande tillfällen är 12.2, 26.2 
och 12.3.

Markus Liesalho, ordförande, 
0400-421002, svenska@helresp.fi

www.reservilaisliitto.fi/hsru

 
 

ILMAILUOSASTO

10.02, tiistai, klo 17, Kevätkokouk-
set, klo 18:30, Esitelmä: prof Antti 
Saarialho: ”Berliinin ilmasilta 1948-
1949”

06.03, perjantai, Hietaniemen 
hautausmaa, klo 12:00, Seppeleen 
lasku sankariristille, Ilmavoimien 
vuosipäivä

10.03, tiistai, klo 18, kerhoilta, 
Esitelmä: prkenr Kari Renko: ”Puo-
lustusvoimien lentotekniikkaa”

14.04, tiistai, klo 18, kerhoilta, 
Esitelmä: ev Sampo Eskelinen: 
”Ilmavoiman kehitys maailmalla”

Tilaisuudet pidetään Helsingin 
Suomalaisella Klubilla, ellei toisin 
erikseen ilmoiteta.

Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston 
yhteinen kevätretki Immolaan tou-
kokuussa on valmisteilla. Retken 
yksityiskohtaisemmat tiedot julkais-
taan 20.3 ilmestyvässä Helsingin 
Reservin Sanomien verkkolehdessä. 
Lehti on luettavissa osoitteessa 
www.reservinsanomat.fi. Retkestä 
informoidaan myös 14.04 pidettä-
vässä kerhoillassa. Voit myös 20.3 
jälkeen kysyä retken tietoja puheli-
mitse Esko Wilamo puh. 0400 462 
048 (varalla Valto Ottovainen puh. 
040 7423 097). Viimeinen sitova 
ilmoittautumispäivä retkelle on 
16.4.2015. 

MERIRESERVILäISET

Vuoden 2015 vuosikokous pidettiin 
25.1. päivänä ja läsnä olivat 17 reser-
viläisyhdistyksemme jäsentä. Koko-
uksessa jaettiin seuraavat huomion-
osoitukset: 2. lk Merireserviläisristi 
nro 134 Roland Alfthanillle ja 2. lk 
Merireserviläisristi nro 135 Antti 
Hoviniemelle. Vuoden merireser-
viläiseksi johtokunta nimesi Mika 
Kuutin, jonka nimi kaiverrettiin 
Oktantti-kiertopalkintoon.

Kokous käsitteli yhdistyssään-
töjen mukaisesti seuraavat asiat: 
toimintakertomus, tilinpäätös, 
toiminnantarkastus. Johtokunnalle 
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 
Luettiin vuoden 2015 toiminta-
suunnitelma ja talousarvio, jotka 
hyväksyttiin. Päätettiin pitää yhdis-
tyksen jäsenmaksu ennallaan, joten 
vuonna 2016 (!) jäsenmaksu on 
edelleen 49 euroa. Yhdistyksen toi-
minnantarkastajina toimivat Helena 
Jäntti ja Antti Hoviniemi, varalla 
Olle Skogman.

Ville Mäenpää valittiin jatka-
maan puheenjohtajana. Uusina 

johtokunnan jäseninä aloittavat 
kaksivuotiskautensa Mika Kuutti, 
Markku Kaasalainen ja Roland 
Alfthan; uudellen valituiksi  kaksi-
vuotiskaudelle tulivat Pauli Nerg, 
Jukka Soini ja Jari Viljanen; enti-
sinä hallituksen jäsenina jatkavat 
vielä vuoden Martti Vuollet, Aslak 
Söderman ja Matias Kaivos, jotka 
eivät nyt olleet erovuorossa. Halli-
tuksen kokoonpano on sis 1+9, joka 
on lisäystä yhdellä viime vuodelta.

Viime vuonna vuosikokous pyysi 
hallitukselta kantaa mm Linnake-
veneasiassa, josta nyt keskusteliin 
lyhyesti ja ytimekkäästi. Hallituksen 
laatima hankintasuunnitelma ja 
ponsi vuosikokouksen pöytäkirjaan 
hyväksyttiin ja kirjattiin. Asiaa 
käsitellään yhdistyksen sisäisenä 
kunnes sopimusosapuolten kesken 
on sovittu mahdollisen aluksen käy-
töstä ja kustannuksista.

Navigaatiojaoksen jäseniltä 
kerätään henkilökohtainen 10 euron 
maksu kattamaan jaoksen kuluja 
ja yhdistyksen ampujilta samoin. 
Tarkemmat ohjeet jakaa yhdistyk-
sen kommodori ja ampumajaoksen 
esimies. Johtokunta sai myös koko-
uksen hyväksynnän veloittaa jäsen-
hakemusanomusten käsittelystä 
maksun, joka on 25 euroa.

Toimintakalenteriin on tulossa 
mm. Navigaatiojaoksen koulutus-
päivät, ulkoilupäivät, kerhopäivät 
ja Ahven 3-koulutusaluksen kevät-
kunnostuspäivät. Seuraa ilmoittelu-
amme sekä paperisessa että sähköi-
sessä Helsingin Reservin Sanomissa 
ja meidän Merireserviläisten omilla 
nettisivuilla.

