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Komission aloittama ampuma-
asedirektiivin muutosprosessi etenee, 
mutta kansalaisen näkökulmasta 
erittäin erikoisin menetelmin. Epäilyä 
prosessissa herättää se, että ehdotuk-
set ja niin kutsutut kompromissit val-
mistellaan pitkälti salassa, ja tekstien 
takana olevia tahoja ei haluta ilmoit-
taa tai paljastaa. 

Valitettavasti Suomen poliitikot 
ovat viime aikoina aktiivisesti ja 
ennenaikaisesti taputtaneet toisiaan ja 
itseään selkään hyvin tehdystä työstä 
muutoksien läpisaamiseksi, vaikka 
pääosaa varsinaisista ongelmakohdista 
ei ole poistettu tai muutettu direktiivi-
esityksessä. 

Asekeräilijöitä väitetään edel-
leen rikoksissa käytettävien aseiden 
liikkeellelaskijoiksi, vaikka sille ei 
luonnollisesti ole mitään näyttöä. 
Suomessa hehkutetaan reserviläisase-
man saamista direktiiviin, unohtaen 
samalla, että huomattava osa ampu-
maurheilusta on muutakin kuin vain 
reserviläistoimintaa. 

Tässä unohtuvat muun muassa 
merkittävä osa ampumaurheilua 
harrastavista naisista sekä Suomen 
ampujaliiton toiminnallisia lajeja 
(esim. Practical) harrastavat kansalai-
set. Kaikkein oleellisinta koko asiassa 
on, että lähes mikään toimenpide, jota 
direktiivissä on esitetty, ei liity millään 
tavalla järjestäytyneeseen rikollisuu-
teen tai kansainväliseen terrorismiin. 

Viranomaispuolelta kuulee edel-
leen, että ”jokainen laiton ase on jos-
kus ollut laillinen”. Paitsi, että suurin 
osa näistä aseista ei ole ollut lainkaan 
laillisia siviiliaseita, vaan tullut 

"Suomessa 
hehkutetaan 
reserviläisaseman 
saamista direktiiviin, 
unohtaen samalla, 
että huomattava osa 
ampumaurheilusta on 
muutakin kuin vain 
reserviläistoimintaa. "

pimeille markkinoille erilaisten 
sotilaallisten konfliktien aikana ja 
kautta. 

Nyt näyttää siltä, että lähes jokai-
nen toimenpide, jolla väitettään 
torjuttavan terrorismia ja laitonta 
asekauppaa, kohdistuu lainkuuliaisiin 
kansalaisiin ja rekisteröityjen ja laillis-
ten aseiden omistajiin. Tässä ei tunnu 
olevan mitään järkeä, ja vielä vähem-
män oikeudenmukaisuutta. 

Kun tämä vielä tapahtuu demo-
kraattisten rakenteiden ulkopuolella 
ilman läpinäkyvyyttä, tilanne on 
huono. EU ei ole liittovaltio, eikä 
Komissiolla pidä olla valtuutuksia 
määrätä fedearalista lainsäädäntöä 
jäsenvaltioille, varsinkin, kun se 
monessa kohtaa on ristiriidassa Suo-
men perustuslain kanssa.
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perustellaan milloin ”vastatoimena” 
ja milloin vahinkona (esimerkiksi ra-
jaloukkaukset), mutta normaalit puo-
lustusvoimien harjoitukset naapuri-
maissa nähdään uhkana ja provokaa-
tiona. 
 Suomessa Natoa vastustetaan 
usein kahdesta syystä. Toinen on, että 
Nato on aatteellinen valinta. Näinhän 
ei tietenkään ole, vaan Nato on yksin-
omaan puolustusliitto eikä sen jäsen-
mailla ole muita aatteellisia kytköksiä 
ainakaan Naton kautta. Kun katsoo 
nykyistä jäsenkaartia, tämän näkee 
tietysti helposti. Aatteellisesti lähek-
käin ovat tietysti suuri osa EU-maista, 
jotka ovat myös Naton jäseniä, mutta 
jäseninä on myös monia maita jotka 
edustavat yhteiskunnallisesti ja po-
liittisesti täysin erilaisia linjoja. Väite 
on siis perätön. Aatteellisesti Suomi 
on jo valintansa tehnyt. Olemme EU-
jäsen ja länsimaa. Olemme jo tämän 
kautta tehneet sitoumuksia liittyen 
yhteiseen puolustukseen. Nato-jäse-
nyys ei muuttaisi tätä, vaan olisi pi-
kemminkin luonteva jatko sille. 
 Toinen usein kuultu kritiikki on, 
että Nato-jäsenenä olisimme USA:n 
pelinappula tai juoksupoika. Tässäkin 
asiassa kriitikoilla ei taida olla juuri-
kaan ymmärrystä Naton rakenteista 
tai päätösprosesseista. USA saattaa 
olla Naton näkyvin jäsen, mutta sillä 
on samat oikeudet ja velvoitteet kuin 
kaikilla muilla jäsenmailla. Muuten-
kin Nato-vastustajien USA-viha on 
vaikea ymmärtää Nato-keskusteluun 
liittyen. Miten Naton vastustaminen 
on perusteltua USA:n politiikan takia, 
mutta kannattaminen Venäjän politii-
kan takia on russofobian lietsomista? 

Puheenjohtajilta

Ajankohtaista

Siirrymme taas kohti kesää, ja kesä-
kauden aloittajana on vietetty Puo-
lustusvoimain lippujuhlan päivää. 
Reservin upseereille lippujuhlan päi-
vä on erityisen mieluinen, koska sil-
loin myönnetään Reserviupseeriliiton 
kultaiset ansiomitalit. Tänä vuonna 
saimme Helsingin piirissä jakaa pe-
räti kaksi kultaista ansiomitalia sol-
jen kera sekä 7 kultaista ansiomitalia. 
Lämpimät onnittelut palkituille, ja 
lämmin kiitos teidän arvokkaasta pa-
nostuksesta yhteisten päämääriemme 
eteen. Piirin alueella oli myös kiitet-
tävän paljon ylennettyjä reservin up-
seereja. Lämpimät onnittelut myös 
kaikille heille, sekä muille 4.6. ylenne-
tyille ja palkituille. 
 Samalla on kuitenkin myös to-
dettava, että jo toista vuotta epävar-
mana ja epämääräisenä jatkunut tur-
vallisuuspoliittinen tilanne Itämeren 
alueella ja muilla lähialueillamme ei 
kehity ainakaan parempaan suun-
taan. Valtakunnan mediat ovat jo ajat 
sitten unohtaneet Ukrainan kriisi- ja 
konfliktialueet Itä-Ukrainassa ja Kri-
millä. Venäjän viranomaiset ja virka-
miehet esittävät toistuvasti uhkauksia 
vastatoimista, kun lähialueellamme 
harjoitetaan normaalia sotilaallista 
harjoitustoimintaa. 6.6.2016 minis-
teri Stubb totesi, että Venäjän toimet 
työntävät Ruotsia nopeasti kohti Na-
to-jäsenyyttä. Hänen arvionsa mu-
kaan Ruotsi on valmis jäsenyysha-
kemukseen viimeistään seuraavien 
vaalien jälkeen, eli 2018. On sinänsä 
mielenkiintoista, että ministeri Stubb 
esittää näin selvän näkemyksen Ruot-
sista, mutta ei Suomesta. Ja samana 
päivänä myös Venäjän ulkoministeri 
Lavrov totesi, että Venäjällä ei ole ai-
komusta hyökätä mihinkään Nato-
maahan. Sen sijaan, kuten hän esi-
merkkinä antoikin, Venäjä on valmis 
ja halukas käyttämään voimaa, jos 
katsovat sillä suojelevan venäläisiä tai 
Venäjän intressejä. Tilanteessa koros-
tui monessa mielessä Suomen asema, 
kun Lavrovin vieressä istui Suomen 
ulkoministeri Timo Soini. Venäjän 
retoriikka saa helposti erikoisiakin 
piirteitä, kun heidän omat toimensa 

Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivä

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

4.6. osui tänä vuonna koulujen 
päättäjäispäivään, joten lippujuhlan 
päivän tilaisuuksiin osallistuttiin 
pienemmällä joukolla kuin edellisenä 
vuonna. Piirimme jäsenet vastaan-
ottivat ansiomerkkejä ja ylennyksiä. 
Markus Liesalholle ( Puheenjoh-
taja, Helsingforsnejdens Svenska 
Reservunderofficerare rf.) myönnet-
tiin valtakunnallinen Suomen Leijo-
nan ansioristi. Onnittelut Markuk-
selle ja muille ansioituneille!

Kansainvälistä harjoittelua 
ja ampumakilpailua 

Puolustusvoimien kansainväli-
nen harjoitustoiminta jatkui 6.-8.6. 
BALTOPS –harjoituksen myötä 
Syndalenissa. Mukana on tällä kertaa 
Yhdysvaltojen lisäksi useita NATO-
maita ja Ruotsi. Tavatessaan samaan 
aikaan Suomen ulkoministeriä 
Venäjän ulkomisterin lausunto, ettei 
Venäjä koskaan tule hyökkäämään 
yhteenkään NATO-maahan, oli sinäl-
lään ehkä ulkopoliittinen freudilainen 
lipsahdus, mutta myöskin muistutus 
siitä, että pieni naapurimaa ei ole 
aina ihan keskeisimpänä ajatuksissa; 
edes yhteisessä lehdistötilaisuudessa. 
Saattaa myös olla, että Venäläisessä 
ajattelussa halutaan nähdä vähintään-
kin Suomi, mielellään myös Ruotsi, 
jonkinlaisina puskurivaltioina. Vas-
taavaa ajattelua tuntuu esiintyvän 
meilläkin, vaikka toivottavasti pääosin 
edes siten, että kuvitellaan tälläisen 
geopoliittisen roolin olevan meidän 
maallemme jotenkin edullinen.

Baltian maissa asiat tunnutaan 
ajateltavan meitä pragmaattisemmin; 
Yhdysvaltojen ja NATO-liittolaisten 
läsnäolon ja aktiivisuuden katsotaan 
kohottavan Viron, Latvian ja Liettuan 
turvallisuutta. 

Liettuassa, Vilnan lentokentällä, 
olikin varsinainen ilmasilta meneil-
lään, kun NATO-maiden joukkoja 
lennätettiin paikalle nyt järjestettäviin 
harjoituksiin. Tarkoituksena oli siirtyä 
yli kolmensadan ajoneuvon moottori-

marssilla Liettuasta Viroon. Logistis-
ten syiden lisäksi varmaan muutkin 
syyt ovat vaikuttaneet näin näyttävän 
liikkeen toteuttamiseen. Paikallinen 
media tuntuu pääosin pitävän asiaa 
positiivisena.

4.6. pidettiin Liettuassa Kaunasin 
liepeillä Baltic Sea Shooting Cupin 
kilpailu, josta on lyhyt kirjoitus jäl-
jempänä tässä lehdessä. Piirimme 
joukkue saavutti kilpailussa toisen 
sijan vain 14 pisteen erolla voitta-
neeseen Viron joukkueeseen. Ensi 
vuonna on kulunut 90 vuotta näiden 
alunperin Helsingin ja Tallinnan 
välisten ampumakilpailuiden aloitta-
misesta. Juhlakilpailu pidetään Tallin-
nassa. Olemme noudattaneet oman 
piirimme osalta kilpailujoukkueeseen 
osallistumisessa kahden vuoden sään-
töä, joten ensivuonna joukkueemme 
uudistuu suurimmalta osin. Näin 
saadaan kansainvälistä kilpailukoke-
musta useammille jäsenillemme.

Siirryttäessä kesän puolelle toi-
minta hiljenee toimistollamme juhan-
nuksesta ja jatkuu taas tarmokkaasti 
syyskaudella elokuun alussa. Yhdis-
tyksille on toimitettu strategiakysely, 
josta myös muistutellaan uuden kau-
den alkaessa. Elo-syyskuussa  niin-
ikään liiton puheenjohtajaehdokaskin 
tulisi olla pitkälle mietittynä. 

Vietetään tässä kuitenkin välissä 
virkistävä ja leppoisa Suomen kesä. 
Piirin puolesta toivotan jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille: Hyvää Kesää!

puheenjohtaja@hrup.fi puheenjohtaja@helresp.fi

Uuden aselain vaatima harrastuneisuuden osoittaminen
Viisi vuotta sitten tuli voimaan aselain muu-
tos joka asetti luvan haltijoille vaatimuksen 
harrastuksen jatkuvuuden määrävälein ta-
pahtuvasta todistamisesta. Vaatimus on ase-
kohtainen eikä vaikuta niihin lupiin jotka on 
haettu ennen 13.6.2011. Lakimuutoksen jäl-
keen ensimmäinen lupa lyhyeen aseeseen on 
annettu aina määräaikaisena enintään viidek-
si vuodeksi. Ennen kuin määräaikainen lupa 
päättyy, on luvan haltijan osoitettava har-
rastuksen vakiintuneisuus ja haettava uutta 
lupaa aseeseensa. Uusittu lupa myönnetään 
toistaiseksi voimassaolevana, mutta siihenkin 
liittyy lupaehtona vaatimus toimittaa viiden 
vuoden välein todistus harrastuksen jatkumi-
sesta. Määräaikaisen luvan uusiminen ajois-

sa on erityisen tärkeää, koska määräaikainen 
lupa on voimassa täsmälleen lupaan mer-
kittyyn viimeiseen päivään asti. Sen jälkeen 
lupa raukeaa ja seurauksena voi olla luvaton 
ase. Toistaiseksi voimassa oleva lupa säilyy 
voimassa vaikka todistusta harrastuksen jat-
kuvuudesta ei olisikaan toimitettu määrä-
ajassa. Uhkana on kuitenkin, että poliisi voi 
käynnistää luvan peruutusmenettelyn ja ottaa 
haltuunsa sen aseen jota ei ole käytetty lupa-
ehtojen mukaisesti riittävän aktiivisesti. Siksi 
on tärkeää huolehtia jatkuvuustodistuksen 
toimittamisesta hyvissä ajoin ennen kuin viisi 
vuotta toistaiseksikin voimassa olevan luvan 
myöntämisestä on kulunut. Toisin kuin polii-
si aiemmin ilmoitti, ei todistuksen tarpeesta 

tule erillistä muistutuskirjettä. 
Luvanhaltijan on omatoimisesti 
muistettava hankkia ampuma-
asekouluttajalta todistus har-
rastuksen jatkuvuudesta. Siihen 
riittää neljännesvuosittain ta-
pahtuneet harrastuskerrat todis-
tuksen kirjoittamista edeltävänä 
vuonna. Jos sinulla on 13.6.2011 
jälkeen myönnetty lyhyen aseen 
lupa, niin muistathan hankkia 
tarvittavan harrastustodistuksen 
tai harrastuksen jatkuvuustodis-
tuksen ajoissa yhdistyksesi tai 
piirisi ampuma-asekouluttajalta 
(kysy lisää piiritoimistolta). 
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Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi 
osoitteeseen reservinsanomat@hrup.fi

Kesäkuu
26.6. Yhteyspäällikkö, kapteeni Pekka Jokela (matkoilla)  70 v

Heinäkuu
1.7. Ekonomi, yliluutnantti Timo Töyrylä (matkoilla) 70 v
10.7. Sotakamreeri, teknikkokapteeni Matti Kulmala. Vastaanotto on 
 ilmatorjuntamuseolla Tuusulassa Klaavolantie 2 sunnuntaina 10. päivänä 
 heinäkuuta klo 15.00 – 18.00. Muistamiset sotiemme veteraaneille, heidän 
 puolisoilleen ja leskille, kuntoutukseen ja virkistykseen, tilille FI68 5092 1250 
 1497 01, viitteellä 1041. 75 v
22.7. Kapteeni evp. / Lentokapteeni Martti Siippola (matkoilla) 75 v

Onnittelemme

Kirjat

Toukokuussa Helsingin edustalla 
avautuu suurelle yleisölle kaksi ai-
emmin suljettua sotilassaarta, Val-
lisaari ja Kuninkaansaari. Jarmo 
Niemisen kirja Keisarin perintö – 
Tarinoita Helsingin sotilassaarten 
historiasta (Gummerus) tarjoaa 
antoisan matkan näiden saarten ja 
läheisen Santahaminan menneisyy-
teen 1400-luvulta alkaen. Vankkaan 
tutkimustyöhön perustuva run-
saasti kuvitettu teos herättää eloon 
asukkaisiin, tapahtumiin ja paikkoi-
hin liittyvät tarinat. 
Helsingin sotilassaaret ovat olleet 
lännen ja idän välisten valtataiste-
lujen tapahtumapaikka vuosisatojen 
ajan. Ne ovat suojanneet vuoroin 
Ruotsia ja vuoroin Pietaria. Saar-
ten vaiheisiin liittyy monta kansal-
lisuutta ja kulttuuria, jotka kaikki 
ovat jättäneet jälkensä ihmisten 
mieliin sekä saarten luontoon, ra-
kennuksiin ja paikannimiin.
 

