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Viime viikkoina on keskusteltu reservistä 
siviilipalveluun siirtyneiden reserviläisten 
lukumäärän huomattavasta kasvusta viimei-
sen kahden vuoden aikana. Keskustelun yti-
messä on ollut reservistä siviilipalvelukseen 
siirtyneiden henkilöiden motiivien arviointi 
ja jopa heidän syyllistäminen. On kuitenkin 
syytä muistaa, että nämä henkilöt toimivat 
nykyisten lakien mukaisesti. Keskustelun 
fokus onkin syytä kääntää siihen, mitä syitä 
kasvaneelle reservistä siviilipalvelukseen 
siirtymiselle on, ja kuinka reserviläisten 
sijoittumista kokonaisturvallisuuden eri 
tehtäviin voitaisiin edistää, totesi Suomen 
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko 
Halkilahti Rovaniemen Reserviupseerei-
den 80 -vuotisjuhlissa 29.1. pitämässään 
puheessa.
 Reservistä siviilipalvelukseen siirtynei-
den lukumäärä on noussut aikaisemmasta 
muutamasta sadasta henkilöstä vuoden 2015 
ennätykseen, noin tuhanteen henkilöön. 
Viime vuonna heitä oli vajaat 800 henkilöä. 
Yksittäisten henkilöiden syyttelyn sijaan tär-
keämpää on selvittää onko reservistä siviili-
palvelukseen siirtymiseen liittyvässä lainsää-
dännössä ja ohjeistuksessa muutostarpeita.
Reservistä siviilipalvelukseen siirtymistä 
ilmiönä pitää tutkia tarkemmin. Osasyynä 
kasvaneisiin lukumääriin on varmasti vuo-
sien 2012-2014 kertausharjoitusten vähyys 
sekä sitä seuranneet reserviläiskirjeen 
lähettäminen ja kertausharjoitusmäärien 
palautuminen välttävälle tasolle vuodesta 
2015 alkaen. Reserviläisille saattoi vuosi-
kymmenen alussa muodostua kuva, ettei 
harjoituksia enää ole. Asiaa on heikentänyt 
myös puolustusvoimien lähes olematon 
yhteydenpito sodan ajan sijoitettuihin jouk-
koihin, muusta reservistä puhumattakaan. 
Tätä varten puolustusvoimien ja reservin 
sähköisessä vuorovaikutuksessa, joka mm. 
mahdollistaisi reserviläiselle oman osaami-
sen ja toimintakykytietojen päivittämisen 
puolustusvoimien rekistereihin, on pikaisesti 
päästävä puheista käytännön toimiin, Halki-
lahti vaati.
Kokonaisturvallisuuden käsite unohde-
taan usein puhuttaessa reserviläisistä. 
Maassamme on noin 900 000 reserviläistä 
varareservi mukaan laskien. Sodan ajan 
joukoissamme on 230 000 taistelijaa, eli vain 
noin joka neljännellä reservissä olevalla on 
sodan ajan sijoitus. Vaikka sodan ajan joukot 
tarvitsevatkin täydennystä, niin paljon hen-
kilöitä jää näiden tehtävien ulkopuolelle.
 Taistelevien joukkojen lisäksi tarvitaan 
paljon ihmisiä myös kriisien aikana yhteis-
kunnan pyörittämiseen sekä kuntien ja 
muiden turvallisuusviranomaisten poikkeus-
olojen tehtäviin. Yhteiskunnan elintärkeitten 

toimintojen ylläpitäminen vaatii henkilöstöä 
ja usein heidät onkin henkilövarattu eli 
vapattu. Heidät on siis varattu työnantajansa 
kriittisiin tehtäviin myös poikkeusoloissa. 
Monella taholla, etenkin kunnissa, poikke-
usolojen varautumissuunnitelmat eivät ole 
ajan tasalla. Kriisiajan henkilöstön osalta 
kuvitellaan, että kunnan tai kaupungin pal-
katut työntekijät riittävät hoitamaan tehtävät 
myös poikkeusoloissa. Erityisesti kriisien 
pitkittyessä näissä tehtävissä pitää pystyä 
hyödyntämään vapaaehtoisia reserviläisiä, 
varusmiespalvelusta suorittamattomia naisia 
sekä siviilipalveluksen suorittaneita huomat-
tavasti nykyistä paremmin. Etenkin reser-
viupseereiden osaamista kannattaa hyödyn-
tää näiden organisaatioiden johtotehtävissä, 
Halkilahti toteaa.

Suomen Reserviupsee-
riliiton toimesta ratkai-
suksi on esitetty yleisen 
varaamisrekisterin 
perustamista maahamme. 
Tästä rekisteristä löytyisi 
kaikkien suomalaisten 
poikkeusolojen tehtävät. 
Tällä tavalla henkilöille 
voitaisiin suunnitella 
kriisin ajan tehtäviä 
ilman päällekkäisyyksiä.

 Suomen Reserviupseeriliiton toimesta 
ratkaisuksi on esitetty yleisen varaamisre-
kisterin perustamista maahamme. Tästä 
rekisteristä löytyisi kaikkien suomalaisten 
poikkeusolojen tehtävät. Tällä tavalla hen-
kilöille voitaisiin suunnitella kriisin ajan teh-
täviä ilman päällekkäisyyksiä. Tämä antaisi 
mahdollisuuden myös henkilöille, jotka eivät 
halua aseellisesti sodan ajan joukoissa maa-
tamme puolustaa, hoitaa kansalaisvelvoitet-
taan ilman siviilipalvelukseen siirtymistä. 
Toisaalta tarvitaan myös kattavaa selvitystä, 
kuinka siviilipalveluksen suorittaneiden hen-
kilöiden työpanosta ja osaamista voitaisiin 
hyödyntää nykyistä merkittävästi enemmän 
kokonaisturvallisuuden eri tehtävissä, Mikko 
Halkilahti sanoi.
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HRUP:n meriosasto juhli täysin 
purjein Katajanokalla

HRUP:n Meriosaston 30-vuotisjuhlia vietettiin asiaankuuluvalla merihenkisellä 
tyylikkyydellä ja miellyttävän ilmapiirin vallitessa Katajanokan Kasinossa 15.1.

Tilaisuus alkoi juhlavastaanotolla Sailor-kabinetissa. Osastoa muistettiinkin run-
sain ja arvokkain huomionosoituksin. Onnittelut kävivät esittämässä Merivoimat, 
Merisotakoulu, Suomenlahden merivartiosto, RUL, HRUP, HRAuP, Laivaston Kilta, 
Svenska Flottans Reservofficersförbund, Meriosaston Naisjaosto, Meriosaston 
Veteraanit, Reserviläisten Merisäätiö, sekä yksityishenkilöinä kauppaneuvos, 
komkapt Magnus Cedercreutz yllättävällä, mutta miellyttävän realistisella tavalla 
ja Hannu Hillo, joka luovutti osastolle suunnittelemansa Vesikon vaakunakilpien 
mallikappaleet. Sähkösanomalla Meriosastoa muistivat HRUP:n Pioneeriosasto, 
Liisi ja Seppo Laessaari sekä Ensio "Poosu" Pesonen.

Varsinaiset juhlat alkoivat tämän jälkeen Kasinon juhlasalissa cocktailin ja 
osaston puheenjohtajan Mikko Vakon tervehdyssanojen myötä. Leppoisan illal-
listapahtuman yhteydessä Merivoimien komentaja, amiraali Stig Wikberg antoi 
puheessaan lämminhenkisen tunnustuksen Meriosastolle ja sen toiminnalle. 
Illallisen päätyttyä Heimo Mäki piti asiaankuuluvan juhlapuheen. Tätä seurasivat 
palkitsemiset, joilla haluttiin antaa tunnustus eräille meriosastolaisille pitkäai-
kaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta Meriosaston hyväksi. 

Tähän päättyikin juhlan virallinen puoli ja ilta jatkui rattoisasti orkesterimme 
nostettua "ankkurit ylös", jonka seurauksena läsnäolijat joutuivat hilpeästi 
"tuuliajolle" avaralle keskilattialle ja jota kelluntaa jatkuikin kunnes - aivan liian 
aikaisin - orkesteri jälleen kajautti "ankkurit ylös" - vaikkei kukaan muistanut nii-
tä välillä lasketunkaan. Sali hiljeni vähitellen viimeistenkin lähes sadasta mukana 
olleesta nostaessa verkkaisesti purjeensa lähteäkseen lievässä sivuluovissa 
kukin kurssilleen.

Helsingin Reservin Sanomat 3.2.1977

Uutisia 40 vuotta sitten
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vuosina. Sanoisin myös että jos reserviläisel-
lä on halu hakeutua täydennyspalvelukseen, 
hän on varmasti myös motivoituneempi toi-
miessaan uudessa tehtävässä kuin mitä olisi 
reservissä. Tuen kuitenkin ajatusta siitä, että 
ilmiötä pitää tutkia tarkemmin ja tunnistaa 
mahdolliset laajemmat syyt täydennyspalve-
luksen suorittamiselle. Jos syyt löytyvätkin 
enemmän nykyisestä järjestelmästä kuin hen-
kilökohtaisista syistä, mahdolliset ongelmat 
pitää korjata. 

Olen Mikon kanssa 
täysin samaa mieltä, 
että yksilöiden syyllis-
tämisen ja nimittelyn 
sijaan asiaa pitäisi 
lähestyä mahdollisena 
ilmiönä. Toisaalta, 
pitäisi myös asettaa 
koko asia järkevään 
mittakaavaan. 

 Juhlavuoden aikana tullaan myös näke-
mään uudistusta HRUP:n viestinnässä. Ny-
kyisin hyvin toimivan kuukausikirjeen tueksi 
mietitään keinoja parantaa ja tehostaa niin 
piirin kuin kerhojenkin viestintää. Yksi osa 
tätä on kotisivujen päivittäminen. Päivityk-
sen lopullinen laajuus on vielä auki, ja siitä on 
olemassa vasta alustavia suunnitelmia. Mutta 
selvä on ainakin se, että visuaalinen ilme päi-
vitetään, ja sisältösuunnitelmassa otetaan pa-
remmin huomioon eri kanavissa tapahtuvaa 
tiedottamista. Tulemme myös tiivistämään 
yhteydenpitoa piirin ja kerhojen välillä. En-
simmäinen uudistus tällä saralla saavuttanee 
kerhojen hallituksia viimeistään tämän leh-
den ilmestymisen aikoihin. 

Puheenjohtajilta

Ajankohtaista
Toimintavuosi, joka samalla on Suomen 
100-vuotisjuhla ja tietysti myös marsalkka 
Mannerheimin 150-syntymäpäivävuosi on 
alkanut mukavasti. Piirissä ja kerhoissa toi-
minta on jo alkanut, ja toimintakalenterit 
täyttyvät toiminnasta. Piirin päätapahtuma 
tänä vuonna tulee olemaan osallistuminen 
yhteiseen Suomi 100-tapahtumaan 18.-19.8. 
Kansalaistorilla. 
 Uusi vuosi on myös alkanut erittäin mie-
lenkiintoisella tavalla meidän toimintakent-
täämme liittyvien keskusteluiden osalta. 
Positiivisina nostoina voidaan mainita puo-
lustusministeri Jussi Niinistön pohdinnat va-
rusmieskoulutuksen tehostamisesta, ja myös 
kertausharjoituksien lisäämisestä. En ota sen 
enempää kantaa miehistön lääkintämiesten 
ja sotilaspoliisien palvelusajan mahdollisesta 
lyhentämisestä, mutta positiivista on se, että 
samalla mietitään saapumiserien lisäämistä. 
On myös erittäin positiivista, että mahdol-
liset tulevat säästöt ohjattaisiin kertaushar-
joituksiin. Toinen positiivinen nosto voisi 
olla lakivalmistelu tunnuksettomien taisteli-
joiden mahdolliseen uhkaan vastaamiseksi. 
Tämä on paitsi erittäin ajankohtainen, myös 
erittäin tärkeä asia huomioida kansallisessa 
lainsäädännössä. Vaikka käsitykseni mukaan 
emme tälläkään hetkellä olla n.s. tyhjän pääl-
lä, ministeriä lainatakseni ”vihreiden miesten 
mentävän aukon” tukkiminen tulisi olla hyvin 
korkealla prioriteetilla. 
 Sen sijaan hieman vähemmän positiivista 
keskustelua on käyty reservistä siviilipalve-
lukseen siirtymisen ympärillä. Keskeiset ja 
oleelliset asiat on otettu esille tällä samalla 
aukeamalla olevassa pääkirjoituksessa, jossa 
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko 
Halkilahti lähestyy asiaa nimenomaan asiana 
ja neutraalisti. Olen Mikon kanssa täysin sa-
maa mieltä, että yksilöiden syyllistämisen ja 
nimittelyn sijaan asiaa pitäisi lähestyä mah-
dollisena ilmiönä. Toisaalta, pitäisi myös aset-
taa koko asia järkevään mittakaavaan. Mitä 
tulee mediakäsittelyyn, on valitettavaa, että 
niin moni taho on lähtenyt mukaan raflaa-
vaan otsikkoon. Reserviläiskirjeen aikoihin 
saatiin suuria otsikoita siitä, miten täyden-
nyspalvelukseen hakeutuvien määrä on tup-
laantunut tai kolminkertaistunut. Määrät 
nousivat muutamasta sadasta noin 600-700 
henkilöön. Kuten Mikko kirjoituksessaan to-
teaa, tämän hetken huippu oli 2015, jolloin 
täydennyspalvelukseen haki noin tuhat re-
serviläistä. Viime vuonna heitä oli enää vajaa 
800. Eli palvelukseen hakeutuvien määrä on-
kin laskenut yli 20%! Mutta sitäkin oleellisem-
paa on ilmiön mittakaava kokonaisuudessa. 
Jos noin 800 reserviläistä haki viime vuonna 
täydennyspalvelukseen, varusmiespalveluk-
sensa aloittaa noin 12000 miestä ja naista per 
saapumiserä, eli yhteensä 24000 vuodessa. Ja 
tietysti vastaava määrä miehiä ja naisia siirtyy 
vuosittain reserviin. Tämän lisäksi ilmiö kos-
kee vain alle promillea reserviläisistä, huippu

Itsenäisyyden 
juhlavuosi 2017

Timo Soininen > Kersantti (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Tänä vuonna vietämme maamme itse-
näisyyden satavuotisjuhlaa. Juhlallisuuksiin 
liittyy myös monia maanpuolustus- ja 
kokonaisturvallisuustapahtumia ympäri 
maata. Kokonaisturvallisuuden Suomi 
100 –juhlahanke kantaa nimeä: ”Nuku rau-
hassa”. Meidän aktiivireserviläisten korvaan 
hankkeen nimi saattaa kuulostaa hiukan 
kummalliselta. Nukkuminen kun helposti 
mielletään jonkin asian huomaamatta jää-
miseen ja toimintavalmiuden pettämiseen. 
Hanke on halunnut kuitenkin erottautua 
ottamalla keulakuvakseen pienen lapsen. 
vauvan, jolle kokonaisturvallinen Suomi tar-
joaa rauhallisen kasvun edellytykset turval-
lisessa ja järjestäytyneessä yhteiskunnassa; 
ilman huolta heräämisestä nk. ”kasakan 
– tai minkään muunkaan ei toivotun tahon 
- nauruun”. Hankkeen päätapahtuma jär-
jestetään Helsingissä 18.-19.8. Tapahtuman 
ohjelma on kaikkea muuta kuin nukkumista. 
Se on läpileikkaus suomalaisesta kokonais-
turvallisuuden järjestelmästä viranomais- ja 
vapaaehtoistoimijoineen. Tilaisuuteen 
tullaan värväämään reserviläisiä vartioin-
tiin, laserammuntarastin henkilökunnaksi, 
rakentamiseen ja purkamiseen. Piirimme 
tulee lähestymään yhdistyksiä aiheesta. Var-
tiontiin vapaaehtoiset kurssitetaan virallisen 
järjestyksenvalvojakoulutuksen kautta ja he 
tulevat saamaan myös virallisen järjestyk-
senvalvojan kortin. 

Helsingin ja Uudenmaan reserviupseeri- 
ja reserviläispiirit – MPK:ta unohtamatta 
- ovat tehneet jo useamman vuoden yhteis-
työtä Helsinki/Uusimaa Vartu-työryhmänä 
yhteiskuntamme kokonaisturvallisuuteen 
liittyvän varautumisen tiimoilla. Nämä 
yhteiset kokoontumiset ja seminaarit 
useine valtionlaitosten virkamiehineen ovat 
jatkuneet vuodesta 2012; siitä alkaen kun 
valtioneuvosto julkaisi selonteon: ”Suomen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012”, 
jossa oli nostettu esiin vapaaehtoisten käyt-
täminen poikkeus-ja kriisitilojen varautu-
misessa. Kun puolustusvoimien tehtäviin 
sijoitettujen reserviläisten määrä on viimei-
sen viiden vuoden aikana ollut laskeva, on 
luonnollista, että aktiivisille sijoittamatto-
mille reserviläisille on etsitty tehtäviä, joissa 
toimia isänmaan puolesta kriisin hetkellä. 
Samoin piiriemme MPK:n kurssitarjonnassa 
on koulutusta, jolla voi ylläpitää omaa toi-
mintakuntoaan auttajana – ei autettavana. 

Kyberturvallisuuden ja VSS-suojien käyt-
töönoton osalta on olemassa kurssipolut. 
Näiden lisäksi on olemassa useita tukitoi-
minteita, joihin reserviläiset voisivat tuoda 
panoksensa kriisivalmiutta kohotettaessa. 

Myös pääkaupunkiseudun liiketoimin-
nan ja huollon osalla voidaan kuvitella 
erilaista osaamista tarvittavan. Puolustus-
voimien joutuessa kiinni perustehtäväänsä, 
voidaan olettaa myös vapaaehtoisavun 
olevan tarpeen yhteiskunnan toiminnan 
kannalta kriittisten yritysten liiketoiminnan 
varmistamisessa. 

Onkin suositeltavaa, että myös reser-
viläisyhdistyksissä nimetään varautumis-
vastaava näitä asioita tarkkailemaan ja 
viestinviejäksi omalle jäsenistölle. Tästä 
varautumisvastaavan nimeämisestä on 
lähtenyt viesti piirin yhdistyksille. Kyselyn 
sanamuoto oli kuitenkin sellainen, että se 
näyttää kohdistuvan yksittäisten jäsenten 
kiinnostukseen aiheesta. Kiitettävän moni 
onkin ilmoittautunut mukaan. Pahoittelun 
paikka on siinä, että piirillä ei ole tarjota 
suoraan näitä tehtäviä niistä kiinnostu-
neille. Paras lähestyminen olisikin järjestää 
aiheesta tapaaminen Töölöntorin auditori-
ossa, jossa voimme käydä läpi nykyistä tilan-
netta ja hahmotella tulevaa. Yhtenä tärkeänä 
tavoitteena pidän myös Reserviläisliiton 
osallistumista valtakunnallisiin VARTU – 
työryhmiin, kuten kaikki muutkin vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen järjestöt tekevät.

Reserviläisliiton hallituksessa piiriämme 
edustaa vuonna 2017 allekirjoittanut Timo 
Soininen ja varapuheenjohtajamme Seppo 
Siimeslehto. Seppo on ottanut vastuu-
alueekseen erityisesti ampumatoiminnan 
kehittämisen ja sen edunvalvonnan. Piirin 
puheenjohtajana minut on kutsuttu liiton 
työvaliokunnan 1. varajäseneksi. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että ainakin 
kevätkauden valiokunnan kokouksiin 
on osallistumiskutsu. Valtakunnalliseen 
Ampumaharrastusfoorumiin toivotaan niin 
ikään edustajaa liittomandaatille piirimme 
hallituksen joukosta. Liiton hallituksen 
ensimmäinen kokous Ilpo Pohjolan johdolla 
tammikuulla oli jäntevästi ohjattu, mutta 
silti hyvinkin keskusteleva ja avoin. Ilpon 
tapa hoitaa asioita lupaa hyvää näille seu-
raaville kahdelle vuodelle. Aloittakaamme 
tapahtumarikas juhlavuosi 2017 !

puheenjohtaja@hrup.fi puheenjohtaja@helresp.fi

Väestönsuojelukoulutusta
Kiinnostaako väestönsuojelun harjoittelu 
metroasemalla? MPK:n väestönsuojelu-
kursseilla se onnistuu.

MPK kouluttaa suomalaisia myös väes-
tönsuojeluun. Varautumiskursseille voivat 
osallistua pääsääntöisesti kaikki täysi-
ikäiset Suomen kansalaiset. Varusmiespal-
velusta ei tarvitse olla käytynä.

Väestönsuojelun perusteet on Metro-VSS-
koulutusohjelman ensimmäinen kurssi. 

Kurssin aikana osallistujat tutustuvat 
väestönsuojelun perusteisiin ja metroym-
päristössä toimimiseen. Lisäksi osallistujat 
pääsevät tutustumaan metroaseman kal-
liosuojaan. Kohderyhmänä peruskurssilla 
ovat kaikki väestönsuojelusta kiinnostu-
neet Suomen kansalaiset.

Koulutuspaikkoina toimivat Merihaan 
kalliosuoja ja Helsingin yliopiston met-
roasema. Kurssit järjestetään arki-iltoina 
maanantaina 27.2. ja tiistaina 28.2. 

Maanantaina koulutus käy-
dään kello 18-01 ja tiistaina 
kello 20-01.Tarkempi kurs-
siohjelma löytyy koulu-
tuskalenterista osoitteessa 
http://mpk.fi/Default.
aspx?tabid=1054&id=91512

Lisätietoja ilmoittautumi-
sesta ja kursseista saa Juha 
Joupilta sähköpostilla juha.
jouppi(at)iki.fi

Caspar von Walzel > Luutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Helsingin varuskunnan venäläiset sotilasrakennukset 1908-1918 - 
autonomian aikana sotaväelle rakennetut ja hankitut rakennukset
Majuri Marko Maaluoto

Helsingin varuskunnan 

komendantti 2008-2013

1. osa: Senaatintori ja sitä 
ympäröivät korttelit

Helsinki - 
varuskuntakaupunki
Suomen sota käytiin vuosina 1808-
1809 Ruotsin ja Venäjän välillä. 
Sodan lopputuloksena Suomi lii-
tettiin Venäjän keisarikuntaan 
suurruhtinaskuntana. Vuonna 1812 
keisari Aleksanteri I:n päätöksellä 
Helsingistä tehtiin Suomen suur-
ruhtinaskunnan pääkaupunki ja vä-
hän myöhemmin samana vuonna 
perustettiin myös suomalainen so-
taväki, johon kuuluvia joukkoja si-
joitettiin aikanaan myös Helsinkiin. 
Suomen sodan jälkeen tulevaan 
pääkaupunkiin jäi venäläistä sota-
väkeä ja viimeiset näistä lähtivät 
pois vasta Suomen itsenäistymisen 
jälkeen keväällä 1918. Helsingistä 
tuli siis heti alussa merkittävä va-
ruskuntakaupunki, jonne sijoitet-
tiin useita joukko-osastoja ja niissä 
palveli tuhansia sotilaita. Toisinaan 
kaupunki ja kaupunkilaiset huoleh-
tivat joidenkin sotilaiden majoitta-
misesta, mutta ennen kaikkea jouk-
kojen tarpeisiin rakennettiin suuria 
kasarmialueita ja heidän käyttöön 
hankittiin myös muuhun tarkoituk-
seen alun perin tehtyjä rakennuk-
sia. Sotaväki tarvitsi myös päävar-
tion, sairaaloita, varastoja, satamia 
ja asuntoja.
 Suurimmat ja näkyvimmät 
Helsingin kantakaupungin paikois-
ta ovat rakentamisjärjestyksessä 
Merikasarmi, Kaartin kasarmi, 
Kantonistikoulu, Kaartin lasaretti, 
Turun kasarmi, Helsingin päävar-
tio ja Uudenmaan kasarmi, näiden 
lisäksi oli vielä jo Ruotsin vallan 
aikana rakennettu Töölön kasarmi. 
Sotilassaarista Suomenlinna säilyi 
luonnollisesti merkittävänä sotilas-
tukikohtana ja tämän lisäksi olivat 
lukuisat muut linnakesaaret. Näitä 
ei nyt käsitellä tässä artikkelissa, 
vaikka ne olennaisesti kuuluvat-
kin Helsingin varuskuntaan. Näillä 
linnakesaarilla palvelleet sotilaat 
näkyivät kaupunkikuvassa ja ne 

antoivat pääkaupungille erityisen 
piirteen sotilassaarten ympäröimä-
nä. Sotilaiden määrä luonnollises-
ti vaihteli paljon ja tähän vaikutti 
mm. yleinen tilanne Euroopassa. 
Esimerkiksi Krimin sodan aikana 
1853-1856 Helsingissä oli enimmil-
lään saaret ja laivat mukaan luet-
tuna jopa 30.000 sotilasta, heistä 
kantakaupungin alueella oli noin 
puolet. Sotilaista suomalaisia oli 
vain muutama sata, sillä mm. Suo-
men kaarti oli siirretty Pietariin. 
Sodan jälkeen 1860-luvulla soti-
laiden määrä oli noin 6.000, joista 
suomalaisten osuus oli noin 1.000. 
Helsinkiin keskitettiin jälleen lisää 
joukkoja 1. maailmansodan johdos-
ta, niitä myös vaihdettiin toisiin tai 
kuljettiin kaupungin kautta muual-
le. 1910-luvulla kaupungissa olevien 
joukkojen määrä oli noin 25.000.
 Kaikkiaan varuskunnan tarpei-
siin rakennettiin tai hankittiin usei-
ta kymmeniä erilaisia ja erikokoisia 
rakennuksia, kasarmialueita tai 
rakennelmia. Viimeksi mainitusta 
on edelleen erinomaisena ja näky-
vänä esimerkkinä Pietari Suuren 
merilinnoituksen osaksi rakennet-
tu maalinnoitus satoine tuliasemi-
neen, taisteluhautoineen, teineen 
ja muine rakennelmineen. Yksit-
täisellä kasarmialueella puolestaan 
on parhaimmillaan ollut useita 
kymmeniä eri tarkoituksiin tehtyjä 
rakennuksia. Edellä mainittujen li-
säksi on vielä pari kymmentä muu-
ta yhteiskunnan erilaisiin tarpeisiin 
rakennettua tai ostettua rakennusta 
sekä alueita. Nämä eivät olleet var-
sinaisia sotilaskohteita, mutta nii-
hin liittyi sotilaallista toimintaa tai 
sotilailla oli joku rooli niiden päi-
vittäisessä toiminnassa.
 Autonomian aikana toteutettu 
varuskuntarakentaminen voidaan 
jakaa esimerkiksi seuraavasti: ka-
sarmialueet ja kasarmit, päävartiot, 
esikunnat, sotilassairaalat, kerhot 
ja asuinrakennukset. Oma koko-
naisuutensa ovat linnoituslaitteet, 
joista kaikkien linnakesaarien ohel-
la merkittävin on tämä edellä mai-
nittu maalinnoitus 1910-luvulta. 
Tätä aikaisemminkin rakennettiin 
linnoitteita ja tästä käy esimerkkinä 
Krimin sodan aikaiset patterit vuo-
silta 1853-1856.

Näistä yhtensä yli 70 kohteesta 
suurin osa on vielä jäljellä, mutta 
harvat ovat enää sotilaskäytössä ja 
näistä lähinnä alkuperäisessä käy-
tössä on ainoastaan Helsingin pää-
vartio. Myös muutama paikka on 
kadonnut kokonaan uudisraken-
tamisen tieltä ja joistain on jäljellä 
vain yksittäinen rakennus. Paikko-
jen ja varsinkin katujen nimistössä 
sotilaallisuus näkyy useilla paikoilla 
ympäri kaupunkia, nämä saattavat 
myös paljastaa jotain kadonnutta 
tai nykyään vähemmän tunnettua 
historiaa.

Senaatintori ja sen 
kolme päävartiota

 Senaatintorin ympärillä tai sen 
tuntumassa oli useita sotilaskäyt-
töön valmistuneita rakennuksia ja 
eräitä muita, joiden toiminnassa 
sotilaat olivat jollain tapaa muka-
na. Senaatintori itse oli useiden pa-
raatien näyttämö, joista yksi ehkä 
näyttävimmistä ja suurimmista oli 
vuoden 1863 valtiopäivien suuri so-
tilasparaati, johon osallistui myös 
suomalaisten kovasti arvostama 
keisari Aleksanteri II. Hänen kun-
niakseen pystytettiin vuonna 1897 
torin keskelle patsas ja siinä hän 
katselee yhden edeltäjänsä eli kei-
sari Aleksanteri I:n mukaan nimet-
tyä Aleksanterinkatua.
 Nykyisen Senaatintorin soti-
laallinen historia alkaa jo ainakin 
vuodesta 1757, jolloin sinne val-
mistui pienehkö ”Ruotsalainen 
päävartio”. Tämä rakennus sijait-
si suurin piirtein puolessa välissä 
keisari Aleksanteri II:n patsaan ja 
Cederholmin talon välistä linjaa. 
Tämä päävartio palveli aikanaan 
noin kymmen vuotta myös Venäjän 
keisarillista armeijaa, kunnes se pu-
rettiin siitä vuonna 1819. Suomen 
vanhimmaksi yleisötapahtumaksi-
kin mainitun vartioparaatin histo-
ria liittyy juuri tähän päävartioon, 
sillä tuolloin alkunsa saanut vartio-
paraatiperinne jatkuu edelleenkin 
Senaatintorilla. Tämä osin juuri al-
kuperäisellä paikalla tapahtuva pie-
ni seremonia on määritetty arvok-
kaaksi eläväksi kulttuuriperinnöksi.

 Carl Ludvig Engelin suunnit-
telema uusi päävartio valmistui 
vuonna 1820 paikalle, jossa nyky-
ään ovat Tuomiokirkon näyttävät 
portaat. Engel suunnitteli tähän 
rakennukseen keisari Aleksanteri 
I:n nimenomaisesta käskystä ko-
meat pylväät. Päävartio oli osa sitä 
Senaatintorin valtiollisten raken-
nusten kokonaisuutta, jonka muo-
dostivat rakenteilla ollut Nikolain 
kirkko (nykyään Tuomiokirkko), 
lännessä Keisarillinen yliopisto, 
idässä Senaatti ja kaakkoiskulmassa 
Kenraalikuvernöörin virka-asunto. 
Tämä keisarillisen armeijan tarpei-
siin rakennettu päävartio kuitenkin 
purettiin jo 1839, koska mm. sen si-
jaintia kirkon läheisyydessä ei enää 
pidetty erityisen sopivana ja toi-
saalta Keisarillinen palatsi ja pää-
vartio olivat suunnitteilla toistensa 
naapuriin vain muutaman sadan 
metrin päähän. Senaattiin ja Keisa-
rilliseen yliopistoon liittyy sellainen 
sotilaallinen historia, että vuosi-
kymmenien ajan Suomen kaarti 
valmistautui tulipalon sammutus-
tehtäviin näissä kohteissa.
 Nykyistä Helsingin päävartio-
ta rakennettaessa päävartio toimi 
väliaikaisesti ainakin vuoden 1840 
alun perin kauppias Bockin talona 
tunnetun rakennuksen 1. kerrok-

sessa. Tälläkin talolla oli aiempaa 
sotilaallista historiaa, sillä 1800-lu-
vun alussa se oli muutaman vuo-
den kaupunginkomendantin käy-
tössä. Engelin suunnitelmien mu-
kaan uudistettuna rakennus toimi 
kenraalikuvernöörin virka-asunto-
na vuosina 1818-1837 kunnes kau-
punki hankki sen raatihuoneeksi. 
Tässä kuvattujen vaiheiden johdos-
ta ja aikakaudesta riippuen sitä voi-
daan kutsua Bockin taloksi, Ken-
raalikuvernöörin virka-asunnoksi 
tai Raatihuoneeksi. Kenraalikuver-
nööri oli muiden tehtäviensä ohella 
Suomeen sijoitettujen keisarillisen 
armeijan joukkojen ylipäällikkö. 
Rakennus on nykyään osa Hel-
singin kaupungintaloon kuuluvia 
hallintorakennuksia ja sen Empire-
sali on yksi kaupungin hienoimpia 
huoneita.

Kantonistikoulusta 
sotilassairaala

 Unioninkadun varrella muu-
tama sata metriä pohjoiseen Se-
naatintorilta sijaitsee nykyinen 
Helsingin Yliopiston Topelia –ni-
minen kampusalue. Tämä myös 
Engelin suunnittelema rakennus 
on valmistunut vuonna 1823 alun 

Kartalla sotilaskohteet ja sotilaiden toimintaan liittyneet paikat. Sinisellä merkityt paikat ovat edelleen jäljellä osin tai 
kokonaan, punaisella merkityt ovat purettu ja valkoinen keskus tarkoittaa kohteella olleen useampi käyttötarkoitus.

Ruotsalainen päävartio 1757-1819, ote Carl Ludvig Engelin maalaamasta 
kuvasta.