Toimintakalenteri:
Helmikuu
To 12.2 Ilma-aserata klo 16.30-

19.30, To 19.2 Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-20, To 26.2 Ilma-
aserata klo 16.30-19.30

Maaliskuu
To 5.3 Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20, To 12.3 Ilma-aserata klo 
16.30-19.30, 

To 19.3 Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-20, To 26.2 Ilma-aserata klo 
16.30-19.30

Huhtikuu
To 2.4 Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20, To 9.4 Ilma-aserata klo 
16.30-19.30, 

La 11.4 Sinisen reservin ampu-
mapäivä 1, Upinniemi, To 16.4 
Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, 
To 23.4 Ilma-aserata klo 16.30-19.30

Toukokuu
To 7.5 Ilma-aserata klo 16.30-

19.30, To 14.5 Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-20 (kevään viimeinen 
luolavuoro), To 21.5 Ilma-aserata 
klo 16.30-19.30 (kevään viimeinen 
ilma-asevuoro)

Heinäkuu
Pe-Su 3.-5.7 Russarössa Rölke 2, 

Ke-Pe 8.-10.7 Merivoimien vuosi-
päiväregatta 

To 9.7 Merivoimien vuosipäivä, 
Helsinki

Oletko harkinnut liittymistä 
jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa 
mm. mahdollisuuden merelliseen 
toimintaan koulutusalus Ahven3:lla. 
Täytä jäsenhakemuslomake yhdis-
tyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvä-
maineinen 18 vuotta täyttänyt Suo-
men kansalainen.

Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
ja Facebookissa päivittyy jatkuvasti. 
Sivuilta löydät viimeisimmän tiedon 
yhdistyksen toiminnasta ja tulevista 
jäsentapahtumista.

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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VääPELIKILTA

VÄÄPELIKILTA

Yhdistys valitsi  johtokunnasta 
toimihenkilöitä seuraavasti: 

1 .  v a r a p u h e e n j o h t a j a : 
Juhani  Keto-oja ,  2 .  varapu-
heenjohtaja :  Markku Niemi-
nen,  Sihteer i :  Tei jo  Junnola , 
Jäsenvastaava: Timo Tuomi , 
Tie dotta ja :  Nikola i  Y l i rotu , 
Rahastonhoitaja : Lassi 
Paavonkallio.

Eri  jaostoihin valitt i in toi-
mihenkilöitä seuraavasti:

Tiedotusjaosto: Nikolai Yli-
rotu (pj) ,  Juhani  Keto-oja  ja 
Lassi Paavonkallio.

Koulutus jaosto :  Ar i  Hau-
ta la  (p j ) ,  Kaarlo  Hy vär inen, 
Kaj  Stjernberg ,  Timo Tuomi, 
Nikolai Ylirotu.

Taisteluväline- ja ampuma-
jaos :  Markku Nieminen (pj) , 
Raimo Pesonen ja Timo Kyyh-
kynen.

Perinnejaosto: Juhani Keto-
oja (pj) ,  Lassi  Paavonkall io ja 
Timo Syrjänotko.

Lääkintäjaosto:  Esa Åke(pj) 
ja Tom Wächter.

L i ikunt a jao sto  j a  v ara in-
hankinta: Tom Wächter (pj).

Muonitusjaosto:  Erkki Jou-
k a inen  (p j ) ,  Tom Wächter, 
Antti – Jussi Holkko.

Kuljetusjaosto: Timo Tuomi 
(pj),  Markku Nieminen.

Viesti l i ikennejaosto:  Raimo 
Pesonen (pj) 

Maakuntajoukkojen yhdys-
henkilö: Kaj Sternberg .

Veteraani työ  ja  v iera i lut : 
Erkki Joukainen.

Kansa inv ä l i sen  to iminnan 
jaosto:  Kaarlo Hyvärinen (pj) , 
Nikolai Ylirotu.

Lippuvääpeli:  Teijo Junnola .
K a l u s t o n h o i t a j a :  R a i m o 

Pesonen
Muu henkilöstö:  Facebook-

v a s t a a v a :  E s k o  S a r k a n e n , 
Nikolai Ylirotu.

Hengellinen työ: Niko Hut-
tunen, Teijo Junnola .

Vääpelikillan toimintapäivä: 
l auantai  28 .2 .2015 ,  Santaha-
mina .  I lmoittaudu kurss i l le : 
w w w.mpk .f i  kurss inro:  0400 
15  12050 .  I lmoi ttautuminen 
22 .2 .2015  menne ssä .  Huom! 
kurssi on kiltalaisil le ja i lmai-
nen! Lisätietoja :  Kaarlo Hyvä-
rinen kaarlo.hyvarinen@gmail.
com GSM: 046 580 8850.

Vääpelikilta r y :n sisäampu-
mavuoro

Töölön s isäampumaradal la 
sunnuntaisin 12:00 – 14:30. 