Keisarin perintö valottaa saarten 
rikasta menneisyyttä Iivana Jul-
man ajoista Viaporin kapinaan ja 
Suomen itsenäisyyden alkuhetkiin. 
Historioitsijana ja sotilassaarien 
oppaana Nieminen on löytänyt ta-
rinoita, joissa saarten historia hen-
gittää mukaansatempaavalla tavalla. 
Kiehtovien kertomusten lisäksi au-
tenttiset arkistokuvat, havainnol-
liset kartat ja Alpo Tuurnalan tun-
nelmalliset akvarellit kertovat pai-
koista, joista monet avautuvat vasta 
nyt vierailijoille. Kirja on antoisaa 
luettavaa niin saarikäyntiä suunnit-
televille kuin yleisemmin Helsingin 
vaiheista tai Suomen historiasta 
kiinnostuneille.  
Keisarin perintö aukeaa myös näy-
telyksi Helsingin kaupungintalon 
Virka Galleriassa 10.6.–11.9.2016. 
Esillä on Jarmo Niemisen valoku-
via, Petri Asikaisen videoita ja Alpo 
Tuurnalan maalauksia, jotka kerto-
vat saarien kiehtovaa tarinaa.
Historioitsija Jarmo Nieminen (s. 
1959) on kirjailija, valokuvaaja, 
luontoaktivisti ja kaupunginval-
tuutettu sekä upseeri. Hän on yli 
30 vuoden ajan tutkinut Helsingin 
sotilassaarten luontoa ja historiaa 
sekä julkaissut lukuisia tietokirjoja. 
Keisarin perintö on jatkoa teoksel-
le Aarresaaret – Helsingin sotilas-
saarten uskomaton luonto, joka sai 
WWF:n vuoden luontokirja -pal-
kinnon vuonna 2014.
Jarmo Nieminen: Keisarin perintö 
– Tarinoita Helsingin sotilassaarten 
historiasta

239 sivua
Ovh 45 €

Keisarin perintö: 
Helsingin sotilassaaret

Uudet kunniajäsenet

Teksti: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiirin 
kevätkokous valitsi yksimieli-
sesti piirin uusiksi kunniajäse-
niksi maj Seppo Rusilan (jäsen 
no: 11) ja komkapt Yrjö-Pekka 
Rautalahden (jäsen no: 12). 
Majuri Seppo Rusila, jäsenyydet: 
Pioneeriosasto ja senioriupseerit, 
liittymisvuosi 1969. 
Pioneeriosaston kunniapuheen-
johtaja. RUK kurssi 109. Toiminut 
mm seuraavissa: Pioneeriosas-
ton hallitus, varapuheenjohtaja 
ja puheenjohtaja. Helsingin Re-
serviupseeripiirin hallitus ja eri 
toimikunnat. Katajanokan upsee-
rikerhon puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja.  Katajanokan upsee-
rikerhon kerhomestari 10 vuotta. 
RUL: liittohallituksen jäsen, 1, ja 
2. varapuheenjohtaja, useiden lii-
ton toimikuntien jäsen, liiton neu-
vottelukunnan jäsen. Padasjoen 

koulutuskeskuksen työryhmän 
puheenjohtaja ja hoitokunnan pu-
heenjohtaja. MPK:n hallituksen 
jäsen, kouluttajana heti ensimmäi-
sellä MPK:n pioneerikurssilla 1994. 
Palkittu useilla ansiomerkeillä ja 
toimii aktiivisesti reserviläisken-
tällä.
Komentajakapteeni Yrjö-Pekka 
Rautalahti, jäsenyydet HSRK, Re-
servimeriupseerit, senioriupseeria 
(Espoo-Kauniainen), liittymisvuo-
si 1971. Merisotakoulu kurssi 63. 
Toiminut mm. seuraavissa: Kanta-
Helsingin ru. Espoo-Kauniainen 
Reserviupseerit varapuheenjohta-
ja. Helsingfors Svenska Reservof-
ficersklubb. Reservimeriupseerit 
varapuheenjohtaja. Helsingin Re-
serviupseeripiirin hallitus ja eri 
toimikunnat. Katajanokan upseeri-
kerhon varajäsen. JP 27 perinneyh-
distys. Todella laaja ulkomainen 
yhteistyö. 
Pitkä ura veteraanityössä suomessa 
ja Virossa (suomen pojat JR200). 
RUL liittovaltuusto.  RUL:n liitto-

hallituksen 1. ja 2. varapuheenjoh-
taja. Useiden RUL:n toimikuntien 
jäsen,  MPK:n hallituksen varajä-
sen. Palkittu useilla ansiomerkeillä 
ja toimii aktiivisesti reserviläisken-
tällä.
Helsingin Reserviupseerikerhon 
- Helsingin Reserviupseeripiirin 
kunniajäsenet (1964 -)

1965 kapt L. Arvi P. Poijärvi †
1966 maj Randall Nybom †
1970 maj Heikki Sysimetsä †
1976 maj Topi Törmä †
1981 kap Erkki R. Haarla †
1984 maj Jarmo Raulo
2004 maj Esa Pajunen †
2004 maj Jukka Karila †
2004 maj Klaus A. Raninen †
2012 kapt Arne Lindholm

Helsingin Reserviupseeripiirin 
kunniapuheenjohtajat (1964 -)
1975 kapt L. Arvi P. Poijärvi †
1992 maj Randall Nybom †
2008- maj Kari Vilamo

Huomionosoitus 
Honkanummen 
hautausmaan työntekijöille 
Teksti ja kuva: Kari Vainio

Vuonna 2008 Honkanummen hau-
tausmaan silloinen ylipuutarhuri 
Raimo Laurasvaara hyväksyi Van-
taan Reserviläiset ry:n avuntarjo-
uksen talkootyöstä koskien Honka-
nummen saksalaisen hautausmaan 
huoltoa ja ylöspitoa, ja lupasi vuo-
rostaan kalusto- ja logistiikka-apua 
kuten vesisäiliön, kottikärryt, siirto-
lavan ja puutarhatyökaluja. Ensim-
mäinen yhteinen projekti toteutet-
tiin vuonna 2009 ja kun osapuolet 
olivat tyytyväisiä lopputulokseen 
syntyi edelleen jatkuva yhteistyö.
Monivuotisesta hyvästä yhteis-
työstä kiittäen Kari Vainio luovutti 
06.04.2016 Vantaan Reserviläiset 
ry:n standaarin Honkanummen 
hautausmaan työntekijöiden edus-
tajalle, ylipuutarhuri Pekka E. Les-
kiselle. Pekka Leskinen.

Ilmoita merkkipäiväsi Helsingin Reservin Sanomille
Helsingin Reservin Sanomissa julkaistavaksi haluttavat merkkipäiväilmoitukset (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 vuotta) tulee lähettää osoitteeseen 
reservinsanomat@hrup.fi. Merkkipäiväilmoitukseen tulee sisällyttää merkkipäivän viettäjän nimi, reservin sotilasarvo, ammatti, syntymäaika sekä 
mahdolliset lisätiedot (esim. matkoilla). 
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa 
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

Lähes viisikymmentä vuotta sitten opetin Santahami-
nassa reservialiupseerikursseille ryhmänjohtajan johta-
misoppia. Yhtenä oppitunnin aihena oli Erkki Mielosen kir-
jan perusteella luento otsikolla pelko ja pakokauhu.
 Kolumnini otsikkoasia tuli minulle tutuksi lokakuussa 
2015, kun kummisetäni majuri Lauri Miettisen velipuolen 
poika Pentti Miettinen kysyi minulta tiedänkö majurin am-
puneen/ammuttaneen lääkärin. 
 Pentti Miettinen oli kuullut kotonaan 1950-luvun alussa 
Tuusniemen kunnanlääkärin ollessa talon isäntää hoitamas-
sa tämän maininneen majuri Miettisen kuvan nähdessään 
”majurin ammuttaneen lääkärin”. Samanlaisen väitteen oli 
samoihin aikoihin 
esittänyt Tuusnie-
messä traktoriasi-
oissa käynyt jyväs-
kyläläinen Valmetin 
mies.
 Jatkosodassa 
majuri Lauri Miet-
tinen palveli III/Jal-
kaväkirykentti 56:n 
pataljoonankomen-
tajana. Heinäkuussa 
1944 III/JR 56, kuten 
koko rykmentti joka 
alistettiin 7. Divisi-
oonalle joutui koviin 
taisteluihin. JR 56:n 
tehtävänä oli hyökä-
tä ryhmitysalueel-
taan Korpijärveltä 
Loimolaan etenevän 
vihollisen sivustaan 
ja tuhota vihollinen.
 Toivo Urpo Vii-
nikka oli syntynyt 6. 
maaliskuuta vuonna 
1920 Helsingissä ja 
valmistunut lääke-
tieteen kanditaatiksi yliopistossa vuonna 1941. Viinikka suo-
ritti varusmiespalveluksensa vuonna 1940 ja hänet ylennet-
tiin korpraaliksi. Jatkosodan aikana Viinikka palveli lääkäri-
nä eri joukko-osastoissa. 
 Useiden lähdetietojen mukaan 10. päivänä heinäkuuta 
1944 sotilasvirkamies Urpo Viinikka ”kranaattikauhuisena” 
pakeni Suistamon Loimolassa sijainneelta joukkosidonta-
paikalta. Viinikka oli toiminut siellä ainoana lääkärinä ja 
taistelujen kiivauden johdosta joukkosidontapaikalle tuotiin 
paljon taistelussa haavoittuneita. Nyt nämä jäivät ilman lää-
kärinhoitoa.
 Karkuri Viinikka oli eri vaiheiden jälkeen toimitettu Sei-
näjoelle sotasairaalaan. Sieltä hänet tuotiin Loimolaan, jossa 
kenraalimajuri Isaksonin johdolla istui pikaoikeus 25.8.1944. 
Päämajan ohjeiden mukaisesti karkurit tuli saattaa vastuu-
seen teoistaan ja niinpä Toivo Urpo Viinikka tuomittiin te-
loitettavaksi.
 Viinikan jyväskyläläinen leski Ruth (os. Fogelberg) teki 
miehensä teloituksesta kantelun jo syksyllä 1944. Asiaa kä-
siteltiin sotaylioikeudessa ja lopulta syksyllä 1947 korkein oi-
keus vapautti syytteesä olleet sotatuomari Lauri Multasen, 
kenraalimajuri Selim Isaksonin ja majuri Lauri Miettisen.
 Traaginen tapahtumasarja; pelko ja pakokauhu, karkaa-
minen, pikaoikeus ja teloitus oli näin tullut käsiteltyä lop-
puun. 
 Talvella 2016 vastaavia teemoja käsitteli dokumenttielo-
kuva “Sota ja mielenrauha”sekä sotilassosiologien seminaari. 
Elokuva ja seminaari opettivat minullekin paljon uutta tästä 
ongelmakentästä. Nyt osaisin paremmin opettaa tulevia so-
tilasjohtajia.

Kolumni

Pelko ja pakokauhu – 

karkaaminen - pikaoikeus – 

teloitus

 Sieltä hänet 
tuotiin Loimolaan, 
jossa kenraalimajuri 
Isaksonin johdolla 
istui pikaoikeus 
25.8.1944. Päämajan 
ohjeiden mukaisesti 
karkurit tuli saattaa 
vastuuseen teoistaan 
ja niinpä Toivo Urpo 
Viinikka tuomittiin 
teloitettavaksi.

Viestiosasto vuoden kerho, 
vänrikki Ossi Hietala vuoden 
nuori upseeri

Teksti: Tomi Alajoki
Kuva: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiirin 
ja Helsingin Seudun Reser-
viläispiirin kevätkokoukset 
järjestettiin 9.5.2016 Katajano-
kan Kasinolla.  Aluksi palkittiin 
ansioituneita. 