Engelin suunnittelema päävartio 1820-1839 ja kaartilaiset sen edessä 1837
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perin Kantonistikouluksi, jossa or-
voksi jääneitä poikia koulutettiin 
armeijan palvelukseen. Jotkut ovat 
kutsuneet tätä sisäoppilaitoksen 
kaltaista paikkaa koulun ja vankilan 
välimuodoksikin. Eri rakennusten 
muodostamalla sisäpihalla oli tilaa 
300 lapsen leikeille ja harjoittelul-
le. Vuonna 1832 Kantonistikoulu 
muutettiin venäläiseksi sotilassai-
raalaksi ja siellä toimi myös sen 
apteekki. Sotilassairaala varautui 
ottamaan vastaan Senaatissa am-
mutun kenraalikuvernööri Nikolai 
Bobrikovin, mutta hänet vietiin 
Kirurgiseen sairaalaan, jonne hän 
myöhemmin kuoli. Rakennuksissa 
toimi sotilassairaala vuoteen 1918, 
kunnes venäläiset lähtivät Helsin-
gistä ja tämän jälkeen siitä tuli ylei-
nen sairaala. Pääosa sairaalatoimin-
noista siirtyi Meilahteen jo 1950- ja 
1960-luvuilla, mutta viimeisimmät 
vasta vuonna 1995.

Keisarillinen palatsi 
ja sen talousrakennus 
sekä päävartio

 Pohjoisesplanadin alku-
päähän valmistui vuonna 1820 
Heidenstrauchin kauppiastalo. Kei-
sarin päätöksellä tämä lunastettiin 
valtiolle 1837 ja muutettiin Engelin 
suunnitelmien mukaisesti Keisa-
rilliseksi palatsiksi vuoteen 1843 
mennessä. Tämä ei ole varsinainen 
sotilaskohde, mutta valmistumi-
sestaan asti osaltaan sen turvalli-
suudesta ovat vastanneet sotilaat ja 
näin se on edelleenkin rakennuk-
sen ollessa Tasavallan presidentin 
linna. Keisarin henkivartioväkeen 
kuuluva Suomen kaarti varautui 
tulipalokomennuskunnallaan yli-
opiston ja Senaatin lisäksi myös 
Keisarillisen palatsin sammutta-
miseen tarpeen vaatiessa. Venäjän 
keisareista Aleksanteri II, Aleksan-
teri III ja Nikolai II olivat Suomen 
kaartin kunniapäälliköitä, joten 
Suomen vierailuillaan he käyttivät 
juuri Suomen kaartin univormua. 
Lisäksi keisarit ja heidän perillisiä 
merkittiin Suomen kaartin upseeri-
luetteloon. 1. maailmansodan aika-
na Keisarillinen palatsi toimi sota-
sairaalana ja keisari Nikolai II kävi 
tarkastamassa sen vuonna 1915.

 Keisarillisen palatsin naapuriin 
valmistui vuosina 1840-1843 pää-
vartio ja palatsin talousrakennus. 
Päävartiorakennuksille oli keisari-
kunnassa määrätty tietty malli ja 
tämän johdosta esimerkiksi Hel-
singin, Haminan, Lappeenrannan 

ja Viipurin päävartiot muistuttavat 
toisiaan melko paljon. Alun perin 
suorakulmaista päävartiota laa-
jennettiin ensin 1863 rakentamalla 
arestihuone Keisarillisen palatsin 
puolelle ja vuonna 1876 valmistui 
Katajanokan puolelle selliosasto. 
Tämän jälkeen päävartio ja talous-
rakennus muodostivat lähes nykyi-
sen kaltaisen yhtenäisen korttelin. 
Pienenä yksityiskohtana voi mai-
nita, että tämän vuoden 1876 laa-
jennuksen myötä korttelin raken-
nuksiin saatiin sisä-WC:t ja pihan 
keskellä ollut päävartiokorttelin 
yhteinen käymälä voitiin purkaa.
 Koko autonomian ajan ja itse-
näisyyden aikana vuoteen 1949 asti 
tietyt varuskunnan joukot vasta-
sivat vuorollaan päävartiossa kau-
punginvahdista, tämän jälkeen teh-
tävä on kuulunut käytännössä yk-
sin nykyiselle Kaartin pataljoonalle 
ja sen perinnejoukoille. Päävarti-
osta käsin johdettiin kaupungin 
eri vartioita ja tarvittaessa se myös 
hälytti tulipalokomennuskunnat 
sammutustehtäviin. Päävartion 
kohdalla merkittävin toiminnalli-
nen muutos tapahtui peruskorjauk-
sen myötä vuosina 1997-1998, jol-
loin sen arestihuoneet muutettiin 
vartio-osaston majoitushuoneiksi. 
Nykyinen Tasavallan presidentin 
linna ja sen talousrakennus sekä 
päävartio ovat kaikki lähes täysin 
alkuperäisissä käyttötarkoituksis-
saan. Päävartion ja Tasavallan pre-
sidentin linnan edessä olevat var-
tiomiehet ovat kuuluneet kaupun-
kikuvaan jo yli 170 vuoden ajan.
 
Muita sotaväen toimintaan 
liittyviä paikkoja

 Vuonna 1822 valmistunut Se-
naatti, Säätytalo vuodelta 1890 ja 
vuonna 1833 rakennettu Seurahuo-
ne, eli nykyinen Helsingin kaupun-
gintalo liittyvät nekin sotaväen toi-
mintaan. Senaatissa ja Säätytalossa 
järjestettiin valtiollisia tilaisuuksia 
ja niiden korkea-arvoisimmat osal-
listujat saattoivat mennä näihin 
paikkoihin sotilaiden muodosta-
massa kunniavartiossa. Seurahuo-
ne puolestaan oli kaupungin kes-
keinen tanssipaikka, jossa sotilaat 
kävivät ahkerasti ja siellä järjestet-
tiin Suomen kaartin upseeristolle 
juhlia mm. ennen sotiin lähtöä. 
Kauppatorin sotilaalliseen histori-
aan liittyy ainakin se, että sen läpi 
tai ohi marssittiin vartioparaateis-
sa, kirkkoparaateissa ja keisarillisen 
perheen merkkipäivien paraateis-
sa. Torille pystytettiin vuonna 1835 

keisarinnan kivi muistoksi keisa-
riperheen vierailusta Helsingissä 
kaksi vuotta aikaisemmin.

Sotaväki alueen nimistössä

 Senaatintorin ympäristössä 
paikkojen nimissä sotaväen toi-
minta ei juurikaan näy. Voi tietysti 
ajatella, että Bockin kauppiastalon 
kutsuminen Kenraalikuvernöörin 

virka-asunnoksi edustaa tätä perin-
töä ja Fabianinkatu puolestaan on 
saanut nimensä kenraalikuvernööri 
Fabian Steinhillin mukaan. Helsin-
gin päävartion edessä oleva kolmi-
on muotoinen alue on nimeltään 
Päävartiontori.

Lähteet: Helsingin kaupungin ar-
kisto, Kansallisarkisto, Helsinkiä 
käsittelevä kirjallisuus ja eräistä 

kohteista laaditut rakennushistori-
alliset selvitykset.

Kuvat, kartat ja piirustukset: Hel-
singin kaupungin arkisto, Helsingin 
kaupungin museo, Kansallisarkisto, 
Museovirasto, Puolustusvoimat, 
Sotamuseo, Työväen arkisto ja kir-
joittaja.

Bockin talo toimi tilapäisenä päävartiona 1840, kuva vuodelta 1958.

Venäläinen sotilassairaala.

Suomen kaartin sotilailla vartionvaihto päävartion edessä vuonna 1901.

Keisari Aleksanteri II:n Suomen kaartin univormut Pietarissa Eremitaasissa.
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Kysymys Santahaminan tulevaisuudesta
Jarmo Nieminen

Helsingin kaupunginvaltuutettu

Everstiluutnantti evp.

 Puolustusvoimien olo Santa-
haminassa on herättänyt läpi koko 
Suomen itsenäisyyden ristiriitaisia 
ajatuksia. Sotilaiden poistamista 
on perusteltu mm. varuskunnan 
sijainnilla helposti tuhottavien sil-
tojen takana, Santahaminan sota-
joukon vähäisellä merkityksellä, 
sotilaiden aiheuttamilla ympä-
ristöongelmilla ja pääkaupungin 
teollisuus-, virkistysalue- ja raken-
nusmaatarpeella. Sotilaat ovat eri 
aikakausina kertoneet olemassa 
olonsa merkityksen vaihtelevalla 
menestyksellä ja usein ovat olleet 
kertomatta! 
 Vuonna 1918 Helsingin yleisten 
töiden hallitus esitti kaupunginval-
tuustolle Santahaminan hankintaa 
suursatamaa varten. Esillä oli myös 
kylpylän perustaminen saaren itä-
rannalle. Satamahanketta esitet-
tiin ja valmisteltiin myöhemmin 
1920–1930-luvuilla. Sotien aikana, 
sattuneesta syystä, pohdinta oli vä-
häisempää. Vuonna 1950 teki kau-
punginvaltuutettu Ensio Hiitonen 
(Sosialistinen yhtenäisyyspuolue) 
valtuustoaloitteen puolustuslaitok-
sen alueiden saamiseksi kaupungin 
käyttöön.
 1960-luvulla Helsingin kau-
punki teki esityksen puolustus-
ministeriölle (PLM) Santahami-
nan länsiosien luovuttamisesta 
satama- ja voimalaitosalueeksi. 
Ministeriön vastausmuistiossa pe-
rusteltiin Santahaminan pitämistä 
kokonaisuudessaan puolustusvoi-
mien hallussa. Alueen merkitys 
Helsingin varuskunnan joukko-
jen taistelukoulutukselle ja -am-
munnoille oli ratkaisevan tärkeä 
– muualla ei ammuntoja voitaisi 
järjestää. Saaren sotilaskäyttöä pe-
rusteltiin myös operatiivisin syin. 
Santahamina oli sisäisen suojelun 
kannalta tärkeä yhdessä Porkkalan 
ja Hyrylän kanssa. Helsingistä ei 
löytynyt saaren joukoille uutta kor-
vaavaa paikkaa: ”joukot on saatava 
kaupunkiin nopeasti maateitse tai 
vesistökuljetuksin.” Santahaminan 
tuli olla puolustusvoimien hallussa 
pääkaupungin turvaamiseksi so-
danuhkavaiheessa ja jo rauhan ai-
kana. 
 Vuoden 1970 yleiskaavassa 
Helsingin itäinen saaristo, ml. San-
tahamina, oli merkitty virkistys-
alueeksi. Kaupunkisuunnitteluvi-
raston arkkitehti Kalle-Heikki Na-
rinen arvioi, että virkistyskäytölle 
on hyvät edellytykset, koska puo-
lustusvoimien takia saari oli jäänyt 
rakentamatta ja luontoarvot olivat 
säilyneet hyvin.
 Vuonna 1975 Helsingin kau-
pungin asettama Saaristotoimi-
kunta esitti, että myöhemmin puo-
lustusvoimat voisi luopua ainakin 
pääosasta Santahaminaa. Hieman 
aikaisemmin, 1970-luvun alussa, oli 
jo käynnistetty PLM:n ja kaupun-
gin johdon salainen hanke Sipoos-
ta ostettavasta maa-alueesta, jonne 
UUDJP voitaisiin siirtää. Santaha-
minan alueet luovutettaisiin Hel-
singin kaupungille. Hankkeessa 
käytettiin ensimmäistä kertaa pe-
rusteluna sotilaiden tukalaa asemaa 
siltojen takana, jolloin Helsingin 
puolustaminen saattaisi vaarantua. 
(Legenda silloista on elänyt kohta 
jo puoli vuosisataa ja kiertää edel-
leen Santahaminan sivilisoijien ar-

gumentoinnissa.)
 1980-luvulla jatkui valmistelu 
UUDJP:n siirtämiseksi Sipooseen. 
Kaupungin majoituslautakun-
ta esitti vuonna 1987 pataljoonan 
siirron kiirehtimistä. Helsinki oli 
siihen mennessä hankkinut jo 
yli 1700 hehtaaria maata Sipoos-
ta puolustusvoimia varten. Alue 
osoittautui kuitenkin hajanaisek-
si ja soveltui lähinnä varasto- ja 
harjoituskäyttöön. Nykyisin alue 
tunnetaan Sipoonkorven kansallis-
puistona.
 Sipoon metsien soveltumat-
tomuus käynnisti suunnittelutyön 
noin 1000 hehtaarin suuruisen 
Sipoon Savijärven alueen saami-
seksi varuskunnan käyttöön. Vuo-
sina 1988–1989 toteutettiin salai-
set maastontiedustelut ja alustava 
varuskuntasuunnittelu Savijärven 
ympäristöön. Tavoitteena oli siirtää 
UUDJP 2000-luvun alussa. Hank-
keesta toteutui puolustusvoimien 
yhden luolavaraston sijoittaminen 
Sipoonkorpeen. Pataljoonan siirtoa 
vastusti voimallisesti PLM:n kans-
liapäällikkö kenrm Aimo Pajunen. 
Ongelmana nähtiin taisteluam-
muntapaikan merkitys, liian pieni 
maa-ala ja riittämättömät resurssit 
uuden kasarmialueen rakentami-
seksi. 
 Kansanedustaja Pekka Haavisto 
(vihr) teki eduskunnan raha-asia-
aloitteen syyskuussa 1989 valtion 
1990 budjettiin Santahaminan 
muuttamiseksi asunto- ja virkis-
tyskäyttöön. Kaupunginvaltuutettu 
Hannele Luukkainen (vihr) jatkoi 
samalla linjalla kymmenen vuot-
ta myöhemmin. Aloitteessa, jon-
ka oli allekirjoittanut valtuuston 
enemmistö, esitettiin maanvaihto-
neuvottelujen aloittamista valtion 
omistuksessa olevien Helsingin 
edustan sotilassaarien saamiseksi 
virkistyskäyttöön. 
 Vuoden 2002 yleiskaavassa 
Santahamina merkittiin alueeksi, 
joka on puolustusvoimien käytös-
sä, ja jos alueen sotilaallinen käyttö 
päättyy, saari luovutetaan asunto- 
ja virkistysalueeksi. Santahamina 
oli merkitty osaksi mahdollista me-
rellisestä kaupunkipuistoa. Kaavan 
selostusosassa selvitettiin mahdol-
lisuuksia metron rakentamiseksi 
Laajasalon kautta Santahaminaan.
 Keväällä 2005 kysymys Santa-
haminan tulevaisuudesta oli laajas-
ti esillä mediassa. Apulaiskaupun-
ginjohtaja Pekka Korpinen (sd) otti 
asian ensimmäisenä esille Helsin-
gin valtuuston seminaarissa: ”San-
tahamina on kantakaupungin ko-
koinen alue, jonne voisi asuttaa 100 
000 ihmistä. Siinä on isot dimen-
siot. Asuntoalue voisi olla valmis 
Helsingin 500-vuotisjuhliin vuonna 
2050,” pohti Korpinen. Helsingin 
kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 
valtuuston kyselytunnilla: ”Aikoo-
ko kaupunginhallitus edesauttaa 
Santahaminan varuskunnan lak-
kauttamista?” Vihreät ja vasemmis-
toliitto kannattivat asiaa. Sosiaa-
lidemokraatit suhtautuivat asiaan 
osin myönteisesti. Kokoomuksen 
edustajat eivät pitäneet asiaa ajan-
kohtaisena. Puolustusvoimain ko-
mentaja, amiraali Juhani Kaskeala 
ilmoitti suhtautuvansa kielteisesti 
asuinalueen perustamiseen Santa-
haminaan. Ylipormestari Eva-Riitta 
Siitonen (kok) tuki puolustusvoi-
mia. Puolustusministeri Seppo 
Kääriäinen (kesk) esitti huhtikuus-
sa neuvottelujen käynnistämistä 

Santahaminan osittaisesta luovut-
tamisesta Helsingille asuinkäyt-
töön. Sotilasläänin komentaja, pri-
kaatikenraali Jan Laukka tyrmäsi 
tuoreeltaan ministerin esityksen. 
Kansanedustaja Antti Kaikkonen 
(kesk) jätti hallitukselle vielä huh-
tikuussa kirjallisen kysymyksen 
KAARTJR:n siirtämisestä Tuusu-
laan. Päivää aikaisemmin Helsingin 
Sosiaalidemokraatit antoi kevätko-
kouksessaan julkilausuman neu-
vottelujen aloittamisesta Santaha-
minan tulevaisuudesta. Aiemmin 
Helsingin vihreät, vasemmistoliitto 
ja SKP olivat tuoneet julki saman 
sisältöiset kannanotot.
 Puolustusministeri käynnisti 
selvitystyön, jonka johtajaksi ni-
mettiin prikaatikenraali Arto Räty 
ministeriöstä. Selvitys Santahami-
nan asemasta julkaistiin 2005 mar-
raskuussa. Selvityksessä päädyttiin 
Santahaminan alueen ja saaren toi-
mintojen säilyttämiseen ennallaan, 
mutta esitettiin saaren viranomais-
käytön lisäämistä. Lisäksi rapor-
tissa esitettiin saaren merkittävien 
luonto- ja kulttuuriarvojen turvaa-
mista. Niiden suojaamiseksi tuli 
tehdä yhdessä muiden viranomais-
ten kanssa suunnitelma, jolla arvot 
turvataan tulevaisuudessakin.
 PLM:n raportissa korostettiin 
valtioneuvoston selontekojen joh-
donmukaisuutta pääkaupunkiseu-
dun puolustuksen kehittämisessä. 
Vuoden 2004 puolustusselonteossa 
oli edellytetty pääkaupunkiseudun 
joukkojen kykyä turvata nopeasti 
valtionjohdon toimintaedellytykset 
ja yhteiskunnan elintärkeät toimin-
not jo sotaa alempiasteisissa krii-
seissä. Raportissa esitettiin Santa-
haminan kasvava merkitys pääkau-
punkiseudun ohjusilmatorjunnan 
kannalta erityisesti alempiasteisissa 
uhkatilanteissa. Perusteluina oli 
myös viranomaisten välinen yhteis-
työ ja kohteiden suojaaminen sekä 
näiden toimintojen harjoittelu San-
tahaminassa ja todellisilla kohde-
alueilla. Valmiutta ei saavutettaisi, 
mikäli siihen tarkoitettujen jouk-
kojen johtaminen, huolto ja jalka-
väkijoukkojen koulutus sijaitsisivat 
rauhan aikana pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Selvityksessä myös 
todettiin, että KAARTJR:n siirtä-
minen Hyrylään ei ole mahdollis-
ta, koska varuskunnan infrastruk-
tuuri on tehty puolta pienemmälle 
joukko-osastolle. Vastaavasti Upin-
niemessä ei ollut riittävästi vaadit-
tavia kasarmi- ja varastotiloja sekä 
ampuma-alueita.
 ”Helsingin merellisyyden avain-
kysymyksenä on Santahaminan 
tulevaisuus”, kirjoitti Helsingin 
apulaiskaupunginjohtaja Pekka 
Korpinen huhtikuussa 2007 EVA:n 
julkaisemassa raportissa Helsin-
ki – tulevaisuuden kaupunki. Hän 
kirjoitti, että Santahaminan mer-
kitys Helsingin puolustuksen kan-
nalta vähenee väistämättä, koska 
varuskunta on haavoittuva kohde 
kahden sillan takana, lisäksi Hel-
singin laajenemisen takia saaren 
strateginen sijainti heikkenee ja oh-
juspuolustus ei enää tarvitse San-
tahaminan asemia. Saaresta tulee 
Koipisen mukaan aivan liian kallis 
paikka puolustusvoimille pelkkänä 
sotilaskulttuuri- ja koulutuskeskuk-
sena.
 Tammikuussa 2008 valmistui 
PLM:n johtama, eri viranomaisten 
kanssa yhteistyössä tehty selvitys-
työ, Santahamina-suunnitelma 

2007, Santahaminan kulttuuri- ja 
luontoarvojen turvaamiseksi. Sel-
vitystyön yhteenvedossa todetaan: 
”– – saaren pääkäyttäjät vaalivat 
toiminnallaan saarella olevia pu-
natiili- ja funkkiskasarmialueita 
sekä ympärillä olevaa luontoa ja 
saaren historia sotilastukikohta-
na on taannut ja takaa jatkossakin 
vastaavia siviilialueita monimuo-
toisemman luonnon säilymisen. 
– – Työryhmä katsoo, että San-
tahamina kokonaisuudessaan on 
nyt ja tulevaisuudessa tarvittava 
sotilasalue ja tukikohta ja saaren 
kehittämistä jatketaan aiemmin 
suunnitellulla tavalla sekä aloitta-
malla Santahaminassa puolustus-
hallinnon maankäyttö- ja maise-
manhoitosuunnitelman päivitys- ja 
laajennustyö. Suunnitelman laati-
misen aikana on vahvistunut kä-
sitys, että Santahaminassa olevien 
kulttuurihistoriallisten ja luonto- ja 
rakennustaiteellisten arvojen sekä 
kulttuurihistoriallisten kerrostu-
mien säilyttäminen, hoito, tunnet-
tavuuden lisääminen sekä tutustu-
misedellytysten parantaminen ovat 
todellinen kulttuuriteko.”
 Kaupunginvaltuutetut Osmo 
Soininvaara (vihr), Eero Heinä-
luoma (sd) Paavo Arhinmäki (vas) 
Nils Torvalds (r) ja 45 muuta al-
lekirjoittajaa eivät lannistuneet 
PLM:n ja muiden viranomaisten 
selvityksistä. He esittivät valtuusto-
aloitteessaan syyskuussa 2011, että 
kaupunki linjaa pitkän ajan tavoit-
teekseen Santahaminan saamisen 
asuin- ja virkistysalueeksi ja aloit-
taa tämän pohjalta neuvottelut asi-
asta valtion kanssa. Ylipormestari 
Jussi Pajusen (kok) vastauksessa 
valtuustolle todettiin, että Santa-
hamina on valtion omistuksessa ja 
puolustusministeriön hallinnassa. 
Saarta ei voida osoittaa asuinkäyt-
töön ja virkistykseen niin kauan, 
kun puolustusvoimat toimii alu-
eella. Perusteluissaan ylipormes-
tari kertoi uusista joukoista, joita 
Santahaminaan tulee; esitti maan-
käyttöratkaisujen tarkastelua myös 
luonto-, liikenne-, kulttuuriympä-
ristö-, ympäristön tila- ja muiden 
selvitysten pohjalta; pohti Museo-
viraston asettamia reunaehtoja 
rakentamiselle ja pilaantuneiden 
maamassojen ongelmaa. Ylipor-
mestarin valmistelema kaupungin-
hallituksen esitys hyväksyttiin val-
tuustossa sellaisenaan.
 Vuoden 2016 Helsingin yleis-
kaavassa Santahaminan kaavamää-
räyksessä Santahamina on ”puo-
lustusvoimien käytössä oleva alue, 
joka osoitetaan asumisen, kaupan 
ja julkisten palvelujen, toimitilojen, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapal-
velujen käyttöön, jos alueella oleva 
toiminta siirtyy alueelta pois. San-
tahaminan ampumatoiminnan me-
lualueen rajaus tulee ottaa huomi-
oon Uudenmaan maakuntakaavan 

mukaisena.”
 ”Ilman muuta näen, että Santa-
hamina olisi hyvä saada asuinkäyt-
töön – –  suuri osa saaresta pitäisi 
kuitenkin säilyttää virkistysalu-
eena”, kertoo 26.1.2017 Helsingin 
vihreiden valtuustoryhmän johtaja 
Otso Kivekäs Helsingin Sanomien 
haastattelussa. Kivekäs kommen-
toi, että Kruunusiltojen kautta San-
tahamina saataisiin raideliikenteen 
äärelle. Sdp:n ryhmänjohtaja Tomi 
Sevander kommentoi: ”En pitäi-
si sitä huonona vaihtoehtona, että 
ihan aidosti keskusteltaisiin siitä, 
minkälainen Santahaminan roo-
li tulee olemaan tulevaisuudessa”. 
Kokoomuksen ryhmänjohtaja Lau-
ra Rissanen toteaa: ”Emme ole aja-
massa muutosta nykytilanteeseen. 
Olemme katsoneet, että saaren so-
tilaskäyttö on perusteltua”.
 Maavoimien varuskunnista 
Sodankylällä ja Santahaminalla 
on sijaintinsa puolesta strateginen 
merkitys, PLM:n kansliapäällik-
kö, kenraaliluutnantti Arto Räty 
kertoo haastattelussaan kirjassani 
Santahamina – Sinivalkoinen saari 
(MPKK 2012). Merkitys perustuu 
Sodankylällä pohjoisen ulottu-
vuutensa takia ja Santahaminalla 
sijainnillaan valtakunnan rajalla 
sijaitsevan Suomen pääkaupungin 
kupeessa. 
 Vuoden 2005 Santahamina-
selvityksessä jo todetaan: ”Riittävän 
nopea reagointi tehtäviin kaikissa 
tilanteissa vaatii käytettävän hen-
kilöstön ja kaluston sijaitsemista 
Helsingin alueella, mahdollisuutta 
joustavaan valmiuden kohottami-
seen puolustushallinnon hallinnas-
sa olevalla alueella ilman erityis-
valtuuksia sekä kykyä joukkojen 
nopeaan perustamiseen. – – Mah-
dollisessa valmiuden kohottami-
sen alkuvaiheessa Santahamina on 
pääkaupunkiseudulla keskeisessä 
roolissa. Kaartin Jääkärirykmentti 
toteuttaa vaadittujen joukkojen pe-
rustamisen. Kriisitilanteessa maa-
sijoitteiset ilmatorjunta- ja rannik-
kopuolustusjoukot ryhmitetään 
Helsingin edustalla muun muassa 
Santahaminaan. Lisäksi Santaha-
minaan varastoidaan välttämätöntä 
materiaalia. Santahaminasta luopu-
minen merkitsisi pääkaupunkiseu-
dun puolustuksen heikkenemistä, 
erityisesti joustavan valmiuden ko-
hottamisen osalta.” 
 Valmius on nykypuolustusvoi-
missa ykkösasioita ja samalla ilmei-
sesti siksi arka aihe kerrottavaksi. 
Voisi kuitenkin olla paikallaan, että 
tavallisille kansalaisille ja heidän 
edustajilleen kerrottaisiin, mitä 
puolustusvoimien ja muiden vi-
ranomaisten valmius tarkoittaa, ja 
mitä se tarkoittaa Helsingissä. Toi-
vottavasti kohtapuolin julkaistava 
puolustuselonteko avaisi osaltaan 
asiaa ”silloista murehtijoille”.
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri joka seuraa maanpuolustusta ja 
turvallisuuspolitiikkaa sekä seuraa muutakin maailmanmenoa.

Kirjoitin kaksi vuotta ja noin viikko sitten jutun otsikolla "Voiko 
Ruotsi ja Suomi olla puolustustusyhteistyössä ?" Olen nyt vuoden 
2017 tammikuussa - ainakin omassa mielessäni - todennut, että mi-
kään ei ole muuttunut. Kuluneiden kahden vuoden aikana ei ole edet-
ty ollenkaan. 

Molemmissa maissa on mm. edelleenkin lainsäädännöllisiä puutteita, 
jotka estävät puolustusyhteistyön syventämisen.

Vuonna 2015 Ruotsilla oli demarihallitus, jolta edelleenkin puuttu-
vat teot puolustusyhteistyön rakentamiseen. Suomi sai keväällä 2015 
vaalien jälkeen Sipilän hallituksen ja suomalaisetkin teot puuttuvat. 
Miksi?

Sotilasaikakauslehti 1./2017 julkaisi Alpo Rusin artikkelin "Suomi ja 
Ruotsi selkä seinää vasten". Rusi on pitkän linjan diplomaatti, joka 
toimi vuosina 1994 - 1999 tasavallan presidentin neuvonantajana. 

Artikkelissaan Alpo Rusi kirjoittaa kuinka jo Tilsitissä Ranska ja Ve-
näjä tekivät yli 200 vuotta sitten salaisen etupiirisopimuksen. "Suo-
malaisten ja ruotsalaisten päiden yli" ratkottiin Suomenkin kohtalo.

Rusi listaa artikkelissaan myös Venäjän Kaliningradiin sijoittamat oh-
jukset, jotka ovat uhka koko Euroopalle eikä vain Itämeren alueelle. 
Jatkosta Rusi toteaa yksioikoisesti "Venäjän suuri armeijauudistus on 
valmis 2020-luvun alkupuolella".

Ruotsista Rusi toteaa, että vuoden 2018 vaaleissa valta saattaa vaih-
tua puolueille, joiden tavoitteena on hakea Naton jäsenyyttä. Lainaan 
loppukappaleen Alpo Rusin artikkelista:

"Naton ovi on auki kaikille EU:n jäsenvaltioille. Onnistunut ulkopoli-
tiikka nojautuu rehelliseen historiatietoisuuteen ja itsenäisiin liittou-
tumisratkaisuihin, mikä on pienten maiden ainoa realistinen lähtö-
kohta ratkoa geopoliittisia dilemmoja nyt ja vastakin."

Ruotsalanen tutkija Mikael Holmström julkaisi vuonna 2011 kirjan 
"Den dolda alliansen". Sanakirja määrittelee dolda-adjektiivin suo-
meksi: huomaamaton, huomiota herättämätön ja kolmanneksi salai-
nen. Holmströmin "salainen allianssi" tarkoittaa Ruotsin ja Yhdysval-
tojen sekä Ruotsin ja Norjan sekä Ruotsin ja Tanskan salaista puolus-
tussopimusta.

Suomessakin - ainakin tutkijat - on tiedetty ja aavisteltu edellä maini-
tusta salaisesta allianssista. Silläkin on ollut ja on edelleenkin vaiku-
tuksensa Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyöhön.

Sälenin tammikuisessa turvallisuuspoliittisessa seminaarissa puhut-
tiin taas kerran Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyöstä. Pääminis-
teri Stefan Löfven totesi sen, että kahdessa vuodessa ei ole edetty yh-
teistyöasiassa ja pääministeri oli myös huolissaan siitä, että Ruotsi ei 
panosta riittävästi rahaa puolustukseensa.

Tammikuun lopulla prikaatikenraali evp. Juha Pyykönen esitelmöi 
aiheesta "Suomen ja Ruotsin mahdollinen puolustusyhteistyö". Esi-
telmän yhteydessä Pyykönen toi esille edellä mainitun "Den dolda 
alliansen"-asian.

Esitelmän jälkeisessä keskustelussa todettiin sekä Suomen että Ruot-
sin tilanteen olevan ongelmallinen. Toisaalta maiden on otettava huo-
mioon Venäjän toimet Itämeren alueella ja Yhdysvaltojen mahdolli-
set uudet avaukset Nato- ja Eurooppa-politikkassa. Nämä ulkopuo-
liset tekijät vaikuttavat merkittävästi Ruotsin ja Suomen tilanteeseen 
sekä yhdessä että erikseen.

Kirjoittajan yhteenvetona totean, että Ruotsi ja Suomi voivat solmia 
sopimuksen puolustusyhteistyöstä. Se voi olla julkinen tai se voi olla 
salainen sopimus, mutta yhdessäkään nämä kaksi maata eivät voi 
puolustautua Venäjää vastaan. Ruotsin ja Suomen on haettava tukea 
ja turvaa Natolta.

Kolumni

Ruotsi - Suomi II

Hankoniemi kutsuu
Göran Lindgren

Hankoniemi sodassa 

 Hangon kaupungin ja Hanko-
niemen kohtalot ja merkitys ovat 
jääneet varsin vähälle huomiolle 
sotahistoriassamme. Talvisodan 
aikana Hanko oli yksi ankarimmin 
pommitetuista kaupungeistamme. 
Moskovan rauhan ehtojen mukai-
sesti Hankoniemi vuokrattiin Neu-
vostoliitolle laivastotukikohdaksi. 
 Välirauhan ajan rauhattomuus 
ja epävarmuus sekä Neuvostolii-
ton painostus ja vahvasti miehi-
tetyn tukikohdan uhka pakottivat 
linnoittamaan vuokra-alueen raja-
maaston ja siten valmistautumaan 
tulevaan. Hankoniemen poikki ja 
vuokra-aluetta ympäröivään saa-
ristoon rakennettiin kesällä 1940 ja 
alkuvuodesta 1941 vahva linnoitus-
vyöhyke Itä-Suomessa rakennetun 
Salpalinjan tapaan. Linja kulkee ni-
mellä Harparskog-linja. 
 Jatkosodan sytyttyä Hankonie-
mi oli sivussa tapahtumien pää-
näyttämöiltä, mutta sotaa sielläkin 

käytiin. Katkerat ja veriset taistelut 
keskittyivät saaristoon. Mantereel-
la toiminta oli lähinnä asemasotaa, 
tykistötaisteluja ja väkivaltaisia 
tiedusteluja. Vihollinen linnoitti 
niemen erittäin tehokkaasti. Kun 
saksalaiset idän sotaretkellään val-
tasivat Baltian maat, Hangon tuki-
kohta uhkasi jäädä saarroksiin ja se 
evakuoitiin joulukuun 1941 alussa. 
Hankoniemi oli jälleen meidän.