Mahdol l i suus  ampua ruu-
t ia se i l l a  .45  AC P kal ip er i in 
s a a k k a .  Ky s y  r at av u o ro i s t a 
Markku Niemiseltä ,  0400 709 
782,  mardes@kolumbus .f i  ta i 
Timo Kyyhkyseltä , 

(09) 753 7837.
Katso t iedot  tapahtumista 

y h d i s t y k s e n  v e r k k o s i v u i l t a 
w w w. v a ap e l i k i l t a . f i  t a i  o t a 
yhte yttä :  L assi  Paavonkal l io , 
040 512 3358, lassi .paavonkal-
lio@lp-mercatura .f i  ja sihteeri 
Tei jo Junnola ,  050 538 7429, 
teiska .junnola@welho.com.

 

 
 
 

S-RYHMäN 
RESERVILäISET

Hallitus toivottaa kaikille hyvää alka-
nutta vuotta. Hallitus piti järjestäyty-
miskokouksen 22.1. Alla hallituksen 
jäsenten työnjako ja yhteystiedot. 

Vuosikokous pidetään Ässäkeskuk-
sessa 26. 2. Kahvit alkaen klo 16.30 ja 
kokous alkaa klo 17.00. Ilmoittautumi-
set Teuvo Mäkiselle.

Teemme tämän vuoden kevätret-
ken Riikaan 17.-20.4. tutun oppaamme 
Anne Kurepalun johdolla. Tarkemmat 
tiedot retkiohjelmasta hintoineen 
lähetetään helmikuun alkupuolella.  
Muutama paikka on vapaana.  Ilmoit-
tautumiset  ja lisätietoa toiminnanjoh-
tajalta. Toiminnanjohtaja: makinen.
teuvo@gmail.com  050-3385636

Yhteystiedot/työnjako: Puheenjoh-
taja sami.keino@sok.fi;  

I varapuheenjohtaja ari.vieno@
sok.fi; II varapuheenjohtaja ja sihteeri 
teemu.mallinen@sok.fi; Juha Dahl-
man, ampumavastaava

Teemu Kupsa ja Ari Karvonen, 
ampuma-,  ja liikuntavastaavat

KOKONAISMAAN-
PUOLUSTUS

Kokonaismaanpuolustus ry on aka-
teemisen tai muun ylemmän kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden 
reserviläisten maanpuolustusjärjestö. 
Sen tavoite on edistää kokonaismaan-
puolustuksen tutkimusta, opiskelua ja 
opetusta reserviläisten keskuudessa.

Kokonaismaanpuolustus ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään 28.4. klo 17.30 osoitteessa 
Döbelninkatu 2, 6. krs kokoushuone. 
Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 
2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 
ja kokousta edeltää esitelmä, jonka 
aihe ja esitelmöitsijä vahvistetaan 
myöhemmin.

Yhdistyksen ampumavuorot Töö-
lön sisäradalla kevätkaudella ovat 1.3., 
29.3., 26.4, 24.5.klo 14:30 - 17:00. Maa-
liskuun viimeiselle ratavuorolle pyri-
tään saamaan MP5-pistoolikarbiineja 
lainaan, seuraa ilmoituksia yhdistyk-
sen postilistalla ja www-sivuilla.

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta 
puheenjohtajalta Antti Heikkilä ja 
sihteeriltä Juhani Lehto, molemmat 
tavoitettavissa yhdistyksen sähköpos-
tiosoitteen kokonaismaanpuolustus@
helresp.fi. Yhdistyksen sähköposti-
lista on päivitetty maanpuolustusre-
kisterin pohjalta vuodenvaihteessa. 
Jos olet yhdistyksen jäsen, mutta et 
ole saanut jäsenkirjettä sähköpostitse 
tammikuussa, ilmoita toimiva sähkö-
postiosoitteesi yhdistyksen sihteerille.

MUUT  
MAANPUOLUSTUS-

YHdISTYKSET

AUTOjOUKKOjEN 
HELSINgIN KILTA

Järjestäytymiskokous
Johtokunta on pitänyt järjestäy-

tymiskokouksen. Vuoden ensim-
mäiset tapahtumat on järjestetty. 
Annoimme jälleen tukemme Kaar-
tin Jääkärirykmentin alokkaiden 
läheistenpäivien järjestelyissä 10.-
11.1. 

Vuosipäivä
Autojoukkojen vuosipäivä 20.1. 

kokosi jälleen mukavasti väkeä. 
Perinteisen seppeleiden laskuti-
laisuuden jälkeen Hietaniemessä 
autoilimme Santahaminaan juhla-
päivälliselle. Kilta luovutti AJKL:n 
Ruusukkeen kiltaveli Arvi Hiltuselle 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen, 
autoilun ja liikenneturvallisuuden 
hyväksi tehdystä työstä. Päivällisen 
yhteydessä muistelimme autojouk-
kojen historiaa ja välitimme sitä 
juhlaan osallistuvalle Kaartin Kulje-
tuskomppanian sotilasryhmälle. 