Helsingin Reserviupsee-
ripiirin vuoden 2015 ker-
hoksi valittiin Viestiosasto. 
Kerhon sihteeri luutnantti 
Mikko Leskinen vastaanot-
ti kiertopalkinnon, ja kerho 
500€:n stipendin. Viesti-
osaston ansioita:  Vas-
toin yleistä trendiä on jä-
senmäärä jatkanut kasvu-
aan ja vuoden 2015 aikana 
kasvu oli 18,6 %. Kerho on 
ollut yhteydessä uusiin jäse-
niin ensin puheenjohtajan 
¨tervetuloa¨ -sähköposteilla 
ja sen jälkeen puhelinsoi-
toilla jäsen- tai nuorisoup-
seerin toimesta, kertoen 
toiminnasta ja tapahtumis-
ta. Liikuntakilpailuun osal-
listuneiden määrä kasvoi 
tasan 100 % vuoteen 2014 
verrattuna. RESUL kunto-
kortin TOP kerhot vertai-
lutaulukoissa vuonna 2015 
kerho oli HRUP:ssa sijoilla 
1. ja 2. Tutustumisammun-
nat uusille jäsenille järjes-
tettiin kaksi kertaa vuonna 
2015. Prosenttiammunnan 

osanottokerrat kasvoivat lä-
hes 30 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. RETU -päivään 
osallistuttu kolmena vuon-
na viestikalustorastilla. Jär-
jestetty hyviä viestiaiheisia 
esitelmiä. Aktiivinen osallis-
tuminen MPK:n toimintaan 
kurssilaisina, kouluttajina ja 
kurssinjohtajina. Aktiivinen 
tiedotus: nettisivut sähkö-
posti, LinkedIn, jäsenkirjeet, 
suorat soitot.
 Helsingin Reserviupsee-
ripiirin vuoden 2015 nuo-
reksi upseeriksi valittiin 
Pioneeriosaston vänrikki 
Ossi Hietala. Annetun pal-
kintotaulun lisäksi hän saa 
250€ :n stipendin, plakaatin 
ja nimensä piirin nuorten 
upseerien kunniatauluun. 
Ossi Hietalan ansioita: Liit-
tynyt Pioneeriosastoon heti 
kotiuduttuaan vuonna 2013.  
Aktiivinen toiminta Pion-
os hallituksessa nuorisoup-
seerina alkaen 2015. Me-
nestyksekäs jäsenhankinta 
ja jäsenhuolto. Järjestänyt 
RUK:n pioneerikomppani-
assa reserviläisinfoja upsee-
rioppilaille. Pitää aktiivisesti 
yhteyttä nuoriin jäseniin, 
järjestää vuoden kotiutu-
neille ensimmäisen tutus-
tumisammuntatilaisuuden 
sekä ottaa heidät vastaan 
henkilökohtaisesti. Hän on 
myös aktiivinen yhteyden-
otoissa jäsenmaksujen takia 
poistumisvaarassa oleviin 
jäseniin. Yhdistyksen oman 

pioneeri-/räjäytysharjoituk-
sen (MPK/VEH) suunnit-
telun aloittaminen. Pionos 
toiminnan markkinoinnissa 
käytettävän esittelyvideon 
tekeminen Padasjoella. Pi-
onos nuorten Facebook-ryh-
män perustaminen ja hal-
linnointi. Pionos joukkueen 
partionjohtaja Pioneerijo-
toksella 2014. Ampumatoi-
minta Pionos tilaisuuksissa. 
Aktiivinen toiminta pio-
neerikouluttajana pääkau-
punkiseudun ulkopuolella 
ja näihin liittyvien mahdol-
lisuuksien esiintuonti ja 
markkinointi Pioneeriosas-
tossa.
 Kokousesitelmän piti 
Suomen sotilasedustaja 
EU:ssa ja NATO:ssa, ken-
raaliluutnantti Markku Nik-
kilä aiheenaan ”Suomen 
sotilaallinen NATO- ja EU-
yhteistyö”, sai aikaan run-
saan kysymystulvan yleisön 
keskuudesta. Esitys oli erin-
omainen. Esitelmän jälkeen 
käydyissä kevätkokouksissa 
vahvistettiin toimintaker-
tomukset ja tilinpäätökset 
vuodelta 2015, sekä myön-
nettiin hallituksille ja toimi-
henkilöille vastuuvapaudet. 
Helsingin Reserviupseeripii-
rin kokous hyväksyi sääntö-
muutoksen, joka mahdol-
listaa yhteisökannattajajä-
senyyden. Lisäksi valittiin 
kaksi uutta kunniajäsentä.

Kunniajäsen no: 11 maj Seppo Rusila, nuori upseeri vänr Ossi Hietala, Vuoden kerho Viestiosasto siht. ltn Mikko Leskinen 
ja kunniajäsen no: 12 komkapt Yrjö-Pekka Rautalahti
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Majuri Marko Maaluoto

Helsingin varuskunnan 

komendantti 2008-2013

Kamppi on Helsingin IV kau-
punginosa. Tämän päivän 
helsinkiläisille ja muualta tul-
leillekin se on tuttu Kampin 
keskuksen suuresta ostoskes-
kuksesta, Forumista ja ehkä 
myös hotelli Tornista sekä 
Vanhasta kirkosta. On siellä 
paljon muutakin ja sotahisto-
rian näkökulmasta kaupun-
ginosa on kuin Helsingin va-
ruskunta pienoiskoossa. Siellä 
on nimittäin ollut historian eri 
vaiheissa käytännössä kaikki 
sotilaalliseen elämään liittyvät 
paikat. Puhtaasti sotahistori-
an kannalta Kampin varmasti 
tunnetuin paikka on Turun 
kasarmi, josta tosin on jäljel-
lä enää vain yksi rakennus ja 
muuten tunnetuin on Vanha 
kirkko puistoineen, mikä liit-
tyy kaupunginosan kaikkein 
vanhimpaan sotahistorialli-
seen aikaan.

Kamppi sai nimensä 
1700-luvulla
Kampin aluetta tiedetään 
käytetyn ainakin 1700-luvul-
la sotaväen leiri- ja harjoitus-
paikkana. Se toimi erityisesti 
tykistön harjoitusalueena ja sai 
tuolloin nimen Campement-
splatsen. Tykistöllä ammuttiin 
nykyisen Lasipalatsin kohdal-
ta Runeberginkadun tasalle. 
1700-luvun puolen välin tie-
noilla Helsinkiin sijoitettiin 

tykistökomppania ja se sai 1755 
oman hautausmaan Kamppiin 
lähelle nykyistä Vanhaa kirk-
koa.

Kampin hautausmaa 
ja Vanha kirkko 
puistoineen
Bulevardin ja Fredrikinkadun 
risteyksen tienoille tiedetään 
haudatun sodan, ruton ja nä-
länhädän johdosta kuolleita 
jo 1690-luvulla. Suuren Poh-
jan sodan aikana 1710 alueelle 
haudattiin ruttoon kuolleita ja 
näiden joukossa oli myös soti-
laita. Tautiin kuoli ylipäätään 
noin kolmas osa Helsingin alu-
eella olleista ihmisistä. Näiltä 
ajoilta on peräisin Vanhan kir-
kon puiston yksi nimistä ”Rut-
topuisto”.
 Vuonna 1741 maistraatti 
määräsi, että sotilaat on hau-
dattava tälle Kampin hautaus-
maalle. Siviilien hautaamisen 
myötä alue laajeni pohjoiseen 
ja itään ollen suurimmillaan 
lähes joka suunnassa nykyistä 
katujen rajaamaa aluetta laa-
jempi. Tultaessa vuoteen 1816 
pitkän aikaa hoitamatta ol-
lut ja erilleen jäänyt tykistön 
hautausmaa liitettiin tähän. 
Tämän aikakauden viimeinen 
hautaus tapahtui 1829 ja alue 
muutettiin puistoksi. Vanha 
kirkko valmistui vuonna 1826.
 Vanhan kirkon puistoon 
Bulevardin puolelle haudattiin 
16.4.1918 Helsingin taisteluissa 
kaatuneista saksalaisista 54 ja 
19 suojeluskuntalaista haudat-

tiin kolme päivää myöhem-
min. Viimeisin hautaus tapah-
tui helmikuussa 1919, kun 19 
Viron vapaussodassa kaatu-
nutta helsinkiläistä haudattiin 
puiston Yrjönkadun puolei-
seen reunaan. Itsenäisyyden 

alkuvuosikymmeninä Bulevar-
dilla järjestettiin vuosittain Va-
paussodan muistoon liittyviä 
paraateja erityisesti 12.4., mut-
ta myös 16.5. juhlittiin puolus-
tusvoimia. Muistomerkeillä 
järjestetään vuosittain erilaisi-
na merkkipäivinä seppeleen-
laskutilaisuuksia, joista yhtenä 
esimerkkinä on Kaatuneitten 
muistopäivä.

Suomen sota 
1808-1809
Suomen sodan 1808-1809 tais-
telut eivät koskettaneet Kam-
pin aluetta, mutta Viaporin 
an-tautumisen 1808 jälkeen 
Helsinkiin tuli paljon venäläis-

tä sotaväkeä. He majoittuivat 
kau-punkiin ja osa varmastikin 
myös Kamppiin. Tilanahtaus 
oli jatkuvaa, myös kulkutaute-
ja oli ja sotilaiden liikkuminen 
vaurioitti siltoja.

Kaartin lasaretti
Suomen kaartin arvon ja etu-
oikeudet vuonna 1829 saaneen 
pataljoonan Carl Ludvig En-

gelin suunnittelema kasarmi 
valmistui osittain jo 1822 ny-
kyiseen Kaartin kaupunkiin. 
Näissä Kasarmitorin laidalla 
olevissa Kaartin kasarmina 
tunnetuissa rakennuksissa 
toimivat nyt puolustusminis-
teriö ja pääesikunta. Engelin 
suunnittelema on myös vuon-
na 1827 valmistunut Suomen 
kaartin sotasairaala eli Kaar-
tin lasaretti Kampissa lähellä 
Hietalahden toria. Ennen tätä 
samassa paikassa oli ollut sota-
sairaala jo vuonna 1822.
 Kaartin lasarettia laajen-
nettiin vuosina 1881 ja 1884, 
jonka jälkeen korttelista tuli 
yhtenäi-nen. Lasaretin henki-
löstö osallistui Suomen kaar-
tin mukana ainakin Krimin 
sotaan 1854-1856 ja Turkin so-
taan 1877-1878. Näiden sotien 
aikana sairaalassa jatkui nor-
maali toiminta ja se oli erityi-
sen kovilla hoitaessaan sodis-
ta palanneita sotilaita tai jos 
kaupungissa oli joku epidemia. 
Siellä hoidettiin ainakin lavan-
tautia, punatautia ja koleraa 
sairastaneita, potilaita kerro-
taan myös olleen niin paljon, 
että osa piti sijoitta telttoihin. 
Vuosina 1918-1936 Kaartin la-
saretissa toimi Sotilassairaala 
I eli Tilkka. Tällä hetkellä yh-
dessä lasaretin rakennuksissa 
toimii päiväkoti ja osa taloista 
on tyhjillään.

Turun kasarmin 
rakentaminen 
1830-1830
Kampin sotahistorian ehkä 
keskeisin ja näkyvin paikka oli 
suuri Turun kasarmi. Nykyään 
tätä voi olla vaikea kuvitella, 
koska kasarmista ja koko ka-
sarmialueesta on jäljellä vain 
sen talousrakennus. Turun 
kasarmin päärakennus ja talo-
usrakennus valmistuivat 1833 
suunnittelijanaan eversti Bur-
meister, urakoitsijana oli oluen 
valmistamisestaan paremmin 

Osa 1: Kampin sotahistoria 1600-luvun lopulta vuoteen 1914 – 
harjoitusalueesta useiden sotilaallisten toimijoiden kaupunginosaksi

Ote kartasta vuodelta 1742

Saksalaisten muistomerkki Vanhan kirkon puistossa 1941

Suojeluskuntalaisten muistomerkki Vanhan kirkon puistossa 1941

Kaartin lasaretin apteekki ja lääkärin huone vuonna 1881
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tunnettu kauppias Nikolai Si-
nebrychoff. Päärakennus oli 
aikanaan yksi Helsingin suu-
rimmista rakennuksista. Ka-
sarmialuetta laajennettiin ai-
van 1. maailmansodan alkuun 
asti ja suurimmillaan se ulottui 
Malminkadulle asti käsittäen 
kymmeniä erilaisia rakennuk-
sia.
 Turun kasarmi rakennettiin 
venäläisten joukkojen tarpei-
siin ja koko autonomian ajan 
siellä olikin vain lukuisa mää-
rä eri venäläisjoukko-osastoja 
tai niiden osia. Ensimmäinen 

sinne sijoitettu joukko oli ve-
näläinen Petrovin/Petrovskin 
rykmentti. Paikkaa kutsuttiin 
myös asiayhteydestä riippu-
en Kampin kasarmiksi tai Ve-
näläiseksi kasarmiksi ja nimi 
Turun kasarmi tulee siitä, että 
se sijaitsi Turkuun menneen 
maantien alkupäässä.
 Turun kasarmilla 1833-1918 
olleita venäläisiä joukkoja:
•	 Petrovin	rykmentti,	1833	al-
kaen tai aivan alkuajoista alka-
en
•	 1.Suomenmaalainen	 ryk-
mentti, ainakin 1898
•	 Tykistöä,	1914

•	 Sotilasrakennuskomissio,	
1914
•	 Työkomppania	 (hevoset),	
1914
•	 2.Pataljoona/107.Jalkaväki-
rykmentti, 1916
•	 509.Gzatskin	 jääkäriryk-
mentti, 1917
•	 1.Suomenmaalainen	
Tarkk’ampujatykistöosasto 
sekä tykistön reserviosasto, 
1917 
•	 1.Linnoitustykistörykment-
ti, 1917
 Turun kasarmin elämä oli 
kaupunkilaisille eräänlainen 

ihmettelyn aihe ja sitä käytiin-
kin aktiivisesti seuraamassa. 
Silloisella hiekkakentällä ny-
kyisen Kampin ostoskeskuk-
sen tienoilla käytiin seuraa-
massa äkseerausta ja varsinkin 
Donin kasakoiden aikalais-
kuvausten mukaan huimia 
ratsastusnäytöksiä. Toisinaan 
lapset myös pääsivät ratsasta-
maan heidän hevosillaan. Tu-
run kasarmin päärakennuksen 
keskivaiheilla oli ylimmässä 
kerroksessa kappeli ja toises-
sa kerroksessa juhlasali. Täs-
sä kappelissa on vihitty 1836 
keisarinnan hovineito Aurora 

Karamzin	 ja	 venäläinen	 ruh-
tinas Paul Domidov. Juhlasa-
lissa puolestaan toimi ainakin 
1850-luvulla kaupunkilaisille-
kin avoin varuskuntateatteri. 
Näytökset olivat suosittuja ja 
niiden päätteeksi olivat tanssi-
aiset.

Krimin sota 1853-1856
Krimin sota näkyi ja tuntui 
Helsingissä. Viaporia vahvis-
tettiin ja yleisesti puolustusval-
miutta lisättiin rakentamalla 
linnoitteita ja kaupunkiin saa-
pui lisää joukkoja. Sodan alka-

essa Turkissa lokakuussa 1853 
kaupungissa olleelle sotaväelle 
hankittiin syysmarkkinoilta 
huomattavia määriä ruokaa.
 Kampissa ja sen välittömäs-
sä läheisyydessä varustautumi-
nen näkyi hyvin konkreettises-
ti, sillä tykkipattereita tuotiin 
1853-1854 Katajanokan, Hieta-
lahden ja Lapinlahden lähisaa-
rille sekä Sinebrychoffin puis-
toon. Kamppiin ja Lapinlah-
teen majoitettiin telttakylään 
osa lähes 30.000 sotilaasta. 
Näihin kaupunkiin sijoitettui-
hin joukkoihin kuuluivat mm. 
22. Jalkaväkidivisioona, viisi 

krenatööripataljoonaa, Grod-
non husaareja, linnoitus- ja 
kenttätykistöä, ratsuväki-, ka-
sakka- ja sapöörijoukko-osas-
toja.
 Krimin sodan aikana Vi-
aporia pommitettiin ja siel-
lä kuoli 63 sotilasta, muualle 
kaupunkiin osui hajanaisesti 
ammuksia. Sodan aikana myös 
Ahvenanmaata pommitettiin 
ja siellä oleva Bomarsundin 
linnoitus raunioitui. Bulevar-
din varrella olevan Aleksante-
rin teatterin rakentamiseen on 
käytetty Bomarsundin rauni-
oista tuotuja tiiliä.