Hangon rintamamuseo
 Sotaveteraanien vuonna 1981 
perustama ja rakentama museo si-
jaitsee sodanaikaisella rintamaloh-
kolla Lappohjan kylän tuntumassa. 
Taisteluita käytiin kesällä 1941 juuri 
rintamamuseon tuntumassa. Alu-
eella on korsu Gyllene Freden, joka 
on rekonstruoitu jatkosodan ajan 
korsu. Veteraanien jälkeen muse-
on toiminta on hiljan siirtynyt sitä 
varten perustetun yhdistyksen vas-
tuulle. Museon esineistö on luette-
loitu, sen tiloja korjataan ja uusia 
rakennetaan. Museo avataan uu-
distettuna yleisölle kesällä 2017. 

 Kesällä 2017 on mahdollisuus 
kokea Tuntemattoman Sotilaan 
koskettava teatteriesitys Hanko-
niemellä Harparskogissa, aidossa 
rintamaympäristössä. Väinö Lin-
nan tekstiin perustuva Tuntema-
ton sotilas esitetään suomeksi ja 
ruotsiksi. Suomenkielisiä esityksiä 
on kymmenen. Tapahtumapaikka 
on 1940-41 rakennetun puolustus-
linjan, Hankoniemen ”Salpalinjan” 
tuntumassa. Teatteria varten on 
rakenteilla katsomo, Harparskog 
Arena 800 katsojalle. Näytelmän 
teksti pohjautuu Edvin Laineen ja 
Olavi Veistäjän 1966 Tampereen 
Pyynikille Väinö Linnan tekstistä 
teatteriksi muokkaamaan versioon. 
Kesäteatteri kuuluu Suomen itse-
näisyysvuoden Suomi 100 ohjel-
mistoon. 

Senioriupseerien kerho on yh-
teistyössä Vihdin Liikenne Oy/
VL-Matkojen kanssa organisoinut 
retken Hankoniemelle ja kesäteat-
teriin 22.7.2017. Lue lisää retkestä 
Senioriupseerien kerhopalstalta ja 
tule mukaan kokemaan elämys!

Suomi 100 vuotta -tapahtumat Ilmatorjuntamuseolla Tuusulassa 

Ilmatorjuntamuseolla järjestetään vuoden 2017 kevään ja syksyn 
aikana useita esitelmiä. Esitelmät on tarkoitettu kaikille aiheesta 
kiinnostuneille. Maaliskuun esitelmän jälkeen on Tutkamieskillan 
kevätkokous.

Lauantain 11.3.2017 esitelmien aiheet:

Ohjusten alkuaika ja lennokkien havainnointi nykypäivänä

Klo 11.00 Museo avautuu 

Esitelmät alkavat klo 12.00 ja ne pidetään Tuusula-hallin alatasan-
teella
TkL Risto Korhonen: Nykyaikaisten lennokkien havaitseminen
Insinööri Karri Airola: Ohjusaikakauden alku - V1 ja V2
   Kahvitauko
Ev (evp) Ahti Lappi: V1- ja V2-ohjusten torjunta

Noin klo 15.00 Tutkamieskillan tilikokous Tutkamieskillan jäsenille 
Tuusula-hallin ylätasanteella.
Noin klo 15.00 Opastettu kierros Helsinki-hallissa halukkaille.

Osanottomaksu 10 euroa. Osanottomaksu sisältää kahvin/tee/mehun 
ja munkin.
Järjestelyjen vuoksi ilmoittautumiset 6.3.2017 mennessä Tutkamies-
killan sihteerille Jukka Kalevalle: 
sähköpostilla: jukka.kaleva@elisanet.fi tai puhelimella: 040 – 961 6111

Järjestelyistä vastaavat Ilmatorjuntamuseo ja Tutkamieskilta

Hangon rintaman taistelijoita. Kuva: SA-kuva.
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Ässä-rykmentin sotatie
Helsinkiläisen jatkosodan 
Jalkaväkirykmentti 26:n, Ässä-
rykmentin sotatie oli moneen 
muuhun joukko-osastoon 
verrattuna lyhyt, mutta sitäkin 
rankempi. Se alkoi perustami-
sella Helsingissä kesäkuun puo-
lenvälin 1941 jälkeen. Miehistön 
kovan ytimen muodostivat 
talvisodan Ässä-rykmentin, JR 
11:n kokeneet miehet. Rykmentti 
siirtyi 20.-22.6.1941 autokul-
jetuksilla lähelle Moskovan 
rauhan rajaa Miehikkälään. 
Sieltä se jatkoi heinäkuun ensi 
päivinä marssien Taavetin 
asemalle ja jatkoi sieltä junalla 
Joutsenoon, missä se otti rajan 
pinnassa rintamavastuun.

Göran Lindgren

 Seuraamme tästä eteenpäin 
rykmentin vaiheita hiukan erikoi-
sella tavalla. Rykmentin sotatien 
päätyttyä joulukuussa 1941 juu-
ri vallattuun Karhumäkeen, siellä 
syntyi 21.12.1941 nimellä ”Karhu-
mäen Joiku” rykmentin eräänlainen 
sotatiekronikka, joka sopi laulet-
tavaksi ”Stenka Rasinin” sävelillä.  
Tekijänä oli ässäläinen runoniekka 
Topi Kaiponen. Iskusanoja Joikusta 
liitettiin myöhemmin myös myö-
hemmin sarjakuvapiirtäjänä tun-
netuksi tulleen Asmo Alhon piirtä-
mään karttaan Ässän tiestä.
 Haikeata lähtöä stadista kuvaa 
hyvin Joikun ensimmäinen värssy.

Hesa, stadi paikka armas. 
Sörkka, VaJkka, Rööperi. 
Koska saanen taasen nähdä 
Rannat kauniit Kaivarin? 

 3.7. - 3.9.1941 rykmentti osal-
listui Karjalan kannaksen takaisin 
valtaamiseen osoittaen samaa ur-
hoollisuutta ja sotilaallista taitoa. 
Sen kovat tappiotkin kertovat lah-
jomattomasti, että sotatöitä tehtiin 
säälimättömästi: 40 upseeria, 191 
aliupseeria ja 528 miestä kaatunei-
na, haavoittuneina ja kadonneina. 
On hyvä tästä eteenkin päin muis-
taa suhteuttaa tappiot rykmentin 
kokonaisvahvuuteen, joka oli noin 
3900 miestä. Haavoittuneista osa 
tietysti palasi toivuttuaan riviin ja 
täydennyksiäkin saatiin. Niinpä 
rykmentti säilyi koko ajan iskussa.
 Kun Kannas oli vallattu, Ässää 
tarvittiin aivan toisaalla. Suoma-
laisten eteneminen yli vanhan ra-
jan kohti Petroskoita ja sen jälkeen 
Karhumäkeä ja Maaselän kannasta 
vaati lisävoimaa. Sinne lähetettiin 
myös levännyt ja huollettu Ässä-
rykmentti. 

Saatiin heitto rajan taakse, 
”Pikku juttu” sano Eevertti. 
Saunat Imatjärven rantaan. 
Kuka kylpi, muistatko? 
 
 Joikun ”Eevertti” oli rykmentin 
komentaja, everstiluutnantti Eero 
Sulo Laaksonen, kova ja kuria ko-
rostava mutta myös pidetty herra, 
myöhempi Mannerheim -ristin 
ritari. Nyt rykmentti on siis suu-

ren Säämäjärven eteläpuolella ja 
suunta on kohti Petroskoita. Ku-
kaan ei tainnut ehtiä kylpeä pitkän 
junamatkan jälkeen häthätää ra-
kennetuissa saunoissa Imatjärven 
rannalla. Ja sekös harmitti! Ei kun 
eteenpäin!

Villavaarast' Viitanalle 
tunnuksena Petroskoi! 
Ässältä jäi siellä käynti. 
”Divisioona” sanoi: Stoi! 

 Petroskoihin asti Ässä ei siis 
päässyt, vaikka olikin omalla pa-
noksellaan osallistunut merkit-
tävästi tien avaamiseen sinne. 
Harmitti! Ässän miesten mukaan 
Petroskoin valtausjuhliin ja iloihin 
pääsivät vallan väärät joukot. Tuo 
hyvin raskas Villavaaran ja Viita-
nan taistelujen vaihe maksoi Äs-
sälle 26 upseeria, 109 aliupseeria 
ja 430 miestä kaatuneina, haavoit-
tuneina ja kadonneina. Tappioista 
seurasi se, että rykmentistä tehtiin 
kaksipataljoonainen, kun kaikki-
en kolmen pataljoonan miehitys 
oli harventunut kohtalokkaasti. 
Korvaavaksi joukoksi rykmentille 
alistettiin Erillispataljoona 21 eli 
”Musta Nuoli”. Se oli vankiloista 
koottujen vapaaehtoisten rangais-
tusvankien joukko, jonka komenta-
ja oli legendaarinen ”Nikke” Pärmi. 
Tässä kokoonpanossa rykmentti 
sitten taisteli Karhumäkeen saakka. 

Lintujärvelt' Viksjoelle, 
sieltä hyppy Koikariin, 
kuumat limput uuneist' Kumsan, 
Tsopina ja ”lepohon”. 

 Tämä seuraava hyvin ”repalei-
nen” ja monipolvinen, koukkauk-
sia koukkauksien perään sisältänyt 
vaihe vei Ässää vähitellen kohti 
tärkeätä tavoitetta, Karhumäkeä, 
jota vihollinen puolusti henkeen ja 
vereen. Taistelujen katkeruus näkyi 
myös Ässän tappioluvuissa. Koika-
rin, Juustjärven, Kumsan ja Plakko-
vaaran taistelut veivät Ässän riveis-
tä 13 upseeria, 61 aliupseeria ja 292 
miestä kaatuneina, haavoittuneina 
ja kadonneina. 

”Pojat, kiltit, Ässän kuulkaa” 
haastoi taasen Eevertti. 
”Karhumäki tuolla kuultaa, 
sitten seuraa siviili!” 

 Karhumäkeen oli kuitenkin vie-
lä matkaa. Loppurypistys odotti. 
Lopen uupunut ja pahasti murjot-
tu rykmentti ei ollut kovin innokas 
jatkamaan, joten ”Eevertin” suos-
tuttelutaitoja tarvittiin. Nyt tuli 
kai kuitenkin luvattua liikaa! Tästä 
eteenpäin ässäläiset uskoivat pian 
pääsevänsä ainakin kunnon  le-
poon, jopa siviiliin. Kysymys ei aina 
ole siitä, mitä sanotaan ja luvataan 
vaan siitä, miten se tilanteessa tul-
kitaan. Paha juttu, nuorempien 
kohdalla selvästikin katteeton lupa-
us, jolla tuli olemaan vakavia seu-
raamuksia.

Karhumäen. ”maalaiskuntaan”
siirtyi Ässä, ”Piikki” myös, 
joka veteli vain untaan, 
saimme yksin olla ”työss”. 

 Karhumäkeä lähestyttäessä äs-
säläisten mitta alkoi olla täysi. He 
kokivat tulleensa kohdelluiksi vää-
rin suhteessa muihin sisarrykment-

teihin. Miksi aina Ässä? Piikki eli 
Jalkaväkirykmentti 25 pääsi koko 
ajan vähemmällä ja Ässä sai hoitaa 
työt senkin puolesta. Kritiikki oli-
kin oikeutettua, sillä divisioonan 
komentaja käytti ”terävintä kirves-
tään”, Ässä-rykmenttiä kovissa pai-
koissa, koska se sai aikaan tulosta. 

Pojat hoöki; kaivoi, koukkas,
Karhumäki vallattiin. 
”Trettifima” peräs laukkas,
 pyysi päästä reserviin. 

 Tämä katkeruus näkyy vielä 
tässäkin joikun säkeessä. ”Trettife-
ma” oli päässyt ässäläisten mielestä 
kovin helpolla ja oli livahtamassa 
”siviiliin” ennen aikojaan. Mutta 
Karhumäki oli kuitenkin saatu val-
lattua, ja niin Ässäkin vihdoin pääsi 
lepoon ja huollettavaksi.

Huhu käy: vain ensi viikkoon 
Hesaan lähtö lykätään. 
Assästä nääs ”divisjoonas” 
hyvää paljon tykätään. 

 Mutta ei se niin vaan käynyt. 
Ässä-rykmenttiä oli vielä tarkoitus 
käyttää jatkohyökkäykseen kohti 
Maaselän kannasta. Silloin ässä-
läisten mitta tuli täyteen! Rykmen-
ti komppanioista koottu lähetystö 
ilmoitti, ettei käy! Kun asiaa sitten 
puitiin ja tutkitttiin, päädyttiin 
onneksi kapinasyytteiden sijaan 
järkevään ratkaisuun. Jalkaväki-
rykmentti 26 lakkautettiin osana 
armeijamme uudelleenjärjestelyä. 
Sen vanhimmat miehet kotiutettiin 
ja nuorimmat ikäluokat siirrettiin 
toisiin joukkoihin, lähinnä Jalkavä-
kirykmentti 5:een.

Kirjoittaja on sotahistorian harras-
tajatutkija, Ässä-rykmentin Perin-
netoimikunnan jäsen ja yksi ”Talvi-
sodan Ässä-rykmentti” -kirjan kir-
joittajista sekä opas 26.-30.5.2017 

Petroskoihin, Karhumäkeen, Po-
ventsaan ja Kriville suuntautuvalla 
Ässä-rykmentin perinneväen nos-

talgiamatkalla. Tule mukaan! Mat-
ka on avoin kaikille asiasta kiinnos-
tuneille.

Karhumäen rautatieasema, jolta tuhannet suomalaissotilaat lähtivät lomilleen Maaselän rintamalt ja tänne palasivat.

Ässä-rykmentin linnoitteita ja taistelumaastoja nykyasussaan.
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Autolinna - kotini
Teksti: "Automies muistelee"

Kuva: Timo Koukkari

Tosin vain vähän aikaa. Toistai-
seksi. Taivallahdessa osoitteessa 
Mechelininkatu 32 tuli vietettyä 11 
kuukautta (mieluummin hytissä 
kuin lavalla). Osan aikaa olin niin 
Tilkassa kun Santahaminassakin 
mutta asianmukaisten hoito- ja 
toipumisaikojen jälkeen takaisin 
kotiin. Ja töihin. Talo valmistui 
1935 Helsingin Autokomppanian 
käyttöön ja autohallin sekä bensa-
aseman että korjaamon valmis-
tuttua, oli kovassa käytössä aina 
2002 asti, jonka jälkeen toimin-
taa ajettiin hiljalleen alas. Kaartin 
oma soittobändi siirtyi 1.2.2013 
nykyiseen paikkaansa Finlandia-
talolle soittelemaan muun muassa 
Sotilaan laulua, Fanfaarimarssia 
ja Jääkärimarssia. Monen vuoden 
käyttämättömyyden aikana talon 
pinnat vähän rapistuivat kunnes 
2016 talo oli valmis uuteen käyt-
töönsä. Fira Oy sen restauroi ja 
yllättyi kun suuria yllätyksiä ei tul-
lutkaan vastaan. Hyvänä me sitä 
taloa pidettiinkin, sitä siivoamisen 
määrää. Mikeva Oy pyörittää siinä 
nykyään hoivakotia. Palvelut tar-
peen mukaan, on mistä valita. Au-
tohallista tuli iso K-kauppa ja Al-
kokin avasi äskettäin myymälänsä 
kahvion viereen. Parturi ja Töölön 
Seurakunta pitävät huolen ulkoi-
sesta ja sisäisestä hyvinvoinnista, 
unohtamatta mitenkään Ravintola 
Kaartin todella maittavia annoksia. 
Surun keskellä Töölön Hautaustoi-
mistosta saa paljon lohtua ja kilta-

laisena pienen alennuksen. Täyden 
palvelun talo – kuten alusta asti. 
Vieläkin - kun on oikein hiljaista - 
voi kolmosen käytävällä, ikään kuin 
kuulla legendaaristen kouluttajien 
kainot pyynnöt mitä olisi pitänyt 
tehdä, mitä tuli tehtyä ja miten asi-
at tehdään tästä eteenpäin. Meille 
ensimmäisen joukkueen alokkaille 
kävi aikoinaan täysin selväksi mitä 
tehdä, kun toista joukkuetta ”kou-
lutettiin”. Aika kultaa muistot ja 
paljon on kultaa mennytkin, Ruos-
teinenkin muisto voi nykyään hel-
posti verestää internetissä (vihje, 
vaiko kirjoitusvirhe?). Mikäli olet 
Autolinnassa palvellut, käynyt tai 
asia muuten vaan kiinnostaa niin 
Autojoukkojen Helsingin Killan 
kotisivuilla on runsaasti lisää tietoa 
ja kuvia niin talosta, kun sen aikai-
semmista asukkaista. Osoitteemme 
netissä on ajhk.fi. Käy katsomassa, 
kommentoi ja kerro millaista oli 
silloin kun Sinä palvelit tai kävit 
siellä. Palautelomake on kotisivuil-
lamme – sitä varten. Olemme 
myös hyvin kiinnostuneita kuule-
maan, millaista on olla varusmie-
henä autojoukoissa tänä päivänä 
KAARTP:n Kuljetuskomppaniassa 
tai Kaartin Spol- kuljettajana. Ettei 
tarvitse odottaa 30 vuotta tietääk-
seen millaista se on tänään, kun 
joku alkaa aikanaan ”muistamaan”. 
Jos hyvin käy (hengissä) ja rahat 
riittävät, voi olla, että olen silloin jo 
päässyt takaisin kotiin – Autolin-
naan. 
Autojoukkojen Helsingin kilta ry – 
Autolinnan perinteiden vaalija.

Viipuri menetettiin mutta itsenäisyys 
säilyi - runsaat 72 vuotta jatkosodan 
päättymisestä
Markku Weckman

hallituksen jäsen, Itäisen osaston 

johtoryhmän varapuheenjohtaja

Vantaan Sotaveteraanit ry 

Suomi joutui 1939 toisen maail-
mansodan pyörteisiin sellaisten 
tapahtumien seurauksena, joita 
Suomi ja suomalaiset eivät halun-
neet. Suomalaiset torjuivat kuiten-
kin ulkoisen vihollisen maahan-
tunkeutumisen ja muut tavoitteet 
kolmivaiheisessa ketjussa, joita on 
totuttu nimittämään talvisodaksi, 
jatkosodaksi ja Lapin sodaksi.
 Suomi ponnisti voimansa ää-
rimmilleen ja sai vuosina 1939-1945 
maata puolustamaan noin  700 000 
miestä ja runsaat 100 000 nais-
ta. Taistelut käytiin yhtenäisenä 
kansakuntana ja niissä pärjättiin. 
Sodissamme kaatui lähes 90 000 
miestä. Uhrien joukossa oli myös 
naisia ja siviiliuhreja. Pysyvästi 
vammautuneiden sotainvalidien 
määrä oli kaikkiaan noin 90 000. 
Keskuudessamme on vielä lähes 20 
000 veteraania, noin 11 000 miestä 
ja 9 000 naista. Sodissa vammautu-
neita heistä on 3 000. Sotavankeu-
desta palasi aikanaan 2500 miestä, 
heitä on jäljellä enää joitakin satoja. 
Sotiemme veteraanien keski-ikä on 
92 vuotta.
 On myönnettävä, että valtio-
valta on sotiemme jälkeisinä vuo-

sikymmeninä kohtuullisen hyvin 
hoitanut sotainvalidiemme ja ve-
teraaniemme asiat. Meillä on soti-
lasvamma-asioissa hyvä peruslaki, 
vuonna 1948 säädetty sotilasvam-
malaki, mutta parannettavaa on 
vielä.  Rintamaveteraanien kuntou-
tusta ja kotipalveluita on kehitetty, 
mutta silläkin sektorilla on vielä 
tekemistä. Olisikin päästävä siihen, 
että jokaisessa kunnassa kartoitet-
taisiin kaikkien veteraanien ja hei-
dän lähiomaistensa elinolosuhteet. 
Heille tulisi kehittää omat toimin-
ta- ja hoitomallinsa osana koko 
vanhusväestön hoitojärjestelmää.
 Neljä viidestä veteraanista 
asuu edelleen kotonaan joko täysin 
omatoimisina, vaimon tai muiden 
perheenjäsenten hoitamana, sekä 
naapuriavun tai kunnallisjärjestel-
mien avulla. Näitä hoitomuotoja 
olisi valtiovallan jatkuvasti tuetta-
va. Myös yhteiskunnan kannalta on 
keskeistä, että veteraanit ja muukin 
vanhusväestö asuu mahdollisim-
man pitkään omassa kodissaan. 
Laitoshoito tulee yhteiskunnalle 
tuntuvasti kalliimmaksi kuin itse-
näinen kotona selviytyminen tai 
muu tukijärjestelmä.
 Osa sotainvalideista ja veteraa-
neista asuu edelleen puutteellisesti 
ja usein huonokuntoisissa tiloissa. 
Heidät olisi huomioitava nykyistä 
paremmin kuntien asunto-ohjel-

mia laadittaessa. Asunto- ja palve-
lutalohankkeita tulisi aikaisempaa 
enemmän toteuttaa veteraanijär-
jestöjen, kuntien ja muiden tahojen 
tiiviinä yhteistyönä. 
 Eräiden lähinnä 1960-luvun 
”partaradikaalien” leimaavien kan-
nanottojen jälkeen veteraanit saa-
vuttivat jo 1970-luvun loppupuo-
lella ja erityisesti 1980-luvulla sekä 
päättyneellä 90-luvulla heille kuu-
luvan arvostuksen isänmaamme 
kunniakansalaisina. Pitäkäämme 
huolta tästä vähenevästä joukosta. 
Huolenpito ei saa jäädä pelkkään 
taloudelliseen tukemiseen, vaan 
enenevässä määrin on otettava 
huomioon heidän henkinen ja sosi-
aalinen hyvinvointinsa unohtamat-
ta myöskään hengellisen toiminnan 
suurta ja yhä lisääntyvää merkitys-
tä.
 Valtiokonttorin Sotilasvam-
ma- ja veteraaniyksikkö sekä kun-
tien viranomaiset hoitavat osaltaan 
lainsäädännön puitteissa tässä ly-
hyehkössä kirjoituksessani tarkoi-
tetun väestönosan asioita. Vaikka 
veteraaniasioiden hoito Suomessa 
kestää hyvin kansainvälisen vertai-
lun, on edelleen korjattavaa. Vete-
raanien ja ikääntyneiden, Suomen 
hyvinvoinnin turvanneiden, ihmis-
ten elämän ehtoo on jatkossakin 
hoidettava kunniakkaasti.

Autolinnan rakennuksia Taivallahdessa.

  

 Kiitokset
Parhaat kiitokset Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri ry:lle, Vantaan Reser-
viläiset ry:lle ja kaikille reserviläishar-
rastuksessa tutuiksi tulleille ystäville-
ni merkkipäiväni muistamisesta.

Hannu Ilonummi 

Laskuvarjokurssi Virossa 9. - 11.6.2017
EsRes järjestää  laskuvarjokurssin Virossa 9-11.kesäkuuta 2017.

IAD/SL kurssi
Hypätään liitovarjolla, 1500 metristä. Kurssin hinta 130 e. (sisältää teoriaosuuden + 1 hypyn).
Seuraavat hypyt 40 eur/hyppy. Teoriakoe + 5 hyppyä suorittaneet saavat Viron Puolustusvoi-
mien 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 aerodynaami-
sesti oikeassa asennossa ja auttavat avaamaan varjon 1500 metrissä.  Hinta: Teoriaosuus + 1 
hyppy  299 e.  Seuraavat hypyt 140 e/hyppy.

Kurssille otetaan 12 osallistujaa. Kurssi pidetään suomen kielellä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
Anne-Ly Koorberg  puh. 050 550 4020  tai  anne-ly.koorberg@esres.fi

RUK 114
Kurssilounas Katajannokan Kasinolla
perjantaina 3.3.2017 klo 12.

Ilmoittautumiset 19.2.2017 mennessä 
sähköpostitse kurssiveljille:

reijo.vihonen@luukku.com
heikki.heikkonen@luukku.com

RUK 109
RUK 109 viettää 55-vuotisjuhlaansa 
Reserviupseerikoulussa Haminassa 5.-
6.4.2017. Kurssi kokoontuu keskiviikko-
na klo 12.00 muonituskeskuksessa. Ota 
yhteys heti Matti Kulmalaan , kuljetus-
ten ym. johdosta. matti.kulmala@ahma-
maki.fi tai puhelimella 040-5385515.

ANNA KUSON KULKEA !
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Malmin ja Santahaminan 
merilentäjät jatkosodassa
Jarno Nieminen

Everstiluutnantti evp

 Helsingissä olleiden lento-
joukkojen jatkosodan aikaisesta 
toiminnasta tunnetaan sangen 
hyvin saksalaisten ja suomalais-
ten hävittäjien toiminta alkutalven 
1944 Helsingin suurpommitusten 
ajoilta. Vähemmälle huomiolle 
on jäänyt Malmin lentoaseman ja 
Santahaminan vesilentoaseman 
merilentäjien, Lentolaivue 6:n, toi-
minta torjuttaessa Neuvostoliiton 
merivoimien sukellusveneyksiköi-
den hyökkäyksiä Suomenlahdella ja 
Saaristomerellä, erityisesti vuonna 
1942. Kirjoittaja on Jarmo Niemi-
nen, everstiluutnantti evp, joka on 
perehtynyt Helsingin sotien aikai-
seen historiaan.
 Talvisodan päätyttyä ilmavoi-
mien komentaja, kenraaliluutnantti 
Jarl Lundqvist, määritti sodan ai-
kana Santahaminasta, Vuosaaren 
Kallvikistä ja Malmilta toimineen 
merilentolaivueen uudet toimin-
taohjeet. Valmiutta kohotettaessa 
laivue määrättäisiin merivoimien 
komentajan käyttöön. Päätehtävä-
nä olisi tiedustelu- ja yhteistoimin-
talennot meripuolustusta varten, 
päätoiminta-alueella Hanko, Tur-
ku, Pori ja Ahvenanmaan saaristo. 
Lisäksi laivueen tulisi kyetä ajoit-
tain kaukotiedusteluun Itämerelle, 
hyökkäyksiin merimaaleja vastaan 
ja kauppamerenkulun suojaami-
seen. Laivue valmistautuisi toimi-
maan Malmilta, Turusta ja Maa-
rianhaminasta. Talvisodan aikainen 
Erillinen Lentolaivue nimettiin 
toukokuussa 1941 uudelleen Lento-
laivue 6:ksi.

Lentolaivue 6
 Jatkosodan alkaessa majuri 
Knut Ilangon komentama Lento-
laivue 6 alistettiin merivoimille. 
Laivueella oli käytössä kaksi Kool-
hooven F.K. 52 -tiedustelukonetta, 
kolme SB –sotasaalispommikonet-
ta ja viisi Polikarpov I-153 -sotasaa-
lishävittäjää. Merivoimien komen-

taja käski lentolaivueen tehtäväksi 
merialueen tiedustelun, sukellusve-
neitten etsinnän, hyökkäykset Neu-
vostoliiton laivasto-osastoja vas-
taan ja hävittäjätorjunnan. Lento-
laivueen esikunta, tiedustelulentue, 
pommituskonelentue ja hävittäjä-
koneista muodostettu lentue olivat 
Turussa. Sodan alkaessa tiedustelu-
lentue liitettiin pommituslentuee-
seen. 
 Neuvostoliiton ilmavoimat 
hyökkäsivät 25.6.1941 ympäri Suo-
men. Turkuakin pommitettiin 
päivän aikana kolmeen otteeseen. 
Pommitusten seurauksena katsot-
tiin, että Turun kentältä ei ollut 
edellytyksiä jatkaa toimintaa, len-
tolaivue siirrettiin Nummelaan. 
Elokuussa Lentolaivue 6:n komen-
tajaksi määrättiin majuri Jaakko 
Moilanen. Lentolaivueen toiminta-
alueena oli läntinen Suomenlahti 
ja Saaristomeri. Syyskesällä lento-
laivueen lentueet toimivat Turun 
ja Nummelan kentiltä ja loppuvuo-
desta Nummelan ja Malmin ken-
tiltä. Lentolaivue 6:n esikunta siir-
rettiin Turusta Santahaminaan jou-
lukuussa 1941. Kevättalvella 1942 
Lentolaivue toimi Malmin, Turun 
ja Nummelan kentiltä. 
 Huhtikuussa 1942 perustet-
tiin lentolaivueeseen uudelleen 1. 
lentue. Se toimi huhti–toukokuun 
Malmin kentältä. Lentueen ko-
neina oli aluksi neljä saksalaista 
Dornier Do 22 -torpedokonetta 
ja vanhentunut Blackburn Ripon 
-meritiedustelukone. Ensimmäiset 
Riponit oli otettu käyttöön San-
tahaminan Merilentoasemalla jo 
vuonna 1931. Koneisiin asennettiin 
kellukkeet ja lentue siirtyi toimi-
maan toukokuussa Santahaminan 
merilentoasemalta. Lentueen pääl-
likkönä oli kapteeni Erkki Jauri. 
Lentueen päätehtäväksi määrättiin 
sukellusveneiden etsintä Suomen-
lahden länsiosassa. 
 Kapteeni Birger Ekin johtaman 
2. lentueen tukikohtana oli syys-
kuusta 1941 alkaen Malmin lento-
kenttä, läpi jatkosodan, helmikuu-

hun 1944 asti. Lentueen tehtävänä 
oli neuvostoliitolaisen meriliiken-
teen häirintä, sukellusveneiden tor-
junta, omien alusten saattotoiminta 
ja meritiedustelu Suomenlahdella. 
2. lentueen pääkalustona oli neu-
vostoliittolaiset Tupolev SB-pom-
mikoneet, joita saatiin vuoden 1942 
aikana käyttöön Saksan sotasaalis-
varikoilta, kuten myös Polikarpov 
I-153 -hävittäjiä. 
 2. lentue osallistui Suursaaren 
valtaukseen maaliskuun lopulla 
1942 tehden yli 40 tiedustelulentoa 
alueelle valokuvaten saaren tiestön 
ja sotilaskohteet asepesäkkeiden 
tarkkuudella sekä suomalaisten 
joukkojen maastouttamista. Ilma-
tiedustelulla selvitettiin myös jään 
laatu ja mahdolliset railot, jotka oli-
sivat saattaneet estää suomalaisten 
joukkojen etenemisen mantereelta 
Suursaareen. Laivue teki hyök-
käyspäivän 27.3. aamuna neljällä 
SB-koneella 300–700 metrin kor-
keudesta onnistuneen hyökkäyksen 
Suursaaren Selkäapajanniemeen.
 Kapteeni Per-Eric Ahoniuksen 
komentama 3. lentue oli varustettu 
Polikarpoveilla. Lentueen koneet 
siirrettiin toukokuussa 1942 Karja-
lan kannakselle Römpötin tukikoh-
taan ja alistettiin Lentolaivue 30:lle.  
Jäljelle jäänyt 3. lentue varustettiin 
uudelleen kahdella Dornier ja yh-
dellä Ripon -koneella.
 Venäläisten sukellusveneiden 
ilmestyminen kesä-heinäkuussa 
1942 Suomen merialueille Saaris-
tomerelle ja Merenkurkkuun asti 
johti Lentolaivue 6:n konemäärän 
kasvuun. 4. lentue perustettiin Ah-
venanmaalle ja 5. lentue Vaasaan. 
 Heinäkuun alussa Maarianha-
minaan sijoitetun 4. lentueen pääl-
liköksi määrättiin luutnantti Kaar-
lo Malinen. Lentueen käytössä oli 
aluksi kolme norjalaisvalmisteista 
Høver M.F. 11 -meritoimintalento-
konetta.
 Kapteeni Lauri Karjalaisen 
johtama 5. lentue oli sijoitettu hei-
näkuun lopulla Vaasaan. Lentueen 
kalustona oli neljä Riponia ja yksi 

Dornier. Marras–joulukuun vaih-
teessa lentue lakkautettiin ja ko-
neet siirrettiin 4. lentueeseen. Pääl-
liköksi määrättiin kapteeni Mauno 
Hytönen. Meri jäätyi Maarianha-
minassa jo joulukuun alkupäivinä 
ja lentue siirrettiin Malmille. Len-
tueen Dornierit ja Riponit varus-
tettiin Santahaminassa suksilla tai 
pyörillä. Lentue jatkoi saatto- ja 
etsintälentoja Ahvenanmaalla tam-
mikuun puoliväliin asti.