Kaartin jääkärirykmentin vala
Kaartin Jääkärirykmentin vala-

tilaisuudessa 13.2. on lippumme 
jälleen näyttävästi liehumassa lippu-
linnassa.

Säätömääräinen kevätkokous ja 
esitelmä

Kutsu sääntömääräiseen kevät-
kokoukseen 12. 3. 2015 klo 17.15 
(huom aika!) Santahaminan Perin-
netalolle. Käsitellään säännöissä 
mainitut asiat.

Kevätkokouksen jälkeen n.  klo 
18:00 alkaa  erittäin mielenkiin-
toinen esitelmä: "Eläintarhanajo 
1932-1963 - Suomen rata-autoilun 
kivijalka. Muistoja ja kuvia tapahtu-
mista, kilpailijoista ja autoista." Esi-
telmän  pitää Jyrki K. Talvitie, joka 
on itsekin aikoinaan harrastanut 
rata-autoilua ja toimii tällä hetkellä 
1993 perustetun Moottoriurheilu-
historiallisen Seuran puheenjohta-
jana. Talvitie on  perehtynyt mm” 
Eltsun” ajoihin ja kustantanut/
kirjoittanut Fred Geitelin ja Jussi 
Juurikkalan kanssa Eläintarhan 
ajojen historiasta kertovan teoksen: 
”Kuolemankurvasta Moukaripörs-
siin”. Esitelmä kestää noin 2 tuntia. 
Kahvitarjoilu. Nyt kannattaa käyttää 
tilaisuutta hyväksi - ota kaverisikin 
mukaan. Esitelmän järjestelyjen 
vuoksi ennakkoilmoitukset  9.3. 
mennessä numeroon 040 5643295 
tai toimisto@ajhk.fi. Autojoukkojen 
Helsingin killan jäsenet pääsevät 
Santahaminan kulunvalvontapis-
teestä sisään ottamalla mukaan 
henkilötodistuksen (ajokorttikin 
käy) ja kertomalla olevansa killan 
jäsen. Killan ulkopuolisten henkilöi-
den osalta ilmoittautumisen yhtey-
dessä tulee ilmoittaa nimensä lisäksi 
myös syntymäaikansa. Muistakaa 
siis ottaa henkilötodistus mukaan.

AJHK jäsenilta
Kilta järjestää 29.4. vapaamuo-

toisen jäsenillan kahvituksen kera 
tarkoituksena jatkaa mm Autopatal-
joonan ja Taivallahden Autolinnan 
toiminnan muisteloja ja ajatusten 
vaihtoa. Ottakaa valokuvia jälleen 
mukaan elävöittämään tapahtumaa! 
Pyydämme ilmoittautumaan 24.4. 
mennessä numeroon 040 5643295 
tai toimisto@ajhk.fi.

Mannerheim- museon erikois-
näyttely

Teemme tutustumisen Man-
nerheim-museon erikoisnäyttelyyn 
”Mannerheim maalla, merellä ja 
ilmassa”  11. 5. klo 18.00 (huom 
aika!). Oppaaksi saamme erikois-
näyttelyn kokoajan, historioitsija 
Wilhelm Brummerin. Museokierros 
on räätälöity vain ryhmäämme 
varten, joten voimme keskittyä 
erikoisnäyttelyn teeman mukaisesti 
yksityiskohtiinkin. Näytteillä on 
mm taidokkaasti tehty ja vastaava 

pienoismalli Marskin Großer Mer-
cedeksestä kuin killan vitriinissä on 
Perinnetalolla. Ilmoittautumiset 8.5. 
mennessä numeroon 040 5643295 
tai toimisto@ajhk.fi. Kokoonnutaan 
museon piha-alueelle Kalliolinnan-
tie 14 klo 17.45. Mukaan mahtuu 20 
ensimmäistä ilmoittautunutta kilta-
laista. Erityisretken hinta on 20,00 
euroa/hlö.

Matka Tallinnaan
Kilta tekee toimintasuunnitel-

man mukaisesti matkan Tallinnan 
automuseoon 30-31.5. Matka on 2 
päiväinen (yöpyminen Tallinnassa)!  
Suunnitelmassa on lisäksi ainakin 
yksi muu mielenkiintoinen Tallin-
nan tutustumiskohde,  mahdolli-
sesti yhteinen illanvietto ,sekä omaa 
ostosaikaa. Matkalle voi osallistua 
jäsenen perheenjäseniä/tuttavia.  
Osallistujamääräksi on kaavailtu 
noin 20-30 henkeä. Matkan tar-
kempi sisältö , aikataulu ja hinta sel-
viää maaliskuun aikana. Seuratkaa 
killan kotisivuja. 

Muistutus lehden ilmestymisestä
Reservin Sanomien maalis-, 

huhti- ja toukokuun numerot ilmes-
tyvät sähköisinä versioina. Seuraava 
paperilehti ilmestyy 19.6.

Killan jäsensivut
Seuraa  kiltasivujamme www.

ajhk.fi niin pysyt selvillä tulevista 
tapahtumista ja menneestä toimin-
nasta kuvien ja artikkeleiden muo-
dossa. Jäsentuotteita on edelleen 
myynnissä.