Autonomian ajan loppu
Aivan 1900-luvun alussa Hel-
singissä oli noin 25.000 so-
tilasta, joista keskeisimmät 
olivat 427. ja 428. Jalkaväki-
rykmentti, linnoitus- ja kenttä-
tykistöä, Donin kasakat ja Itä-
meren lai-vasto. Kaiken kaik-
kiaan ylipäätään Helsingissä 
ja Kampin alueella oli valtava 
määrä venäläisiä joukkoja ja 
esikuntia.
 Suomalaisia ja venäläisiä 
joukkoja Helsingissä 1808-
1918:
•	 1808-1809	 Henkikaartin	
kasakkarykmentti ja 200 muu-
ta kasakkaa (saapuivat Hel-
sinkiin Viaporin valtausta var-
ten)
•	 1820-luvulla	 Venäläinen	
pataljoona
•	 1832	Meriekipaasi	(Merika-
sarmin suomalainen joukko)
•	 1854-1855	 11.Pataljoona	 /	
22.Divisioona
•	 1854-1855	Grenatööripatal-
joona / Grenatööridivisioona 
ja 1854-1855 mainintoja myös 
2.Prikaati, Grenatööridivisioo-

na ja 2.Pataljoona
•	 1864	Grenatööridivisioona,	
16.Donin kasakkarykmentti, 
22.Divisioona, 22.Tykistöpri-
kaaati sijoitettiin talveksi kylä-
majoitukseen ja kesäksi takai-
sin kasar-mille
•	 1882	 24.Divisioonan	 esi-
kunta, 24.Tykistöprikaati ja 
Krasnojarskin rykmentti
•	 1891-1892	 Izborskin	 patal-
joonan henkilökuntaa siirret-
tiin 1. Suomalaiseen kivääri-
rykmentin 2. pataljoonaan
•	 1890-luvulla	 Venäjän	 Suo-
malainen Kiväärirykmentti
•	 1898		Suomen	kaarti
•	 1898	
1.Tarkk’ampumapataljoona 
Uudenmaan pataljoona
•	 1898-1899	 6.Kenttäsantar-
mieskadroona L-Viertotie 48-
50 tykistöpihalla (=Töölön ka-
sarmi)
•	 1902-1903	 Suomalainen	
(Suomenmaalainen) Kivääri-
pataljoonan esikunta, 1. ryk-
mentin kahdeksan komppani-
aa (yhteensä 1157 sotilasta)
•	 1900-luvun	 alku	 427.	 ja	
428. Jalkavakirykmentit, lin-
noitus- ja kenttätykistöä ja Do-
nin kasakat (yht. 25.000 soti-
lasta)
Lähteet: Kansallisarkisto, Hel-
singin kaupungin arkisto ja 
Helsinkiä käsittelevä kirjalli-
suus.
Kuvat, kartat ja piirustukset: 
Kansallisarkisto, Museovi-
rasto, Helsingin kaupungin 
arkisto, Helsingin kaupungin 
museo, Sotamuseo, Työväen 
arkisto ja kirjoittaja.

Sanitääriosasto sairaalan edessä 1890-luvulla

Turun kasarmin asemakaava 1900-luvun vaihteesta

Suunnitelmat päärakennuksesta ja talousrakennuksesta

Suunnitelma Hietalahden patterista vuodelta 1855
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Hiiri ja Keskisaari ylivääpeleiksi, Riikonen 
majuriksi ja Launonen luutnantiksi
Puolustusvoimien 
lippujuhlapäivänä ylennettiin 
ylivääpeliksi Veikko Hiiri ja Riku 
Keskisaari. Hiiri on toiminut 
aiemmin Helsingin Sotilaslää-
nin tiedottajana ja Keskisaari 
aktiivisesti Vääpelikillassa. 
Majuriksi ylennetty Matti 
Riikonen on toiminut pitkään 
HRUP:n Sissikerhossa mm. 
puheenjohtajan tehtävässä. 
Luutnantiksi ylennetty Pentti 
Launonen on ollut HRUP:n 
Viestiosaston pitkäaikainen 
puheenjohtaja.

Samana päivänä Tasavallan 
presidentti on myöntänyt 
kunniamerkkejä seuraaville 
aktiivisille reserviläistoimijoille. 
Suomen Leijonan komenta-
jamerkki myönnettiin Timo 
Mustaniemelle. Hän toimii 
Etelä-Suomeen Maanpuolustus-
piirin piiripäällikkönä. 

Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarimerkki myönnettiin Kai 
Ahotuvalle. Hän on Suomen 
Sotilaan toimitusjohtaja. Sama 
ritarimerkki myönnettiin myös 
Sissikerhon Antti Rautiaiselle 
sekä Kaartin Soittokunnan 
päällikölle musiikkimajuri Pasi-
Heikki Mikkolalle.

Reserviläisurheiluliiton toimin-
nanjohtaja Risto Tarkiaiselle 
myönnettiin Suomen Valkoisen 
Ruusun ansioristi. Helsingfors-
nejden Reservunderofferaren 
pitkäaikaiselle puheenjohtajalle 
ja Helsingin Seudun Reservi-
läispiirin hallituksen jäsenelle 
Markus Liesalholle myönnettiin 
Suomen Leijonan ansioristi.

Länsi-Vantaa Reservinaliup-
seereiden Juhani Keto-ojalle 
myönnettiin Suomen Valkoisen 
Ruusun 1.luokan mitali 
kultaristein.

Puolustusvoimien komentaja 
kenraali Jarmo Lindberg 
on myöntänyt sotilasan-
siomitaleita mm. Mikko 
Halkilahdelle. Halkilahti toimii 
Suomen Reserviupseeriliiton 
puheenjohtajana.

Saman ansiomerkin sai myös 
Maanpuolustuksen Tuen 
puheenjohtaja Reijo Karhinen. 
Sotilasansiomitalin saivat myös 

Naisten Valmiusliiton aiempi 
pääsihteeri Lotta Mertsalmi 
sekä Helsingin varuskunnan 
komendantti majuri Jari Puiras.

Suomen Reserviupseeriliiton 
kultaiset ansiomitalit soljen 
kera: evl Matti Mähönen, kapt 
Tommi Laakkonen ja kapt Keijo 
Talja. Suomen Reserviupsee-
riliiton kultaiset ansiomitalit: 
Kapt Pekka Rintala, ltn Pirkka 
Jalasjoki, ltn Caspar von Walzel, 
ylil Jukka-Pekka Kantokoski, 
kapt Peter Korvensyrjä, ylil 
Tapani Terämaa ja kapt Tero 
Oittinen.

Ikämiessuojeluskunta palkitsi 
Stadin Sissit kunniamiekalla 
esikuntajohtamisen koulutuk-
sesta. Palkitsemisen vastaan-
otti res maj Vesa Vepsä joka 
toimi 2016 kurssin johtajana.

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit 4.6.2016

Sotilasarvoon: MAJURI
Jokinen Sampo Kalevi Vantaa  
Kukkonen Anssi Mikael Espoo  
Lehto Jyrki Petteri Vantaa  
Merioja Martti Ville Juhani Espoo  
Merjomaa Tero Veijo Espoo  
Ojala Juha-Pekka Nurmijärvi  
Riikonen Matti Tapani Helsinki  
Tuominen Pasi Olavi Helsinki  
Välkki Petri Tapio Porvoo  
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Aho Jarmo Timo Tapani Espoo  
Aho Riku Juhana Helsinki  
Annila Arto Jaakko Espoo  
Asiala Kari Erkki Matias Espoo  
Ellilä Markku Tuomas Helsinki  
Hallenberg Tuomas Veikko Helsinki  
Helminen Tuomas Jaakonpoika 
Tuusula  
Hovila Matti Uolevi Espoo  
Huhtanen Jarmo Tapani Helsinki  
Huttunen Pasi Tapio Helsinki  
Hänninen Pekka Olavi Helsinki  

Jokinen Ilkka Ilmari Espoo  
Joukio Mika Henrikki Espoo  
Jukkara Pasi Kalevi Espoo  
Junkkaala Jouni Juhani Helsinki  
Kaitila Mauno Juhani Tuusula  
Karjunen Janne Tapio Vihti  
Karvonen Janne Esa Matti Helsinki  
Kauppinen Tero Matti Espoo  
Kerttula Janne Paavo Espoo  
Kivimäki Jyri Esko Juhani Espoo  
Korpela Riku Tapani Hyvinkää  
Koskenranta Pasi Kalervo Järvenpää  
Kyyrönen Marko Eino Tapio Hel-
sinki  
Kämppi Tarmo Kalevi Mäntsälä  
Laakso Kari Mikael Vantaa  
Lehti Jukka Tommi Tapio Helsinki  
Lehtonen Jouko Tapani Vantaa  
Malmström Jyri Petteri Nurmijärvi  
Matilainen Mikko Oskari Helsinki  
Matilainen Teemu Juhani Helsinki  
Ollikainen Antti Jalmari Espoo  
Paasivirta Konsta-Pekka Vantaa  
Piipponen Esa Petteri Helsinki  
Pukkila Jari Juhani Helsinki  
Repola Jani Juhani Lohja  
Riikonen Ari Antero Espoo  
Rusanen Matti Johannes Sipoo  
Saari Markus Antero Helsinki  
Saxholm Niko Lauri Juhani Helsinki  
Tervo Pasi Matti Taneli Helsinki  
Vepsäläinen Jarkko Antti Olavi 
Myrskylä  

Virsunen Jari Antti Juhani Tuusula  
Virtanen Jussi Kalle Kustaa Helsinki  
Weckström Björn-Gustaf Sipoo  
Yrjönen Teijo Juhani Helsinki  
Sotilasarvoon: KAPTEENILUUT-
NANTTI
Hara Marko-Matti Petteri Kauniai-
nen  
Kopra Yrjö Antero Helsinki  
Leino Antti Pekka Unni-Päivä Hel-
sinki  
Mikkonen Riku-Pekka Espoo  
Santaharju Kalle Oskari Vantaa  
Väinälä Antti-Mikko Johannes Hel-
sinki  
Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄKAP-
TEENI
Laakkonen Ari Olavi Hyvinkää  
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ahlgren Tony Mikael Helsinki  
Airaksinen Antti Antero Espoo  
Alanen Janne Petteri Helsinki  
Anttila Olli-Pekka Ilmari Helsinki  
Anttonen Ari Aarno Juhani Helsinki  
Anunti Matti Juhani Vantaa  
Arola Mika Juhani Espoo  

Blomberg Tomas Juhani Helsinki  
Eskonen Heikki Kaarle Johannes 
Helsinki  
Etelämäki Antti Juhani Porvoo  
Forsén Kjell Arne Kirkkonummi  
Haapiainen Timo-Matti Johannes 
Vantaa  
Hahtala Matti Mikael Vantaa  
Hairetdin Samil Ismet Kirkkonum-
mi  

Hakkarainen Hannu Samuli Helsin-
ki  
Hakkarainen Juha Kalevi Espoo  
Heikkinen Petri Tapio Vantaa  
Hietanen Antti Eino Ilmari Helsinki  
Hiltunen Jussi Tapio Espoo  
Hintsala Lauri Mikael Vihti  
Hyötyläinen Sami Juhani Helsinki  
Häyrynen Jyrki Tapio Helsinki  
Ikonen Ossi Antero Vantaa  
Impinen Timo Tapio Helsinki  
Jokela Reima Veli Kauniainen  
Jokinen Thomas Matti
Junttila Kimmo Veikko Juhani Van-
taa  
Järvenpää Seppo Matias Lohja  
Karhu Risto Juhani Helsinki  
Kerkkänen Tuomas Paavo Vantaa  
Kilpimaa Mikko Pasi Tapani Lap-
peenranta  
Kinnunen Eero Juhani Helsinki  
Kivirinta Toivo Martti Juhani Por-
voo  
Kosonen Antti Juuso Vihtori Hel-
sinki  
Kosonen Ville Aleksi Helsinki  
Kuha Jukka Tapio Helsinki  
Kuiro Jari Anselm Raasepori  
Kuntsi Juha-Pekka Antero Helsinki  
Kuparinen Pekka Ilmari Hyvinkää  
Kuusela Petri Johannes Nurmijärvi  
Kuusiniemi Kari Juhani Espoo  
Laine Tuomo Kristian Vantaa  

Lairi Vesa Tapani Helsinki  
Lindgren Niclas Johan Ossian Raa-
sepori  
Liukkonen Juha Petri Vantaa  
Löytömäki Janne Aarne Vihtori Es-
poo  
Meriläinen Ilkka Juhani Espoo  
Metsoila Markku Juhani Sipoo  
Metsäpelto Rami Pertti Mikael Van-
taa  

Naukkarinen Kari Pekka Helsinki  
Niemi Kaius Matti Ilmari
Nieminen Petri August Espoo  
Niku Markku Mikael Helsinki  
Oulasvirta Okko Oskari Helsinki  
Paatelma Vesa Juhani Porvoo  
Pelkonen Mauri Jouni Petteri Espoo  
Pellosniemi Miikka Kristian Kauni-
ainen  
Pikkukangas Marjo Susanna Helsin-
ki  
Pohjakallio Pekka Juha-Akseli Es-
poo  
Rautiainen Jari Tarmo Kalevi Tuu-
sula  
Riihimäki Ilpo Juhani Loviisa  
Rintala Lauri Tapani Espoo  
Ropponen Tuomas Antero Espoo  
Rossinen Heikki Matti Juhani Hel-
sinki  
Runila Sampsa Ilari Helsinki  
Ruusinen Harri Pekka Espoo  
Sallinen Niina Maarit Sipoo  
Salmela Teemu Samuli Espoo  
Salusjärvi Tuomas Markunpoika Es-
poo  
Siekkinen Sami Juhani Vihti  
Suominen Kari Juhani Hyvinkää  
Tahvanainen Petri Henrik Lohja  
Taiponen Ilmari Matti Samuli Es-
poo  
Talvitie Mika Markus Helsinki  
Tolvas Lauri Heikki Helsinki  

Luutnantti Pentti Launonen.

Majurit Matti Riikonen ja Vesa Vepsä.