Lentorykmentti 5
 Loppuvuodesta 1942 Saksan so-
tasaalisvarikolta hankitut ja Valtion 
lentokonetehtaan kunnostamat Tu-
polev SB -pommikoneet ja Polikar-
pov 153 -hävittäjät lisäsivät Lento-
laivue 6:n koneiden määrää.
 Marraskuussa 1942 ylipäällikkö 
hyväksyi Lentorykmentti 5 perus-
tamisen ja alistamisen merivoimien 
komentajalle. Rykmentin perusta-
jana toimi Ilmavoimien esikunta ja 
perustamispaikkana oli Santaha-
mina. Lentorykmentti 5:n komen-
tajaksi määrättiin aiemmin Helsin-
gissä olleen Erillisen Lentolaivueen 
komentajana toimineen, Ilmavoi-
minen Esikunnan Yleisesikunta-
osaston päällikkönä oleva eversti-
luutnantti Knut Ilanko. Rykmentin 
esikunta, joka sijoitettiin Helsingin 
Munkkiniemeen, muodostettiin 
pääosin Lentolaivue 6 esikunnan 
henkilöstöstä. Rykmentin lentojou-
koiksi määrättiin Lentolaivue 6 ja 
Lentolaivue 30. Lentolaivue 6:lla oli 
tuolloin käytössä kymmenen SB –
pommikonetta, kolme Dornieria ja 
kuusi Riponia. 
 Lentolaivue 30 oli varustettu 
neljällä Fokker D.XXI -hävittäjällä, 
kolmella Polikarpov I-153 -hävittä-
jällä, yhdellä Polikarpov I-16 -hävit-
täjällä ja yhdellä Riponilla. Karjalan 
kannaksen Römpötistä toimivan 
Lentolaivue 30:n toiminta-alueeksi 
määrättiin sukellusveneiden et-
sintälennot ja meritiedustelu Suo-
menlahden itäosissa, Lavansaaresta 
itään.

 Vuoden 1943 alussa Lentolaivue 
6:n 1. lentue toimi Porin, Turun ja 
Utin kentiltä. 2. lentue käytti Mal-
min, Immolan ja Utin kenttiä. Im-
molan kentältä tehdyillä lennoilla 
lentue pommitti kolmena yönä 
helmikuussa 1943 Levashovan ja 
Ugolovan lentokenttiä.  3. Lentue 
oli alkuvuoden Malmilla ja siirtyi 
Santahaminaan toukokuussa. Len-
tue palasi Malmin lentokentälle 
joulukuussa, kun meri jäätyi Santa-
haminan edustalla. 4. lentue jatkoi 
saatto- ja etsintälentoja pohjoisella 
Itämerellä Maarianhaminasta kä-
sin.
 Syyskuun 17. päivä 1943 Len-
tolaivue 6 oli mukana viidellä SB-
koneella viiden pommituslento-
laivueen yhteisoperaatiossa, jossa 
pommitettiin 35 koneella itäisellä 
Suomenlahdella sijainnutta Lavan-
saaren lentotukikohtaa. SB-koneet 
lähtivät kirkkaassa yössä Utin ken-
tältä. Suomenlahdella vastaan tuli 
jäätikön päällä leijuva utukerros. 
Koneista kolme löysi Lavansaaren 
pommittaen tarkemmin tähtää-
mättä. Neljä konetta palasi Uttiin ja 
yksi Malmille. 
 Lentorykmentti 5:n alistus-
suhde merivoimien komentajalle 
päättyi joulukuussa 1943. Ylipääl-
likkö alisti rykmentin ilmavoimien 
komentajalle. Rykmentin pääteh-
tävä säilyi entisellään; merivoimien 
avustaminen ja tukeminen.
 Helmikuun 10. päivä 1944, 
Helsingin ensimmäisen suurpom-
mituksen jälkeen, Malmilla ollut 
lentolaivueen 2. lentue siirrettiin 
Nummelan kentälle. Pommituslen-
tolaivue 6:n esikunnaksi nimetyn 
entisen Lentolaivue 6 esikunta siir-
tyi helmikuun 1944 lopulla myös 
Nummelaan. Maaliskuussa laivu-
een komentajaksi määrättiin maju-
ri Tauno Vasamies.
 Kevättalven 1944 aikana SB-
lentäjät suorittivat Nummelasta 
käsin jäätiedusteluja ja keväällä, 
vesien auettua sukellusveneiden 
etsintälentoja aamu- ja iltahämä-
rässä merellä. Lentue teki myös 

Syvyyspommia otetaan Dornier -meritiedustelukoneeseen. Santahamina, 23.7.1942. SA-kuva.

Luutnantti Halla SB:n tähystämössä. Kapteeni Ek ohjaamossa. Malmin 
lentokenttä, 21.10.1943. SA-kuva.
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ilmatorjunnan maalilentoja ja va-
lonheittimien harjoituslentoja, jol-
loin koneet toimivat maalikoneina.  
Santahaminan merilentoasema ja 
Malmin lentokenttä olivat myös 
vielä satunnaisesti käytössä kesän 
1944 ajan. 
 Lentolaivue 6:tta ei käytet-
ty kesän 1944 suurhyökkäyksen 
torjunnassa Karjalan kannaksella 
ja Viipurinlahdella, päämaja piti 
laivueen käytössä ollutta lentoko-
nekalustoa auttamattomasti van-
hentuneina. Kesällä laivueen päi-
vittäiset partiolennot käytännössä 
myös loppuivat Neuvostoliiton il-
mavoimien ja laivaston ilmatorjun-
tatykistön hallitessa Suomenlahden 
ilmatilaa. Lokakuussa Lentolaivue 
6:lla oli käytössä 14 SB-pommi-
konetta ja yksi Dornier. Laivue oli 
ryhmitetty Turun ja Nummelan 
lentokentille.

Sukellusvenesota
 Kesällä 1941 saksalaisten hyök-
käys Neuvostoliittoon ja maajouk-

kojen nopea eteneminen Baltian 
rannikkoalueella pakottivat Neu-
vostoliiton laivaston vetäytymään 
Kronstadtiin, Leningradin edustal-
la olleen laivaston ilmapuolustus-
tukikohdan suojaan. Laivasto me-
netti vetäytymisen aikana suuren 
joukon aluksistaan, muun muassa 
lähes puolet 60 sukellusveneen lai-
vastostaan. 
 Kesäkuun 1942 alussa venäläis-
ten sukellusveneiden ensimmäinen 
ryhmä lähetettiin Kronstadtista 
Itämerelle. Sukellusveneitä ha-
vaittiinkin kesäkuussa kaikkialla 
Suomen merialueilla. Kaikkiaan 
vuonna 1942 Neuvostoliitto lähetti 
sukellusveneet kolmessa noin kym-
meneen veneen ryhmässä häirit-
semään Saksan ja Suomen laivalii-
kennettä Itämerellä.
 Kesällä 1942 sukellusveneiden 
etsintään ja tuhoamiseen Lento-
laivue 6:lla oli käytössä neljä Dor-
nieria, viisi SB -pommikonetta sekä 
neljä Polikarpov I-153 -hävittäjää. 
Sukellusveneiden etsintä ja tuho-

aminen toteutettiin Suomenlahdel-
la yhdessä saksalaisten ja merivoi-
mien ilma- ja alusyksiköiden kans-
sa.

 Dorniereilla ja Riponeilla va-
rustettu Lentolaivue 6:n 1. lentue 
oli Santahaminassa kesän 1942 lo-
kakuuhun asti. Dornierit pystyivät 
ottamaan vain yhden syvyyspom-
min. Koneen hyökkäyskyky jäikin 
heikoksi. Kesällä 1942 lentue upotti 
ilmoituksensa mukaan yhden su-
kellusveneen. SB -pommikoneilla 
varustettu, kapteeni Birger Ek:n 
johtama 2. lentue kunnostautui 
kesällä 1942 syvyyspommien ke-
hittäjänä ja käyttäjänä Suomenlah-
den sukellusvenesodassa. Lentueen 
toiminta-alueena oli Suomenlahti 
Suursaaren–Lavansaaren tasalle 
asti. 
 Lentue teki kesän kuluessa 16 
sukellusvenehavaintoa ja pommitti 
SB-koneiden 23 syvyyspommilla 12 
kertaa venäläisiä sukellusveneitä. 
Näissä pommituksissa ilmoitettiin 
upotetun kesäkuussa kolme sukel-

lusvenettä ja kesän aikana yhteensä 
yhdeksän sukellusvenettä, kolmen 
muun upotuksen jäädessä varmis-
tamattomiksi. Kapteeni Birger Ek 

nimettiin helmikuussa 1943 Man-
nerheim-ristin ritariksi ansioistaan 
sukellusvenesodassa.
 Merivoiminen esikunta ilmoit-
ti Suomenlahdella tuhotun heinä-
kuun 1942 alkuun mennessä kuusi 
sukellusvenettä. Todellisuudessa 
yhtään Neuvostoliiton sukellus-
venettä ei vielä ollut tuhottu. En-
simmäinen todennäköinen upotus 
tapahtui vasta heinäkuun 14. päivä, 
jolloin Lentolaivue 6:n SB-koneet 
havaitsivat Porvoon edustalla Sö-
derskäristä kaakkoon meressä öl-
jyvanan, jota koneet pommittivat 
neljällä syvyyspommilla. Paikalle 
hälytettiin miinalaiva Ruotsinsal-
mi ja Vartiomoottorivene 16, jotka 
jatkoivat öljyvanan pommittamista. 
Merestä nousi öljyä, ilmakuplia ja 
matruusin lakki.
 Kiivaistakin torjuntatoimenpi-
teistä huolimatta neuvostoliittolais-

ten sukellusveneiden ulosmurtau-
tumista kesällä 1942 ei voitu koko-
naan estää. Neuvostoliitto lähetti 
kaikkiaan 36 kertaa sukellusveneet 

Itämerelle. 12 sukellusvenettä tu-
houtui meri- ja ilma-alusten pom-
mituksissa ja merimiinoitteissa. 
Saksalaiset olivat mukana parissa 
tuhoamisessa. 
 Suomenlahdella toteutetut 
merimiinoitteet ja liikkuva alus-
yksiköiden ja lentokoneiden tor-
junta osoittivat lokakuussa 1942 
lopullisen tehokkuutensa. Amiraali 
Vladimir Tributs, Neuvostoliiton 
merivoimien komentaja, ilmoitti 
lokakuussa kolmannen sukellusve-
neryhmän menettäneen seitsemän 
sukellusvenettä. Niistä ainakin kol-
me venettä tuhoutui jo menomat-
kalla Suomenlahdella. 
 Jäiden lähdettyä huhtikuun 
puolivälissä 1943 aloitettiin uudel-
leen sukellusveneiden etsintälen-
not. Sukellusvenehavaintoja ei enää 
tehty. Porkkalan ja Viron Naissaa-
ren väliin suomalaisten ja saksa-

SB-pommikoneen huippunopeus oli 424 km/h, toimintasäde 1 000 km, lakikorkeus 9 500 metriä. Koneessa oli kolme 
7,62 mm:n konekivääriä.  Koneen rungon pommikuilussa oli ripustin kuudelle 100 kilon pommille pystyasennossa tai 
kuudelle 50 kilon pommille vaaka-asennossa tai kahdelle 200 kg:n syvyyspommille. Kummassakin keskisiivessä oli 
ripustin kahdelle 250 kg:n pommille tai 200 kg:n syvyyspommille. Kuvassa 2/LeLv 6:n koneet SB-1, 11, 8, 9, 7, 10, 12 ja 13. 
14.9.1942, Ilmavoimat.

1000 sotalentoa suoritettu. Oikealla oleva taulu kertoo tuhottujen sukellusve-
neiden kohtalosta. Malmin lentokenttä, 21.10.1943. SA-kuva.

Sotilaskouluttajaksi reservissä
Ossi Hietala

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) on Suomen kattavin ko-
konaisturvallisuuden alan koulu-
tusorganisaatio. Käytännön kou-
lutuksesta vastaavat noin 2800 si-
toumuksen tehnyttä vapaaehtoista. 
Suurin osa näistä vapaaehtoisista 
on aivan tavallisia reserviläisiä, joil-
le kouluttaminen on tehokas tapa 
ylläpitää ja kehittää omia ja muiden 
sotilas-, johtamis- ja kouluttajatai-
toja.
 Vapaaehtoisia kouluttajia var-
ten MPK:lla on olemassa selkeä 
koulutuspolku. Useimmat aloitta-
vat joko apukouluttajina tai ryhmä-
tason kouluttajaoikeuksiin tähtää-
vällä kouluttajakurssilla. Jatkokou-
lutuksen kautta reserviläisen on 
mahdollista edetä kurssinjohtajaksi 
ja suurtenkin harjoitusten johto-
portaaseen.
 Ryhmätason kouluttajakoulu-
tus antaa reserviläiselle valmiudet 
suunnitella ja järjestää koulutuksia 
itsenäisesti. Lisäksi se antaa perus-
teet jatkokoulutukselle.

Joukkuetason kouluttajaoikeus laa-
jentaa reserviläisen toimintamah-
dollisuuksia joukkueen itsenäiseen 
kouluttamiseen. Tähän kuuluu 
myös kurssinjohtajan pätevyys, eli 
reserviläinen voi itse suunnitella ja 
toteuttaa kursseja. Tyypillisesti täl-
lainen kouluttajaoikeus hankitaan 
kaksi viikonloppua ja etätehtäviä 
sisältävällä kurssilla, jolla harjoitel-
laan myös kurssiohjelman ja puo-
lustusvoimille osoitettavien tuki-
pyyntöjen laatimista.
 Kokenut kurssinjohtaja voi laa-
jentaa osaamistaan edelleen har-
joituksenjohtajan erikoiskurssilla. 
Kurssi antaa perusteet useita kurs-
seja sisältävien harjoituskokonai-
suuksien johtamiseen.
 Kouluttajaoikeuksien lisäksi re-
serviläiset voivat hankkia osaamis-
ta varusmiesaikaisen koulutushaa-
ransa ulkopuolelta, sekä esimer-
kiksi puolustusvoimien ajolupia ja 
perusammuntojen johtajan oikeu-
det.

Kouluttajana toimiminen edellyt-
tää MPK:lle tehtävää sitoumusta, 
jonka perusteella MPK saa oikeu-
den ylläpitää rekisteritietoja reser-
viläisestä ja tarvittaessa luovuttaa 
niitä viranomaisille. Sitoumus ei 
edellytä ajankäytöllistä sitoumusta 
tai tiettyyn harjoitusmäärään osal-
listumista vuosittain, vaan vastuu-
tehtävistä sovitaan kunkin reservi-
läisen kanssa vuosittain.
Lisätietoja antavat MPK:n maan-
puolustuspiirit.
Lue lisää: www.mpk.fi

Urheilujoukkojen ja –koulun 
killan nimi muuttui
Anja Räisänen

Urheilujoukkojen ja –koulun kil-
lan syyskokous pidettiin 13.12.2016 
Santahaminassa Perinnetalolla.  
Killan puheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Pentti Lindegren ja halli-
tuskin jatkaa entisessä kokoonpa-
nossa. Syyskokouksen asialistalla 
oli tärkeimpänä killan uusien sään-
töjen hyväksyminen sekä nimen 
muutos. Killan omien näkemysten 
ja Urheilukoulun kanssa käytyjen 
keskustelujen perusteella lyhen-
nettiin killan nimi kuulumaan Ur-
heilukoulun kilta ry.  Toinen sään-
tömuutos koski yhdistys- ja yhtei-
söjäsenten hyväksymistä kiltaan. 
Uusien sääntöjen mukaan näin voi-
daan toimia.
 Pääkillan kokouksen jälkeen 
siirryttiin Kaartin Jääkäriryk-
mentin killan saunalle, jossa oli 
vuorossa Helsingin osaston syys-
kokous. Osastoa parikymmentä 
vuotta luotsannut liikuntaneuvos 
Pentti Hintsala luopui osaston pu-
heenjohtajuudesta. Uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin aiempi va-

rapuheenjohtaja Markku Aalto.
 Urheilukoulun killan alaosas-
toissa tapahtuu killan alueellinen 
toiminta. Aktiivisimmin toimivat 
Helsingin osasto ja Santahaminan 
Urheilukomppanian Perinneyh-
distys ry. Toimintaa voi seurata ja 
jäseneksi  liittyä osoitteessa www.
ujkkilta.fi  Myös Facebookissa on 
killan sivut.
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Sotilaan turvaverkko tiivistyy

Jyri Tapper

Espoo-Kauniainen Reserviupseerit pj

 Vuoden vaihteessa ”sotilaan 
turvaverkko” parantui uuden lain-
säädännön myötä. Asepalveluk-
sessa ja kriisinhallintatehtävissä 
vahingoittuneiden henkilöiden 
tapaturma- ja palvelussairauskor-
vaukset alettiin käsitellä erillisten 
lakien mukaan kun vahinko on sat-
tunut 1.1.2017 tai sen jälkeen. Uu-
dessa lainsäädännössä otetaan huo-
mioon ne erityiset olosuhteet, jotka 
vallitsevat kriisinhallintatehtävissä. 
 Vuodesta 2013 Sotilastapatur-
ma-asian neuvottelukunnassa, jos-
sa on edustettuina Valtiokonttori, 
Puolustusvoimat, puolustusminis-
teriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
ulkoministeriö, sisäministeriö ja 
HYKS, on valmisteltu lakiehdo-

tusta, joka ottaisi huomioon entis-
tä paremmin ne olosuhteet, jotka 
vallitsevat nykyisin kriisinhallin-
ta- ja siviilikriisinhallintatehtävissä. 
Lainsäädäntötarpeen sisällön mää-
rittämisessä on kuultu eri osapuo-
lia ja etujärjestöjä sekä tutustuttu 
kriisinhallinnan uusiin vaativiin 
olosuhteisiin paikan päällä.  

Rauhanturvaoperaatioiden 
olosuhdemuutos
 Rauhanturvaoperaatioiden 
olosuhteiden muututtua entistä 
sodankaltaisemmiksi ja kansainvä-
lisen siviilikriisihallinnan noustua 
tärkeään asemaan, näissä tehtä-
vissä sattuneiden vammojen kor-
vaukset suoritetaan jatkossa eril-
lisen lain perusteella. Tapaturman 
ja palvelussairauden määritelmät 
täsmentyvät. Etuudet määräytyvät 
työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaan, mutta korvausharkinnas-
sa otetaan huomioon palveluksen 
tai kriisinhallintatehtävien erityiset 
olosuhteet, jotka lisäävät sairastu-
misen tai vammautumisen riskiä. 
 Uusien lakien perusteella suo-
ritetaan korvauksia paitsi tapa-
turmien myös palvelussairauksien 
eli palvelukseen syy-yhteydessä 
olevien sairauksien perusteella en-
tistä lievemmin perustein. Tällä 
edesautetaan tarpeellisen hoidon ja 
kuntoutuksen toteutumista palve-
lun keskeydyttyä sekä nopeutetaan 
työhön tai opiskeluihin palaamis-
ta. Entistä useammin korvausta 

voidaan määräaikaisesti suorittaa 
myös palveluksen pahennettua ai-
empaa vikaa, vammaa tai sairautta. 

Huolenpitoa
 Keskeinen osa turvallisuuden 
tunnetta on tietoisuus avun saa-
misesta tarvittaessa. Nopea oikea-
aikainen palvelu edellyttää kaikki-
en osapuolien saumatonta yhteis-
työtä. Tässä tavoitteessa on jo nyt 
saavutettu hyviä tuloksia yhteisin 
ponnistuksin Puolustusvoimien, 
HYKS:n ja Valtiokonttorin kesken. 
Vahinkojen käsittelyajat sotilasta-
paturmissa on saatu kolmen viikon 
tuntumaan ja muutoksenhakueli-
missä hyväksytyt muutokset ovat 
vakuutusalan alhaisimmat. Tähän 
on päästy hyvällä yhteistyöllä eri 
toimijoiden kanssa, oikealla tiedot-
tamisella ja vahinkojen nopealla 
haltuunotolla. Palvelumme on ra-
kennettu asiakasryhmäkohtaisesti, 
jolloin oikea tieto on kohdennetta-
vissa ja oikea-aikaista. 
 Kriisinhallintatehtäviin osallis-
tuneella on palveluksen päätyttyä 
oikeus psyykkisen tuen tai hoidon 
aiheuttamien kustannusten kor-
vaukseen kuntoutuksena yhden 
vuoden ajan, kun tuen tarpeella 
on todennäköinen syy-yhteys pal-
velukseen tai tehtävään. Oikeus 
psyykkisen tuen korvaukseen kos-
kee kaikkia kriisinhallintatehtävissä 
kautta aikojen palvelleita. 
 Varusmiehiä koskevan sotilas-
tapaturmalain säännöksissä tapa-

turman tai palveluksen aiheuttama 
muun vian, vamman tai sairauden 
vähäisempikin paheneminen oi-
keuttaa korvaukseen. Pidempiai-
kaisen ansionmenetyskorvauksen 
tasoa korotettiin; kun korvauksen 
perusteena oleva vuosityöansio on 
eläkevaiheessa vähintään työtapa-
turma- ja ammattitautilain mukai-
nen, vähimmäisvuosityöansio mak-
setaan kolminkertaisena.

Tiivistynyt sotilaan turva-
verkko
 Puolustusvoimien palvelus-
turvallisuusohjelma ja toimiva 
vakuutusturva muodostavat ris-
kienhallintapyramidin, jossa pal-
velusturvallisuusohjelmalla poiste-
taan uhkia ja vaaroja ennakoivasti 
keräämällä ja analysoimalla ”lähel-
tä-piti”-tilanteita.  Palvelusturval-
lisuusohjelma on esimerkillinen 
toimintamalli toteutettavaksi missä 
tahansa turvallisuuspainotteisessa 
työympäristössä.  
 Uudella laajemmalla vakuu-
tuksellisella turvalla voidaan tuoda 
lisäturvaa tilanteisiin jotka sotilas 
kaikista ennakoinneista huolimatta 
kohtaa. Mikään vakuutuksellinen 
turva ei poista tapahtunutta vahin-
koa, mutta sen on mahdollista aut-
taa vahingosta selviytymisessä.    

Lakiteksti linkistä: http://finlex.fi/
fi/laki/alkup/2016/20161522

Kansalaisten ajatuksia turvallisuudesta

Risto Piekka

Res majuri, Töölö 

 Viime vuoden lopulla julkistet-
tiin kaksi mielenkiintoista mielipi-
detutkimusta. Toisen oli teettänyt 
Maanpuolustustiedotuksen suun-
nittelukunta (MTS) ja toisen Ta-
loudellinen tiedotustoimisto. Niis-
tä kannattaa ottaa esille muutama 
turvallisuuteen ja arvoihin liittyvä 
yksityiskohta; toivottavasti aktiivi-
sen keskustelun virittämiseksi.

Yleinen asevelvollisuus
 Nykyistä yleistä asevelvollisuut-
ta kannattaa 79 prosenttia vastan-
neista. Kannatus on ollut varsin 
vakaata tämän vuosituhannen ajan 
lukuun ottamatta vuosia 2010 ja 
2011. Tuolloin julkiseen keskuste-
luun tuotiin ns. valikoiva asevelvol-
lisuus eli vain osa suorittaisi ase-
velvollisuuden. Onneksi vastuuta 
kantaneet perustellusti torjuivat 
mallin. 

Yleisestä asevelvollisuudesta löy-
tyy muutamia mielenkiintoisia 
yksityiskohtia. Alueellisessa jakau-
massa Etelä-Suomessa kannatus 
on kymmenisen prosenttiyksikköä 
alempi kuin muualla Suomessa. 
Koulutustasoittain tarkasteltuna 
kannatus on yli kymmenen pro-
senttiyksikköä alempi korkeasti 
koulutetuilla muihin koulutusastei-
siin verrattuna. Miesten ja naisten 
välillä ei ole eroa, mutta puolueit-
tain tarkasteltuna erot ovat varsin 
suuria, yllättävänkin. 
 Kuuden suurimman puolueen 
kannatusluvut ovat suuruusjärjes-
tyksessä seuraavat: kesk. 92, sdp 
89, kok 76, ps 74, vasl 67 ja vihr 59. 
Jokainen tehköön tästä omat johto-
päätöksensä. 

Maanpuolustustahto
Maanpuolustustahtoa mitattiin 
seuraavalla kysymyksellä: ”Jos 
Suomeen hyökätään, niin olisiko 
suomalaisten mielestänne puo-
lustauduttava aseellisesti kaikissa 
tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi 
epävarmalta”. Vastanneista 71 pro-
senttia vastasi myönteisesti. Luku 
on 7 prosenttiyksikköä alempi kuin 
edellisenä vuotena. Tämä on herät-
tänyt huolestumista. Puolustusvoi-
mat onkin päättänyt selvittää sen, 
miksi näin on käynyt.
 Maanpuolustustahdossa alu-
eelliset tai koulutusasteiden väliset 
erot ovat pieniä, mutta puolueiden 
väliset erot ovat merkittäviä. Sitä 
kuvaavat seuraavat luvut: ps 84, 
kok 81, kesk 79, sdp 77, vasl 68 ja 
vihr 52. Tähän voisi todeta John F. 
Kennedyä mukaellen: Ei pidä vain 

miettiä, mitä olemme saaneet, vaan 
myös mitä olemme valmiita anta-
maan omalle maalle.
 Maanpuolustustahdon pit-
kä trendi on kuvattu vuodesta 
1970 lähtien. Vuonna 1970 luku 
oli 42 ja seuraavana vuotena 43. 
Sitten päästiin 1980-luvulla jo yli 
60 ja 1990-luvulla yli 70:een. Lu-
vut tuovat väkisinkin mielen vii-
me vuosikymmenten historian 
suomalaisessa sisäpolitiikassa. 
Ruohonjuuritasolla se näkyi ker-
tausharjoituskokemuksissani seu-
raavasti: 1970-luvulla kulkiessani 
kaupungilla maastopuvussa, sain 
osakseni hämmästyneitä ja kysyviä 
katseita. Eräässä monista 1980-lu-
vun kaupunkiharjoituksista menin 
täydessä sotavarustuksessa osta-
maan piipputupakkaa läheisestä 
R-kioskista. Edessäni oli nuori pa-
riskunta ja suoritettuaan ostoksen-
sa kääntyivät ja näkivät minut. Pe-
lästys oli valtava ja kuului ähkäisy: 
hyökkäättekö Helsinkiin. Sanoin, 
vakaalla äänellä ”Ei, me puolustam-
me Helsinkiä”. Kuultuaan tämän 
nuori rouva hyppäsi kaulaani ja sa-
noi kiitos. Niin maailma muuttuu. 

Turvallisempi vai 
turvattomampi tulevaisuus
Ihmisten huoli ”pursuaa ulos” tässä 
kysymyksessä. Vastaajista turvatto-
mammaksi saa 59 prosentin osuu-
den, turvallisemmaksi 13 prosentin. 
Turvattomuuden luku oli v. 2015 
vieläkin suurempi. Tilasto vuo-
desta 1990 osoittaa selkeästi maa-
ilmanpolitiikan liennytyskausien 
kokemisen. Alhaisimmat luvut ovat 
vuosilta 1990 ja 1998.

 Turvattomuutta koetaan maail-
man- ja Euroopan poliittisen ja so-
tilaallisen tilanteen lisäksi kotimai-
sista tekijöistä. Näitä ovat ennen 
kaikkea työttömyys, talous, terro-
rismin uhka, oman asuinalueen 
turvallisuus ja maahanmuutto.

Mihin luotetaan
 Taloudellisen tiedotustoimiston 
sähköisesti tehtyyn tutkimukseen 
vastasi 3147 ja se peilaa kansalais-
ten arvoja. Otan siitä esille pari 
mielenkiintoista kysymystä: mihin 
instituutioihin kansalaiset luottavat 
ja toiseksi mikä on työn merkityk-
sen.
 Tutkimuksen mukaan kansalai-
set luottavat eniten poliisiin, kou-
lutusjärjestelmään ja terveyden-
huoltojärjestelmään. Oikeuslaitos 
on sijalla 4, puolustusvoimat sijalla 
5 ja suomalaiset yritykset sijalla 6. 
Eduskunta on sijalla 11, hallitus si-
jalla 12 ja kuntapäättäjät sijalla 14. 
Mielenkiintoinen sijalukujärjestys.
Tutkimuksessa on erikseen esitetty 
”luottamusprosentteina” (luottaa 
erittäin tai melko paljon) muuta-
man tärkeän instituution kehityst-
rendit 2103 -2016. Ammattijärjes-
töjen on laskenut 56 > 46, eduskun-
nan 52 > 42; hallituksen 45 > 33 ja 
työnantajajärjestöjen 36 > 26. Lu-
vut varmastikin kertovat osaltaan 
kilpailukykysopimusta koskevista 
tuskallisista neuvotteluista, mutta 
huolta herättäviä tuloksia ne ovat. 
Erityisesti huolettaa demokratiam-
me keskeisimpien instituutioiden 
eduskunnan ja hallituksen saama 
tuomio. 

 Luottamus yrityksiin on sen 
sijaan noussut. Tässäkin varmas-
ti takana ovat merkit taloutemme 
elpymisestä, mutta on siinä var-
mastikin jotain suurempaakin ar-
vomuutosta takana. Tämä selittäisi 
myös yrittämistä koskevan kiinnos-
tuksen voimakkaan kohoamisen.
 Paljon aikanaan erilaisia tutki-
muksia lukeneena törmäsin muis-
tini mukaan ensi kertaa seuraavaan 
väittämään: ”kaikkien suomalais-
ten velvollisuus on tehdä töitä ja 
maksaa veroja”. Vastausjakauma oli 
seuraava: 31 prosenttia täysin sa-
maa mieltä, 44 prosenttia jokseen-
kin samaa mieltä, 14 ei samaa eikä 
eri mieltä, 8 jokseenkin eri mieltä, 
2 täysin eri mieltä ja 1 prosentti ei 
osannut sanoa. Tulosta olen huo-
mannut tulkitun siten, että työn 
tekemisen asema on vankkumaton. 
Minusta vastaukset nostavat en-
nemminkin esille huolen. Huolen 
siitä, että kansan arvot työn mer-
kittävyydestä muodostavat todelli-
sen esteen työllisyytemme paranta-
misessa. Vaarallista on myös ”arvo-
na” joutilaisuuden kasvu.
 Palaan vielä alkuun ja maan-
puolustushenkeen. Suomessa se 
on arvona Euroopassa ykkössijalla. 
Säilyminen ei ole itsestäänselvyys. 
Sen ylläpitämiseksi ja kehittämi-
seksi pitää tehdä töitä; kaikilla niil-
lä forumeilla, joilla toimimme ja 
niiden ylikin.

Lähteet; MTS Tiedotuksia ja katsa-
uksia 2/2016
Taloudellinen tiedotustoimisto, 
Kansan arvot 2016

Espoo-Kauniainen 
reserviupseerien esi-
telmät keväällä 2017

14. helmikuuta. Esitelmäilta. Prikaatiken-
raali, puolustusministeriön suunnittelu-
yksikön johtaja Heikki Välivehmas: Suo-
men puolustuspoliittinen tilanne  2017. 
Kauniaisten kaupungintalolla tiistaina 
14. helmikuuta kello 19.00.

14. maaliskuuta. Esitelmäilta.Sisäminis-
teri Paula Risikko. Sisäisen turvaallisuu-
den katsaus Kauniaisten kaupungintalo 
kello 19.00.
 
11. huhtikuuta. Esitelmäilta. Kenraaliluut-
nantti evp. ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi. 
Katsaus puolustuspolitikkaan 2017. Kau-
niaisten kaupunginalo kello 19.00. 

Kaikki tilaisuudet ovat avoimia yleisölle.

Lähde Itä-Karjalaan ja 
Maaselän kannakselle 
26.–30.5.2017!

Helsingin Reservin Sanomien lukijamatkan 
ja Senioriupseerien kerhon kevätretken 
kohteina ovat Petroskoi, Krivi, Karhumäki, 
Poventsa. Tällä ainutkertaisella retkellä 
pääset tutustumaan paikkoihin ja maise-
miin, joissa joukkomme 1941 hyökkäsivät 
ja joita ne kesällä 1944 puolustivat. Lue 
lisää senioriupseerien palstalta ja varaa 
matkasi ajoissa!



 13Helsingin Reservin Sanomat  >  1 /2017  >  10. helmikuuta   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA 

 
Uhtua-Kiestinki-Rukajärvi 17.-21.5.           565 €    

oppaana evl Aimo Kiukas  
sis. kuljetus alk. Karhula, majoitus, puolihoito 

___________________________________________ 
Viipurinlahden saaret 19.-20.6.                      285 € 

oppaana evl Aimo Kiukas 
sis. kuljetus alk. Karhula, majoitus, puolihoito, 
rajavyöhykelupa, venekuljetus 

_____________________________________________ 
Tuntemattoman jalanjäljillä Karjalaan 25.-28.7.     

sis. kuljetus alk. Karhula, majoitus, puolihoito, 
käynti Syväriläisen luostarissa              450 € 

 
 

     Katso lisää  
     Puh 05 3559365                  Kaivokatu 10 
     myynti@japi-matkat.fi                49400 Hamina 
 
 

Löytyykö maailmasta vastinetta jääkäriliikkeelle?

Jukka Knuuti

 Puola itsenäistyi Venäjästä 
ensimmäisen maailmansodan tu-
loksena kuten Suomikin.  Osittain 
saman sodan seurauksena Irlannis-
ta tuli vapaavaltio. Siinäkin proses-
sissa olivat Saksan sormet mukana, 
sillä olihan Iso-Britannia Saksan 
vihollinen siinä kuin Venäjäkin. 
Ei Saksa rakastanut sen enempää 
Suomea kuin Irlantiakaan. Mutta  
ongelmien aiheuttaminen viholli-
selle on sodankäyntiä sekin, vaikka 
ei siihen omia joukkoja käytettäi-
sikään.