AJHK johtokunta toivottaa 
hyvää kevättä.

KAARTIN KILTA

Maanantaina 23.2. Santahaminan 
Perinnetalolla klo 18.00 tietokirjaili-
ja Antero Uitto kertoo Terijoen hal-
lituksesta ja Otto-Ville Kuusisesta.

Lauantaina 14.3, klo 11 käynti 
Mannerheim-museossa jossa 
oppaan johdolla tutustuminen 
näyttelyyn "Mannerheim maalla 
,merellä ja ilmassa". Kokoontumi-
nen museon edessä Kalliolinnantie 
14 klo 10.50.

Ilmoittautumiset esitelmään 
edellisenä perjantaina klo 08.00 
mennessä. Mainitse syntymä aika 
ja auton rekisterinumero.  Museo-
käynnille viimeistään 11.3. klo 18.00. 
Mukaan mahtuu 20 henkeä. kai.
wigren@pp.nic.fi tai 050 4654088

PääKAUPUNKISEUdUN 
PIONEERIKILTA

Pääkaupunkiseudun pioneerikilta 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään maanpuolustusjärjestöjen 
tiloissa Döbelninkatu 2, 4.krs ko-
koushuone 17.3.2015 klo 18. Hallitus 
kokoontuu klo 17.30.

Ammunnat Töölöntorinkatu 2:n 
luolassa (keskiviikkoisin klo 19 – 
21 ja , lauantaisin klo 9:30 - 11:30) 
päivämäärät: 31.1., 18.2., 28.2., 18.3., 
28.3., 15.4., 25.4., 13.5., 23.5., 10.6., 
20.6., 8.7., 18.7., 5.8., 15.8., 2.9., 12.9., 
30.9., 10.10., 28.10., 7.11., 25.11., 
5.12. ja 23.12. Pioneerikilta tarjoaa  
jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm.  
Paikalla on myös aseita ja koulut-

taja. Ota omat kuulonsuojaimet 
mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu 
edelliseen iltaan mennessä ammun-
nan valvojille matti.mahonen@
pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@
porvoo.fi.

Tämän vuoden Pioneerijotos 
kilpaillaan Säkylässä elokuun puoli-
välissä. Seuraa ilmoittelua Hakusta 
tai www.pioneerijotos.fi.
Pioneeripuukkoja on tulossa uusi 
erä. Niiden myynnistä vastaa edel-
leen Ilpo Ervasti (ilervasti@gmail.
com).

HELSINgIN 
SUOjELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA 
 

TRAdITIONSgILLET 
föR H:fORS 

SKYddSKåRSdISTRIKT

Vuosikokous
Killan sääntömääräinen vuosi-

kokous 2015 järjestetään tiistaina 
14.4.2015 Suojeluskuntatalon audito-
riossa perinteisen kaavan mukaisesti. 
Klo 16.15 laskemme kukkalaitteen 
sk-piirin muistokivelle, klo 16.30 alkaa 
killan kokous, jonka jälkeen kahvitar-
joilu. Kokousesitelmä alkaa klo 17.30. 
Esitelmän aihe on vielä avoin.

Det stadgeenliga vårmötet arran-
geras tisdagen den 14 april 2015 i det 
forna skyddskårshusets auditorium. 
Uppvaktning vid minnesstenen kl. 
16.15, mötesförhandlingarna börjar kl. 
16.30 varefter kaffeservering. Kl. 17.30 
föredrag.

Kevätretki
Jos löytyy tarpeeksi mielenkiintoa 

Kilta järjestää toukokuussa matkan 
Turkuun Forum Marinumiin  liittyen 
Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin 
Perinteiden Liiton liittokokoukseen. 
Tarkemmat tiedot seuraavassa leh-
dessä ja jäsenkirjeessä.

Nettisivut
Kilta on yhdessä liiton kanssa 

avannut Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd-aiheiset nettisivut osoitteessa 
www.perinne.fi. Tutustukaa ja kom-
mentoikaa puheenjohtajalle.

Lisätietoja /Tilläggsinformation: 
Puheenjohtaja Erkki Andersson 
(erkki.andersson@welho.com; 050 
570 4451)

 

 

 

 

 

 

 

    
HELSINgIN 

RAUHANTURVAAjAT

Puheenjohtaja Tapani Forsström, 
puh.040 587 0352,tapani.fm@gmail.
com Sihteeri/jäsenvastaava Kari 
Kaiponen, puh.040 584 8524, kari.
kaiponen@pp.inet.fi, Vpj./veteraa-
nivastaava 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.040 724 0223, ml.pihlajamaa@
gmail.com. Liiton vertaistuen päi-
vystävä puh.0207 698 111

3.3. Messi-ilta 
Yhdistyksen kevätkokous , 

VETU-tietoisku, Kokouksen jälkeen 
eversti Kari Sainio kertoo aiheesta 
kriisinhallintajoukkojen koulutus.