RUL:n kultaisella ansiomitalilla palkitut.
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Turunen Teemu Tahvana Helsinki  
Uskonen Pekka Janne Tapani Hel-
sinki  
Uusitalo Antti Sakari Helsinki  
Varje Jari Petteri Helsinki  
Varjoranta Tero Tapio Helsinki  
Vatanen Juha Heikki Tapani Espoo  
Veijola Timo Jukka Helsinki  
Vesapuisto Erkki Juhani Vantaa  
Vikiö Tero Ari Tapani Espoo  
Vottonen Jani Petteri Tuusula  
Vuolle Mika Armas Espoo  
Vuorenmaa Jarkko Mikko Juhani 
Espoo  
Vuorinen Jari Mikael Helsinki  

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Astrén Tuomas Heikki Helsinki  
Eklund Jesper Peter Kirkkonummi  

Erkkola Jussi-Pekka Helsinki  
Hjelt Ernst Sebastian Helsinki  
Hytönen Kimmo Johannes Helsinki  
Javanainen Timo Topias Espoo  
Kajander Jan Mikael Helsinki  
Lagerstedt Alexander Raasepori  
Masalin Lauri Sakari Helsinki  
Sandberg Peter Tomas Juhani Espoo  
Tallqvist Fredrik Wilhelm Helsinki  

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄYLI-
LUUTNANTTI
Hietanen Harri Johannes Helsinki  
Leppänen Roope Antero Helsinki  

Sotilasarvoon: TEKNIKKOYLI-
LUUTNANTTI
Silvennoinen Juha Pekka Olavi Van-
taa  

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Aalto Mika Matias Vantaa  
Ahtiainen Timo Aleksi Espoo  
Ailisto Jussi Mauri Helsinki  
Alanne Aki Mikko Santeri Helsinki  
Aula Ilari Antti Ulkomaat  
Berg Jyrki Petteri Lohja  

Borenius Henrik Kristian Helsinki  
Eloranta Tuomo Antti Olavi Espoo  
Forss Johan Martin Kauniainen  
Fredrikson Karl-Christian Ulko-
maat  
Hacklin Kim Joonas Helsinki  
Hamari Joe Matias Espoo  
Harju Vesa Antero Helsinki  
Hassi Jukka Oskari Espoo  
Havas Tomi Heikki Tuusula  
Heikkilä Samuli Matias Tuusula  
Heinola Erkka Ilari Helsinki  
Helenius Jarkko Jaakko Juhani Lohja  
Hellemaa Matti Sakari Helsinki  
Hirvensalo Heikki Johannes Helsin-
ki  
Hirvonen Jussi Tapani Espoo  
Honkinen Esko Lennart Porvoo  
Jauhiainen Eino Juhani Helsinki  

Jokinen Juha Onni Espoo  
Kahila Heikki Viljo Eemeli Espoo  
Kammonen Harri Antero Helsinki  
Kiravuo Timo Petteri Helsinki  
Kivimäki Pasi Juhani Vantaa  
Koistinen Aino Eveliina Vantaa  
Koskela Kaisa Elisa Helsinki  
Koskitalo Ahto Matias Espoo  
Kouhia Pekka Kalevi Helsinki  
Kuokkanen Jyry Pekka Tapio Espoo  

Kuusela Miska Juhani Espoo  
Laine Mika Juhani Helsinki  
Laine Tomi Juhani Kirkkonummi  
Lampinen Markku Tapio Helsinki  
Laulajainen Jouni Petri Ilmari Hel-
sinki  
Launonen Pentti Kalevi Nurmijärvi  
Lehti Rony Johan Mäntsälä  
Lepistö Markku Oskari Helsinki  
Leppänen Tuomas Jussi Petteri Hel-
sinki  
Liewendahl Arto Aleksi Helsinki  
Lindblad Samu Tapani Vantaa  
Lindholm Mikko Johan Espoo  
Luukkanen Niklas Mikael Helsinki  
Mansikka Toni Matti Helsinki  
Meriläinen Juha Pekka Vantaa  

Mulari Lauri Johannes Nurmijärvi  
Murto Risto Fredrik Helsinki  
Myllyaho Jukka Tapani Kirkkonum-
mi  
Mäkinen Niko Santeri Helsinki  
Möykkymäki Kari Juha Helsinki  
Niemi Jarno Tapani Vantaa  
Niemi Lauri Matti Mikael Järvenpää  
Nieminen Jani Marek Espoo  
Nilsson-Ollandt Lucas Harry Jo-
hannes Espoo  
Nokelainen Tuomo Olavi Vantaa  
Ourila Juha Anton Lohja  
Pahkala Tatu-Pekka Eerikki Helsin-
ki  
Paijula Petri Tapani Vantaa  
Pajulahti Antto Eerikki Helsinki  
Pakarinen Janne Antero Vantaa  
Palokangas Lauri Paavali Vihti  
Pekkola Reko Olavi Myrskylä  
Pelttari Tuomas Jukka Espoo  
Pesonen Sami Valtteri Helsinki  
Peura Pauli Johannes Helsinki  
Pirttilä Antti Elias Järvenpää  
Pitkänen Antti Joonas Espoo  
Poutanen Ilkka Mauno Mikael Hel-
sinki  
Pulkkinen Petri Lauri Helsinki  
Pullola Lauri-Matti Tapio Espoo  
Rannanmäki Jyrki Tapio Espoo  
Rein Martti Johannes Järvenpää  
Rekola Oskari Mikael Helsinki  
Renqvist Tommy Tapionpoika Van-
taa  
Risto Joonas Petteri Johannes Hel-
sinki  
Ritola Jouni Juhani Helsinki  
Rolamo Niko Petteri Espoo  
Ronkainen Antti Hannes Valtteri 
Helsinki  
Räikkönen Jani Arto Pekka Mäntsä-
lä  
Sadeharju Topi Konsta Santeri Es-
poo  
Segercrantz	Nils	Sebastian	Espoo		
Soininen Juuso Juha Pekka Helsinki  
Somerma Marko Tapio
Soukkio Toni Tapani Kerava  
Stenvall Juha Tapio Tuusula  
Sulkanen Pasi Mikael Helsinki  
Suuraho Mikko Aleksi Helsinki  
Syrjänen Jaakko Juhani Helsinki  
Taipale Mikko Johannes Espoo  
Tanskanen Sakari Mikael Espoo  
Tervo Ari Juha Olavi Vihti  
Tiainen Olli Jarkko Juhani Helsinki  
Toivola Riku Hermanni Helsinki  
Tulkki Valtteri Heikki Juhani Hel-
sinki  
Valakari Risto Tapio Espoo  
Vallittu Karo Tapio Vantaa
Vatanen Sami Pekka Juhani Tampe-
re  
Vierikko Janne Pentti Helsinki  
Viitaniemi Pasi Juhani Helsinki  
Vilenius Antti Juhana Vantaa  
Virtanen Riku Juhani Espoo  
Volotinen Henri Mikael Espoo  
Vuori Jukka Olavi Espoo  
Vuori Marko Juho Matti Raasepori  
Åhlström Jarkko Kristian Vihti  

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Bärlund Klaus Ilmari Helsinki  
Kivitie Roope Kalle Valtteri Helsinki  
Koivistoinen Juha Samuli Helsinki  
Laatikainen Lauri Tapio Helsinki  
Laitinen Thomas Albin Mikael Hel-
sinki  
Mauro Mikko Nurmijärvi  
Mäkelä Olli Vilhelmi Helsinki  
Nivukoski Tapio Jere Matias Helsin-
ki  
Pakkanen Jarkko Tapani
Pyyhtiä Lauri Pekka Kerava  
Salomaa Kuisma Kalervo Helsinki  
Sandström Tomi Mikael Waldemar 
Vantaa  
Suojoki Ville Hermanni Helsinki  
Widlund Matts Sam Johannes Sipoo  

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUT-
NANTTI
Handolin Lauri Esko Hyvinkää  

Heinonen Niko Petteri Helsinki  
Simojoki Kaarlo Veikko Juhani
Stumpf Erik Roland Helsinki  

Aluetoimiston päällikkö on 
ylentänyt seuraavat reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön 
kuuluvat 4.6.2016

Sotilasarvoon: SOTILASMES
TARI
Hacklin Markku Petteri Vihti
Savola Ilkka Pentti Johannes 
Porvoo

Sotilasarvoon: SOTILASMES
TARI
Aspinen Jari Petteri Hanko

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Hiiri Veikko Johannes Helsinki
Huhtanen Ari Ensio Helsinki
Hänninen Jari Seppo Oskari Jär
venpää
Johansson Peter Reguel Porvoo
Keskisaari Riku Matti Porvoo
Luolakari Markku Tapani Hel
sinki
Meininki Matti Ilmari Kerava
Perkiö Mika Tapani Helsinki
Tonteri Joni Kalevi Hyvinkää

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Komokallio Jussi Heikki Kerava

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Ahola Harri Oskar Lohja
Bergström Samuli Markus
Eriksson Sami Seppo Ilmari Van
taa
Iso-Anttila Lari Antero Kauniai
nen
Isotalo Ossi Pekka
Korpiniemi Antti Matti Sipoo
Kuusamo Tomi Kalervo Vihti
Kymäläinen Petri Juhani Myrs
kylä
Lundström Jon Anders Mattias 
Raasepori
Löv Joel Mikael Helsinki
Naukkarinen Rainer Espoo
Nordström Tero Mikael Tuusula
Ojasti Jari Pekka Kirkkonummi
Pasuri Osmo Vilho Vihti
Ratia Tuomo Antero Raasepori
Rautiainen Vesa Kalle Antero
Saarnivaara Pete Samuli Espoo
Salomäki Lauri Niklas
Stranden Teo Mauno Järvenpää
Telkki Tuomas Petteri Espoo
Tiltti Samu Petteri Tuusula
Tuomainen Mika Harri Juhani 
Kirkkonummi
Vesalainen Lassi Tapio Johannes 
Vantaa

Sotilasarvoon: PURSIMIES
Hietala Toni Petteri Lohja
Honkala Tuomas Antero Hel
sinki
Hämäläinen Timo Sakari Espoo
Klén Rami Valtteri Helsinki
Kyröhonka Jussi Pekka Helsinki
Muranen Sami Veikko Aleksan
teri Lohja
Stenberg Johan Markus Vantaa
Tomperi Mikko Sakari Nurmi
järvi

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ahlgren Tom Christer
Ahlstrand Kaarlo Klaus Albert 
Kirkkonummi
Aho Matti Pekka Järvenpää
Erämaa Marko Mikael
Forslund Fredrik Wilhelm 
Loviisa
Godenhjelm Carl Alexander 
Sebastian Espoo
Hakanpää Lauri-Antero Espoo
Harhanen Antti Oskari Espoo
Heimonen Matti Heikki Helsinki
Hellstén Aki Santtu Kalervo 

Nurmijärvi
Henriksson Pekka Anton Espoo
Hiittensuo Ilkka Kalervo Tuusula
Huhtela Jussi Antero Helsinki
Hyvärinen Jarkko Samuli Hel
sinki
Hämäläinen Jari Juhani Lohja
Jakonen Mikko Olavi Espoo
Jokinen Christian Arved Jorma
Jokinen Jarno Antero Espoo
Järvinen Jari Henrik Nurmijärvi
Kajava Jukka Sakari Helsinki
Kallonen Kaarina Emma Vantaa
Kantola Heikki Ahti Espoo
Karvonen Juha Mikael Helsinki
Klapuri Jussa Antti Juhana Espoo
Koskela Henri Markus Olavi 
Tuusula
Koskela Matti Johannes Nurmi
järvi
Koskinen Mikko Juhani Helsinki
Kriikku Marjut Eveliina Helsinki
Kuismin Matti Elias Helsinki
Kuokkanen Harri Antero Johan
nes Espoo
Kuosmanen Janne Mikael Lohja
Laavisto Perttu Sakari Helsinki
Lahtinen Matti Juhani Helsinki
Laine Marko Petri Ulkomaat
Lehtinen Jarkko Vesa Einar Vihti
Lehto Jyrki Kullervo Porvoo
Leskinen Martti Johannes 
Kerava
Linnas Ilkka Juhani Helsinki
Liukkala Jaakko Johannes Vantaa
Lopperi Jami Joonas Helsinki
Luojus Raine Herman Tuusula
Luoma Marko Tapani Espoo
Malmi Ilkka Timo Olavi Vantaa
Malmi Jaakko Tapio Helsinki
Martinpelto Timo Tapani Hyvin
kää
Miiluvaara Jukka Antero Vantaa
Mikkola Mervi Johanna Helsinki
Mäenpää Ville Kalervo Hyvinkää
Neva Ville Juhani Espoo
Nieminen Mikko Ilmari Helsinki
Nikkilä Mika Juhani Helsinki
Nissinen Jaakko Viljami Helsinki
Onniselkä Hannu Mikael Järven
pää
Paltto Oula-Lo Joseph Vantaa
Parkko Esa Markku Espoo
Partanen Valtteri Matias Hel
sinki
Perkiö Pekka Tapani Helsinki
Pesonen Antti Seppo Helsinki
Piirainen Marko Kalevi Porvoo
Piispanen Osmo Pekka Helsinki
Pitkänen Mika Pekka Espoo
Porthan Kari Pekka Nurmijärvi
Rakshit Sami Ville Kerava
Rusanen Sami Arto Juhani
Ruusula Pekka Kalevi Helsinki
Ryhänen Mattias Alexander 
Kirkkonummi
Rämö Jussi Henrik Hyvinkää
Saarenpää Mika Mikko Vantaa
Salmi Lauri Tapani Helsinki
Salmi Timo Mikael
Santos Eeva-Leena Matilda Hel
sinki
Savolainen Matti Lassinpoika 
Espoo
Siikanen Risto Oskari Espoo
Skogström Lasse Juhani Espoo
Somppi Joonas Juhani Helsinki
Soppi Teemu Tapani Helsinki
Sorvari Teemu Tapani Lohja
Strandberg Juha Petri Helsinki
Suontakanen Teppo Ilari Kirkko
nummi
Sääski Ville Petteri Helsinki
Taipale Eero-Sakari Espoo
Tiilikainen Reijo Tapio Vantaa
Tolvanen Simo Antti Helsinki
Tomperi Hannu Pekka Espoo
Turkki Jari Matti Porvoo
Turkulainen Anssi Antero Van
taa
Turunen Samppa Olavi Espoo
Ulvila Ville Samuli Vantaa
Vainio Lauri Johannes Kristian 
Helsinki

Yliluutnantit Pekka Uskonen ja Ossi Ikonen.

Markus Liesalho (oik) sai Suomen Leijonan ansioristin HELRESP:n pj Timo 
Soiniselta..
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Valtonen Aki-Pekka Juhani Van-
taa

Valtonen Ville Juhana Helsinki
Viitanen Tomi Henrik Espoo
Vuorinen Teemu Samuli Helsinki
Vuorio Tomi Kalervo Lohja
Vänttinen Marcus Lars Mikael 
Porvoo
Yli-Paavola Jani Juhani Espoo
Ylisaukko-oja Petri Tuomas Hel
sinki
Özdemir	Ekim	Oscar	Sebastian	
Espoo

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Eriksson Jan Einar Lohja
Höglund Henrik Bernhard Espoo
Lindholm Joakim Lennart Hel
sinki
Listeranta Pasi Juhana Espoo
Peltoniemi Pyry Anton Espoo
Saarikko Janne Juhani Espoo
Tuovinen Anssi Tapani Helsinki
Vikström Arttu-Pekka Helsinki

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Aaltonen Tomi Anselmi Helsinki
Aro Sami Markus Tapani Hel
sinki
Brandwijk Matias Sebastian 
Espoo
Eriksson Kenneth Mikael Kirk
konummi
Halminen Jarkko Santeri Hel
sinki
Harju Pekka Oskari Helsinki
Hautala Janne Matias Espoo
Heikkilä Toni Juho Antero Espoo
Helisma Jarno Kalevi Vantaa
Herlin Karl Staffan Espoo
Hermiö Joni Olavi Kristian 
Kerava
Hietala Janne Petteri Nurmijärvi
Hiltunen Jyri Ilmari Porvoo
Hirvonen Juha Tapani Vantaa
Holm Matti Oskari Helsinki
Honkanen Henri Markus Hel
sinki
Huhtiniemi Toni Elias Julius 
Helsinki
Huittinen Kalle Tuomas Espoo
Hujanen Mikko Matias Vantaa
Hyvärinen Kimmo Kai Vantaa
Igonen Andrei Sipoo
Jalkanen Jussi Taneli Espoo
Jokela Karl Markus Helsinki
Jokinen Ramil Tarik Järvenpää
Jordman Henri Mikael Vantaa
Juujärvi Janne Kullervo Helsinki
Jämsä Iris Mirjam Johanna Hel
sinki