 Saksa toimitti aseita Irlannin 
tasavaltalaisarmeijalle IRA:lle, joka 
nousi Dublinissa 1916 ns. Pääsiäis-
kapinaan. Myöhemmin rauhanso-
pimuksen hyväksynyt IRA:n osa 
muutettiin uuden Irlannin vapaa-
valtion kansalliseksi armeijaksi.
 Josef Pilsudski värväsi vapaaeh-
toisina Itävalta-Unkarin ja Saksan 
armeijoissa puolalaisia omiksi legi-
ooniksi. Näitä legioonia käytettiin 
sotatoimiin keisarillista Venäjää 
vastaan Puolan irrottautuessa   en-
tisestä emämaastaan ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen.
 Huolimatta tietyistä yhtäläi-
syyksistä Irlannin ja Puolan kans-
sa jääkäriliike oli kuitenkin hyvin 
erilainen.  Pilsudski saattoi ilman 
ongelmia värvätä Itävalta-Unkarin 
hallitsemassa Galitsian kuningas-
kunnassa maanmiehiään lippujen 
alle. Suomen jääkäriliikkeellä ei sitä 
vastoin ollut turvallista värväys-
aluetta. Maanpetosta merkitsevän 
värväyksen piti tapahtua santarmi-
en valvomassa Suomessa.  Jääkä-
riliike joutuikin toimimaan alusta 
asti täysin maanalaisesti, etäällä ja 
kaukana saksalaisista liittolaisis-
taan. 
 Kaikki kolme kapinaliikettä 
johtivat tuloksiin. Suomesta tuli 
itsenäinen 1917, Puolasta 1918, Ir-
lannista tuli itsehallinnollinen va-

paavaltio 1921 ja itsenäinen vihdoin 
1939.
 Jääkäriliike oli kuitenkin paljon 
vaativampi harjoitus  kuin kaksi 
verrokkiaan.  Irlantilaiset toimivat 
koko ajan kotimaassaan ja puolalai-
set värväytyivät vapautusarmeijaan 
kotiseudullaan, jota hallitsi Venäjän 
vihollinen. Suomessa toiminta ei 
sujunut olleenkaan yhtä yksinker-
taisesti.  Täällä piti suuren salai-
suuden vallitessa houkutella miehiä 
lähtemään sotilaskoulutusta saa-
maan Saksaan, vihollisvaltioon. Se 
oli luonnollisesti maanpetoksellista  
toimintaa, mistä sodan aikana ran-
gaistuksena on kuolemantuomio. 
Tsaarin Venäjän santarmien kiinni 
saamat jääkärivärvärit odottivat 
tuomiotaan Spalernajassa, mistä 
heidät kuitenkin vapautti maalis-
kuun vallakumous keväällä 1918.
 Liki parin tuhannen miehen 
siirtäminen Saksaan ei noina aikoi-
na ollut aivan yksinkertainen suori-
tus. Saksan organisoimana Ruotsin 
kautta se kuitenkin onnistui, kun 
kuningaskunta antoi sen tapahtua.
Jääkärit olivat lähteneet Saksaan ir-
rottaakseen Suomen Venäjästä. Se, 
että he joutuivat sisällissotaan hal-
lituksen joukkoja johtaen punaisia 
vastaan, oli seurausta sosialidemo-
kraattien bolsevistisen vähemmis-
tön tekemän kapinan seurausta. 

Toki käytiin sotaa keväällä 1918 
hiukan venäläisiäkin vastaan, mut-
ta pääasiallinen vastustaja oli ihan 
suomalainen punakaarti.
 Mutta palataanpa ensimmäisen 
maailmansodan aikuisiin jääkäri-
liikkeen verrokkeihin. Pilsudskista 
tuli itsenäisen Puolan johtaja mut-
ta samalla myös diktaattori. Hänen 
mukanaan ei Puolaan tullut jääkä-
reitä vastaavaa hyvin koulutettua 
upseeri- ja aliupseeriryhmää. Pil-
sudski kuoli 1935 ja vain neljä vuot-
ta sen jälkeen oli Puolankin tarina 
taas kerran lopussa, kun Hitler ja 
Stalin jakoivat maan  Molotov-
Ribbentrop-sopimuksen mukai-
sesti. Pilsudskin mukana viimeiset 
itsenäisen Puolan armeijaan tulleet 
upseerit kuolivat NKVD:n niska-
laukauksiin Katynin metsissä 1940.
Ja Irlannissa ei lopulta ollut jääkä-
reitä tai Pilsudskin sotilaisiin ver-
rattavaa ryhmää.
 Jääkäriliike taitaa näin jäädä 
ainutlaatuiseksi ilmiöksi. Melkein 
2000 miestä lähtee sotilaskoulu-
tukseen kauas vihollismaahan, mis-
sä siitä muodostetaan itsenäinen 
pataljoona. Se palaa kolmen vuo-
den kuluttua kotimaahan ja Man-
nerheim jakaa jääkärit johtamaan 
hallituksen joukkoja kapinaan 
nousseita punaisia vastaan.
 Kevään 1918 sisällissodan jäl-

keen jääkärit ovat runkona itse-
näisen Suomen puolustusvoimia 
perustettaessa. Talvisodan aikana 
jääkäriupseerit johtivat Suomen 
armeijaa. Sodan aikana taisi olla 
kaksi rykmentin komentajaa, jotka 
eivät olleet jääkäreitä. Kaikki ryk-
mentinkomentajaa ylemmät upsee-
rit olivat jääkäreitä.
 Jääkäreiden vaikutus Suomen 
puolustusvoimissa jatkui pitkään, 
sillä vasta 1959 Sakari Simeliuksen 
tullessa komentajaksi päättyi jää-
kärien ketju sotaväen päällikön pai-
kalla. 
 Jääkärit siirtyivät lopullises-
ti historiaan 11. maaliskuuta 1995, 
kun viimeinen jääkäri, jääkäriken-
raali Väinö Valve kuoli.
 Suomen Sotilas on seurannut 
syksystä 2014 alkaen jääkäriliik-
keen historiaa. Olemme julkaisseet 
laajan artikkelin Saksassa koulutus-
toiminnan aloittaneesta Pfadfin-
der-kaudesta helmi-elokuussa 1915 
sekä koulutuksen pataljoonavai-
heesta elokuusta 1915-toukokuu-
hun 1916.  Tämän vuoden aikana 
tulee vielä tarina jääkäreistä itä-
rintamalla 1916-1917 sekä viimeksi 
jääkäreiden odysseian päättäneestä 
Libaun kaudesta 1917-1918. Artik-
keli julkaistu aiemmin Suomen So-
tilas - lehdessä 4/2016.

NUKU RAUHASSA – 
Kokonaisturvallisuuden Suomi 
100 -juhlahanke käynnistynyt 
Nuku rauhassa-hanke on 
käynnistynyt nettisivujen 
avaamisella osoitteessa www.
nukurauhassa.fi. Sivustolle 
on koottu monipuolisesti 
tietoa maanpuolustuksesta ja 
kokonaisturvallisuudesta.

Vapaaehtoista maanpuolustus- ja 
turvallisuustyötä sekä kokonais-
turvallisuutta esittelevä Nuku rau-
hassa –kampanja on käynnistynyt 
nettisivujen avaamisella. Nettisivut 
on suunniteltu informatiivisiksi ja 
osallistaviksi.
 - Mielestäni yksi hienoimmista 
osioista nettisivuilla on kurssiha-
kuvalikko. Siihen on koottu kaikki 
vapaaehtoiset maanpuolustus- ja 
pelastusalan kurssit. Ensimmäistä 
kertaa turvallisuusalan kurssit löy-
tyvät samasta paikasta, hankekoor-
dinaattori Kaisa-Maria Tölli kehuu.
Hakuvalikon kysymyksiin vastaa-
malla saa listan itseään kiinnos-
tavista kursseista. Valikkoa on 
tarkoitus kehittää jatkossa ja sisäl-
lyttää siihen laajemmin muitakin 
turvallisuusalan kursseja. Lisäksi 
nettisivuilta löytyy mm. perustie-
toa kokonaisturvallisuudesta, juh-
lavuoden tapahtumakalenteri, tur-
vallisuustoimijoiden esittelyjä sekä 
tunnettujen suomalaisvaikuttajien 
näkökulmia turvallisuuteen. Kam-
panjan korkeimpana arvolähetti-
läänä toimii Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö.
- Nettisivujen tarkoituksena on 
tehdä vapaaehtoista maanpuo-

lustusta ja kokonaisturvallisuutta 
helpommin ymmärrettäväksi. Toi-
vomme, että kampanja myös mo-
tivoi kansalaisia ja erityisesi nuoria 
osallistumaan turvallisuustyöhön, 
Tölli sanoo.
 Kokonaisturvallisuus on ajan-
kohtaisempaa kuin koskaan. Tä-
hän heräsi Maanpuolustuksen Tuki 
ry:n hallitus, kun pohdittiin, miten 
vapaaehtoiset maanpuolustusjär-
jestöt voisivat yhdessä juhlistaa 
Suomi 100 -juhlavuotta.

Vapaaehtoisissa 
maanpuolus-
tusjärjestöissä 
haluttiin vahvistaa 
yhteistyötä paitsi 
järjestöjen välillä 
myös laajemmin 
muiden turvallisuus-
toimijoiden kanssa. 
Lisäksi hanke nähtiin 
mahdollisuutena 
välittää veteraanien 
perintöä nuorille. 
 

- Vapaaehtoisissa maanpuolustus-
järjestöissä haluttiin vahvistaa yh-
teistyötä paitsi järjestöjen välillä 
myös laajemmin muiden turval-
lisuustoimijoiden kanssa. Lisäksi 
hanke nähtiin mahdollisuutena vä-
littää veteraanien perintöä nuorille, 
Tölli kertaa lähtötilannetta.
 Hankkeen slogan on Nuku rau-
hassa, jotta jokainen suomalainen 
voisi nukkua rauhassa. Mitä se tar-
koittaa?
- Sloganin takana on ajatus, että 
vapaaehtoinen maanpuolustus ja 
kokonaisturvallisuus takaavat sen, 
että jokainen voi nukkua rauhassa. 
Tarkoituksena on herätellä kan-
salaisia maanpuolustusvelvolli-
suuteen, joka lain mukaan koskee 
jokaista suomalaista sukupuolesta 
riippumatta. Samalla tuodaan esiin, 
ettei maanpuolustus ole pelkästään 
sotilaallista, vaan kattaa myös kai-
ken kriisi-, valmius- ja varautumis-
toiminnan. Nettisivuilla tuomme 
esiin järjestöjen monipuolista kou-
lutussisältöä ja tarjoamme erilaisia 
osallistumismahdollisuuksia tur-
vallisuustyöhön, Tölli kertoo.
Nuku rauhassa-hanke koostuu 
viestintäkampanjan ohella 10 ko-
konaisturvallisuustapahtumasta ja 
neljästä asiantuntijaseminaarista, 
jotka järjestetään eri puolilla Suo-
mea. Hanke huipentuu Helsingin 
Kansalaistorilla järjestettävään pää-
tapahtumaan 18. - 19.8.2017. Tilai-
suuksien yleisötavoite on 300 000 
ja laadukkaalla viestintäkampanjal-
la tavoitellaan kahta miljoonaa suo-
malaista.
Lisätietoja: www.nukurauhassa.fi
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Kunnallisvaalit keväällä 2017 
    Olli Korkalainen 
Vahva vaikuttaja Vantaalla 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen 
Vantaan Käräjäoikeuden lautamies 
Vantaan suurimman reserviläis- 
yhdistyksen Kunniajäsen 
Vantaan Ampumaratayhdistyksen  
Hallituksen jäsen 
Vain äänestämällä voit vaikuttaa!! 
Maassa maan tavalla ja hoidetaan 
suomalaisten asiat ensin kuntoon! 
 

 
 
 
 

 

     
 

Akateemisen Karjala-
Seuran 95-v symposium
Keskiviikkona 22.2.2017 kello 10 - 15
Ostrobotnia, Museokatu 10, Helsinki

Heimosodat ja Tarton rauha
Mikko Uola

Akateemisen Karjala-Seuran saavutukset
Sampo Ahto

Jatkosodan aikainen Itä-Karjalan sotilashallinto
Ilmari Hakala

Kahvi- ja keskustelutauko

Akateemisen Karjala-Seuran henkinen perintö
Jyrki Vesikansa

Perinneyhdistyksen sotien jälkeinen heimoveteraanityö
Pasi Koskenranta

AKS-aseveljen tervehdys

Tilaisuus on avoin.
Vaatesäilytyksestä ja kahvi- tarjoilusta peritään 10 e paikan päällä.
Tarjoilun vuoksi toivotaan ennakkoilmoittautumista (matti.rajasaari@ gmail.com tai 040-
8469398) mieluiten sähköpostilla.
Symposiumin jälkeen omakustannuspäivällinen Ostrobotnian ravintola Manalassa. Myös tähän 
ennakkoilmoittautumiset, kuten edellä. Yhteislaskutuksen vuoksi maksu, 42 e suoritetaan pe-
rinneyhdistyksen tilille FI61 1470 3000 2337 86.

Lämpimästi tervetuloa historiaa kuulemaan ja perinteitä kunnioittamaan.

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys
Hallitus                                                                                                                                                                        
Arkipuku

Soldiers, Leaders and Military Com-
munities in the 21st Century 
 

Sotilassosiologisen seuran vuosiseminaari järjestetään                                                                                       
Tuusulan Taistelukoululla (Rantatie 66) keskiviikkona 8.3.2017, klo 12.30-16.30. 
 
Seminaarin pääpuhujaksi on lupautunut professori Anthony King, Englannista. Muut esitykset 
liittyvät seuran jäsenten tutkimushankkeisiin ja tutkimuksellisiin avauksiin. Pääosa seminaa-
riesityksistä pidetään englanniksi.  Tarkempi ohjelma julkaistaan seminaarin verkkosivuilla 
http://www.sotilassosiologia.fi/seminaari-2017 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, 80 osallistujapaikkaa täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Seminaariin ilmoittaudutaan nettilomakkeella osoitteessa http://sotilassosiologia.
nettilomake.fi. 
 
Lämpimästi tervetuloa 
 
Yhteydenotot lisätietoja varten  
 
• Seuran puheenjohtaja, eversti Vesa Nissinen, p. 0299 550 100, vesa.nissinen@mil.fi 
• Professori Teemu Tallberg, p. 0299 530 490, teemu.tallberg@mil.fi   
 

Helsingin Reserviupseeripiirin kerhojen 
yhteiskevätkokous pidetään 
Katajanokan Kasinolla tiistaina 21.3. 

Yhteinen kokousesitelmä kello 19-20: ”Turvallisuus murroksessa”, komentaja Juha-Antero Puis-
tola, turvallisuuskomitean sihteeristö. 

Tarkista oman kerhosi vuosikokouksen tiedot tämän lehden toimintakalentereista.
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Ampumatoimintaa
Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä
Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyi 1.10.2016.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun 2017 saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00

Radalle pääsee katutasosta InttiStoren takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on 
ovikello radalle. 

Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan takaosan varastohuoneessa löydät 
taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms. ovat lukitussa kaapissa, numerolukon koodin saa Seppo Laitakarilta. Sar-
jakilpailumaksu on 3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan enintään kaksi suoritusta illan aikana. Sarjakilpailussa ammutaan 40 
kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia. 

Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana ammutut kolme parasta tulosta. Muista ilma-asekilpailuista tulee erillinen kutsu, 
seuraa ilmoittelua lehdessä ja piirin www-sivuilla www.hrup.fi.

Lisätiedot: Seppo Laitakari 
050-4626780. 

MPK:n ampumatapahtumat
Kurssi          PVM
Tutustuminen toiminnalliseen ammuntaan (kivääri ja pistooli)    3.-4.2.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA3 ja PA4 - (pistooli)    4.2.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - harrastusta aloitteleville (kivääri)  25.2.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - kokeneille (kivääri ja pistooli)  25.2.2017
SRA kurssi         4.-5.3.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 - harrastusta aloitteleville (kivääri)  11.3.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro - kokeneille (kivääri, 300 m)    11.3.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - kokeneille (kivääri ja pistooli)  11.3.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 - kokeneille (kivääri)   11.3.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - harrastusta aloitteleville (pistooli)  18.3.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - kokeneille (kivääri ja pistooli)  18.3.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 - kokeneille (kivääri)   25.3.2017
Haulikkokurssi         25.3.2017
SRA piirikilpailu        1.4.2017
Perinnekiväärikilpailu        8.4.2017
Reserviläisasekilpailu        22.4.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 - kokeneille (kivääri)   27.4.2017
Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille (kivääri)     29.4.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - harrastusta aloitteleville (kivääri)  6.5.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - kokeneille (kivääri ja pistooli)  6.5.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - kokeneille (kivääri ja pistooli)  13.5.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 - harrastusta aloitteleville (kivääri)  13.5.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 - kokeneille (kivääri)   13.5.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA3 ja PA4 - (pistooli)    20.5.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 - kokeneille (kivääri)   27.5.2017
Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille (pistooli)     3.6.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - harrastusta aloitteleville (kivääri ja pistooli) 10.6.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro - kokeneille (kivääri ja pistooli)  10.6.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 - harrastusta aloitteleville (kivääri)  17.6.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro - kokeneille (kivääri, 300 m)    17.6.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 - kokeneille (kivääri)   17.6.2017

Viron ampumakilpailuja

28.05.2017 TST cup kilpailu ”Grenaderi Karikas” Virossa, Tarton lähellä Kahnalla. Ilmoittautu-
minen, kisapaikan tiedot ja muu kilpailuun liittyvä tieto huhtikuun alussa www.shooter.ee/
voistluskalender 
Lisätiedot Erki Vään  puh. +372-5014110   erki@its.ee tai Anne-Ly Koorberg puh. 050-550 4020   
anne-ly.koorberg@esres.fi

20.08.2017 Viron SRA Avoimet Mestaruuskisat.   Virossa, Tarton lähellä Kahnalla. (Mukana myös 
TST-luokka). Lisätiedot, ilmoittautuminen, rastikuvaukset heinäkuun alussa www.shooter.ee/
voistluskalender

Lisätieto Erki Vään  puh. +372-5014110  erki@its.ee tai Anne-Ly Koorberg  puh. 050-550 4020  
anne-ly.koorberg@esres.fi

Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi

Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi 

osoitteeseen reservinsanomat@hrup.fi

AMPUMAOHJELMA KEVÄTKAUSI 2017
Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResp, ampumaohjelma kaudella 2017
Kaartin JR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ampuma-aika on kello 17 – 21 ampumapäivinä.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA

ti 4.4.2017 rata 3  ti 11.4.2017 rata 2 ja 3
ti 18.4.2017 rata 3  ti 25.4.2017 rata 2 ja 3
ti 2.5.2017 rata 2 ja 3  ti 9.5.2017 rata 2 ja 3
ti 16.5.2017 rata 2 ja 3  ti 23.5.2017 rata 2 ja 3
ti 30.5.2017 rata 2 ja 3  ti 6.6.2017 rata 2 ja 3
ti 13.6.2017 rata 2 ja 3  ti 20.6.2017 rata 2 ja 3
ti 27.6.2017 rata 2 ja 3

Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraavasti:
pienoispistooli maanantai 29.5.2017 kello 17.30 - rata 2 ja 3
isopistooli maanantai   5.6.2017 kello 17.30 - rata 2 ja 3

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2017 jäsenkortti / mak-
sukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus/ SAL:n lisenssi ja henkilöllisyystodistus. 
Nämä voidaan tarkastaa ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman radan 
Pv:n edustajien toimesta.

Ilmoittautuminen ampumavuorolle tehdään sähköpostilla viikkoa ennen ko ampumavuoroa
pistoolivuoro@hrup.fi. Tarvittavat tiedot ovat: nimi, syntymäaika, auton rekisterinumero.
Nämä tiedot tarvitaan uusilta ampujilta. Varaudu portilla tarkastukseen henkilöllisyystodis-
tuksella ja reserviläisjärjestön jäsenkortilla.

Kilpailuaika radalla on klo 17.00 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min en-
nen 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.
Joukkuekilpailu vain mestaruuskilpailuissa.

Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek 
kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa)  8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa)  6 sek kuviotauluun.
Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli, laukaisuvastus 1 kg

Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen
10 laukauksen sarjoihin PV:n tauluun 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 pois-
sa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto. Lipastus 
aina 6+4.

Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen 
sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat 
kilpailutuloksen. Pistetuloksen ollessa tasan määräytyy sijoitus korkeimman osakilpailun 
pistetuloksen, sitten 2. korkeimman jne. mukaan. Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan 
sarjakilpailuun.

Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat samalla koulutustilaisuuksia niille kiinnostu-
neille halukkaille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia tarvitaan 
kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan 
ampumatoimikunnalle.

Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi
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Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

 

Hiihtotapahtuma 14.2.2017 
 
Itä-Helsingin Reserviupseerit järjestää kaikille reserviläisille avoimen hiihtotapahtuman 
14.2.2017 alkaen klo 18 Mustavuoren ulkoilualueella Vuosaaressa. Halukkaille on mahdollisuus 
ajanottoon, mutta voit myös tulla ulkoilemaan hyvässä seurassa. Ladun pituus on 2,4 km, 
hiihtotyyli perinteinen tai vapaa. 
 
Huomioi, että tilaisuudella on säävaraus lumitilanteen varalta. Ennak-
koilmoittautuminen suositeltavaa sähköpostitse osoitteeseen 
ihrury@gmail.com, jotta voimme ilmoittaa mahdollisista muutoksista sekä ajanoton tulokset. 
  
Paikalle pääset myös bussilla 560 jäämällä pois Mustalahdentien pysäkillä, josta 
kävelymatkaa on noin 500 metriä Niinisaarentietä itään. Tarkka osoite on Niinisaarentie 12.

  

Helsingin reservipiirien piiriverkkarit
Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenillä on mahdollisuus hankkia itselleen piiriverkkarit. Verkkarien malli on 
samanlainen kuin varusmiesten RUK- ja AUK-kurssiverkkareissa.

Verkkarien hinta on noin 80 euroa. Tarkka hinta riippuu siitä, moniko lähtee mukaan kimppatilaukseen. Verkkareissa on piirin logo. Saatavilla ovat 
koot XS, S, M, L, XL ja XXL.

Sitovat tilaukset osoitteeseen juha_matikainen@suomi24.fi  28.2.2017 mennessä. Ilmoita tilauksessa nimesi ja kokosi. Saat kevään aikana tiedon 
tarkasta tilaushinnasta ja maksuohjeet. Verkkarit maksetaan ennen toimitusta.

Sotahistoriallinen 
kävely 7.4.
Kanta-Helsingin Reserviupseerit järjes-
tää majuri Marko Maaluodon johdolla 
sotahistoriallisen kävelyn Helsingin 
ydinkeskustan alueella perjantaina 7.4. 
iltapäivällä. 

Kävelyn lähtöpaikka ja -aika tarkentuvat 
myöhemmin.  Lisätiedot www.khru.net ja 
puheenjohtaja@khru.net.

 

VIHMA-talvijotos 4. - 5.3.2017
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos 2017 järjestetään Kuopiossa 4. – 5.3. 
Vihmajotos on liikunta- ja koulutustapahtuma, joka sopii erinomaisesti luonnossa liikkuville 
reserviläisille. Jotoksen järjestäjinä toimivat Pohjois-Savon reservipiirit Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) kanssa.
Kilpailukeskus sijaitsee Kuopion Asevarikolla osoitteessa Neulaniementie 6, 70150 Kuopio.
Partiot
Jotoksella on yksi sarja, partion koko on 3 tai 4 henkilöä. Ensimmäinen partio lähtee matkaan 
lauantaina 4.3. klo 8:00 ja jotos päättyy sunnuntaina 5.3. klo 15:00 mennessä. Osallistuminen 
ei edellytä maanpuolustusjärjestön jäsenyyttä tai suoritettua asepalvelusta. Jotostehtävien 
sotilaallisuuden takia asepalveluksesta on kuitenkin selkeää etua jotoksen aikana.
Reitti ja tehtävät
Jotos käsittää pakollisen reittiosuuden sekä mahdolliset valinnaiset lisärastit. Hiihdettävä 
matka on noin 30 km. Pakollisella reittiosuudella on tehtävärasteja, jotka liittyvät sotilastaitoi-
hin, ja niissä mitataan erityisesti partion yhteistoimintaa. 
Varustus
Partiolla tulee olla mukanaan jotoksen aikana tarvittava muona, keitto- ja ruokailuvälineet, pi-
meäsuunnistusvälineet, matkapuhelin ja tilanteen sekä sään mukainen vaatetus. Päällysasuksi 
suositellaan lumipukua. Kanttiinipalveluita on tarjolla ainakin jotoksen lähtö- ja maalialueella 
sekä yöpymisalueella.
Yöpyminen tapahtuu kamiinalämmitetyissä puolijoukkueteltoissa, joissa käytetään järjestäjän 
jakamia SA-makuupusseja ja – makuualustoja. Lisäksi järjestäjä saattaa jakaa lähdössä parti-
oille mukaan erikseen käskettävää materiaalia.
Partio- ja henkilökohtaiset pakolliset varusteet käsketään erikseen viimeistään 2 viikkoa en-
nen jotosta lähetettävällä ennakko-ohjeella.
Järjestäjä on varautunut tarvittaessa jakamaan kilpailijoille SA-lumipuvun, SA-sukset siteineen,
SA-sauvat ja huopakumisaappaat huopavuorineen.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen alkaa 1.12.2016 ja jatkuu normaalihintaisena 22.2.2017 asti. Jälki-ilmoittautu-
minen korotetulla maksulla on ajalla 23.2. – 1.3.2017. Jokainen jotokselle osallistuva ilmoittau-
tuu henkilökohtaisesti MPK:n verkkosivujen kautta. Ilmoittautuminen edellyttää, että henkilö 
on rekisteröitynyt MPK:n tietojärjestelmään. Näin mahdollistetaan jokaisen kilpailijan vakuu-
tusturva ja asevelvollisille kilpailusta tulevat rinnasteiset kertausharjoitusvuorokaudet (2 vrk). 
Ilmoittautumisen yhteydessä vastataan kysymyksiin, joilla täsmennetään partion tietoja ja 
varusteiden lainaustarvetta.
Vihmajotos (kilpailijat) löytyy Pohjois-Savon koulutuskalenterista: www.mpk.fi/koulutuskalen-
teri

Osallistumismaksut
Jotosmaksu on 155,00 euroa / partio. MPK lähettää laskun partion ilmoittamalle henkilölle, ja 
se on maksettava 22.2.2017 mennessä. Jälki-ilmoittautumismaksu on 175,00 euroa/partio 23.2 
alkaen ja jälki-ilmoittautumismaksu on maksettava viimeistään 1.3.2017. Osallistumismaksuun 
sisältyy ruokailu ja peseytymismahdollisuus sunnuntaina jotoksen maalissa. Osallistumisen 
peruuntumisesta hyvitetään 50 % maksetusta summasta, jos peruutusilmoitus tulee 28.2.2017 
mennessä (lääkärintodistus vaaditaan).

vihma.fi/jotos

Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat

Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 10 km lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan ur-
heilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Lisätiedot Juha 
Matikainen, juha_matikainen@suomi24.fi. 

Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan sählyä joka sunnuntai kello 19.00–20.00. 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 res-
sujen salibandy” ja salasanaksi ”Ressusalibandy”. Näin pääset kirjautumaan sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan tarvitset 
oman mailan ja urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vilamo@gmail.com 

Nitrojumpat pidetään perjantaisin klo 18-19:30 InttiStoren takatiloissa (Töölöntorinkatu 2). Paikalla on pukuhuone ja suihku. Lisätiedot Seppo Kulo-
nen, 0400 387 547. 

Jotosharjoitus Nuuksiossa 1.4.
Itä-Helsingin Reserviupseerit järjestää kaikille pääkaupungin reserviläisille avoimen jotos-
harjoituksen lauantaina 1.4. Nuuksiossa. Päivän aikana suunnistetaan taistelijapareittain noin 
15km mittainen reitti maastossa, jonka varrella suoritetaan sotilaan perustaitoihin liittyviä 
tehtävärasteja. Päivä aloitetaan klo 9.30 suunnistusmajalla osoitteessa Ruuhijärventie 33. Py-
säköintitilaa on rajoitetusti, joten suosittelemme kimppakyytejä. Maalissa on tarjolla lämmin 
ruoka sekä mahdollisuus saunoa.

Tarvittava varustus: sään mukaiset ulkoiluvaatteet ja tukevat kengät, juotavaa ja kevyttä 
evästä päiväksi, muistiinpanovälineet sekä kompassi. Lisäksi suositeltavia ovat vaihtovaatteet 
ja saunatarvikkeet, jotka on mahdollista jättää lähtöpaikalle. Sitova ilmoittautuminen 26.3. 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen ihrury@gmail.com. Ilmoittautuessa kerro nimesi, syn-
tymäaikasi, puhelinnumerosi, mahdollinen tiedossa oleva taistelijapari ja haluatko osallistua 
kimppakyyteihin. Osallistumismaksu on 10 e/henkilö, joka tulee maksaa viimeistään 31.3. IHRU 
ry:n tilille FI1214693000214250. Osallistujat ovat päivän ajan oman vakuutusturvansa piirissä.
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hrup.fi

SENIORIUPSEERIT

Vuoden 2017 teema: Reser-
viupseerit itsenäisessä Suomessa

HELMIKUU:
23.2.2017 Klo 18 Ker-

hoesitelmä Töölöntorinkatu 2:n 
auditoriossa: ev Hutka: RUK, 
Suomen suurin johtajakoulu. 

Ilmoittautumiset kerhon 
puheenjohtaja Seppo Kulmalalle 
17.2. mennessä: skulmala48@
gmail.com tai puhelimitse 040 
5869252. 

MAALISKUU:
16.3.2017 Klo 12 Kevätkokous, 

Katajanokan Kasino. Kokous-
esitelmä: RUL: n pj Mikko Hal-
kilahti: RUL, historiaa ja nyky-
päivää. Ilmoittautumiset kerhon 
puheenjohtaja Seppo Kulmalalle 
10.3. mennessä: skulmala48@
gmail.com tai puhelimitse 040 
5869252. 

 HUHTIKUU:
20.4.2017 Klo 18 Ker-

hoesitelmä Katajanokan Kasi-
nolla: maj evp Olli Vuorio: upsee-
riveteraani itsenäisessä Suo-
messa. Ilmoittautumiset kerhon 
puheenjohtaja Seppo Kulmalalle 
14.4. mennessä: skulmala48@
gmail.com tai puhelimitse 040 
5869252

TOUKOKUU:
26.–30.5.2017 Sotahistorialli-

nen retki Petroskoi, Karhumäki, 
Poventsa, Krivi. HelResSanomat/ 
lukijamatka, Vihdin Liikenne Oy/ 
VL-Matkat; avoin matka.

Helsingin Reservin Sanomien 
lukijoille ja muille asiasta kiin-
nostuneille avautuu ensi touko-
kuussa mahdollisuus tutustua jat-
kosodan hyökkäysvaiheen 1941, 
asemasotavaiheen ja osin myös 
kesän 1944 torjuntataistelujen 
maastoihin. Seuraamme erityi-
sesti helsinkiläisten joukkojen 
taistelujen tietä ja vaiheita.

Matkanjohtajana ja oppaana 
toimii KTM, ylil res Göran 
Lindgren, sotilasasiantuntijana 
maj evp Kari Salminen ja mat-
kanjärjestäjänä Vihdin Liikenne 
Oy VL-Matkat, rekisterinumero 
4074/00/Mj Mv.

MATKAOHJELMA
Perjantaina 26.5.2017 klo 08:00 

lähdemme Helsingistä Manner-
heimin patsaalta Vihdin Liikenne 
Oy:n turistibussilla. Ajamme 
Kouvolan kautta Lappeenrantaan 
ja pidämme moottorimarssitauon 
ABC Viipurinportissa, missä 
omakustanteinen ruokailumah-
dollisuus. Matka jatkuu Kiteelle 
Pajarinhoviin, missä omakus-
tanteinen kahvitauko. Ajamme 
Värtsilään, missä rajan ylitys Nii-
ralassa. Sieltä ajamme huolto- ja 
ostostauon jälkeen suoraan Jänis-
järven pohjoispäähän uudehkoon 
ja siistiin lomakylä Gardarikaan 

ja majoitumme siellä osin hotelli-
huoneisiin, osin mökkeihin, jotka 
kaikki ovat hyvin varusteltuja. 
Lomakylä Gardarika sijaitsee 
kauniissa kuusikossa Jänisjärven 
rannalla, 60 km päässä Sortava-
lasta. Nautimme yhteisen illalli-
sen hotellin ravintolassa.

Lauantaina 27.5.2017 aamiai-
nen Lomakylän ravintolassa ja 
sen jälkeen lähdemme Lomaky-
lästä. Ajamme Wärtsilässä pidet-
tävän ostostauon jälkeen Laato-
kan kauniisiin rantamaisemiin. 
Pysähdymme lyhyesti Läskelässä. 
Tieolojen salliessa käymme kesän 
1944 U-asemassa Nietjärvellä. 
Jatkamme Nuosjärvelle, missä 
pidämme marssitauon ja nau-
timme kevyen kenttälounaan 
ja juomme kahvit. Jatkamme 
pohjoiseen Säämäjärvelle Jessoi-
laan ja edelleen Kutismajoen ja 
Villavaaran kautta Petroskoihin.
Teemme kaupungissa pienen 
kiertoajelun käyden mm. Petros-
koin viinatehtaan myymälässä.  
Majoitumme Hotelli Severnayaan 
(Hotelli Pohjola). Severnaya- 
hotelli sijaitsee vain 1 kilometrin 
päässä Ääniseltä, Petroskoin 
keskustassa. Illallinen Hotellin 
ravintolassa.