Seuraa nettisivuja helrt.org/toi-
minta ja Facebookia.
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Safe-Team Oy
Hirvastie 34

01450 VANTAA
0500 451 249

Berner Oy
Eteläranta 4 B
00130 Helsinki

020 79 100

Kiittää tukijoitaan

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

Oy K.G.Öhman Ab 

Teerikukontie 10, 00700  HELSINKI, (09) 351 790

Helsingin Reservin Sanomat
Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi reservinsanomat@helresp.fi

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vas-
tuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustus-
henki.

Merkitse kalenteriin: 
Stadin sissien kevätkokous pidetään 23.3. klo 20.15 Katajanokan Kasi-

nolla
http://www.stadinsissit.fi/stadin-sissien-kevatkokous-23-3. klo 20-21- 

Ennenkokousta on esitelmä klo 19.00.
Stadin Sissien Pahkis 18-20-9.2015 
http://www.stadinsissit.fi/pahkis-18-20-9-2015-valmistautuminen-alkaa/
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
Ampumatoiminta 
Sissien luolavuorot parillisten viikkojen maanantaisin sekä perjantaisin 

kello 19.00–21.30. Seuraavat vuorot: ma 16.2. pe 20.2, ma 2.3, pe 6.3. ma 
16.3. pe 20.3.

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

Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan 
vuoroilla ja MPK:n ja piirin ampumavuoroilla http://www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi 
ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla. Lisätietoa 
ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius(ät)welho.com tai Jyri-
Pekka Tähtinen jyri.tahtinen(ät)gmail.com

Salitoiminta
Vakiovuorot Ma & Ke. Pe (Nitrot) 18.00–19.30. Nitrojen vuoroista lisä-

tietoja Sissien www-sivuilla. Tiedustelut salitoiminnasta Mika Leivo 050-
555 2151 mika.leivo(ät)iki.fi  

Sissien hihamerkit ja tekninen t-paita
Stadin Sissien uudet hihamerkit ! saatavissa yhdistyksen tapahtumissa 

tai tilattavissa
postitse. Merkkipari jäsenhintaan 5 euroa/pari (sisältää pysty- ja vaaka-

mallisen merkin). Lisätietoja http://www.stadinsissit.fi/jasen-tilaa-itsellesi-
sissien-uusi-hihamerkki/

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: Antti Brax 050-5700843 antti.brax(ät)jippii.fi; Sissiosasto 

pj: Kimmo Lohman 0400-555377 kimmo.lohman(ät)kolumbus.fi; Jäsenre-
kisteri: Tommi Saikkonen tommi.saikkonen(ät)gmail.com

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILäISET

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.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. TaRun vuoroille voivat ilmoittautua vain TaRun jäsenet. Ampu-
jilla 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. Iskuener-
gia max 1500 joulea. Ilmoittautu-
miset parittomina viikkoina toolon-
tori@esres.fi ja parillisina viikkoina 
toolontori@tapiolanreserviupseerit.
fi viimeistään vuoroa edeltävänä 
keskiviikkona.

Laita sähköpostiin seuraavan 
mallin mukaiset tiedot: Nimi: Oma 
Nimi, Laina-aseen tarve: On/Ei, 
Reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, 
Vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen 
Ampumaturva, RAT tai SAL-
lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja 
jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen 
tilattua osoitteista www.reservilais-
liitto.fi tai www.rul.fi. Puhelinnu-
mero: matkapuhelinnumerosi 

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löyty-

vät kotisivuiltamme kohdasta 
Ammunta  MPK:n vuorot. Muista 
ampumatilaisuuksista, piirin tai 
muiden kerhojen järjestämistä 
kisoista saat lisätietoja nettisivuil-
tamme sekä seuraavilta henkilöiltä: 
Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki 
Helin 0400 212 252.

Muita tapahtumia
Padasjoen perinteiset talvipäi-

vät pidetään 6.-8.3. Tule mukaan! 
Paikalla on yhdistysten laina-aseita 
joten mukaan voi tulla ilman omaa 
kalustoakin. Vakuutus  (RAT tai 
SAL) pakollinen. Ilmoittautumi-
nen sähköpostilla osoitteeseen 
ilmoittautuminen@esres.fi ma 2.3. 
mennessä. Mainitse ilmoittautues-
sasi kumpaan yhdistykseen kuulut, 
vakuutuksesi sekä mahdollinen 
laina-asetarve. Osallistumismaksu 
10 eur. Lisätietoja: Jyrki Helin, jyrki.
helin@esres.fi, 0400 212 252.

Espoon Tuomiokirkon san-
karimuistomerkillä järjestetään 
lippulinna, seppeleenlasku ja kun-
niavartio perjantaina 13.3. n. klo 
11. Lippulinnaan tarvitaan useita 
vapaaehtoisia, koska meillä on 
oman lippumme lisäksi vastuul-
lamme myös veteraanijärjestöjen 
lippuja. Asuksi riittää siistit sivii-
livaatteet ja päähine. Tilaisuus ei 
vaadi erillistä ilmoittautumista, 
mutta voit varmistaa itsellesi teh-
tävän esimerkiksi lippulinnassa 
ilmoittautumalla etukäteen: marko.
puumalainen@tapiolanreserviup-
seerit.fi tai puhelimitse 040 172 
1716.