Järvenpää Jari Petteri Helsinki
Kallio Ari Valtteri Nurmijärvi
Kananen Ilari Ensio Järvenpää
Kanerva Risto Juhani Helsinki
Kangas Kari Johannes Lohja
Karhunen Ville Aleksi Porvoo
Karjalainen Antti Juhani Vantaa
Karjalainen Heikki Hannes Olavi 
spoo
Kaski Antti Petteri Helsinki
Kaverinen Petri Sakari Vantaa
Kettula Teemu Pyry Pekka Hel
sinki
Kiiskinen Olli Tapio Vantaa
Kilpirinne Otto-Eemeli Askola
Kilpiäinen Eetu Eino Ilmari 
Hyvinkää
King Mika Juhani Helsinki
Kirjavainen Antti Juhani Vantaa
Kirjavainen Jouni Petteri Kirkko
nummi
Kivisilta Ilkka Esko Juhani Van
taa
Kleemola Mika Tapio Espoo
Koivukangas Tapani Vantaa
Kokkonen Kimmo Antti Johan
nes Vantaa
Koljonen Miika Kristian Espoo
Komulainen Tuomas Pekka Nur
mijärvi
Kontiainen Ville Aleksi Vantaa
Koskinen Mika Kalle Kristian 
Espoo
Kurvinen Veli Pekka Eerik Espoo
Kuusisto Jukka Aarne Kalevi 
Helsinki
Kyllönen Ville Juhani Espoo
Kytöjoki Jani Tapani Espoo
Kyyrä Jorma Juhani Helsinki
Kärki Juha Aleksi Helsinki
Laaksonen Mikko Ilmari Hel
sinki
Laapotti Sampsa Matti Samuli 
Espoo
Lagerwall Teo Christian Espoo
Laine Henri Tatu Tapani Hel
sinki
Laisi Pekka Tapani Helsinki
Larinkoski Tatu Luukas Helsinki
Laurén Janette Mira Amanda 
Helsinki
Liedes Artturi Aarne Johannes 
Helsinki
Lindström Jarmo Alarik Hyvin
kää
Linna Jani Petri Mikael Vantaa
Linnapuomi Elia Olavi Imma
nuel Kerava
Lipsanen Justus Jalmari Helsinki
Luoma Antti Antero Tuusula
Löppönen Antti Pekka Johannes 

Kerava
Mattila Satu Anniina Hyvinkää
Mickos Christian Sebastian Hel
sinki
Miettinen Mauri Aapo Tapani 
Tuusula
Moilanen Sami Juhani Vantaa
Montonen Juha Tapani Espoo
Mujunen Kevin Kalevi Mäntsälä
Myllymäki Juha Pekka Kerava
Mörä Mikko Eero Johannes Hel
sinki
Nieminen Matti Helmer Helsinki
Niininen Jarmo Mikael Espoo
Nikkinen Antti Julle Mikael 
Espoo
Norri Eero Ilkka Aleksi Helsinki
Nurmi Mika Tapani Hanko
Nyberg Ville Samuli Pertinpoika 
Helsinki
Nyholm Heikki Johannes Hel
sinki
Oikarinen Pasi Veli Petteri Van
taa
Oikarinen Tapio Petteri Helsinki
Oksanen Petri Samuli Helsinki
Onali Harri Erland Helsinki
Pajunen Lassi Tapio Tuusula
Parmala Juha-Pekka Matias Hel
sinki
Pekkala Jemina Mariel Helsinki
Peltonen Kimmo Ensio Helsinki
Pennanen Anne Kaarina Vantaa
Pokkinen Juuso Samuli Helsinki
Porri Lauri Valtteri Helsinki
Puhto Antti Juho Antero Vihti
Pulkkinen Tommi Tapani Kirk
konummi
Punkeri Erik Antti Vihti
Pylkkönen Simo-Ville Santeri 
Helsinki
Rantanen Esa Pekka Juhani Hel
sinki
Rantanen Kalle Aleksi Vantaa
Rantanen Lauri Juho Eemeli 
Karkkila
Rautevaara Arto Tapani Espoo
Rautiainen Markus Werner Hel
sinki
Reilama Risto Eero Olavi Hel
sinki
Reinekari Mikko Pertti Kalevi 
Helsinki
Rintanen Ilkka Lauri Johannes 
Nurmijärvi
Roinila Aleksi Mikko Juhana 
Helsinki
Räsänen Petri Juhani Helsinki
Räsänen Roni Sakari Helsinki
Sadeharju Sanna Meri Tuuli Hel
sinki
Salo Severi Aleksis Helsinki
Savolainen Harri Sakari Kauniai
nen
Savolainen Jukka Pekka Tuusula
Setälä Jaakko Samuli Espoo
Simola Pekka Juhani Helsinki
Soini Kalle-Petri Mikael Järven
pää
Suokas Olli Mikael Helsinki
Suominen Timo Petteri Raase
pori
Sutinen Jussi Heikki Ensio Jär
venpää
Särkelä Kari Tapio Vantaa
Takkunen Juhani Kalevi Helsinki
Tapola Niklas Janne Mikael Hel
sinki
Taupila	Jarno	Mauritz	Hyvinkää
Tikkanen Joonas Viljami Espoo
Tuurela Topi Tapani Kerava
Vaala Jere Johannes Hyvinkää
Valkama Venni Pentti Juhani 
Helsinki
Valtonen Topi Juho Tapio Tuu
sula
Vauhkonen Veli Ilari Helsinki
Veijola Henri Kristian Espoo
Vuorinen Matias Tapio Helsinki
Vuorio Petri Johannes Vantaa
Vuoripuro Jari Osmo Hyvinkää
Wadenström Leif Runar Raase
pori
Weltner Jori Juhani Vantaa

af Hällström Erik Gustav Chris
toffer Espoo
van der Stel Daniel Nicholas 
Vantaa
Ärväs Jesse Oskari Helsinki
Åsten Atte-Bo Helsinki
Öhman Janne Mikael Lappi Hel
sinki
Örri Jyri Antero Vantaa

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ahola Niko Johannes Helsinki
Aro Atte Jussi Taneli Helsinki
Hallman Paul Mortimer Hyvin
kää
Harklin Hannu Tapani Helsinki
Jantunen Jere Petri Pellervo 
Siuntio
Lassila Matti Kalervo Helsinki
Lindroos Mikael Ville Helsinki
Mutanen Erkka Tapio Espoo
Palokas Fredrik Alexander Van
taa
Pulliainen Joona Oskari Helsinki
Saukkonen Pasi Arvo Olavi 
Espoo
Veijalainen Lauri Sakari Helsinki

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ahola Toni Petteri Vantaa
Ahonen Santtu Hannes Aleksi 
Helsinki
Enberg Wilhelm Johan Mikael 
Myrskylä
Espo Risto Mikko Espoo
Fredriksson Mathias Fredrik 
Lapinjärvi
Hakkarainen Tomi Sakari Espoo
Hietaranta Aku Veikko Valtteri 
Espoo
Hildén Timo Marko Pukkila
Häggblom Niklas Emil Gunnar 
Vantaa
Jordberg Tuukka Kasperi Myrs
kylä
Karppinen Nikke Pekka Olavi
Keinänen Ilari Johannes Helsinki
Kukkonen Vesa Olavi Vantaa
Lahtiranta Jarmo Mikael Espoo
Lainonen Mikka Teo Juhana 
Vantaa
Lammi Risto Eemil Helsinki
Lehtoviita Juho Eero Ilmari Hel
sinki
Mastosalo Pertti Juhani Espoo
Meszka	Jan	Kasimir	Nurmijärvi
Nystedt Mikael Carl Johan 
Loviisa
Oikarainen Erik Tapani Nurmi
järvi
Oja Jesper Otto Iivari Helsinki
Perttula Jone Petteri Vantaa
Rantala Olli-Pekka Juhani Hel
sinki
Rantanen Mika Kalevi Askola
Raunio Ari Jorma Sakari Porvoo
Sahlberg Okkotapio Helsinki
Saks Jesse Jonas Kerava
Siitonen Mikael Leevi Edvard
Soininen Mikko Vesa Juhani 
Kerava
Suutari Jesse Petteri Kirkko
nummi
Tammisto Sami Johannes Vantaa
Tokola Jeremias Taneli Mäntsälä
Wollsten Oscar Henri Vantaa

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Koskinen Mika Pekka Helsinki
Lavonen Jari Matti Juhani Tuu
sula
Nuotio Eero Tapio Helsinki

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Aalto Teijo Tauno Tapani Hel
sinki
Ahlholm Tomi August Vantaa
Ahlstedt Jari Pekka Espoo
Ahola Roni Toivo Valdemar Hel
sinki
Akseli Ari Olavi Vihti
Alasaarela Hannu Kalevi Hel
sinki
Alikko Jani Olavi Hyvinkää

Andersson Eric Harry Anton 
Helsinki
Anttila Mikko Juhani Myrskylä
Asunto Arto Kalevi Raasepori
Donner Magnus Jonatan Kirkko
nummi
Ekegren Niklas Valfrid Inkoo
Eskola Jari-Pekka Helsinki
Etelävuori Jukka Tapani Vantaa
Forsström Kristian Henrik 
Mikael Hyvinkää
Haimi Janne Tapani Nurmijärvi
Hallikainen Mikko Antti Tapani 
Helsinki
Harsunen Mikko Tapani Vantaa
Heikkilä Markus Mikael Porvoo
Heimonen Tuomas Mikael 
Hyvinkää
Heliskoski Joni Santeri Espoo
Hietala Jere Olavi Porvoo
Hietanen Tommi Petteri Vantaa
Honkala Markus Tapio Helsinki
Hovi Joonas Tapio Aleksanteri 
Helsinki
Huuskonen Sami Tapani Järven
pää
Hyytiäinen Mikko Armas Vihti
Hämäläinen Mikael Sebastian 
Porvoo
Judén Georg Gunnar Hämeen
linna
Järvinen Jari Tapio Helsinki
Järvinen Mika Petteri Helsinki
Kaarakainen Janne Mikael Van
taa
Kemilä Marko Kimmo Juhani 
Espoo
Keränen Marko Tapani Loviisa
Koivisto Jesse Petteri Helsinki
Konttinen Keijo Tapio Mäntsälä
Korpelainen Timo Matti Nurmi
järvi
Kosunen Tapio Juhani Järvenpää
Kyllönen Olli Ilmari Espoo
Laakso Markku Olavi Vantaa
Lapinharju Jukka Pekka Kerava
Leskinen Waltteri Juhani Espoo
Lindström Jani Markus Helsinki
Luukkonen Erkki Juhani Kerava
Malmström Atte Alpo Olavi 
Helsinki
Matikainen Joni Ilkka Helsinki
Metsi Sami Olavi Helsinki
Muotiala Simo Pekka Kauniai
nen
Mäkipää Aleksi Mikael Jukan
poika Espoo
Nieminen Jarno Soini Tapio Hel
sinki
Nieminen Roope Elmeri Myrs
kylä
Nordblad Carl Christoffer Vidar 
Vantaa
Partanen Jussi-Pekka Helsinki
Rintamäki Timo Juhani Helsinki
Ruuskanen Henri Severi Helsinki
Rönnbäck Janne Pekka Tapio 
Sipoo
Sario Antti Samuli Vantaa
Silvander Jarmo Verneri Lohja
Sinkkonen Ville-Pekka Ilmari 
Helsinki
Sköld Miro Verneri Vantaa
Soivio Ronny Martin Michael 
Helsinki
Stenbäck Henrik Bernhard Hel
sinki
Suhonen Johanna Kaarin Hel
sinki
Torvikoski Ilkka Samuli Espoo
Töhönen Oskar Toivo Helsinki
Uuksulainen Juho-Matti Hen
rikki Järvenpää
Vaara Okko Ilmari Helsinki
Viikari Ville Pertti
Viljakainen Juha Ilmari Helsinki
Väisänen Otto Antero Espoo

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Hindsberg Rainer Bror Mikael 
Helsinki
Jokela Juha-Pekka Helsinki
Latvalahti Matti Tapani Vantaa

Ylivääpeli Riku Keskisaari.
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Uusi 100 metrin kiväärirata Pohjois-Espooseen
Teksti ja kuvat: Ville Maijanen

Espoon Ampumaratayhdistyk-
sen ylläpitämälle Lahnuksen 
ampumaradalle avattiin 
kesäkuun alussa käyttöön uusi 
100 metrin kiväärirata. Hanke 
pitää sisällään uusia teknisiä 
ratkaisuja niin laukausmelun 
vaimentamiseen kuin luotien 
talteenottoon liittyen.

Uusi ampumaratalaki astui voimaan 
1.12.2015. Sen johdosta tarvitaan 
ampumaratojen rakentamista ja 
kunnossapitoa varten entistä tar-
kempi käytännön ohjeistus. Luotien 
talteen ottaminen tulee olemaan – 
ja on jo nyt ympäristölupavaatimus-
ten takia – sekä uusien että vanho-
jen ampumaratojen osalla keskeisiä 
tehtäviä. Ammutut luodit on pyrit-

tävä ottamaan luottavasti talteen, 
jotta luotien sisältämä lyijy ei pääse 
vaikuttamaan maaperään. Luotien 
keräämiseen on nykyisillä radoilla 
erilaisia ja epäyhtenäisiä ratkaisuja. 
Espoon Ampumaratayhdistyksen 
vetämällä Ampumaradan luodin-

keräilyn järjestäminen BAT-peri-
aatteella merikonttiratkaisussa –
hankkeella on tavoitteena kehittää 
luotettava, turvallinen ja kustan-
nustehokas ratkaisu luotien talteen 
ottamiseksi valtakunnallisestikin 
kaikilla ampumaradoilla vapaas-
ti hyödynnettäväksi. Vuonna 2015 
kehitettiin luodinkeräysratkaisu 
pienoiskaliiperisille (.22) aseille ja 
kuluvan vuoden kevään aikana ra-
kennettiin korkeapainekivääreille 
soveltuva kumigranulaatin käyttöön 
perustuva väliaineluotiloukkurat-
kaisu luotien pysäyttämiseksi.
Uusi 100 metrin kiväärirata tarvitsi 
lisäksi melua vaimentavan ampu-
makatoksen, jotta laukausmeluar-
vot saataisiin alle ympäristölupa-
ehtojen 65 db. Tähän tarkoitukseen 
hankittiin vanha kevyen liikenteen 
alikulkutunneli. Tämä 6 mm seinä-
vahvuudella oleva 18 metriä pitkä 
terästunneli sisustettiin ampuma-
huoneella ja erillisellä suupamauk-
sen melunvaimennusosalla. Am-
pumatila ja melunvaimennusosa 

päällystet-
tiin akus-
tovillalla ja 
luodin ulos-
lentoaukot 
päätyseinäs-
sä minimoi-
tiin. Putken 
ympärille on 
asennettu 
paksu maa-
kerros. 
Jotta am-
munta ja 
kohdistami-
nen sujuvat tehokkaasti, luodinke-
räyskontti varustettiin Megalinkin 
elektronisella taululaitteella, jolloin 
tauluilla ei tarvitse ammuntojen ai-
kana käydä olleenkaan, vaan ampu-
ja näkee osumat vieressään olevalta 
nelivärinäytöltä. Sama järjestelmä 
on ollut viereisellä hirviradalla käy-
tössä jo vuodesta 2013.
Teknisten mittausten perusteella 
voidaan todeta että tunnelirakenne 
toimii erinomaisen hyvin suupa-
mauksen vaimentamiseen sivu- ja 
takasektoreissa. Ampumasuuntaan 
jää vaikuttamaan luodin yliäänipa-
maus, jota pyritään hallitsemaan 
ampumaradan koko pituudelle ulot-
tuvilla sivuvalleilla. Vallit parantavat 
turvallisuutta ja alentavat osaltaan 
merkittävästi lähiympäristön ääni-
tasoja.
Luodit keräävä merikonttiratkaisu 
on hiljainen ja se pysäyttää luodit 
kokonaisina, jolloin sirpaleiden sekä 
lyijypölyn muodostuminen estyy. 
Katettuun ja maasta irti olevaan 
konttiin eivät pääse sadevesi taikka 
lumi, joka takaa sen ettei maaperän 
pilaantuminen edes teoriassa ole 
mahdollista.