Sunnuntaina 28.5.2017 aami-
ainen hotellin ravintolassa, jonka 
jälkeen lähdemme hotellista. 
Ajamme pohjoiseen Suojun 
kautta vanhalle Karhumäen tielle 
Uuksjärven- Kentjärven Kannak-
selle ja edelleen Munjärven Lah-
den kautta Hirvakseen, Päljär-
velle, Pyhäniemeen, Juustjärvelle, 
Mäntyselkään, Kumsaan, Tsopi-
naan ja Karhumäkeen. Matkan 
varrella nautimme kevyen kent-
tälounaan ja juomme retkikahvit. 
Aikataulun salliessa jatkamme 
vielä Kriville ja tieolojen salli-
essa Maaselän rautatieasemalle 
Murmanskin radalle. Ajamme 
lopuksi Karhumäkeen, missä 
majoitumme Hotelli Onezhska-
jaan. Onezhskaja-hotelli sijaitsee 
kaupungin keskustassa. Illallinen 
hotellin ravintolassa.

Maanantaina 29.5.2017 aami-
ainen hotellin ravintolassa. 
Lähdemme hotellista ja ajamme 
Poventsaan ja Stalinin kanavalle 
poiketen matkan varrelle San-
darmohin teloituspaikalla (10 
000 Stalinin vainojen uhria). 
Käymme Äänisen rannalla Mars-
kinniemellä, jos sinne pääsemme. 
Palaamme Karhumäkeen, 
tutustumme rautatieasemaan ja 
suomalaisten rakentamiin Kar-
humäen raskaisiin kantalinnoit-
teisiin. 

Matka jatkuu Karhumäen 
kautta Murmanskin valtatielle ja 
kohti Petroskoita poikkeamatta 
enää sinne. Ajamme Prääsään 
missä nautimme kevyen kenttä-
lounaan ja retkikahvit maastossa. 
Jatkamme Kotsuran kautta van-
halle Suomen rajalle Käsnäsel-
kään. Päivän päätteeksi tulemme 

Sortavalaan ja majoitumme siellä 
Hotelli Sortavalaan, joka on 
neuvostoaikaisen kerrostalon 
päätyyn 1993 avattu keskitasoi-
nen hotelli Sortavalan keskustan 
laidalla. Illallinen hotellin ravin-
tolassa.

Tiistaina 30.5.2017 aamiainen 
hotellissa. Lähdemme hotellista 
ja pienen Sortavalan kiertoajelun 
jälkeen ajamme Lahdenpohjan ja 
Kurkijoen kautta Käkisalmeen. 
Lyhyen kiertoajelun jälkeen 
jatkamme Kiviniemeen. Keitto-
lounas Hotelli Losentskajassa. 
Sen jälkeen ajamme Muolaan-
järven pohjoispuolitse Pietarin 
valtatielle ja edelleen Viipurin 
kehätietä Viipuriin poikkeamatta 
Vaalimaalle. Rajan ylityksen jäl-
keen ajamme Helsinkiin, minne 
saavumme myöhään illalla. 22:00 
arvioitu tuloaika Helsinkiin.

Matkan vahvistamaton hinta 
on n. 720 € /henkilö kahden hen-
gen huoneessa, mikäli ryhmässä 
vähintään 30 osanottajaa. 1 hh 
lisämaksu on noin 105 €/ koko 
ajalta. Hinnat perustuvat vuoden 
2016 hintatasoon, ja ne vahviste-
taan vuoden 2017 alussa. 

Hintaan sisältyy 4 yötä ohjel-
massa mainituissa hotelleissa, 
”vahvistettu puolihoito” (aami-
ainen ja illallinen hotelleissa), 
lounas paluumatkalla Hotelli 
Losentskajassa Kiviniemessä, 
retkilounaat ja kahvit, Venäjän 
ryhmäviisumi, rekisteröintimak-
sut hotelleissa, asiantuntijaop-
paiden palvelut ja kuljetus Vihdin 
Liikenne Oy:n turistibussilla. 
Omasta viisumista on alennus 74 
€. Hintaan ei sisälly alkoholijuo-
mia aterioilla, laskutuslisää 5 €/ 
lasku eikä henkilökohtaista mat-
kavakuutusta. 

Tämä matka on Helsingin 
Reservin Sanomien lukijamatka, 
Helsingin Reserviupseeripiirin 
Senioriupseerikerhon kevätretki 
ja helsinkiläisen jatkosodan Ässä-
rykmentin (JR 26) perinneväen 
yhteinen matka, joka on avoin 
myös kaikille muille siitä kiinnos-
tuneille.

Ilmoittautuminen matkalle 
10.4.2017 mennessä: 

Helena Kuosmanen, Vih-
din Liikenne Oy VL-Matkat, 
Albertinkatu 22- 24 A 2, 00120 
HELSINKI puhelin 09- 444774, 
myynti@vihdinliikenne.fi

HEINÄKUU:
22.7.2017 Harparskogin 

kesäteatteri ”Tuntematon Sotilas”
Kerhon kesäretki avec, Vihdin 

Liikenne Oy/ VL-Matkat; avoin 
matka

 Lähde avec mukaan Senio-
riupseerien Kerhon kesäretkelle 
Hankoniemelle. Retki on kaikille 
avoin Vihdin Liikenne Oy/ VL-
Matkojen yhteistyössä Senio-
riupseerien Kerhon kanssa orga-
nisoima tilaisuus nähdä uusin 
teatteriversio Väinö Linnan Tun-
temattomasta Sotilaasta, joka esi-
tetään Harparskogissa suomeksi 
ja ruotsiksi. Meidän esityksemme 
on suomenkielinen. Näytelmän 
teksti pohjautuu Edvin Laineen ja 
Olavi Veistäjän 1966 Tampereen 
Pyynikille Linnan tekstistä teat-
teriksi muokkaamaan versioon. 
Jatkosodan alun taistelumaaston 
tuntumaan rakennetaan parhail-
laan katsomoa, Harparskog Are-
naa 800 katsojalle. 

Klo 08:00 lähdemme teatteri-
retkelle Helsingistä tilausbussien 
pysäkiltä Mannerheimin ratsas-

tajapatsaalta Vihdin Liikenteen 
sinivalkoisella turistibussilla ja 
ajamme kohti Hankoa. Mat-
kalla opas kertoo Hankoniemen 
sotaisesta historiasta. Tutus-
tumiskohteina Hankoniemellä 
ovat Hankoniemen Salpa-linja, 
Harparskog– linja, Mannerhei-
min muistokivi Harparskogissa 
ja Rintamamuseo Lappohjassa 
(avataan uusittuna kesällä 2017). 
 12:30 nautimme paikallisten 
Martta -yhdistysten tarjoaman 
keittolounaan ennen teatteriesi-
tyksen alkua Harparskog Arenan 
alueella.

14:00 alkaa kesäteatterin 
”Tuntematon Sotilas”. Väliajalla 
juomme Sotilaskotiyhdistyksen 
tarjoamat kahvit ja perinteisten 
sokerimunkkien kera.

17:00 lähdemme paluumat-
kalle, arvioitu saapumisaika 18:30.

Matkan hinta on 129 € per 
henkilö, kun osallistujia on vähin-
tään 40. Hintaan sisältyy ohjel-
man mukaiset kuljetukset Vihdin 
Liikenne Oy:n turistibussilla, 
keittolounas, liput näytökseen 
sekä kahvi ja munkki väliajalla, 
rintamamuseon pääsymaksu 
ja asiantuntijaoppaan palvelut. 
Hintaan ei sisälly laskutuslisä 5 €/
lasku eikä henkilökohtaista mat-
kavakuutusta. 

Sitovat ilmoittautumiset 
31.3.2017 mennessä arkisin klo 
9-17 puhelimitse numeroon 09 
444 774 tai sähköpostilla osittee-
seen: myynti@vihdinliikenne.fi 

KANTA-HELSINKI

 Kevätkokous: Yhdistyksen sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
tiistaina 21.3.2017 klo 18.00 Kata-
janokan Kasinon Karimosalissa. 
Kevätkokouksessa käsitellään yh-
distyksen toimintakertomus ja ti-
linpäätös vuodelta 2016 sekä muut 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
jälkeen komentaja Juha-Antero 
Puistola pitää kokousesitelmän klo 
19.00 alkaen Kenraalisalissa aihees-
ta ”Turvallisuus murroksessa”. Ei 
ennakkoilmoittautumista.
 Ampumatoiminta: Yhdistyksen 
kevään sisäratavuorot jatkuvat nor-
maalisti parittomien viikkojen kes-
kiviikkoisin klo 17-19 Töölön radal-
la. Ratavuorolle pyydetään ilmoit-
tautumaan ennakkoon yhdistyksen 
ampumaupseereille (ampumaup-
seerit@khru.net).
 Muu toiminta: Tarkoituksenam-
me on järjestää excursio huhtikuus-
sa Helsingissä sekä vierailu Viroon 
toukokuussa.
 Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
Jussi Kangaspunta (puheenjohta-
ja@khru.net, 0503756772), Sihteeri 
Heikki Hynynen (heikki.hynynen@
aalto.fi). www.khru.net.

MUNKKIVUORI

 Hallitus toivottaa jäsenistöl-
le hyvää ja aktiivista alkanutta 
vuotta. Tänäkin vuonna jatketaan 
toimintaa ammunnan ja reservi-
läistaitoja kohottavan toiminnan 
merkeissä.

 Urheilutalossa jatkuvat 
22-vuorot kevätkaudella parillis-
ten viikkojen perjantaisin 18.00 
– 19.30, seuraavaksi 10.2. ja siitä 
kahden viikon välein. Viimeinen 
vuoro on 21.4. Ammunnat vetää 
Yrjö Alastalo, puh. 0400 306787. 
Töölön ammunnoista ilmoitetaan 
erikseen sähköpostilla.
 Kerhomme kevätkokous pi-
detään 21.3 yhteistilaisuutena 
Katajanokan Kasinolla Bunkke-
rikabinetissa alkaen kello 19.50. 
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Ennen kokousta 
pidetään esitelmä Kenraalisalissa 
kello 19, aiheena "Turvallisuus 
murroksessa". Esitelmän pitää 
komentaja Juha-Antero Puistola.
 Kalvolassa ammuntakausi 
alkaa maaliskuussa, 18.3. Muut 
kevätkauden ampumapäivät ovat 
8.4, 29.4, 20.5 ja 10.6. Lisätietoja 
ampumaupseerilta 050 9662565 
tai risto.koskinen@orion.fi. Var-
mista ennen radalle lähtöä, ettei 
ole tullut muutoksia.
 Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
tiedon saannin varmistamisek-
si siltä varalta, että järjestetään 
muita tilaisuuksia. Tämä on en-
tistä tärkeämpää, koska Reservin 
Sanomat ilmestyy paperilehtenä 
vain neljä kertaa tänä vuonna. Il-
moituksen voi tehdä: mauri.rou-
tio@sci.fi

TIKKURILA
 

Helmikuun reserviupseeri-ilta 
esitelmineen on 23.2.2017 klo 
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Van-
taan Hiekkaharjussa Urheilutie 
6:ssa C-porras vanhassa talossa. 

Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 17.30 

alkaen.
Talvisodan päättymispäivänä 

maanantaina 13.3.2017 klo 09.00 
on muistotilaisuus Tikkurilan 
Veteraanipuistossa, Hertaksentie 
1. 

VETRES-toimikunnan vuosi-
kokous on keskiviikkona 15.3.2017 
klo 17.00 Vantaan kaupunginta-
lon valtuustosalissa, Asematie 7.  

TiRUK:in kevätkokous on 
torstaina 30.3.2017 klo 19.00 
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan 
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa 
C-porras vanhassa talossa. Kevät-
kokouksessa käsitellään sääntö-
jen 12 §:n mukaiset asiat, mm. 
toimintakertomus ja tilinpäätös 
vuodelta 2016.

Reserviupseeri-illassa esitel-
män pitää Markku Salomaa ja 
aihe on ”Suomen ja Ruotsin puo-
lustusyhteistyö”. 

Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 17.30 

alkaen.
 Seuraa myös kotisivujamme 

www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiis-

taisin klo 19.00- 21.00 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. 
Myös pienoiskiväärillä voi tulla 
harjoittelemaan. Rohkeasti 
mukaan!

7.3 ja 14.3 on pienoiskiväärin 
asentokilpailu 10+10+10 ls

Lisätietoja antaa ampumaup-
seeri Jukka Luotola puh.0500-
455474. 

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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 Kerhon kevätkokous pidetään 
21.3 klo 17.45 - 18.50 ja paikkana 
on Katajanokan Kasinon Jääkäri-
kabinetti. Tämän jälkeen Helsin-
gin Reserviupseeripiiri on järjes-
tänyt esitelmän aiheesta "turval-
lisuus murroksessa", joka kestää 
19.45 asti. Toivottavasti mahdolli-
simman moni kerholainen pääsee 
paikalle!
 Haluaisimme tässä yhteydes-
sä muistuttaa jäseniämme että 
käykää meidän ja myös muiden 
reserviupseerikerhojen tilaisuuk-
sissa ja osallistukaa MPK:n kou-
lutuksiin. Töölön Reserviupsee-
rikerho päätti tukea jäsentensä 
MPK-kursseihin osallistumista 
vuonna 2017 maksamalla puolet 
kurssin osallistumismaksusta.
 Kerhon ampumaratavuorot 
jatkuvat myös vuonna 2017 nor-
maalisti joka toinen tiistai klo 
19-21  luolassa parillisina viik-
koina. Vuorolla 7.2. järjestetään 
pienoiskiväärillä ammuttava ka-
sakisa. Koska kerhon kevätko-
kous sattuu ampumavuoromme 
kanssa samaan aikaan, on 21.3. 
vuoro peruttu. Tuleville vuoroille 
ensikertalaisilta toivotaan ennak-
koilmoittautumista kerhon säh-
köpostiin että tiedetään varata 
kalustoa ja patruunoita paikalle.
Keilailukisa 16.3. Talissa. Kiinnos-
tuneet ottakaa yhteyttä Jyrki Rati-
aan (jymaratia@gamail.com).
 Kerhossa on paljon muutakin 
toimintaa jatkuvasti käynnissä. 
Tule rohkeasti mukaan toimin-
taan omien aikataulujesi puitteis-
sa ja pidetään meidän kerho aktii-
visena toimijana jatkossakin! 
 Kerhomme yhteystiedot: too-
lonreserviupseerit@gmail.com 
Facebook: Töölön Reserviupsee-
rit

ESPOO–KAUNIAINEN 
RESERVIUPSEERIT

 Kevään 2017 kaikille avoimet 
esitelmätilaisuudet Kauniaisten 
kaupungintalolla klo 19.00:  
 14.2.2017 Suomen puolustus-
poliittinen tilanne 2017. Prikaa-
tikenraali, puolustusministeriön 
suunnitteluyksikön johtaja Heikki 
Välivehmas.
 14.3.2017 Turvallisuuskatsaus 
(aihe tarkentuu) Ministeri Paula 
Risikko. 
 11.4.2017Ajankohtaista puo-
lustuhallinnossa. Kenraaliluut-
nantti evp, resurssipoliittinen 
osasto, ylijohtaja Raimo Jyväsjär-
vi. Kerhon kevätkokous esitelmän 
yhteydessä.

ITÄ-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 AMMUNTA: Ilma-aseam-
munnat jatkuvat parillisina viik-
koina keskiviikkoisin Tukikoh-
dassa Puotilantie 1D, alkaen klo 
17.00. Kevään viimeinen vuoro 
on 3.5. Pistooliammunnat jat-

kuvat HRUP:n ampumaradalla 
Töölössä parittomina viikkoina 
torstaisin klo 19.00. Padasjoen 
kevään ampumaleiri järjestetään 
12.-14.5., ilmoittautuminen osoit-
teessa www.mpk.fi.
 MAASTOTOIMINTA: Pe-
rinteinen hiihtotapahtuma jär-
jestetään 14.2. klo 18 alkaen Mus-
tavuoren laduilla, ilmoittaudu 
sähköpostitse osoitteeseen ihru-
ry@gmail.com. Lauantaina 4.3. 
jäseniämme osallistuu Kevätyön 
marssiin Sipoossa, tule suorit-
tamaan IHRU:n porukassa PV:n 
marssisuoritus. Ilmoittautumi-
nen osoitteessa www.mpk.fi. Lau-
antaina 1.4. järjestämme viime 
vuoden tapaan jotosharjoituksen 
Nuuksiossa, lisätietoja löydät täs-
sä lehdessä olevasta ilmoitukses-
ta. 
 MUU TOIMINTA: Yhdis-
tyksen kevätkokous järjestetään 
keskiviikkona 15.3. klo 18 Tuki-
kohdassa, Puotilantie 1D. Ennen 
kokousta kuulemme kokousesi-
telmän kahvitarjoilun kera. Kaa-
tuneiden muistopäivänä 21.5. klo 
12 järjestämme seppeleenlas-
kutilaisuuden sankaripatsaalla 
Kulosaaren hautausmaalla Lepo-
saaressa. Herrasmieskilpailu jär-
jestetään perinteisesti toukokuun 
aikana, päivämäärä ilmoitetaan 
myöhemmin.
 Yhteystietoja: pj. Toni Selin 
tonih.selin@gmail.com, vpj. Juk-
ka Kantokoski p. 050 332 3687, 
siht. Juha Iiskola p. 040 6712 120. 
Lisätietoa ajankohtaisista tapah-
tumista löydät yhdistyksen net-
tisivuilta: www.rul.fi/ihru ja Fa-
cebook-ryhmästä: https://www.
facebook.com/groups/IHRUry

LÄNSI-VANTAA

 Hyvää alkanutta vuotta jäse-
nille.
 Uusi hallitus järjestäytyi en-
simmäisessä kokouksessaan tam-
mikuussa. Tehtäviin tuli pieniä 
täsmennyksiä. Puheenjohtajana 
jatkaa Veijo Kurvinen. Tarkem-
min hallituksen tehtävistä infor-
moidaan jäsenkirjeessä sekä ker-
hon kotisivuilla, joiden osoite on 
alla.
 Talven liikuntapäivä on sun-
nuntaina 12.2.2017 toimintakes-
kuksessa. Keskuksen ovet ovat 
auki klo 10 alkaen. Tilaisuus liik-
kumiseen, kerhon aktiivien ta-
paamiseen, pieneen välipalaan 
sekä saunomiseen. Tervetuloa. 
 Kerhon sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään keskiviikkona 
29.3.2017 klo 18.30 toimintakes-
kuksessa. Kevätkokouksessa mm. 
hyväksytään edellisen vuoden ti-
linpäätös. Tervetuloa päättämään 
kerhon asioista.
 Seuraava Padasjoen leiri on 
31.3-2.4.2017 (pe-su). Tarkemmis-
ta järjestelyistä ilmoitetaan säh-
köpostilla ja kotisivuilla. Varatkaa 
aika kalenteriin ja seuratkaa il-
moittelua..
 Kurssi on LVRU:n jäsenille 
maksuton. Padasjoella on mah-
dollisuus kokeilla ampumista eri-
laisilla reserviläisiä kiinnostavilla 
aseilla (mm. erilaisia kiväärejä 
ja pistooleja). Niihin on kerhon 
puolesta kohtuullisesti ammuk-
sia. Myös omilla aseilla voi am-
pua. 

 Paikalle voi tulla lauantai-päi-
väksi, mutta siellä on mahdollista 
yöpyä maksutta RUL:n parakeis-
sa. Ovet avataan perjantaina il-
tapäivällä. Ruokailuista jokainen 
huolehtii itse. Kannattaa tiedus-
tella kimppakyytimahdollisuutta.
 Töölön pistooliradalla on va-
kio ampumavuoromme paritto-
mien viikkojen maanantaisin klo 
16-19 ja parittomien viikkojen 
lauantaisin klo 14:30-17:00.
 Tikkurilan Urheilutalon ra-
dalla on ampumavuoro perjantai-
sin klo 15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
 Kaikkiin ampumatilaisuuksiin 
ilmoittautumiset Seppo Kulma-
lalle P: 040 586 9252.
 Päästäksenne sähköisen tie-
dotuksemme piiriin, ilmoittakaa 
sähköpostiosoitemuutoksenne 
sähköpostiimme:  lvrury@gmail.
com tai olli.pusa@pusa.fi 
 Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisi-
vujen osoite on www.rul.fi/lansi-
vantaa
Hallitus

HELSINgfORS SVENSKA 
RESERVOffIcERSKLUbb

 Medlemmarna i Helsingfors 
Svenska Reservofficersklubb r.f. 
kallas till ordinarie vårmöte ons-
dagen den 29.3.2017 kl 18:00 i Au-
ditoriet, Döbelsgatan 2 (ingång 
via Tölötorgatan intill Restaurant 
Sogno). På mötet behandlas stad-
geenliga ärenden. I samband med 
mötet håller Charly Salonius-Pas-
ternak från Utrikespolitiska insti-
tutet ett föredrag om hur Trumps 
presidentskap har påverkat säker-
hetssituationen.
 Officersbalen ordnas i år lör-
dagen 1.4. på Skatuddens kasino. 
Inbjudan skickas ut till alla med-
lemmar under vårvintern och får 
gärna spridas vidare. Ytterligare 
information sätts även upp på 
klubbens hemsida, hsrk.fi.
 Skyttet fortsätter udda 
veckors torsdagar kl. 17 i Luolan. 
Klubbens har en nimenhuuto.
com-sida som kontakt- och infor-
mationskanal för skytteturerna. 
Nya skyttar är också välkomna. 
Kontakta klubbens skytteofficer 
Axi Holmström, 040-7733830, 
axi@hsrk.fi, för ytterligare infor-
mation.

POHjOIS-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään 21.3.2017 
klo 17.45 Katajanokan Kasinon 
Sailor-kabinetissa. Kokoukses-
sa käsitellään mm. yhdistyksen 
toimintakertomus ja tilinpäätös 
2016 sekä päätetään tilinpäätök-
sen vahvistamisesta ja vastuuva-
pauden myöntämisestä vastuu-
velvollisille.
Helsingin reserviupseeripiiri jär-
jestää yleisen kokousesitelmän 
Kenraalisalissa klo 19.00, aiheena 
"turvallisuus murroksessa". Halli-
tus kokoontuu Sailor-kabinetissa 
ennen kevätkokousta klo 17.00.
Tulevia tapahtumia

- Vierailu Mannerheim -muse-
oon (avec) 4.3. Kokoontuminen 
museon edessä klo 12.00. Yhdis-
tys maksaa pääsyliput ja tarjoaa 
kahvit. 
- Uusien jäsenten rekrytointi- ja 
tutustumistapahtuma pidetään 
Töölön ampumaluolassa 31.3. klo 
16.00 - 18.00. Ilmoittautumiset 
Jouko Kylmälälle 24.3. mennessä 
(puh. 0400-430632. jouko.kylma-
la@kolumbus.fi)
- Padasjoen ampumaleiri 21.-
22.4. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Lauri Kylmälälle (puh. 
041-5360310, lauri.kylmala@
gmail.com)  17.4. mennessä. Vas-
tuuhenkilö ja tiedustelut myös 
Karri Kuparille (kkupari@gmail.
com). Yhdistyksellä on tarvittava 
materiaali ja tarvikkeet. Henki-
lökohtainen varustus mukaan. 
Kimppakyytimahdollisuus. Ko-
koontuminen Malmin ABC-
huoltoaseman kohdan taksiase-
malla klo 16.15.
- Kevätsauna Santahaminassa 
Kaartin jääkärirykmentin killan 
saunassa 25.5. alkaen klo 15.00. 
Yhdistys tarjoaa makkarat, lisuk-
keet ja asianmukaiset virvokkeet. 
 Yhdistyksen ampumavuorot 
Töölön luolassa jatkuvat parit-
tomina viikkoina, joka toinen 
perjantai klo 16.00-19.00. Yhdis-
tys järjestää aseet. Patruunoita 
saatavilla omakustannushintaan. 
Ennen ammuntaa sinulla tulee 
olla reserviläisen ampuma- tai 
seniorivakuutus voimassa. Sen 
saa Reservilälisliitosta puh. 09-
40562040 tai reserviläisliiton 
kotisivulta. Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot ampumavuoroille: jou-
ko.kylmala@kolumbus.fi / puh. 
0400-430632.
 Kotisivut
Vieraile myös yhdistyksen koti-
sivuilla: http://www.rul.fi/poh-
jois-helsinki
 Yhteyshenkilöt
Pj Jarkko Paananen (040-7239641 
/ jarkko.t.paananen@gmail.com)
Sihteeri Lauri Kylmälä (041-
5360310 / lauri.kylmala@gmail.
com) 
Tiedotus Jorma Loimukoski (051-
6050610 / jorma.loimukoski@
gmail.com)
Viestintä Kari Raatikainen (0400-
200566 / ivaloirak@gmail.com)
Hyvää uuden toimintavuoden ke-
vättä 2017.

ASELAjIKERHOT

AUTOKERHO

 Autokerho järjestäytyi 2017: 
PJ Timo Koukkari; vara-pj Heikki 
Heikkonen; rahastonhoitaja, jäsen-
vastaava ja lippu-upseeri Timo 
Koukkari; sihteeri, viestintä- ja val-
miusupseeri Harri Heikkonen; ker-
homestari Kai Runela, ampumatoi-
mintavastaava Paavo Virtanen ja 
Heikki Heikkonen,
KOKOUS:
 Kevätkokous 21.3.2017, Kello 
17:45 Katajanokan Kasinolla (Kel-
larin Sauna kabinetti), esitellään 
vuoden 2016 toimintakertomus ja 
tilinpäätös.
VUOSIPÄIVÄT:
 Autojoukkojen vuosipäivä 

vietettiin perinteisesti 20.1.2017, 
aloitimme seppeleen laskulla Hie-
taniemessä ja jatkoimme ruokailua 
Ravintola Kaartissa vanhassa Au-
tolinnan tiloisssa Mechelinin ka-
dulla.
 Autokerhon vuosipäivä 
12.05.2017 70 v., Ravintola Kaartis-
sa Avec tilaisuus klo:13:00 alkaen, 
Buffee-pöytä. Tummapuku ja kun-
niamerkit. Ilmoittaudu Kai Rune-
lalle viimeistään 8.5.2017 klo:17:00 
puh.0445282848
TOIMINTAA:
 Autokerhon ampumakilpailu 
Luolassa 27.2.2017 19:00 - 21:30, 
10+ kilpalaukausta, 9mm. Ilmoit-
tautuminen Paavolle 25.2.2017 p. 
0405931175.
 Avoin toimintapäivän asekä-
sittelyherjoitus Luolassa 27.3.2017 
19:00 - 21:30, Perinnepistooleilla, 
ilmoittautuminen 25.3.2017 Paa-
volle: 0405931175. HRUP:n ker-
hoille avoin. Asekäsittelyharjoi-
tuksen  toteuttaminen (27.3.2017, 
24.4.2017 ja 22.5.2017), omakustan-
teiset patruunat
JÄSEN:
 Aktivoidu ja osallistu, niin py-
syt ajan tasalla, käytä mahdollisuu-
tesi!

ILMAILUKERHO

Tervetuloa helmikuun ker-
hoiltaan tiistaina 14.2.2017 klo 18. 
Aiheenamme on lennonvarmis-
tustoiminnan tilanne ja kehitys-
näkymät Suomessa ja Euroopassa. 
Esitelmän pitää lennonvarmistus-
liiketoiminnan johtaja Raine Luo-
jus Finavialta.

Ilmailukerhon sääntömääräinen 
kevätkokous ennen kerhoiltaa 14.2. 
klo 17. Esityslistalla sääntömääräi-
set asiat. Tervetuloa sekä kerhoil-
taan että kevätkokoukseen.

Ilmailukerhon ja -osaston 
yhteinen kevätretki järjestetään 
toukokuun alkupuolella, kestoksi 
suunniteltu 2-3 vrk. Tarkka ajan-
kohta ja matkakohde julkaistaan 
Reservin Sanomien maaliskuun 
digilehdessä sekä sähköpostitse. 
Pidäthän huolta että toimiva säh-
köpostiosoitteesi on ilmoitettu 
RUL:n jäsenrekisteriin.

Ellei toisin ole ilmoitettu tilai-
suudet pidetään Helsingin Suoma-
laisella Klubilla,  Kansakoulunkuja 
3 Helsinki.

Ilmailukerho verkossa: http://
www.rul.fi/ilmailukerho  Tiedo-
tamme tapahtumista myös sähkö-
postitse.

jÄÄKÄRIKERHO
 

 
 KERHOILLAT jatkuvat San-
tahaminassa kunkin kuukauden 
ensimmäinen tiistai. Kevään tilai-
suudet ovat Killan saunalla (osoi-
te Leipurinniementie 10) ti 7.2., ti 
7.3., ti 4.2., ti 2.5. ja ti 6.6. Mukaan 
kannattaa ottaa omat eväät, sauna-
juomat sekä pyyhkeet.
 Lisävinkki kerhon NUORILLE 
JÄSENILLE: Käykää myös osoit-
teessa ”HRUP.fi”. Sieltä alakohdasta 
”Nuorten toiminta” löytyy nuoria 
jäseniä palvelevia linkkejä.
 Jääkärikerhon KEVÄTKOKO-
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US pidetään tiistaina 21.3. klo 18:15 
alkaen Katajanokan Kasinon ker-
hohuoneessa. Kerhon hallitus ko-
koontuu ennen kevätkokousta klo 
17:45 alkaen. Kokousten jälkeen 
noin klo 19 on yhteinen esitelmäti-
laisuus Kenraalisalissa.
 Kerhon VUOSIJUHLA on lau-
antaina 8.4. klo 18 alkaen Santaha-
minan upseerikerholla. Alustavasti 
on sovittu, että nautimme silloin 
saaristolaispöydän antimista. En-
nakkoilmoittautumiset voi tehdä 
kerhon sihteerille tai puheenjohta-
jalle maaliskuun loppuun mennes-
sä.
 PISTOOLIAMMUNNASTA 
kiinnostuneille tiedoksi, että Jää-
kärikerholla on oma vuoro Töölön 
sisäampumaradalla. Ampumavuo-
rot alkavat tiistaina 25.4. klo 16-19 
ja ovat sen jälkeen joka toinen tiis-
tai syyskuun loppuun saakka. Sen 
lisäksi voimme erikseen sopimalla 
päästä osallistumaan muiden ker-
hojen ampumavuoroille. Kiinnos-
tuneita pyydetään olemaan yhtey-
dessä sihteeriin tai allekirjoittanee-
seen.
 Hyvää alkanutta vuotta
Jorma Nisula
 Yhteystiedot: puheenjohtaja 
Jorma Nisula puh. 0400 453709, 
jorma.nisula(at)kolumbus.fi ja 
sihteeri Yrjö Saulamo puh. 050 
3445635, hannele.saulamo(at)elisa-
net.fi

RESERVIMERIUPSEERIT

 Hyvää alkanutta Suomen ja 
kerhomme juhlavuotta.
 Syyskokouksen valitsema halli-
tus on järjestäytynyt ensimmäises-
sä kokouksessa. 
Puheenjohtaja Marko Vuorinen, 
varapuheenjohtaja Henri Havulin-
na, sihteeri Ville Haapalinna, ta-
lousupseeri Sami Linnermo, kun-
niavartioupseeri Yrjö-Pekka Rau-
talahti, lippu-upseeri Pekka Niemi, 
koulutusupseeri Antti Jäntti, am-
pumaupseeri Aku Kaikkonen, 2. 
ampumaupseeri Ville Haapalinna, 
3. ampumaupseeri Harri Pakari-
nen, jäsenvastaava Henri Havulin-
na, nuorisoupseeri Marko Vuori-
nen, tiedotusupseeri Marko Vuori-
nen, jäsen Juha Tenhunen
 Ammuntojen vakiovuorot jat-
kuvat Töölössä 2017 parittomien 
viikkojen lauantaisin 12:00 - 14:30. 
Muista olla yhteydessä ampu-
maupseeriin vähintään kahta päi-
vää ennen vuoroa, saadaksesi tar-
kemmat ohjeet.
 Tulevia tapahtumia:
HRMU:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään 10.4. kello 18:00. 
Paikkana Apteekkien Eläkekassa 5. 
kerros, Kalevankatu 13, Helsinki.

PIONEERIOSASTO

 Kokouskutsu:
Pioneeriosaston kevätkokous jär-
jestetään tiistaina, 21.3.2017 klo 18 
Katajanokan Kasinon Korsu-salis-
sa. Kokouksen aiheita ovat vuoden 
2016 toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen hyväksyminen sekä vas-
tuuvapauden myöntäminen halli-
tukselle. Kokouksen yhteydessä on 
myös perinteinen kokousesitelmä. 