Tapiolan Reserviupseerit järjes-
tää sääntömääräisen vuosikokouk-
sen Katajanokan Kasinolla (Laivas-
tokatu 1, 00160 Helsinki) 23.3.2015 
klo 19.50 - 21.00. Kaikki TaRun 
jäsenet ja toiminnasta kiinnostu-
neet kutsutaan paikalle. Tervetuloa! 
Ennen kokousta esitelmä klo 19.00.

EsRes järjestää jäsenilleen las-

kuvarjokurssin Virossa 3.-5. heinäkuuta 2015. IAD/SL kurssi. Hypätään 
liitovarjolla 1500 metristä. Kurssin hinta 129 eur. (sisältää teoriaosuuden + 
1 hypyn). Seuraavat hypyt 38 eur/hyppy. Teoriakoe + 5 hyppyä suorittaneet 
saavat Viron Puolustusvoimien IV luokan laskuvarjohyppääjän "hopeiset 
siivet".

AFF kurssi. Hypyt 3000-4000 metristä kahden kokeneen hyppymestarin 
kanssa. Vapaapudotus 35-45 sek. Hyppymestarit huolehtivat että oppilaan 
vartalo on vapaapudotuksen aikana aerodynamisesti oikeassa asennossa 
ja auttaavat avaamaan varjon 1500 metrissä. Hinta: Teoriaosuus + 1 hyppy 
299. eur. Teoriaosuus + 7 hyppyä 849 eur.

Kurssille otetaan 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tumiset ja lisätieto Anne-Ly Koorberg puh. 050 550 4020 tai anne-ly.koor-
berg@esres.fi

Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus 

ja muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää 
on huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat 
rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnis-
tuu myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.
fi/ tai http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/.

Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuk-
sena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoi-
tettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.

Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry
Puheenjohtaja ylil res Panu Korpela (panu.korpela@tapiolanreserviup-

seerit.fi, 040 557 4747), Varapj vänr res Kalle Murto (kalle.murto@tapiolan-
reserviupseerit.fi, 040 557 4747)

Espoon Reserviläiset ry
Puheenjohtaja alik res Juha Matikainen (juha.matikainen@esres.fi, 050 

597 7139)
Varapj. Anne-Ly Koorberg (anne-ly.koorberg@esres.fi, 050 550 4020)

KENTTäTYKISTöKERHO 
UUdENMAAN TYKISTöKILTA

Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan alustava kevätohjelma:
Suomen Tykistön päivän 6.3.2015 tilaisuudet
Seppeleenlasku kenraali Nenosen haudalle Hietaniemessä  kello 12.00
Tykkimiehet ry:n kevätkokous Ravintola Tekniskassa klo 17.00 käsitel-

lään sääntömääräiset asiat.
Juhlaillallinen ravintola Tekniskassa klo 18.30 tarkemmat tiedot ja 

ilmoittautumisohje Tykkimiehet ry:n nettisivuilla. Kt-Säätiön tilaisuudet ja 
kokoukset ovat myös ravintola Tekniskassa.

Vierailu Viroon, Tapan varuskuntaan maalis-huhtikuussa
Hedberg-tapahtuma Niinisalossa huhtikuun alussa
Nuorten jäsenten ampumailta, kevät 2015
Tarkemmat tiedot tapahtumista myöhemmin
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan hallitukset 2015:
PJ - Janne Hänninen; puheenjohtaja@ktkerho.fi, VPJ - Oskari Mati-

lainen, Sihteeri - Aki Mäkirinta, Rahastonhoitaja - Patrick Hjelt, Ase- ja 
urheilu - Jorma Kainulainen, Nuoriso - Tapio Laakso, Lohjan Patteri - 
Raine Mönkkönen

Bussilla RUK:n 95-vuotisjuhlaan 6.6.
Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää jäsenilleen bussikuljetuksen RUK:n 95-vuotisjuhlaan 
Haminaan. Lähtö lauantaina 6.6. klo 9:00 Kampin tilausajopysäkiltä (Kiasman ja Marskin 
patsaan edestä). Paluulähtö Helsinkiin Haminasta arviolta klo 17:00. Matkan hinta 20 e / 
henkilö. Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Ossi Ikoselle (jarjesto@hrup.fi, 045 862 4648). 
Samalla annetaan maksuohjeet – maksu tulee olla maksettu ennen matkaa.
 Piiri järjestää yhden bussin ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Juhlan 
tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin, seuraa ilmoittelua. Kaikki kurssit tervetulleita 
Haminaan 6.6.

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Piiritoimisto

Tämän vuoden alusta Helsingin 
Reservin Sanomien ilmestymiseen 
tuli suuria muutoksia. Piirilehti 
muutettiin painetusta lehdestä osin 
sähköisenä ilmestyväksi. Lehti il-
mestyy vuonna 2015 kymmenenä 
numerona, joista neljä on paperi-
versioita. 