Lahnuksen ampumaradan aukiolo-
ajat ja muut tiedot löytyvät osoit-
teesta espoonampumarata.fi

Merikonttiin rakennettu luotiloukku pysäyttää luodit kokonaisina.

Maalla peitetty ampumahuone, taustalla siintää maalikontti.

Melua vaimentava ampumakatos.

Näkymä ampumahuoneesta.

Aluetoimiston päällikön puhe ylennystilaisuudessa
Herra Eversti, Hyvät ylennettä-
vät, Arvoisat kutsuvieraat, hyvät 
naiset ja miehet. 
 Minulla on ilo toivottaa tei-
dät tervetulleiksi tähän Uuden-
maan Aluetoimiston ylennysti-
laisuuteen. 
 Parhaimmat Onnittelut Teille 
Arvon reserviläiset 4.6. ylennyk-
sestänne. Ylennys on saavutus, 
jonka olette ansainneet tekemäs-
tänne työstä isänmaamme eteen. 
 Arvoisat Reserviläiset, 
Te edustatte maamme varautu-
misesta, valmiudesta ja tarvit-
taessa puolustamisesta vastaa-
via joukkoja ja esikuntia sekä 
viranomaisia ja yritysmaailmaa. 
Yhteisenä päämääränä meillä 
kaikille on yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen turvaaminen 
kaikissa oloissa, kansalaisten 
elinmahdollisuuksien turvaami-
nen ja itsenäisyyden säilyttämi-
nen. 
 Te ylennetyt olette viime 
vuosina olleet edistämässä Suo-
men puolustusvoimien sekä yh-
teiskunnan normaaliolojen häi-
riötilanteiden ja poikkeusolojen 
suorituskykyä monissa toiminta-
muodoissa. Suurkiitos teille teh-
dystä työstä.
 Hyvä Juhlayleisö,
Puolustusvoimien päätehtävänä 
on Suomen sotilaallinen puolus-
taminen. Puolustushallinnossa 
tehtiin vuodenvaihteessa 2014-15 

puolustusvoimauudistus, minkä 
kokonaispäämääränä oli saadun 
poliittisen ohjauksen mukaisesti 
puolustusvoimat, joilla on edel-
lytykset suorittaa tehtävänsä 
myös 2020-luvulla. 
Puolustusvoimauudistuksen kes-
keisin tavoite oli ylläpitää uskot-
tavaa ennaltaehkäisy- ja torjun-
takykyä myös tulevaisuudessa. 
Tavoitteena oli, että puolustus-
voimat on tulevaisuudessakin 
”soiva peli” - kuten puolustus-
voimissa on tänä päivänä tapana 
sanoa.
 Muutoksen valmistelut käyn-
nistyivät yli neljä vuotta sitten 
kevättalvella ja vuoden 2014 syk-
syn aikana toteutettiin loputkin 
toimenpiteet siten, että  vuoden-
vaihteessa puolustusvoimat  oli-
vat suunnitellulla tavalla uudessa 
kokoonpanossa.
 Keskeisiä ulospäin näkyviä 
muutoksia täällä meidän alueel-
lamme oli sotilasläänin lakkaut-
taminen ja pääosan sen tehtävi-
en siirtyminen Kaartin Jääkäri-
rykmentille.
 Myös  kolme aluetoimistoa 
Uudenmaan maakunnassa lak-
kautettiin ja perustettiin yksi 
uusi, joka vastaa koko Uuden-
maan maakunnan asevelvolli-
suusasioiden hoidosta. Tuon 
aluetoimiston nimi on Uuden-
maan aluetoimisto. Se kuuluu 
Kaartin Jääkärirykmentin

organisaatioon ja se toimii Hel-
singin Lauttasaaressa entisen 
Etelä-Suomen sotilasläänin esi-
kunnan tiloissa. 
 On hyvä myös muistaa, ettei 
puolustuskyvyn ylläpito ole ol-
lut eikä ole tulevaisuudessakaan 
pelkästään supistamista. Uskot-
tava kansallinen puolustuskyky 
edellyttää elämistä ajan kehityk-
sen mukana. Yleinen asevelvol-
lisuus on itsenäisyytemme, kan-
sallisen maanpuolustuksemme ja 
maanpuolustustahtomme perus-
kivi. 
 Yksi puolustusvoimien mah-
dollisuuksista ja vahvuustekijöis-
tä on suomalaisuuteen kuuluva 
korkea koulutustaso ja osaami-
nen. Yleisen asevelvollisuuden 
kautta muodostuva osaava re-
servi ammattitaitoisen palkatun 
henkilöstön kanssa muodostaa 
voimavaran, jota muilla järjes-
telyillä ei olisi yhtä kustannuste-
hokkaasti luotavissa. 
Koulutetun ja osaavan reservin 
merkitys on edelleenkin arvonsa 
säilyttävä ja välttämätön perusta 
poikkeusolojen valmiudelle. 
  Hyvät Kuulijat, Tahtomme 
maamme puolustamiseen ilme-
nee veteraanisukupolvien pe-
rinteen kunnioittamisena, kor-
keana maanpuolustustahtona ja 
vahvana sitoutumisena vapaaeh-
toiseen maanpuolustustyöhön. 
Veteraanisukupolvien tekemä 

työ ja meille jättämä isänmaan 
puolustamisen perinne elää en-
tistä voimakkaampana. Ketjun ei 
pidä päästä tulevaisuudessakaan 
katkeamaan. Toivon, että myös 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen ketju kestää.
 Hyvä Juhlayleisö,
On selvää, että uudessakin jär-
jestelmässä turvataan puolustus-
voimien ja muun yhteiskunnan 
läheinen yhteistyö ja aivan eri-
tyisesti puolustusvoimien tiiviit 
yhteydet reserviin ja muihin vi-
ranomaisiin. 
 Arvoisat sidosryhmiemme 
edustajat, parhaimmat kiitokset 

teille niin Uudenmaan Aluetoi-
miston kuin omastakin puoles-
tani sujuvasta yhteistyöstä ja 
saamastamme tuesta kuluneen 
vuoden aikana. Ilman teidän tu-
kea ja yhteistoimintaa ei meillä 
olisi onnistumismahdollisuuksia. 
 Arvoisat ylennetyt reserviläi-
set,
Saamanne ylennys on ansaittu. 
Kiitän teitä erityisen ansiokkaas-
ta työstänne ja antamastanne tu-
esta maanpuolustuksen hyväk-
si. Onnittelen teitä vielä kerran 
ylennyksenne johdosta. 

Evl Juho Raulo

Kaartin komentaja eversti Ahti Kurvinen onnittelee alik Pertti Mastosaloa.
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Puolustusministeri vieraili 
lukiolaisen turvakurssilla
Teksti: Juha Stark

Kuvat: Tomi Auersalmi

Puolustusministeri Jussi Niinistö 
vieraili Santahaminassa lukiolaisten 
turvakurssilla. Ministeri Niinistöä 
kiinnosti erityisesti kurssin moni-
puolinen ohjelma ja kurssilla ollei-
den tyttöjen suuri määrä. Kevään 
2016 maastoviikonloppu järjestet-
tiin 22.–24.4. ja syksyn kurssi to-
teutetaan Santahaminassa lokakuun 
lopussa. Kevään kurssilla harjoituk-

sen johtajina toimivat Anne Salmia 
ja Mari Riekkinen, jotka molemmat 
ovat olleet aikoinaan kurssilaisina 
lukiolaisen turvakurssilla, sitten 
suorittaneet naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen ja palanneet ase-
palveluksen jälkeen kurssille kou-
luttajiksi ja toimihenkilöiksi. Useat 
naispuoliset kurssilaiset hakevat 
kurssin jälkeen seuraaville kursseil-
le apukouluttajiksi ja lukion jälkeen 
naisten vapaaehtoiseen asepalve-
lukseen. Naisten vapaaehtoiseen 

asepalvelukseen haki tänä vuonna 
ennätysmäärä, yhteensä 842 naista.
 Lukiolaisen turvakurssi on 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) organisoima lukion yhteis-
kuntaopin soveltava kurssi. Valta-
kunnallisen opetussuunnitelman 
(2005) aihekokonaisuuksista kurssi 
soveltuu hyvin hyvinvointi ja turval-
lisuus –teeman alle. Kurssiin kuu-
luu neljä luentoiltaa ja Santahami-
nan maastoviikonloppu, joka kestää 
perjantaista sunnuntaihin. 
 Kurssin tarkoitus on antaa 
opiskelijalle teoriatietojen lisäksi 
käytännön oppia turvallisuudesta 
sekä turvallisuuspolitiikasta ja siinä 
toimijoista. Kurssin tavoitteena on, 
että opiskelija saa perustiedot Suo-
men turvallisuuspolitiikasta ja sen 
toimijoista, tutustuu turvallisuuden 
alalla toimiviin viranomaisiin ja jär-

jestöihin mm. meripelastukseen, 
pelastustoimeen, poliisiin, tulliin, 
rajavartiolaitokseen tai puolustus-
voimiin. Opiskelijat osallistuvat 
harjoituksiin, joissa saa selviytymis-
taitoja sekä luonnossa liikkumiseen 
että arkielämään. Opiskelijat saavat 
valmiuksia fyysiseen ja henkiseen 
uhkaan ja kestämiseen sekä pohti-
vat muuttuvan maailman uusia uh-
kakuvia, mm. ympäristön muutok-
sia ja terrorismia.
 Maastoviikonlopun kokonais-
kapasiteetti on ollut viime vuosina 
240 oppilasta. Kurssin suosio on 
ollut todella kova, ja kaikki haluk-
kaat eivät ole mahtuneet mukaan 
kurssille. Molemmille vuoden 2015 
turvakursseille hakijoita oli noin 
600 oppilasta ja keväälläkin moni 
opiskelija jäi ilman kurssipaikkaa. 
Hakijoista pääosa on ollut nuoria 

naisia ja kursseille on valittu vuosit-
tain noin 200 naista per kurssi.
 Koulujen rehtorit ovat useaan 
otteeseen kehuneet kurssitarjontaa. 
Lukiolaisen turvakurssi on loistava 
lisä koulujen niukkoihin resurssei-
hin. Se ei vie juurikaan tunteja ope-
tukselta, koska luennot ovat iltaisin 
ja maastossa harjoitellaan viikon-
loppuna. Tämä ei myöskään mak-
sa kouluille ja opiskelijoille mitään 
vaan rahoituksesta vastaavat Kaar-
tin jääkärirykmentti ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys, joka saa rahoi-
tusta kurssiin URLUS-säätiöltä.

Rajavartiolaitos esitteli lukiolaisille omaa partiokalustoaan.

Lukiolaiset nukkuivat yhden yön puolijoukkueteltoissa.
Puolustusministeri Jussi Niinistö ja harjoituksen johtaja Anne salmi tarkas-
tavat lukiolaisten teltan pystytystä

Lukiolaiset pääsivät Pasin kyytiin.
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Baltic Sea Shooting Cup 2016 – 
Toisena toistamiseen
Teksti ja kuvat: Timo Soininen

Perinteinen Baltic Sea Shooting 
Cup järjestettiin tänä vuonna Liet-
tuassa Kaunasin liepeillä sisäminis-
teriön ampumaradalla. Suomesta 
osallistui nelimiehinen kilpailu-

joukkue: Jari Hartman, Max Käär, 
Teemu Potkonen ja Aki Virtanen. 
Seppo Siimeslehto toimi joukku-
een valmentajana ja Timo Soininen 
joukkueen johtajana. Paikalla oli 
Liettuan joukkueen lisäksi myös 
Viron ja Latvian joukkueet. Ruotsin 

joukkueen matka oli estynyt talou-
dellisista syistä ja Tanskan osallis-
tuminen estyi NATOn harjoitussu-
man takia.
 Aseina oli paikalliset Glock 17 
pistoolit, Heckler&Koch MR308 
puoliautomaattikiväärit ja niin ikää 
.308 kaliiberiset pulttilukkokiväärit. 
Kaikki aseet rautatähtäimin. Rasteja 
oli yksi per asetyyppi, mikä tuntui 
useimmista ampujista hieman vä-
hältä. Muuten ne olivat vaihtelevia 
ja hyvin suunniteltuja. Jokaisella 
rastilla oli liikettä, pulttilukko kivää-
rinkin kanssa ammuttiin aikaa vas-
taan ja vaihdettiin ampuma-asentoa 
Tämä sopi suomalaisille hyvin. Pis-
toolirastin kaatuvat pleitit yhdes-
sä Glockin peruslaukaisun kanssa 
tuottivat meille jonkin verran lisä-
laukauksia. 
 Rata-alue oli siisti ja kilpailun 
aikainen kenttälounas oli hyvin jär-
jestetty. Ase-esittelyt ja kilpailun 
alkupuhuttelu, sekä palkintojenja-
ko pidettiin Kaunasin kaupungissa 
vanhassa ja vaikuttavassa upseerien 
talossa. Kilpailun voitti Viro 14 pis-
teen erolla joukkueeseemme. Liet-

tua tuli kolmanneksi. Teemu Potko-
nen palkittiin parhaana ampujana, 
joten 14 pisteen ero voittajiin kapeni 
entisestään. Ensi vuonna pidetään 

90-vuotiskilpailu Tallinnassa. Sil-
loin lienee asiallista tuoda lintukier-
topalkinto kotiin!

Reserviläisistä henkilöstöä Helsingin 
metroväestönsuojiin
Teksti ja kuvat: Juha Jouppi

Näinä päivinä monia reserviläisiä 
askarruttaa oma tehtävä poikke-
usoloissa, ja sodanajan joukkojen 
pienennyttyä yhä useammalla ei ole 
niissä sijoitusta. Isänmaan hyväksi 
voi kuitenkin toimia muillakin ta-
voin. Osana Helsingin reserviläisten 
työtä yhteiskuntamme kriiseihin ja 
poikkeusoloihin varautumisen pa-
rantamiseksi on käynnissä pilotti-
hanke reserviläisten sijoittamiseksi 
metro-väestönsuojien henkilöstöksi.
Helsingin metrolinjan asemat toi-
mivat tarvittaessa väestönsuojina. 
Suojien käyttökuntoon laitossa ja 
käytössä on monenlaista tehtävää 
suojatekniikan hoidosta ihmisten 
vastaanottoon, puhdistamiseen ja 
ohjaamiseen. 
 Väestönsuojien käyttöhenki-
löstön on takavuosina suunniteltu 
irrottautuvan tehtävään normaa-
leista töistään Helsingin kaupungin 
yksiköissä. Nykyään resursointi ei 
onnistu samalla tavoin, kun näitäkin 
yksiköitä on vuosien aikana tehok-
kuuden nimissä pienennetyt ja kau-
pungin töitä ulkoistettu alihankki-
joille. Apu löytyy asiasta kiinnostu-
neista vapaaehtoisista reserviläisistä 
tai siviilikansalaisista.
 Maanpuolustuskoulutus MPK 
on sopinut yhteistyöstä Helsingin 
kaupungin Liikennelaitoksen ja Pe-
lastuslaitoksen kanssa henkilöstön 
rekrytoimiseksi ja kouluttamiseksi 
metro-väestönsuojiin. Asian jär-
jestämiseksi käytännössä on 2014 
pantu alulle Metro-VSS-RES-pilot-
tihanke, jonka tuloksena on helmi-
kuussa 2016 järjestetty ensimmäi-
nen johdantokurssi asiasta kiinnos
tuneille. 