Piiri tarjoaa kokouskahvit, tervetu-
loa mukaan! Hallitus kokoontuu jo 
klo 17.
 Ampumavuorot:
Ampumavuorot Töölön luolassa 
jatkuvat vuonna 2017 keskiviikkoi-
sin 19-21:30, seuraavina päivinä: 
22.2., 22.3, 19.4., 17.5., 14.6., 12.7., 
9.8., 6.9., 4.10., 1.11., 29.11., 27.12. 
lauantaisin 9:30-12, seuraavina päi-
vinä: 7.1., 4.2, 4.3., 1.4., 29.4., 27.5., 
24.6., 22.7., 19.8., 16.9., 14.10., 11.11., 
9.12. Erityisesti lauantain vuoroilla 
on ollut hyvin tilaa.
 Pioneeriosasto tarjoaa mak-
saneille jäsenilleen patruunoi-
ta 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään vii-
deltä kerralta vuodessa. Paikalla 
on myös aseita ja kouluttaja.
 Ota omat kuulonsuojaimet ja 
suojalasit mukaan, jos löytyy. Il-
moittaudu edelliseen iltaan men-
nessä ampumaupseereille matti.
mahonen (at) pp.inet.fi tai tommi.
laakkonen (at) porvoo.fi.
 Osasto järjestää perinteisen 
Padasjoen ampumaviikonlopun 
tänä vuonna 17.-19.11. joten varaa 
jo viikonloppu kalenteriisi!
 RESUL:n talvijotos Kuopiossa 
4. – 5.3.
 Reserviläisurheiluliiton valta-
kunnallinen talvijotos 2017 järjes-
tetään Kuopiossa 4. – 5.3. Vihma-
jotos on liikunta- ja koulutusta-
pahtuma, joka sopii erinomaisesti 
luonnossa liikkuville reserviläisille. 
Jotoksen järjestäjinä toimivat Poh-
jois-Savon reservipiirit Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
kanssa.
 Pioneeriosasto kokoaa 1-2 par-
tiota ja maksaa osallistumismak-
sut ja osallistuu matkakuluihin. 
Aiempaa kokemusta ei tarvita ja 
voit ilmoittautua yksinkin. HUOM 
tällä kertaa majoittuminen on 
lämmitetyissä puolijoukkuetel-
toissa! Ilmoittaudu 15.2. mennessä 
antti.j.korhonen(at)gmail.com
 Hakku
 Aselajimme yhteinen lehti tar-
joaa ajankohtaista luettavaa pio-
neeri- ja suojeluasioista. Jokaisen 
pioneeriupseerinvelvollisuus on 
seurata aselajin kehitystä ja kun-
nia-asia osaltaan tukea perinteik-
kään lehden jatkuvuutta. Jäsenhin-
ta 20 eur/vuosikerta (vuoden 2016 
hinta, norm. 25eur). Vuosikerta 
tilattavissa kalenterivuosittain ja 
irtonumeroita saatavissa hintaan 7 
eur/kpl. Tilaukset ostt(at)pp.inet.fi 
[1] ja maininta Pioneeriosaston jä-
senetuhinta
 Osastoasiaa
 Pioneeriosastolla on MYYN-
NISSÄ mustia t-paitoja, joiden rin-
tamuksessa on pieni keltainen pio-
neerilogo (työkalut). Hinta vain 10 
eur. Myynnissä myös uusia pionee-
rilippiksiä. Hinta 10 eur jäsenille ja 
12 eur muille. Tilaa sihteeriltä. Jos 
haluat paitasi toimitettavan pos-
titse, hintaan lisätään postikulut 3 
eur.
 Pioneeriosasto tiedottaa toi-
minnastaan myös sähköpostilla. 
Jos et ole saanut tiedotteita sähkö-
postiisi, ole yhteydessä sihteeriin 
niin tarkistetaan että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla. Nuorille jäsenille 
muistutuksena, että Pioneeriosas-
ton nuorisojäsenille tarkoitettu Fa-
cebook-ryhmä löytyy hakusanalla 
”Pioneeriosaston Nuoret”
 JÄSENEKSI voit liittyä netissä 
tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteenmuutokset myös netissä.
 Yhteystiedot:
 Puheenjohtaja kapt Timo 

Lukkarinen, 040 538 9648, timo.
lukkarinenxx(at)luukku.com, 
Sihteeri, tiedotusupseeri vänr 
Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen (at) gmail.com, 
Ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040 570 3718, matti.ma-
honen (at) pp.inet.fi, Urheilu-up-
seeri vänr Jan Falck, 044 277 9185, 
jan.falck(at)helsinki.fi  
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-KERHO 
jOHTORENgAS

 
 
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN 
AMPUMARADALLA
 Hyödynnäthän loistavan mah-
dollisuuden ampumataidon tree-
naamiseen! Kerholla on joka kuu-
kausi oma vuoronsa Töölön ampu-
maradalla ja olet myös tervetullut, 
mikäli esim. haluat vain kokeilla 
uutta harrastusta, mutta olet vie-
lä epävarma jatkon suhteen. Kysy 
siis rohkeasti lisätietoja asiasta 
puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.
aalto@iki.fi tai 040 311 3348. Ajan-
kohdat ovat perinteiseen tapaan 
keskiviikkoisin klo 19-21:30, päi-
vämäärät 8.2., 8.3., 5.4., 3.5., 31.5., 
28.6., 26.7., 23.8., 20.9., 18.10., 15.11. 
ja 13.12.
 YHDISTYKSEN KEVÄTKO-
KOUS KATAJANOKAN KASI-
NOLLA 21.3.2017
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään Katajanokan 
Kasinolla 21.3. osana HRUP:n ker-
hojen yhteiskevätkokousta. Tarkka 
aika on klo 17:45 - 18:50 ja paikka-
na toimii Baari. Kokouksen jälkeen 
voi jäädä kuuntelemaan yhteistä 
kokousesitelmää Kenraalisalissa 
klo 19:00 - 19:45.
 KERHON VIESTINTÄ JA JÄ-
SENTEN YHTEYSTIEDOT
 Kerhon virallisena viestikana-
vana toimii jatkossakin Helsingin 
Reservin Sanomien tapahtumaka-
lenteri. On hyvä huomioida, että 
osa lehden numeroista ilmestyy 
nykyään printtiversion sijaan digi-
lehtenä. Aika ajoin kerhon hallitus 
tiedottaa jäsenistöään tapahtumis-
ta ja vastaavista myös sähköpostil-
la.
 Varmistathan, että yhteystie-
tosi ovat ajan tasalla, niin vastaa-
notat mm. ilmoitukset Helsingin 
Reservin Sanomien julkaistuista 
digilehdistä, Helsingin Reserviup-
seeripiirin muut tiedotteet kuin 
Johtorenkaan sähköpostitkin! 
Muuttuneet yhteystietosi voit il-
moittaa RUL:n toimistoon (toimis-
to@rul.fi).

VIESTIOSASTO
 

 VIESTIOSASTON KEVÄT-
KOKOUS 21.3.2017
 Viestiosaston kevätkokous pi-
detään Helsingin Reserviupseeri-
piirin yhteiskevätkokouksen yhte-
ydessä 21.3.2017 klo 17.45 - 18.50. 
Paikkana on Katajanokan Kasinon 
Pilotti-kabinetti, Laivastokatu 1, 
00160 Helsinki. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat ml. 
toimintakertomus vuodelta 2016. 
Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyk-
sen toimintaan ja tutustumaan pii-

rin muihinkin jäseniin! Ei ennak-
koilmoittautumista. Piiri tarjoaa 
kokouskahvit :)
 ESITELMÄ KEVÄTKOKOUK-
SEN YHTEYDESSÄ 21.3.2017
 Kevätkokouksemme jälkeen 
klo 19.00 pidetään Kenraalisalissa 
piirin järjestämä esitelmä "Turval-
lisuus murroksessa", jonka pitää 
komentaja Juha-Antero Puistola. 
Ei ennakkoilmoittautumista.
 AMPUMATOIMINTA
 Viestiosasto järjestää ampu-
maharjoituksia Töölön radalla pa-
rittomien viikkojen tiistaisin klo 
19:00. Kokoontuminen klo 18.50 
pistooliradan sisäänkäynnin luo-
na. Patruunoista tulee suorittaa 
maksu käteisellä, suosittelemme 
varaamaan mukaan 20 euroa (kus-
tannus riippuu käytetystä laukaus-
määrästä).
 Ilmoittautuminen päivää en-
nen ampumavuoroa ampumavas-
taavillemme. Voit ilmoittautua 
myös netissä: http://doodle.com/
poll/efwnu5mbqnskdsiv . Jos olet 
saapumassa ammuntoihin lyhyellä 
varoitusajalla, esim. alle 3 tuntia, 
ole yhteydessä ampumaupseerei-
hin puhelimitse. Muista myös pe-
rua, jos et pääsekään paikalle!
 Aiempaa kokemusta ei tarvi-
ta, sillä laina-aseet ja ampumaup-
seerit ovat kaikilla vuoroilla juuri 
sinua varten paikalla! Lisätietoa: 
Mikko Leskinen 050 405 5873, am-
pumaupseeri2@viestiosasto.net.
 Huomaa myös HRUP:n ampu-
mavuorot Santahaminassa, ilmoit-
tautuminen MPK:n sivuilta www.
mpk.fi/.
 AMPUMAKILPAILU 2016 
TULOKSET
Vuoden 2016 ampumakilpailussa 
selviytyi voittajaksi Antti Danska. 
Palkintona on 50 euron lahjakortti 
Inttistore myymälään. Onnittelut! 
Tässä kärkiviisikko:
Antti Danska 76,03 
Erkka Suopanki 73,68 
Mikko Leskinen 66,38 
Antti Kuisma 63,67 
Markku Siikanen 56,03 
 AMPUMAKILPAILU 2017
 Tämän vuoden kilpailusta tu-
lee tietoa myöhemmin, jäsentie-
dotteessa ja kotisivuilla.
 LIIKUNTAKILPAILU 2016 
TULOKSET
 Viestiosaston vuoden 2016 lii-
kuntakilpailun voittajaksi tuli Mika 
Hartikainen. Hän keräsi RESUL:n 
kuntokorttiin 416 suorituspistettä. 
Palkintona on 25 euron lahjakortti 
Intersport myymälään. Toinen In-
tersport lahjakortti arvottiin kaik-
kien vähintään 100 pistettä kirjan-
neiden kesken (8 kpl) ja arpaonni 
suosi Jaakko Tuomaista. Onnitte-
lut molemmille!
1. Mika Hartikainen 416
2. Mikko Leskinen  352
3. Antti Pokela  334
4. Erkka Suopanki  272
5. Markku Siikanen 251
6. Teemu  Oksanen 237
7. Tero Malinen  186
8. Jaakko Tuomainen 101
VIESTIOSASTO ON NRO 1 ! 
 Viestiosasto oli RESUL:in kun-
tokortin mukaan aktiivisin kerho 
Helsingin reserviupseeripiirin yh-
distyksistä vuonna 2016. Olimme 
ykkösiä molemmissa RESUL TOP-
kerhot taulukoissa: 1) Rekisteröity-
jen käyttäjien määrä suhteessa ker-
hon jäsenmäärään ja 2) Kun lisäksi 
otetaan huomioon kerhon urhei-
lusuoritusten määrä. Viestiosasto 
kiittää jäseniä aktiivisuudesta ja 
kehottaa jatkamaan aktiivista lii-

kuntaa!
 LIIKUNTAKILPAILU 2017
 Myös kuluvana vuonna jär-
jestämme liikuntakilpailun. Tänä 
vuonna arvomme kaikkien yli 100 
pistettä keränneiden kesken 2 kpl 
palkintoja. Kuntokorttiin pääsee 
osoitteesta www.resul.fi. 
 KOULUTUS
 Katso tarjolla olevaa koulutus-
ta MPK koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri. Seuraa-
vaa viesti- ja johtamisjärjstelmä-
alan koulutusta on tarjolla pääkau-
punkiseudulla:
 Metro-VSS väenstönsuojelun 
perusteet - 27.2.2017.
 Metro-VSS metrokalliosuojan 
käyttö (jatko) - 27.2.2017.
 Esikunta- ja Viestikomppania 
EVK 2/3 - 3.3.2017.
 Esikunta- ja Viestikomppania 
EVK 3/3 - 31.3.2017.
 Informaatioturvallisuus - 
25.3.2017.
 Avointen lähteiden tiedonhan-
kinta (OSINT) - 7.4.2017.
 Kyberturvallisuuden perus-
kurssi  - 5.5.2017.
 Elektroninen sodankäynti 
(ELSO) - 5.5.2017.
Katso myös: JOJÄ kouluttajapank-
ki  - 1.1.2017.
 Kannattaa vilkaista myös Ilma- 
ja Meripuolustuspiirin kursseja 
sekä etsiä Helsingistä hakusanalla 
"TRA". 
 Tutustu myös Puolustusvoimi-
en koulutusportaalin PV Moodle 
käyttöön (www.pvmoodle.fi). Se 
tarjoaa huimasti sekä MPK:n että 
PV:n tuottamaa koulutusta reser-
viläisille. Lähes kaikilla MPK:n 
kursseilla käytetään PV Moodlea 
etäopiskeluun tukemaan lähiope-
tusta.
 JÄSENMÄÄRÄ KASVUSSA
 Viestiosaston jäsenmäärä on 
tällä hetkellä 201 reserviupseeria. 
Maksaneiden jäsenten määrä vii-
me vuoden lopussa oli 175, kerhon 
ollessa Helsingin piirin 8. suurin 
kerho.  Vastoin yleistä trendiä kas-
vua  oli edelliseen vuoteen verrat-
tuna 2,9 %.
 TIEDOTUS
 Tietoa toiminnastamme ja yh-
teystietomme löytyvät verkkosi-
vuiltamme www.viestiosasto.net. 
Tiedotamme tapahtumista myös 
sähköpostitse ja LinkedIn-ryhmäs-
sämme Viestiosasto. Voit päivittää 
yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi tai www.viestiosasto.net, 
kohdassa ”Liity jäseneksi”.

VR:N RESERVIUPSEERIT 

TALVIKAUDEN 2017 OHJELMA
 Yhdistyksen kevätkokous pi-
detään maanantaina 6.3.2017 pää-
konttorin isossa kongressisalis-
sa klo 16.30. Kokouksen jälkeen 
kuultavan esitelmän aihe ”Itämeri 
– rauhan meri?”. Esitelmän pi-
tää Eversti, VTM Jyrki Heinonen, 
Apulaisosastopäällikkö, Operatii-
vinen osasto, Pääesikunta.
 AMPUMAVUOROT VUON-
NA 2017
 Yhdistyksellä on ampumavuo-
rot perjantaisin HRUP:n ampuma-
radalla Töölössä kello 16.00 - 19.00 
seuraavina päivinä:
 10.2. (vk 6), 10.3. (vk 10), 7.4. 
(vk 14), 5.5. (vk 18), 2.6. (vk 22), 
25.8. (vk 34), 22.9. (vk 38), 20.10. 
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(vk 42), 17.11. (vk 46), 15.12. (vk 50)
 Ilmoittaudu ampumaupseeri 
Petri Kehälle (p. 050 5344 181) vii-
meistään ampumapäivää edeltävä-
nä päivänä klo 12.00. Ampumises-
ta kiinnostuneet uudet harrastajat 
voivat sopia ampumaupseerin 
kanssa ampumisen kokeilusta.
 Pistooliradan omistaja ja yh-
distyksen hallitus edellyttävät, 
että yhdistyksen vuorolla ampuvat 
henkilöt hankkivat henkilökoh-
taisen ampujan vakuutuksen, joka 
korvaa pistoolivuorolla itselle tai 
muille aiheutuneet vahingot. Va-
kuutus on nimeltään "Reserviläis-
ten ampumaturva", ja sen saa tilat-
tua mm. netistä: http://www.reser-
vilaisliitto.fi/ampumavakuutus 
 Ampumaturva tulee voimaan 
aikaisintaan vakuutuskauden alus-
sa tai sen jälkeen maksettaessa 
maksupäivänä klo 24.00 ja on voi-
massa vakuutuskauden loppuun. 
Ampumaturva maksaa 25 euroa, 
josta varsinaisen vakuutusmaksun 
osuus on 5,50 euroa.
 Ruutiaseammunnat Jokelan 
ampumaradalla 14.8.2017. Ko-
koontuminen klo 17.10 Jokelan 
asemalla.

ILMATORjUNTAKERHO

        Hyvää kerhomme alkanutta 
70v juhlavuotta. Juhlavuosi aloite-
taan seuraavilla tapahtumilla:
 1) Kerhon sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään 21.03.17 klo 
18.00 Katajanokan Kasinon Mars-
ki-kabinetissa. Kokouksessa käsi-
tellään kerhon sääntöjen 12§:n mu-
kaiset asiat mm. toimintakertomus 
ja tilinpäätös vuodelta 2016. Koko-
uksen jälkeen kiinnostava esitelmä 
turvallisuuspolitiikasta.
 2) Kevätkaudella tulevia 
tapahtumia, joihin kutsutaan mu-
kaan myös kaikki HelItR:n killan ja 
ITY:n jäsenet. Suomi 100-vuotta-
tapahtumia Ilmatorjuntamuseolla 
Tuusulassa.
 Tiistaina 14.2 klo 18.00 esitel-
mä: ”Rämäpää”- Helsingin pelasta-
ja. 
 Lauantaina 11.3 klo 12.00 esi-
telmä: Ohjusten alkuaika ja len-
nokkien havainnointi nykypäivänä.
Lauantaina 22.4 ohjuspäivä: Ilma-
torjuntaohjusmiesten perinneta-
paaminen ja seminaari (aiheina 
mm. ITO 96 BUK-M1 kehitys, 
hankinta, operatiivinen käyttö 
ym.)
 Keskiviikkona 26.4 It-museon 
kevättalkoot.
Torstaina 18.5 Kuukausiesitelmä: 
Ohjusten torjunta (Iskander, Bas-
tion ym).
Tarkemmat lisätiedot löydät mu-
seon toimintakalenterista: www.
ilmatorjuntamuseo.fi
3) Suomen sotahistoriallinen seu-
ran esitelmätilaisuudet Tieteiden 
talolla salissa 104 (Kirkkokatu 6, 
Helsinki) pidetään keskiviikkona 
15.2 klo 18.00 aiheena on kenttä-
sairaalat ja sotakirurgia jatkoso-
dassa. Keskiviikkona 19.4 klo 18.00 
on vuorossa ilmatorjunnallinen 
aihe: ilmavalvontajärjestelmän 
kehitys 1930-luvun alusta jatko-
sotaan.
 Kerhon ampumavuoro jatkuu 
Töölön ampumaradalla parillisten 
viikkojen keskiviikkona. Lisätieto-
ja ampumavuoroista kerhon am-
pumaupseerilta timo.niiranen@
gmail.com.

HELSINgIN  

RESERVILÄISET

Helsingin Reserviläiset ry:n 
kevätkokous pidetään tiistaina 
25.4.2017 klo 18:00 osoitteessa 
Döbelninkatu 2, Helsinki. Lisätiedot 
tomi.sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi

Yhteystiedot ajan tasalle:
Yhdistyksen jäsenistölle on lähe-

tetty sähköpostiviestejä mm. piirin 
muiden yhdistysten tapahtumista. 
Noin 70 yhdistyksemme jäsenellä 
on MPY:n ylläpitämässä jäsenrekis-
terissä väärä sähköpostiosoite. 

Jos sinulla on sähköposti-
osoite, johon haluaisit saada tietoa 
”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän 
mennessä ole saanut, ilmoita se 
yhdistyksen sihteerille: sihteeri.
helres(at)gmail.com tai helsinki(at)
helresp.fi

Vuoden 2017 ratavuorot:
Maanantaisin Töölön sisäradalla 

kello 19:00-21:00.
13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 

31.7., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11., 18.12.
I lmoittautumiset :  tomi .

sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai 
tekstiviestillä ratavuoropäivänä klo 
14:00 mennessä.

Mukana oltava kunnossa oleva 
vakuutus (esim. Reserviläisen 
ampumaturva) sekä Reserviläis-
liiton jäsenkortti. Oma ase (.22- 
.45ACP), patruunat ja suojaimet.

Yhdistyksellä on 9x19mm laina-
ase radalla joka on jäsenten käytet-
tävissä, 9x19mm patruunoita voi 
ostaa hintaan 15€/50kpl.

Tammikuun vuorolla aloitamme 
kilpasarjan josta lisätietoja radalla. 
Palkintona on lahjakortti Inttistore 
myymälään.

Lisätietoja: asevastaavalta, Tomi 
Sarilahti p.050 385 1313

Yhdistys järjestää jäsenilleen 
johdettuja ammuntoja Ruutisavu 
Oy:n tiloissa Vantaan Koivuhaassa.

 Kevään vuoroja on varattuna 
seuraavasti:

23.1.2017 kello 17:00 - 19:00, 
20.2.2017 kello 17:00 - 19:00, 
20.3.2017 kello 17:00 - 19:00, 
24.4.2017 kello 16:00 - 18:00. 

Käyntimaksu on 10€ hintaan 
sisältyy ratamaksu ja taulu tai käyn-
timaksu on 25€  ja hintaan sisältyy 
ratamaksu, yhdistyksen laina-ase 
ja 50kpl 9x19mm patruunoita sekä 
taulu.

 Ruutisavulla ampuvan muisti-
lista: Radalla voi ampua 9 mm, .45 
ACP ja vastaavilla pistoolikaliipe-
risilla aseilla vaippaluoteja. Myös 
pistoolikarbiinit ovat sallittuja. 
Lyijyluotien ampuminen on kiel-
letty (kielto ei koske kaliiperia 22 
LR. Mukaan tarvitset aina jäsen-
kortin, vakuutustodistuksen sekä 
omat silmä- ja kuulosuojaimet.. Jos 
tarvitset laina-aseen, yhdistyksellä 
on ase lainaan kyseisille vuoroille. 
Vuorot ovat vain Helsingin Reservi-
läiset ry:n jäsenille. Mikäli itsellä ei 
ole patruunoita (9x19mm), niitä voi 
ostaa hintaan 15 €/50 kpl. Muista 

ottaa ampumapäiväkirjasi myös 
mukaan radalle. Ampumapaikkoja 
vuorolle on rajoitetusti. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset ratavuorolle: 
toni(at)kaso.fi  / 050-553 8838

Yhdistys etsii Facebook-sivuil-
leen ylläpitäjää, juttuja sekä kuvia. 
lisätietoja uimonenjouko(at)gmail.
com.

HfORSNEjdENS SVENSKA 

RESERVUNdEROffIcERARE
 

 Alla medlemmar kallas till före-
ningens årsmöte torsdagen 2.3.2017 
kl.18.00. Platsen är MPK´s Audito-
rium, Tölötorgsgatan 2, Helsingfors.
 Skytte i Luolan udda veckors 
torsdagar kl. 17-19. Följande tillfäl-
len är 16.2, 2.3 och 16.3 .
Markus Liesalho
Ordförande
0400 421002
svenska@helresp.fi
www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILÄISET
 

 Hyvää alkanutta toimintavuotta! 
 Luvassa on merireserviläis-
toimintaa niin ampumaradoilla ja 
kilpailuissa kuin merellä ja reservi-
läiskursseilla. Kerhoillatkin jatku-
vat hyvän vastaanoton saaneina ja 
tulossa on jälleen perinteeksi muo-
dostuneita AUK-päiviä. Tulethan 
mukaan! Ajankohtaisista asioista on 
infoa Facebook- ja nettisivuillam-
me. 
 Merireserviläiset ry:n sääntö-
määräinen vuosikokous pidettiin 
Reserviläisliittojen talossa 31.1. ja 
päivän annista voit lukea seuraavis-
ta Helsingin Reservin Sanomista. 
Toimintakertomus 2016 ja Toimin-
tasuunnitelma 2017 löytyvät netti-
sivuiltamme. 
 Jaosmaksut  
 Sinä joka käyt ampumaradalla 
tai kuulut navigaatiojaokseen, muis-
tathan kympin jaosmaksun, jonka 
turvin pidämme yllä toimintaa. Ti-
linumero ja jaosmaksuviitteet löyty-
vät nettisivuiltamme. Kiitos. 
 Merireserviläiset Sinisen Reser-
vin jäsenyhdistyksenä 
 Sininen Reservi ry:n nimissä 
järjestettiin viime vuonna kolme  
ampumakilpailua, merivoimien 
vuosipäivätilaisuus ja meripuolus-
tuspäivä, joihin kaikkiin jäsenemme 
ottivat osaa. Yhdistyksen edustaja-
na Sininen Reservi ry:n hallitukses-
sa on  ollut varapuheenjohtaja Juk-
ka Soini ja sittemmin johtokunnan 
jäsen Mika Kuutti. Soini jatkaa Sini-
nen Reservi ry:n ampumatoimikun-
nan vetäjänä. Meripuolustussäätiön 
hallituksessa on toiminut yhdistyk-
sen jäsen Seppo Vihersaari. Merire-
serviläisiä osallistui kaikkiin Sinisen 
Reservin ampumakilpailuihin hy-

vällä menestyksellä. Ampujamme 
ovat osallistuneet perinneaseiden 
SM-kilpailuihin, Heikki Tuokko-
kilpailuun ja piiritason kilpailuihin 
sekä Reserviläisurheiluliiton ja Re-
serviläisliiton kilpailutoimintaan 
paikallisella, piiri- ja mestaruusta-
solla.
 Sin. Res. Ampumapäivä 1: Pe-
rinnekiväärin voitti P. Partanen, 
joukkuekulta Merireserviläiset (T. 
Korhonen, P. Partanen, J. Soini), 
Pistoolin voitti J. Luostarinen, jouk-
kuekulta Merireserviläiset (Korho-
nen, Luostarinen, Soini). Ampuma-
päivä 2: Joukkuekulta Merireservi-
läiset (Korhonen, Partanen, Soini). 
Ampumapäivä 3: Perinnepistoolin 
voitti Å. Smolander, joukkuekul-
ta Merireserviläiset (Luostarinen, 
Smolander, Soini), Perinnekiväärin 
voitti Smolander, joukkuekulta Me-
rireserviläiset (Luostarinen, Smo-
lander, Soini).
 Merireserviläisten ampujat otti-
vat myös osaa ResUL:n kilpailutoi-
mintaan paikallisella, piiri- ja mes-
taruustasolla.
 Jäsentapahtumat ja kerhoiltatoi-
minta
 Toimintavuoden kuluessa jär-
jestetään jäsenkunnalle tutustu-
misretkiä eri kohteisiin sekä muuta 
yhteistä, sosiaalista toimintaa. Tee-
mojen ympärille on helppo tulla 
mukaan purjehduskauden ulkopuo-
lellakin. Teemoina ovat merelliset 
koulutustapahtumat, esitelmät, lii-
kunnalliset tapahtumat ja vierailut 
meri- ja sota-aiheisiin paikkoihin. 
Viime kesäkuussa tutustuttiin Hel-
singin Merivartioaseman toimin-
taan. Kattava esittely antoi hyvän 
kuvan merivartioston järjestelyistä. 
Esittelyn kruunasi paluumatkan 
kyyti partioveneellä Suomenlinnas-
ta Kauppatorille.  
 Toimintakauden aikana järjes-
timme uusien jäsenten tapaamisia 
Ahven 3 aluksen parissa sekä Luo-
lan ampumaradalla.  
 Eurooppalainen reservin aliup-
seerijärjestö CISOR 
 CISOR (Confédération Interal-
liée des Sous-Officiers de Réserve) 
on eurooppalainen reservin aliup-
seereja ja heitä edustavia järjestöjä 
yhdistävä järjestö.  Santahaminassa 
järjestettiin lokakuussa Reserviläis-
liiton CISOR-puheenjohtajuuden 
avannut ja  Suomen puolustusrat-
kaisua käsittelevä kongressi. Semi-
naariin osallistui Merireserviläiset 
ry:n jäseniä.  Tapahtuman ajan 
kolme Merireserviläiset ry:n jäsen-
tä toimi CISOR:n ulkomaalaisten 
vieraiden yhteysupseereina. Myös 
omia CISOR-veteraanejamme osal-
listui tapahtumaan. 
 Koulutusalus Ahven 3-purjeh-
dukset
Purjehduskausi sujui aiempina vuo-
sina omaksutun mallin mukaan.  
Ahven 3 telakoidaan Santahami-
naan purjehduskauden 2017 ajaksi 
ja sille pyritään tekemään huoltoa 
ja peruskorjausta. Aluksen jatko-
käytöstä päätetään kauden 2017 ai-
kana.
Linnakevene
Linnakevene Lavansaarella pyritään 
jatkamaan Ahven3:lla harjoitettua 
toimintaa. Perinteiseen tapaan on 
tulossa Linnakkeen Kunnostus ja 
Merikuljetukset-kurssiviikonloppu 
Russarön linnakkeella toukokuussa. 
Upinniemessä on suoritettu aluksen 
kunnostusta, johon yhdistyksemme 
jäsenet osallistuivat antaen panok-
sensa linnakeveneyhteistyöhank-
keen eteenpäin viemiseksi. 
Yhdistyksemme jäsenet osallistui-
vat omatoimisesti 2015-2016 MPK:n 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

järjestämään kansimieskoulutuk-
seen, joka täyttää Trafin vaatimuk-
set kansimieskirjaa varten. Kansi-
miespätevyyden suorittivat Matias 
Kaivos, Markku Kaasalainen, Aslak 
Söderman, Pauli Nerg ja Roland 
Alfthan. Linnakeveneajoa silmällä-
pitäen tälläkin hetkellä  muutama 
merireserviläinen on suorittamassa 
ammattilaivurin pätevyyttä ja pari 
kansimiespätevyyttä. Tsemppiä 
kurssilaisille! 
 Osallistuminen maakuntajouk-
kotoimintaan
 Merireserviläiset ry toimii tii-
viissä yhteistyössä mm. Suomen-
lahden Meripuolustusalueen maa-
kuntajoukon, Merikuljetusjoukkue 
Pelikaanit reserviläisistä koostuvan 
Pelikaanikilta ry:n kanssa. Toiminta 
keskittyi vuonna 2016 lähinnä Lin-
nakeveneprojektin ympärille.
 Merireserviläisten Navigaatioja-
osto ja veneily-yhdistystoiminta 
 Jaoston sääntöjä tullaan toimin-
tavuonna tarkistamaan ja jaoston 
kokoukset pidetään Merireserviläi-
set ry:n johtokunnankokousten yh-
teydessä. Veneily-yhdistystoimintaa 
pyritään piristämään ja saamaan 
uusia veneitä rinnakkaisrekisteriim-
me. Oma venekatsastajamme on 
käytettävissä tarvittaessa ja erikseen 
sovittaessa. Jäsenistöllä on edelleen 
mahdollisuus hankkia veneviire-
jämme sekä perälippuja sääntöjen 
edellyttämällä tavalla henkilökoh-
taiseen käyttöönsä.
 Rannikkoprikaatin Aliupseeri-
koulun toimintapäivä
 Merireserviläiset ry kehitti kon-
septin aliupseerioppilaille suun-
natusta toimintapäivästä. Päivän 
aikana toteutetaan oppilaille reser-
viläisten johtama herrasmieskisa 
joka sisältää toiminnallisia rasteja. 
Merireserviläiset ry:n suunnittele-
ma ja tuottama herrasmieskilpailu 
on toteutettu yhteensä neljä kertaa 
vuosina 2015 ja 2016. Päivän ohjel-
massa on reserviläistoiminnan ja 
vapaaehtoisen meripuolustuksen 
esittely sekä perustiedot Merire-
serviläiset ry:stä ja merellisestä re-
serviläistoiminnasta. Vuoden 2017 
toimintapäivien (kesäkuu ja joulu-
kuu) suunnittelu on meneillään. Ole 
yhteydessä Mika Kuuttiin jos kesäl-
lä/syksyllä haluat toimitsijaksi rasti-
tehtäviin tai huoltoon.
 Priimuskiikarit varusmiehille
 Perinteemme luovuttaa laivas-
ton reservialiupseerikurssin me-
renkulkulinjan (vast.) priimukselle 
kiikarit kannustukseksi opiskelume-
nestyksestä  jatkuu . Vuonna 2016 
kiikarit luovutti yhdistyksemme 
puolesta veneenkuljettaja-aliup-
seerikurssien I/2016 priimukselle 
alikersantti Ville Suomalaiselle joh-
tokunnan jäsenet Roland Alfthan ja 
Mika Kuutti sekä II/2016 priimuk-
selle alikersantti Petri Vainiolle joh-
tokunnan jäsen Mika Kuutti. 
Ulkorata-ampuminen
 Sisäratakauden ulkopuolella 
meillä on yhteisvuorot Kirkkonum-
men reserviläisten kanssa Upinnie-
messä. Ota Jukka Soiniin yhteyttä 
kun kaipaat lisätietoa kilpailuista. 
Kilpailuihin kaivataan paitsi osallis-
tujia myös toimitsijoita
 Tervetuloa Luolaan sarjakilpai-
lemaan 2017! 
 Kilpailu käydään keväästä syk-
syyn. Uusien sääntöjen mukaan 
jatkossa kaikki kilpailevat samassa, 
yleisessä sarjassa. Sääntömuutos on 
tarkentunut edellisen Helsingin Re-
servin Sanomien aineistopäivän jäl-
keen. Keväälle on lisäksi luvassa eri 
ampumatapateemailtoja. Luolassa 
on tuloskirja, johon jokainen itse 
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kirjaa tuloksensa ko. ampumatavan 
sarakkeeseen. Merireserviläisten 
yhteyshenkilö sarjakilpailussa on 
ampumaratavastaava Pauli Nerg. 
Jos on kysymyksiä, voit kääntyä 
Paulin puoleen. Huomioi Luolan 
uudet järjestyssäännöt tiukentunei-
ne turvallisuusseikkoineen, ole yh-
teydessä valvojaan. Nähdään radal-
la! 
 Sinulle, joka et vielä ole jäsen
Täytä jäsenhakemuslomake yhdis-
tyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvä-
maineinen 18 vuotta täyttänyt Suo-
men kansalainen.
 Toimintakalenteri: 
 Kerhoillat eri teemoin, tarken-
tuu,  seuraa toimintakalenteriam-
me.  
Luolavuorot:  ilma-aserata torstai-
sin parittomina viikkoina ja ruutia-
sevuorot  torstaisin parillisina. 
Muistathan, että Luolavuoroihin 
on ennakkoilmoittautuminen säh-
köpostilla viimeistään edellisenä 
päivänä klo 18.00.   Ilma-aseradalle 
ennakkoilmoittautumista tarvitaan 
vain mikäli olet ensikertalainen tai 
tarvitset opastusta ja perehdytystä.
Ruutiasevuorot klo 17.00 - 21.00: 
12.1., 26.1., 9.2., 23.2. Ilma-asevuorot 
klo 18.00 – 19.30 5.2., 19.1., 2.2., 16.2.