Syynä muutokseen ovat ympä-
ristön taloudelliset muutokset 
sekä yleensä lehtien tarve kehittyä 
tarjoamaan palveluitaan myös säh-
köisinä internetin kautta.

Sähköisessä versiossa voimme 
tarjota lukijoille monipuolisempaa 
journalismia, kuten esimerkiksi 
videoita. Lisäksi juttujen yhteyteen 
voidaan lisätä runsaammin kuvia 

kuin painettuun lehteen. Artik-
keleita ei tulevaisuudessa rajoita 
painopinnan rajallisuus vaan 
voimme julkaista artikkelit alkupe-
räisen pituisina. 

Kerhojen ja yhdistysten tiedo-
tusmahdollisuus pysyy ennallaan. 
Sähköisessä versiossa säilytetään 
edelleen mahdollisuus kerhoille 
ja yhdistyksille tiedottaa toimin-
nastaan. Tila ei enää rajoita ker-
hopalstojen pituutta. Sähköisen 
lehden etuna on mm lehtien arkis-
tointi. Tulevaisuudessa lehdet löy-
tyvät samasta osoitteesta.

Uutena haasteena tulee 
olemaan jäsenrekisterin sähkö-

postiosoitteiden oikeellisuus. 
Tulemme ilmoittamaan lehden 
ilmestymisestä jäsenille sähkö-
postin välityksellä. Nyt onkin 
ensiarvoisen tärkeätä, että jokai-
sen jäsenen sähköpostiosoite 
on oikein Maanpuolustusre-
kisterissä. Sähköpostiosoitteen 
voi  muuttaa netti-sivuilta 
osoitteesta www.maanpuolus-
tusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.
aspx?ReturnUrl=%2fextranet tai 
ilmoittamalla niistä piirien toimis-
toon. Yhteystiedot löytyvät tämän 
lehden sivuilta.

Tulevan lehden internet-osoite on 
www.reservinsanomat.fi

Piirilehti uudistuu

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat  
on sähköinen ns. e-lehti.  
 
Pyydän toimittamaan lehteen tarkoitetun  
materiaalin 9.3.2015 mennessä lehden  
sähköpostiin. reservinsanomat@helresp.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2015
N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti
2.  8.6.   19.6. 
3.  10.8.   21.8.
4.  7.12   18.12. 

Sähköinen lehti
1.  9.3.   20.3. 
2.  20.4.   30.4.
3.  18.5.   29.5.
4.  7.9.   18.9.
5.  12.10.   23.10.
6.  9.11.   20.11.

Päivitä jäsenrekisteriinähköpostiosoitteesi

Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi  

reservinsanomat@helresp.fi

HANKONIEMI SODASSA

Sotahistoriallinen retki 28.5.2015
 
Senioriupseerien kerhon retken asiantuntijaoppaana toimii sotahistorian tutkija KTM, ylil 
res  Göran Lindgren. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat.
 08:00 Kokoontuminen ja lähtö Helsingistä Mannerheimin ratsastajapatsaan luota 
tilausbussien pysäkiltä. Ajamme Hankoniemelle ja tutustumme Hangon rintaman 1941 koh-
teisiin: Skogby – Harparskog –linjaan, käymme Mannerheimin muistokivellä Harparskogissa 
ja päädymme Rintamamuseoon Lappohjassa. Sieltä ajamme Hankoon, missä nautimme 
”Saaristolaispöytä”-lounaan På Kroken -kalaravintolassa. Lounaan jälkeen teemme kier-
toajelun ja tutustumme vuokralaisen varustuksiin Hangossa. Kiertoajelun päättää käynti 
Mannerheimin huvilasaaren tuntumassa ja mahdollisuus omakustanteisiin kahveihin Neljän 
Tuulen Tuvalla.  Sen jälkeen lähdemme Hangosta ja ajamme kohti Helsinkiä Täcktomin, 
Tvärminnen ja Syndalenin kautta. Saavumme Helsinkiin n. Klo 20.
  Bussiin mahtuu noin 40 henkeä, ja Senioriupseerien kerhon jäsenillä seuralaisineen 
on etuoikeus. Heidän lisäkseen kaikki Reserviupseeripiirin muiden kerhojen jäsenet seura-
laisineen ovat tervetulleita. 
 Matkan hinta on 98 e, mikäli osallistujia on vähintään 30. Hintaan sisältyvät ohjelman 
mukaiset bussikuljetukset Vihdin Liikenne Oy:n turistibussilla, asiantuntijaoppaan palvelut, 
Saaristolaispöytälounas På Kroken -kalaravintolassa ja sisäänpääsy Lappohjan Rintamamu-
seoon. Hintaan ei sisälly laskutuslisä 5 e/lasku eikä matkavakuutus.
 Ilmoittautuminen matkalle 27.4.2015 mennessä joko puhelimitse:  
09 - 444 774 tai sähköpostilla: paivi.packalen@vihdinliikenne.fi