ILMAILUOSASTO

 Tervetuloa helmikuun kerhoil-
taan tiistaina 14.2.2017 klo 18. Ai-
heenamme on lennonvarmistustoi-
minnan tilanne ja kehitysnäkymät 
Suomessa ja Euroopassa. Esitelmän 
pitää lennonvarmistusliiketoimin-
nan johtaja Raine Luojus Finavialta.
 Ilmailuosaston ja -kerhon yhtei-
nen kevätretki järjestetään touko-
kuun alkupuolella, kestoksi suun-
niteltu 2-3 vrk. Tarkka ajankohta ja 
matkakohde julkaistaan Reservin 
Sanomien maaliskuun digilehdessä.
 Ellei toisin ole ilmoitettu tilai-
suudet pidetään Helsingin Suoma-
laisella Klubilla,  Kansakoulunkuja 3 
Helsinki.

.

 
 
 

ITÄ-HELSINgIN 
RESERVILÄISET

       IHRes ry:n kevätkauden -17 
pirtti-illat Vuosaaressa 14. 2., 14. 3. 
(kevätkokous), 11. 4. ja 9. 5., kukin 
alkaen klo 18:00. Tervetuloa.
      Ampumavuorot Töölön Luolas-
sa parittomilla viikoilla torstaisin 
klo 19:00-21:30 Itä-Helsingin Reser-
viupseerit ry:n kanssa ja joka sun-
nuntai klo 12:00-14:30 Vääpelikilta 
ry:n kanssa.

VANTAAN 
RESERVILÄISET

 Vantaan Reserviläiset ry on am-
pumatoimintaan erikoistunut reser-
viläisyhdistys. Yhdistys on perustet-
ty v.1958 ja sillä on pitkät perinteet 
reserviläistoiminnan sekä aatteelli-
sen maanpuolustuksen parissa. Va-
resiin on tervetullut kuka tahansa 

18-vuotta  täyttänyt Suomen kansa-
lainen sukupuoleen, varusmiespal-
velukseen tai sotilasarvoon katso-
matta.
 KOTISIVUT
 Kotisivut uudistuneet ja aukea-
vat helmikuun alussa!  www.van-
taanreservilaiset.fi
 Sivuilta löydät tietoa yhdistyk-
sen tapahtumista sekä muuta tar-
peellista tietoa, kuten jäseneksiliit-
tymislomakkeen.
 SOME
 Muista myös syksyllä avattu Va-
resin FB-sivu: facebook.com/van-
taanreservilaiset
 AMPUMATOIMINTA
 Ampumatoiminta on kovassa 
vauhdissa Tikkurilassa, Töölössä ja 
Ruutisavulla! Katso vuorot, valvojat 
ja ohjeet kotisivuiltamme. Uudet 
ampujat rohkeasti mukaan! Kaikil-
la vuoroilla on jäsenistön käytössä 
laina-aseita.
 VARESCUP JA VARES-WEE-
KEND
VaresCupin ja Vares-Weekendin 
ajankohdat tarkentuvat lähiaikoina 
joten ole kuulolla! Näistä tiedote-
taan sähköpostilla, kotisivuilla sekä 
facebookissa.
 TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? 
Maanpuolustusrekisterin kautta 
hoidettu sähköpostitiedotus huo-
mauttaa jatkuvasti epäkelvoista 
osoitteista ja monelta osoite puut-
tuu. Päivitäthän osoitetietosi RES/
RUL:n jäsenrekisteriin tai yhdistyk-
sen sihteerille!
 YHTEYSTIEDOT
Missä tahansa yhdistystä koske-
vissa asioissa voit olla yhteydessä 
hallituksen jäseniin. Jäsenasioissa 
auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sih-
teeri Toni Tammelin sekä ampu-
matoimintaan liittyvissä kyselyissä 
ase- ja ampumaratavastaavat Mikko 
Lehtinen/Panu Tamminen. Kaikki 
yhteystiedot löytyvät yhdistyksen 
kotisivuilta ja ovat muotoa etunimi.
sukunimi(ät)vantaanreservilaiset.fi. 

MUUT  
MAANPUOLUSTUS-

yHdISTyKSET

 

 

 

 

 

 

 

    
HELSINgIN 

RAUHANTURVAAjAT

Jäsenvastaava Kari Kaiponen, 
puh.040 584 8524,kari.kaiponen@
pp.inet.fi sihteeri, 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 päivystävä 
puh.020 769 8111

Messi-illat
Messi-illat pidetään joka kuu-

kauden ensimmäisenä tiistaina 
ravintola Zetorissa, Mannerhei-
mintie 3-5 Kaivopiha,  klo 18 alkaen. 
Vierailijoiden luennot alkavat klo 
19.

7.3., 4.4. (kevätkokous) ja 9.5. 
Huomatkaa poikkeava toukokuu.

Messi-iltojen esiintyjät varmis-
tuvat myöhemmin.

Seuraa tapahtumia netissä www.
helrt.fi ja Facebookissa.

AUTOjOUKKOjEN 
HELSINgIN KILTA

 UUTISVUOTO-OHJELMAN 
NAUHOITUKSEEN  MUKAAN 
24.2. JA 7.4.
 Autojoukkojen Helsingin killan 
jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
UUTISVUODON nauhoitukseen 
24.2. ja 7.4. klo 11.00 - 12.30. Paikal-
le kannattaa saapua VIIMEISTÄÄN 
klo 10.30 mennessä nauttimaan Uu-
tisvuodon tarjoamasta kahvitukses-
ta.
 Ilmoittaudu viimeistään 5 vrk 
ennen  nauhoitusta  kiltaveli Olli Sa-
volaiselle 0400 431 607. Hän antaa 
ilmoittautumisen yhteydessä tarvit-
taessa lisää toimintaohjeita. Mukaan 
pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä 
10 ensimmäistä/nauhoitus. Ilmoit-
tautua voi myös sähköpostilla toi-
misto@ajhk.fi. Asiasta löytyy lisätie-
toa nettisivuilta www.ajhk.fi /ajan-
kohtaista.
 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KE-
VÄTKOKOUS JA ESITELMÄ 8.3. 
KLO 17.15
 Kutsu sääntömääräiseen kevät-
kokoukseen ennakkotiedoista poi-
keten 8.3.2017 klo 17.15 Santahami-
nan Perinnetalolle. Käsitellään killan 
säännöissä mainitut asiat, kuten 
edellisen vuoden toimintakertomus 
ja tilinpäätös.
 Kevätkokouksen jälkeen n. klo 
18:00 alkaa esitelmä: ”Kaartin Jääkä-
rirykmentin sotilaspoliisikuljettajien 
koulutus”.  Kokouksen yhteydessä on 
kahvitus. Kiltatuotteita on ostettava-
na kokouksen yhteydessä. TERVE-
TULOA.
 28.4. JÄSENPÄIVÄ AUTOLIN-
NAN ALUEELLA MECHELININ-
KADULLA ALKAEN KLO 11.30
 Jäsenpäivää vietetään tällä ker-
taa Autolinnan alueella tutustuen 
paitsi piha-alueeseen niin myös tu-
leviin loft-asuntoihin. Rakentajan 
edustajalta voi kysellä perusparan-
nuksen haasteista ja toteutuksesta. 
Ohjelmaan tulossa mahdollisesti 
muutakin mielenkiintoista, jos-
ta tiedotetaan sähköpostilla vielä 
myöhemmin. Tutustumisen jälkeen 
on yhteistä aikaa ravintola Kaartis-
sa buffee-lounaan ja keskustelujen 
merkeissä. Aterian hinta 10,00 eu-
roa/hlö.
 MECHELININKADUN AUTO-
LINNAN PERUSPARANNUS EI 
OLE VIELÄ VALMIS
 Killan kotisivuilla voit seurata 
edelleen entisen kasarmin restau-
rointityötä ja muuttamista uuteen 
käyttöön. Pääpainona on seurata 
loft-asuntojen rakentamista entiseen 
ajoneuvokorjaamoon.
 KILTARETKI M-B-KLUBIN 
TOIMINTAAN, HELSINKI, VIIK-
KO 20
 Tule tutustumaan mersu-klubin 
toimintaan. Tarkempi ajankohta ja 
ohjelma tiedotetaan myöhemmin. 
 SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA 
PUUTTUU EDELLEEN
 Jäsenrekisteristä puuttuu osal-
ta jäsenistä sähköpostiosoite tai se 
on muuttunut. Ellet ole saanut kil-
lalta sähköpostia, osoitteesi ei ole 
tiedossamme. Sähköposti mahdol-
listaa mm nopean ilmoituskanavan 
erilaisista tapahtumista, jotka eivät 
ole olleet ennakkoon tiedossa, mut-
ta joihin kiltalaiset voivat osallistua. 
Lisäksi se mahdollistaa jokaiselle 
AJHK:n jäsenelle tilatun Helsingin 
Reservin Sanomien sähköisen ver-
sion lukemisen. Mikäli mahdollista, 

pyydämme ilmoittamaan puuttuvan sähköpostiosoitteen joko sähköpostilla 
toimisto@ajhk.fi tai killan nettisivuilla www.ajhk.fi palautelomakkeen avulla 
tai soittamalla numeroon 040 5643295. Kiitos.

 KILTATUOTTEET
Muistathan kiltatuotteemme. Tuet samalla pienimuotoisesti kiltasi toimintaa. 
Katso tarkemmin killan kotisivuilta.
 KILLAN INTERNETSIVUT www.ajhk.fi
Seuraa säännöllisesti killan kotisivuja, niin pysyt selvillä reaaliajassa, mitä on 
tapahtunut ja mitä toimintaa on edessä. Kevään aikana sivuille on tulossa li-
sää dokumentteja ja sivujen kehittämisen hienosäätöä tehdään koko ajan. Lä-
hetä ideoita sivujen kehittämiseksi.
 VUODEN 2017 KILTAMATKAN KYSELY
Muistithan vastata kyselyyn suunnitellusta kiltamatkasta joko Viipuriin tai 
Pietariin. Niiden kiltalaisten, joiden sähköposti ei ole killan johtokunnan 
tiedossa tai joilla sähköpostiosoitetta ei ole, pyydetään ottamaan kiltaan yh-
teyttä puh 0405643295 tiedustellakseen kyseisestä matkasta, kiitos. Tietojen 
perusteella tehdään päätös matkan toteutuksesta.
 ROLLAATTORIMARSSI KEVÄÄLLÄ AUTOLINNAN SENIORI 
ASUKKAILLE
Tule mukaan auttamaan. Kilta järjestää keväällä rollaattorimarssin Autolin-
nan Hoivakodin ( Taivallahden Helmi) asukkaille ja näin järjestetään heille 
vähän virkistystä ja ohjelmaa lähialueella. Ajankohdasta tarkemmin myö-
hemmin.
 Autojoukkojen Helsingin kilta - Autopataljoonan ja Autolinnan perintei-
den vaalija.

 VUODEN 2017 TOIMINNASTA
Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnekillan vuosikokous pidetään perintei-
seen tapaan Helsingin sk-piirin vuosipäivänä keskiviikkona 12.4.2017. Paik-
ka on Suojeluskuntatalon auditorio (Töölöntorinkatu 2 B, ravintola Sognon 
vieressä). Kukkalaitteen laskemme muistokivelle klo 16.15 ja varsinainen 
kokous alkaa klo 16.30. Kahvitarjoilu noin klo 17.00 ja klo 17.30 alkaa esitel-
mä, joka on yhteinen Sotilasperinteen Seuran kanssa. Aiheesta ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 Myöhemmin keväällä järjestetään killan veteraanijäsenille suunnattu 
muistelupainotteinen kokoontuminen sk-talon Trattoria Sognossa. Tar-
kempia yksityiskohtia seuraavassa lehdessä.
 Perinnekillan yhteystiedot: Pirkko Kvarnström (puh. 050 581 7185), Erk-
ki Andersson (s-posti erkki.andersson@welho.com, puh.  050 570 4451) tai 
Markus Anaja (s-posti markus.anaja@kolumbus.fi, puh. 0400 6994 004).

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILÄISET

 
ESPOON RESERVILÄISET ILMOITTAA:
Padasjoen talvipäivät 10.-12.3.2017
Espoon reserviläisten järjestämät perinteikkäät Padasjoen talvipäivät 

järjestetään viikonloppuna 10.-12.3.2017. Luvassa ulkoilun- ja ammunnan-
täyteinen viikonloppu kevättalvisessa Suomen luonnossa. Lisätietoja: jyrki.
helin@esres.fi 

EsResin kevätvuosikokous 15.3.2017 
Espoon Reserviläiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään kes-

kiviikkona 15.3. klo 18:00 alkaen Espoossa, Laaksolahden monitoimitalon 
kerhohuoneessa. Osoite: Lähdepurontie 2. Käsiteltävänä normaalit sääntö-
määräiset asiat.

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT ILMOITTAA:
Kevätvuosikokous 
Tapiolan Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen vuosikokous on Kata-

janokan Kasinon Karimo-salissa (Laivastokatu 1, 00160 Helsinki) tiistaina 
21.3.2017 klo 19.50. Vuosikokousta ennen on komentaja Juha-Antero Puis-
tolan esitelmä aiheesta ”Turvallisuus murroksessa” klo 19 - 19.45. Kaikki 
TaRun jäsenet ovat tervetulleita! Ilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta 
henkilömäärän arvioimiseksi suotavaa osoitteeseen panu.korpela@tapio-
lanreserviupseerit.fi Laskutusosoite pekko.linnanmaki@tapiolanreserviup-
seerit.fi

KENTTÄTyKISTöKERHO 
UUdENMAAN TyKISTöKILTA

Tulevia epäsuorantulen kursseja 2017
8.4. 2017 Mittauksen perusteet (MPK kurssi nro: 1700 17 12012)
Aika: 8.4. - 9.4. Paikka: Tuusula
12.5. 2017 Tulenjohdon perusteet (MPK kurssi nro: 1700 17 12019)
Aika: 12.5. - 14.5. Paikka: Syndalen
4.8. 2017 Tykistötaitokilpailu (Hedberg) (MPK kurssi nro: 1600 17 12034)
Aika: 4.8. - 6.8. Paikka: Porin Prikaati Niinisalo
Lisätiedot: Riina Markkula, riina.markkula(at)gmail.com , 0400-516 097

HELSINgIN SUOjELUSKUNTAPIIRIN PERINNEKILTA 
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Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toimihenkilöt vuonna
2017: Aki Mäkirinta - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) Puh: 0400 805 124, 

Oskari Matilainen - VPJ, Janne Hänninen - Sihteeri (sihteeri@ktkerho.fi), 
Patrick Hjelt - rahastonhoitaja, Tapio Laakso - Nuoriso, Jorma Kainulainen 
- Ase ja urheilu sekä Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 
Merkitse kalenteriin: Sissien sääntömääräinen kevätkokous on tiistaina 
21.3. klo 17.45 Katajanokan Kasinolla. Kokouksen jälkeen komentaja Juha-
Antero Puistola esitelmöi aiheesta ”Turvallisuus murroksessa”. Tilaisuus 
päättyy klo 19.45.
 KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadin-
sissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien 
nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
 MAASTOTOIMINTAA: Lisätiedustelut: Sami Manner sami.
manner(ät)gmail.com tai Aarne jörklund baarne(ät)gmail.com
 AMPUMATOIMINTAA: Ohjatut ampumavuorot jäsenille Töölös-
sä tuttuun tapaan parillisten viikkojen maanantaisin ja perjantaisin kello 
19.00–21.30. Maanantaivuoroille ennakkoilmoittautuminen. Tarkista li-
säohjeet ja mahdolliset poikkeukset: www.stadinsissit.fi/ampumaharjoi-
tukset-toolossa/ Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle 
ampujat(ät)stadinsissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroil-
la, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/ampumaharjoituk-
set-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumis-
ohjeet piirin vuoroille tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
 SALITOIMINTAA: Vakiovuorot ma & ke ja pe Ikisissit (Nitrot) 18.00–
19.30 Lisätietoja salitoiminnasta => www.stadinsissit.fi/salitoiminta-jatkuu-
jalleen-ansaitun-kesatauon-jalkeen/
Tiedustelut salitoiminnasta Mika Leivo 050-555 2151 mika.leivo(ät)iki.fi
 SISSIEN HIHAMERKIT, TEKNINEN T-PAITA ja HISTORIIKKIStadin 
Sissien uudet hihamerkit saatavissa yhdistyksen tapahtumissa tai tilattavis-
sa postitse. Merkkipari jäsenhintaan 5€ /pari (sisältää pysty- ja vaakamalli-
sen merkin). Lisätietoja www.stadinsissit.fi/jasen-tilaa-itsellesi-sissien-uusi-
hihamerkki/ Saatavana myös Stadin Sissien uusi tekninen t-paita, joka so-
veltuu hyvin mm. hikiliikuntaan, väri harmaanvihreä, hinta 30€. Tilaukset: 
Juha Matikainen (juha_matikainen(ät)suomi24.fi ) Haluatko Stadin Sissien 
uuden historiikin? Historiikkia Varjosta valoon, myydään Sissien tilaisuuk-
sissa käteismaksua tai etukäteismaksua vastaan. Kirjan hinta on 50€, posti-
tettuna 60€. Ohjeet kirjan tilaamisesta Sissien nettisivuilla. Voit ostaa kir-
jan myös Inttistore-¬liikkeestä hintaan 60€ (www.inttistore.fi / info@inttis-
tore.fi / puh. 09 4056 2014 / 09 4056 2015)
 YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Antti Brax 
050-5700843 / antti.brax(ät)jippii.fiSissiosasto pj: Jouni Nylén 040-4418522 
/ sissiosasto(ät)gmail.com
 Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne 
voit itse päivittää muuttuneet tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai 
vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.saikkonen(ät)gmail.com
Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? Samassa paikassa voit päivittää 
sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan mailiisi.

Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

 Helsingin Reserviupseeripiiri 
organisoi jouluaattona Hietanie-
men sankariristille ja Suomen Mar-
salkka Mannerheimin haudalle pe-
rinteiset kunniavartiot. Kunniavar-
tioiden johtajina toimivat kapteeni 
Tomi Alajoki ja yliluutnantti Ossi 
Ikonen. Vartion kokenein oli res 
kapt Pekka Calonius joka oli kun-
niavartiossa viidettäkymmenettä 
kertaa.
 Sankarihautojen kunniavartio 
on järjestetty vuodesta 1946 lähti-
en ja Suomen Marsalkan haudal-
la Mannerheimin kuolinvuodesta 
1951 lähtien. Helsingin Reserviup-
seeripiirin vuorolle osallistui neljä 
vanhaa sotilaspoikaa, jotka hoi-
tivatkin tehtävänsä tyylikkäästi, 
järkkymättä. Ikä ei painanut. Kun-
niavartiossa sankariristillä seisoivat 
rinta rinnan veteraanipolven edus-
tajat sekä varttuneemmat ja nuo-
remmat reserviupseerit.
 Vuonna 2016 kenraalikuntaa 
vartiossa edustivat puolustusvoi-
mien komentaja kenraali Jarmo 
Lindberg, pääesikunnan päällikkö 
vara-amiraali Kari Takanen, puo-
lustusvoimien strategiapäällikkö 
kenraaliluutnantti Timo Kivinen ja 
puolustusvoimien operaatiopääl-
likkö kenraalimajuri Eero Pöytsiä 
Vahvistuksenaan  heillä oli kahdek-
san kadettia.
 Lainaus Helsingin Kadetti-
piirin historiikista: Jouluaaton 
kunniavartiot. Hietaniemen san-
karihauta-alueella pidetään joulu-
aattona juhlava kunniavartiointi ja 
hartaushetki. Tämä perinne alkoi 
sotien jälkeen vuonna 1946, jolloin 
ensimmäistä kertaa järjestettiin 
kunniavartiointi Hietaniemen san-
karihauta-alueella. Muistohetken 
aloitteentekijänä oli silloin Hel-
singin Reserviupseerikerho. Tämä 
kaunis tapa muistaa sankarivainajia 
on jatkunut aina nykypäivään saak-
ka ja viime vuosina sen suosio on 
kasvanut entisestään. Mukaan on 

tullut myös kunniavartiointi Hel-
singin alueen muilla sankarihauta-
alueilla, Malmilla, Kulosaaressa ja 
Munkkiniemessä. Vuodesta 1952 
alkaen on Hietaniemen sankari-
hautausmaan muistohetkeen liit-
tynyt myös hartaushetki ja vuonna 
1957 kuultiin tapahtumassa en-
simmäistä kertaa mieskuorolau-
lua. Silloin ohjelma oli seuraava 
Kuorolaulua – Kalevan Laulajat, 
johtajana kapteeni Aapeli Vuoristo 
– Jean Sibelius: Finlandia – hym-
ni – Taneli Kuusisto: Suomalainen 
rukous – Heikki Klemetti: Oi, kallis 
Suomenmaa Puhe – pastori Urho 
Siro (suomeksi) – teologian lisen-
siaatti Sigtrygg Serenius (ruotsiksi) 
Yhteislaulua – Maa on niin kaunis.  
Helsingin Kadettipiiri 85 vuotta 
49 Helsingin Upseeriyhdistysten 
Yhteistyötoimikunnan puheenjoh-
taja everstiluutnantti Usko Haahti 

totesi toimikunnan kokouksessa 
25.10. 1957 jouluaaton kunniavar-
tioista mm. seuraavaa: ”Helsingin 
sankarihauta-alueella suoritettava 
kunniavartiointi ja siihen liittyvä 
hartaustilaisuus on muodostunut 
vaikuttavaksi juhlatilaisuudeksi, 
jota erinäisin järjestelyin voitaisiin 
edelleen kohottaa ja saattaa suuren 
yleisön tietoon.” Kunniavartiot on 
asetettu Suomen Marsalkan hau-
dalle ja Sankariristille. Viime vuo-
sina kunniavartiossa Suomen Mar-
salkan haudalla on ollut myös puo-
lustusvoimain komentaja läheisten 
kenraaliensa kanssa. Kadetit ovat 
vuorostaan samaan aikaan olleet 
kunniavartiossa sankariristillä. Pu-
heen ovat pitäneet vuorotellen joko 
kenttäpiispa tai kenttärovasti. Hel-
singin alueen yhtyneet mieskuorot 
on osallistunut lauluosuudellaan 
tähän muistohetkeen.

Joulun kunniavartiot 
Hietaniemessä

Kapteeni Pekka Calonius oli vartiossa jo 50 vuoden kokemuksella.

Hietaniemen sankariristi ja HRUP:n kunniavartiomiehet.

Tammikuu
2.1. DKK, vääpeli Hannu Ilonummi (perhepiirissä)                     70 v
7.1. Väestönsuojelusuunnittelija, suojelujohtaja, 
 alikersantti Jari Markkanen (matkoilla)                               50 v
9.1. Erikoissairaalafyysikko, FL, luutnantti 
 Tapani Korppi-Tommola                                                         70 v
22.1. KHT-tilintarkastaja, vänrikki Risto Sarpiola                         80 v

Helmikuu
22.2. Tietohallintojohtaja, ylikersantti Veikko K Salonen            75 v

Maaliskuu
12.3. Vakuutusneuvos, majuri Harri Kainulainen                          70 v
17.3. Tuotantoesimies, alikersantti Timo Vesiluoma (matkoilla) 50 v
18.3. Hallintojohtaja, vänrikki Juhani Kulanko (perhepiirissä)    80 v
20.3. KTM, kapteeni Kaj Pettersson (matkoilla)                             70 v

Onnittelemme

Ilmoita merkkipäiväsi Helsingin Reservin 
Sanomille: reservinsanomat@hrup.fi



 23Helsingin Reservin Sanomat  >  1 /2017  >  10. helmikuuta   

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat  
ilmestyy sähköisenä 17.3.2017.  

 
Pyydämme toimittamaan lehteen 
tarkoitetun materiaalin 6.3.2017 
mennessä lehden sähköpostiin 
reservinsanomat@hrup.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2017
N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti
2.  5.6.   16.6.
3.  11.9.   22.9.
4.  4.12.   15.12. 

Sähköinen lehti
1.  6.3.   17.3.
2.  17.4.   28.4.
3.  8.5.   19.5.
4.  14.8.   25.8.
5.  9.10.   20.10.
6.  6.11.   17.11.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin kevätvuosikokous

Kokoukset pidetään maanantaina 15.5.2017 Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. Tilaisuus alkaa kello 18.00 yhteisellä kokousesitelmällä. 

Kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmään.

Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset joissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. HRUP:n kevätvuosikokouksessa ja HELRESP:n 
vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.

Piirihallitukset

Lähdetään Itä-Karjalaan ja Maaselän 
kannakselle 26.–30.5.2017!
Lehden lukijamatka kohteina Petroskoi, 
Krivi, Karhumäki, Poventsa 
Perjantaina 26.5.klo 08:00 lähdemme Helsingistä Mannerheimin 
patsaalta ja ajamme Kouvolan kautta Lappeenrantaan ja edelleen 
Kiteelle Pajarinhovin kautta rajalle Niiralassa. Majoittuminen Venä-
jän puolella huolto- ja ostostauon jälkeen Jänisjärven pohjoispäässä 
lomakylä Gardarikassa. Yhteinen illallinen lomakylän ravintolassa.

Lauantaina 27.5.aamiainen Lomakylän ravintolassa ja sen jälkeen 
ajamme Wärtsilässä pidettävän ostostauon jälkeen Laatokan ranta-
maisemiin pysähtyen lyhyesti Läskelässä. Tieolojen salliessa käymme 
kesän 1944 U-asemassa Nietjärvellä. Jatkamme Nuosjärvelle, missä 
marssitauko ja kevyt kenttälounas. Jatkamme Säämäjärvelle Jes-
soilaan ja edelleen Kutismajoen ja Villavaaran kautta Petroskoihin. 
Majoitumme Hotelli Severnayaan (Hotelli Pohjola). Illallinen Hotellin 
ravintolassa.

Sunnuntaina 28.5. aamiaisen jälkeen ajamme pohjoiseen Suojun 
kautta vanhalle Karhumäen tielle Uuksjärven-Kentjärven Kannak-
selle ja edelleen Munjärven Lahden kautta Hirvakseen, Päljärvelle, 
Pyhäniemeen, Juustjärvelle, Mäntyselkään, Kumsaan, Tsopinaan 
ja Karhumäkeen. Matkan varrella kevyt kenttälounas. Aikataulun 
salliessa jatkamme vielä Kriville ja tieolojen salliessa Maaselän rauta-
tieasemalle Murmanskin radalle. Karhumäessä majoitumme Hotelli 
Onezhskajaan. Illallinen hotellin ravintolassa.

     
Maanantaina 29.5.aamiaisen jälkeen ajamme Poventsaan ja Stalinin 
kanavalle poiketen matkan varrelle Sandarmohin Stalinin vainojen 
uhrien teloituspaikalla. Käymme Äänisen rannalla Marskinniemellä, 
jos sinne pääsemme. Karhumäessä tutustumme vielä rautatiease-
maan ja suomalaisten rakentamiin  Karhumäen raskaisiin kantalin-
noitteisiin. Matka jatkuu Murmanskin valtatielle ja kohti Petroskoita 
poikkeamatta enää sinne. Ajamme Prääsään missä kevyt kenttälou-
nas. Jatkamme Kotsuran kautta vanhalle Suomen rajalle Käsnäsel-
kään ja edelleen Sortavalaan ja majoitumme Hotelli Sortavalaan. 
Illallinen hotellin ravintolassa.

Tiistaina 30.5.aamiaisen jälkeen ajamme pienen Sortavalan kiertoaje-
lun jälkeen Lahdenpohjan ja Kurkijoen kautta Käkisalmeen ja lyhyen 
kiertoajelun jälkeen Kiviniemeen. Keittolounas Hotelli Losentska-
jassa. Aajamme Muolaanjärven pohjoispuolitse Pietarin valtatielle 
ja edelleen Viipurin kehätietä Viipuriin poikkeamatta Vaalimaalle. 
Rajan  ylityksen jälkeen ajamme Helsinkiin, minne saavumme myö-
hään illalla. 22:00 arvioitu tuloaika Helsinkiin.

Matkan vahvistamaton hinta on 718 € /henkilö kahden hengen huo-
neessa, mikäli ryhmässä vähintään 30 osanottajaa. 1 hh lisämaksu on 
noin 105 €/koko ajalta. Omasta viisumista on alennus 74 €. 

Matkanjohtajana ja oppaana toimii KTM, ylil res Göran Lindgren, 
sotilasasiantuntijana maj evp Kari Salminen ja matkanjärjestäjänä 
Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisterinumero 4074/00/Mj Mv.

Tämä matka on Helsingin Reservin Sanomien lukijamatka, Helsingin 
Reserviupseeripiirin Senioriupseerikerhon kevätretki ja helsinkiläi-
sen jatkosodan Ässä-rykmentin (JR 26) perinneväen yhteinen matka, 
joka on avoin myös kaikille muille siitä kiinnostuneille. Lue lisää mm. 
Senioriupseerien kerhopalstalta!

Ilmoittautuminen matkalle 10.4.2017 mennessä : Helena Kuosmanen, 
Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, Albertinkatu 22-24 A 2, 00120 HEL-
SINKI, puhélin 09-444774, myynti@vihdinliikenne.fi.

Mannerheim-konsertti 15.2.2017
Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 150 vuotta Suomen Marsalkka Mannerheimin syntymästä. 
Mannerheimin muistoa vaalivat yhteisöt järjestävät keskiviikkona 15.2.2017 klo 19.00 alkaen 
Finlandia-talolla konsertin, joka rakentuu Mannerheimin koko elämänkaaren kuvaamiseen 
musiikin kautta. Esiintyjinä Kaartin Soittokunta, sopraano Tove Dahlberg ja Kadettikuoro. 
Konsertti on yksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumista.

Konsertin lipunmyynti Ticketmasterissa: www.ticketmaster.fi
Lisätietoa konsertista: http://www.mannerheiminperinnesaatio.fi/ 

Spjutsundin piirimaja 
50 vuotta 10.6.2017
Tervetuloa juhlimaan uudistettua 
50-vuotiasta piirimajamme Spjutsun-
diin lauantaina 10.6. 

Julkaisemme tapahtumasta lisätietoa 
seuraavissa e-lehdissä ja kiertokirjeis-
sä. Maja on ollut käytössä jo 1960-luvun 
lopulta, jolloin se korvasi pitkään käy-
tössä olleen Nuuksion Haukkalammen 
tukikohdan. Tule mukaan ja kuule lisää 
majan historiasta!

Muista  
jäsen-
maksu!
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Nimi

Syntymäaika

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Sotilasarvo

Vastaan-
ottaja

maksaa
postimaksun

HALUAN LIITTYÄ JÄSENEKSI

Puhelin Sähköposti

Allekirjoitus

Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia 

kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjes-

tö. Liittoon kuuluu 20 reserviupseeripiiriä ja yli 300 paikallista 

jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 28.000 henkilöjäsentä. 

Jäseneksi voi liittyä reserviupseerikoulutuksen saanut henkilö.

Reserviläisliitto on reserviläisten ja muiden suomalaisten kent-

täkelpoisuutta sekä yleistä maanpuolustusvalmiutta ja -tahtoa 

ylläpitävä järjestö. Liittoon kuuluu 18 reserviläispiiriä ja yli 340 

paikallista jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 36.000 henki-

löjäsentä. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalai-

nen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta.

Leikkaa katkoviivaa pitkin.

MPY Oy
Tunnus 5006084

00003 VASTAUSLÄHETYS

TULE
MUKAAN     
RESERVILÄISTOIMINTAAN
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Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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