Hankkeessa rakennetaan kurssi-
kokonaisuus, jonka tavoitteena on 
kouluttaa ensin osaavia reserviläi-
siä HKL:lle metro-väestönsuojien 
tehtäviin sijoitettaviksi ja lopulta 
Puolustusvoimien joukkotuotannon 
tapaan valmiita yksiköitä niitä hoi-
tamaan.
Seuraavaksi pidetään 17.9.2016 Kal-
liosuojan käyttöhenkilöstön pe-
ruskurssi, joka perehdyttää suojan 
teknisiin laitteisiin. Johdantokurs-
sin käymisestä on hyötyä, mutta se 
ei ole välttämätöntä ennen tekniik-
kakurssia. Kurssi julkaistaan kesä-
kuussa MPK:n järjestelmään ilmoit-
tautumista varten.

Lisätietoja antavat
Kalliosuojan käyttöhenkilöstön pe-
ruskurssin johtaja Sakari Hannula, 
sakari@hannulat.net
Metro-VSS-RES-pilottihankkeen 
vetäjä Juha Jouppi, juha.jouppi@iki.
fi
MPK:n Etelä-Suomen piirin päällik-
kö Timo Mustaniemi, timo.musta-
niemie@mpk.fi

Suomen joukkue keskittyy.

Ammunta käynnissä.
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Helsinkiläispojat Viipuria valtaamassa
Teksti: Göran Lindgren

Viipuri oli sekä suomalaisille 
että viholliselle monella 
tavoin tärkeä kohde. 
Suomalaiset joukot valtasivat 
Moskovan rauhassa luovutetun 
Viipurin takaisin taitavalla 
pihtiliikkeellä elokuun lopussa 
1941. Pohjoisesta ja idästä 
tapahtunut saarrostus merkitsi 
rajuja taisteluja. Lännestä 
suoritettu Viipurinlahden ylitse 
tapahtunut hyökkäys sen sijaan 
yllätti vihollisen täysin, ja vasta 
Viipurin eteläpuolella nämä län-
nestä saarrostavat suomalaiset 
joutuivat ankariin taisteluihin. 
Varsinainen kaupunki saatiin 
haltuun käytännössä taiste-
lutta. Taistelujen päätyttyä 
suomalaiset saivat Viipurista 
etelään sijaitsevilta Porlammin 
aukeilta valtavan sotasaaliin ja 
runsaasti sotavankeja, mutta 
vihollisen miehistön pääosa 
pääsi pakenemaan metsien 
kautta.

Kannaksen takaisinvaltaus 
käynnistyy
Viipurin valtausoperaatio oli osa 
Karjalan kannaksen takaisinval-
tausta. Hyökkäystä Kannakselle 
oli lykätty muun muassa siksi, että 
Laatokan pohjoispuolella tapahtuva 
hyökkäys edistyessään ehtisi sulkea 
pois Kannaksen operaatioon siltä 
suunalta kohdistuvan sivustauhan. 
Hyökkäys alkoi 1.8.1941 käynnisty-
neellä Itä-Kannaksen valtauksella, 
josta vastasi kenraalilmajuri Taavet-
ti Laatikaisen II Armeijakunta. 
 Länsi-Kannaksen valtaus alkoi 
IV Armeijakunnan voimin vasta 
21.8., koska Päämaja halusi saksa-
laisten ensin pääsevän mahdolli-
simman lähelle Leningradia ja si-
ten sitovan puna-armeijan voimia 
Suomenlahden eteläpuolella. Näin 
laskettiin säästettävän suomalaista 
verta. 
 IV Armeijakuntaa komensi 
kenraaliluutnantti Lennart Oesch 
esikuntapäällikkönään eversti Valo 
Nihtilä. Armeijakuntaan kuului kol-
me divisioonaa, eversti Einar Vih-
man 12. D, eversti Kaarlo Viljasen 4. 
D ja eversti Claes Winellin 8. D. 

Valtaajat
Vihman 12. Divisioona perustet-
tiin 18.6.1941 alkaneessa armeijam-
me liikekannallepanossa pääosin 
Helsingin alueelta. Perustamisesta 
vastasivat Helsingin sotilaslääni ja 
Helsingin suojeluskuntapiiri. Divi-
sioonan kantajoukoksi tuli välira-
han aikainen kaksipataljoonainen 
vakinaisen väen joukko, 3. Prikaati, 
jonka miehistö oli suorittamassa 
asevelvollisuuttaan, nykytermein 
varusmiespalvelustaan. Prikaatista 
tuli Jalkaväkirykmentti 3, kun siihen 
liitettiin Pakinkylän-Tuomarilan 
alueella perustettu reserviläisjouk-
ko, josta tuli rykmentin III Pataljoo-
na. 

 JR 3:n lisäksi perustettiin divi-
sioonaan kaksi puhdasta reservi-
läisrykmenttiä, JR 26, jatkosodan 
”Ässärykmentti” ja JR 47, sittemmin 
”Vallilan rykmenttinä” tunnettu. 
Helsingin suojeluskuntapiiri pe-
rusti JR 26:n Toukolan ja Käpylän 
alueella ja Helsingin ja Pohjois-Uu-
denmaan suojeluskuntapiirit JR 47:n 
Oulunkylän, Malmin ja Orimattilan 
alueilla. Näiden kolmen jalkaväki-
rykmentin lisäksi Helsingin suoje-
luskuntapiiri perusti divisioonaan 
Kevytosasto 1:n Kulosaaren alueella. 
 Divisioonan tykistöksi tulivat 
Kenttätykistörykmentti 7 ja Raskas-
patteristo 23. KTR 7 oli osaksi kaa-
derijoukko eli vakinaisen väen jouk-
ko, jonka miehistö oli suorittamassa 
varusmiespalvelustaan. Sen reservi-
läisosat perusti Helsingin suojelus-
kuntapiiri Herttoniemen, Marjanie-
men ja Mellunkylän alueilla. Rask.
Psto 23 oli Pohjois-Uudenmaan 
suojeluskuntapiirin Hausjärvellä 
perustama reserviläipatteristo. Näi-
den joukkojen lisäksi divisioonaan 
kuuluivat Ruskeasuolla perustettu 
Pioneeripataljoona 27 sekä Munk-
kiniemessä perustettu Viestipatal-
joona 22. Nämä molemmat perusti 
Helsingin suojeluskuntapiiri.

Alku menikin hyvin
IV Armeijakunnan hyökkäys me-
nestyi alkuun hyvin, sillä vihollisen 
oli, Itä-Kannaksen tilanteen kehi-
tyttyä sille epäedulliseksi, vetäydyt-
tävä Kannakselle Moskovan rauhan 
rajan taaksen rakennetuista lujista 
asemistaan lähes taistelutta. 23.8.41 
avautui mahdollisuus valmistautua 
oloissamme ainutlaatuiseen ope-
raatioon, Viipurinlahden ylitykseen. 
Alunperin tähän mahdollisuuteen ei 
oltu uskottu eikä ylimenoa siksi oltu 
tarkemmin suunniteltu. Hätäisesti 
suunniteltu operaatio onnistuikin 
sitten 24.-25.8. enemmän vihollisen 
passiivisuudesta ja kyvyttömyydestä 
kuin hyvästä suunnittelusta ja to-
teutuksesta johtuen. 
 8. Divisioonan suorittaman yli-
menon lopputulos oli kuitenkin 
koko Kannaksen valtauksen kannal-
ta niin merkittävä, että toteuttaja, 
eversti Winell sai siitä Päämajan-
kin erityistä kiitosta. Paremmalla 
ennakkosuunnittelulla olisi mah-
dollisesti saatu myös suurempi osa 
vihollisen elävästä voimasta saarre-
tuksi. 

JR 26 valmistautuu
Jatkosodan Ässä-rykmentti, Jalka-
väkirykmentti 26 siirtyi perustami-
sen jälkeen ensin Miehikkälään jo 
vuoden verran rakenteilla olleeseen 
Salpa-asemaan, missä se osallistui 
aseman varustelutöihin. Aika ja-
kaantui lapiohommien ja harjoitte-
lun kesken. 1.7. 1941 se siirtyi ensin 
jalkamarssilla Taavettiin ja sieltä ju-
nalla Joutsenoon. Marssi Miehikkä-
lästä Taavettiin oli tottumattomille 
miehille ankara koettelemus. 
 Joutsenossa rykmentti asettui 
talvisodan rauhan rajan tuntumaan  
Suokumaanjärven maisemiin aluksi 
puolustusryhmitykseen.  Suoku-
maanjärven itäpää oli Neuvostolii-
ton puolella. Olo oli osin rauhan-
omaista, osin tiedustelua, partioin-
tia, kahakointia, välillä kiivastakin. 
Tappioitakin tuli jo tässä vaiheessa. 
Ässän tien kronikka kertoo tästä 
vaiheesta seuraavasti: ”Suokumaas-

sa sotaa käytiin, Kesäjärveen dyyk-
kailtiin, heinät tehtiin, Leppälässä 
huilaltiin.” 

Vihdoin liikkeelle
Vihdoin, 21.8. päättyi jo puudutta-
vaksi käynyt olo puolustusryhmi-
tyksessä, ja Ässä-rykmentti lähti 
osana 12. Divisioonaa hyökkäämään 
Länsi-Kannaksella. Tavoitteena oli 
alkuun Viipurin valtaus. Kronik-
ka kertoo tästä: ”Enso eldas, slobot 
smiittas Suokumaasta, viivana Ka-
vantsaarell´ katsastettiin, missä pii-
lee iivana.” Tällä viitataan Ässän va-
semmalla puolella tapahtuneeseen 
Enson valtaukseen, jonka jälkeen 
vihollinen irtaantui puolustusase-
mistaan Ässän edestä ja alkoi takaa-
ajo, joka vei rykmentin hiukan eri 
teitä Kavantsaareen. Siellä rykment-
ti jakaantui niin, että osa kävi jatko-
sodan myöhempien, vuoden 1944 
aikaisten taistelujen näyttämöllä 
Ihantalassa pääosan hyökätessä Ka-
risalmen järvikapeikkojen kautta 
Näätälään ja Lyykylään. Vihollisen 
vastarinta oli sitkeää. 

Alistus Tiiaiselle
24.8. rykmentin I Pataljoona alistet-
tiin Kevytprikaati Tiiaiselle, joka oli 
omavaltaisesti  muuttanut käskettyä 
hyökkäyssuuntaansa. Etelä vaihtui 
länneksi tarkoituksena hyökätä suo-
raan Viipuriin. Viipuri oli prikaa-
tin komentajaa, hyökkäyshenkistä 
eversti Matti Tiiaista houkutteleva 
kohde. Matti Tiiainen oli tsaarin 
armeijassa Venäjällä kouluteuksen 
saanut ratsuväkiupseeri, joka oli 
osoittautunut kyvykkääksi komen-
tajaksi Laatokan karjalan mottitais-
teluissa talvisodassa. Everstin poika 
Kai Tiiainen on tämän kirjoittajalle 
kertonut, että isää veti Viipuriin so-
tilaskunnian lisäksi varmaan myös 
se, että everstinna Tiiainen oli Vii-
purista kotoisin. 
  Kun prikaatin hyökkäys kääntyi 

länteen, se törmäsi lähes välittö-
mästi vihollisen vastahyökkäykseen, 
jonka tarkoituksena oli Viipurin 
eteläpuolella katkaista etelään suun-
tautuva hyökkäyskiilamme kahtia. 
Onneksi tuo vihollisen juoni paljas-
tui eversti Tiiaisen omapäisen ope-
raation ansiosta. Seurauksena olivat 
kuitenkin erittäin veriset taistelut, 
kun kaksi hyökkäysryhmityksessä 
olevaa vastapuolta törmäsivät liik-
keessä toisiinsa. Siinä ässäläisiäkin 
tarvittiin avuksi. 
 Näin kronikka: ”Karisalmi, 
Mannikkala, Perojoki, Viipuri. Kar-
husuolla kuulla saatiin sulosävel 
Seiskarin.” Tuolla viimeksimaini-
tulla ilmeisesti viitattiin siihen, että 
lähinnä Viipurista löydettyjen vi-
hollisen asentamien radiomiinojen 
kaukolaukaisu estettiin soittamalla 
tietyillä radiotaajuuksilla eräitä tun-
nettuja musiikkikappaleita, Säkki-
järven polkkaa ja Seiskarin kaunista 
Siiriä. 

Porlammin motti
Tämän jälkeen Ässä-rykmentti osal-
listui Viipurista etelään johtavien 
teiden katkaisuun ja siten edesaut-
toi osaltaan Viipurin eteläpuolelle 
muodostuneen Porlammin jättimo-
tin syntymiseen. Vihollisen kahdes-
ta Viipurin suuntaa puolustaneesta 
divisioonasta pääosa pääsi kuiten-
kin livahtamaan motista metsien 
kautta mutta joutui jättämään lähes 
kaiken kalustonsa Porlammin pelto-
aukeille. Saatu sotasaalis oli valtava. 
Ja Länsi-Kannaksen hyökkäyksen 
ensimmäinen tavoite, Viipurin ta-
kaisin valtaus oli onnistunut. 

Raskailta tappioilta 
ei vältytty
Ässä-rykmentin tappiot tämän 
jatkosodan alkuvaiheen aikana 
16.-31.8.1941 olivat raskaat: 84 kaa-
tunutta, 378 haavoittunutta ja 91 

sairastunutta. 30.8. - 3.9.1941 ryk-
mentti oli levossa, saunottiin ja va-
rusteita kunnostettiin. Tämän jäl-
keen olikin sitten vuorossa siirtymi-
nen Itä-Karjalaan ja osallistuminen 
siellä Petroskoin valtaukseen. Mutta 
se onkin sitten kokonaan oma tari-
nansa. 

Lähteitä:
Jatkosodan historia I, WSOY, 1988
Karjalainen, Mikko: Ajatuksista 
operaatioiksi, MpKK Sotahistorian 
laitos, 2009
Ässän tie, Suokumaalta Säiniölle ja 
Petroskoin tieltä Karhumäkeen, Yh-
teiskirjapaino Oy, 1964

Viipurin valtauksesta tulee ensi elo-
kuun lopussa kuluneeksi 75 vuotta. 
Sen muistoksi toteutetaan Helsin-
gin Reserviupseeripiirin Senioriup-
seerien kerhon aloitteesta Helsingin 
Reservin Sanomien lukijamatka yh-
teistyössä Vihdin Liikenne/VL-Mat-
kojen kanssa 26.-28.8.2016. Matka 
on kaikille avoin sotahistoriallinen 
retki, jolla keskitytään lähinnä hel-
sinkiläisen JR 26:n sotatiehen. 
 Matkanjohtajana toimii KTM, 
ylil res Göran Lindgren ja sotilasasi-
antuntijana Ässä-tykmentin Perin-
netoimikunnan puheenjohtaja, maj 
evp Kari Salminen.
 Tämä matka on tärkeä kaikille 
Helsingin Reserviupseeripiirin jäse-
nille siksi, että sen aikana seurataan 
mahdollisimman tarkoin juuri jat-
kosodan Ässä-rykmentin, helsinki-
läisen JR 26:n sotatietä. 
 Lisää matkasta toisaalla lehdes-
sä ja myös Senioriupseerien kerho-
palstalla. Lue ohjelma ja varmista 
mukaan pääsysi ilmoittautumalla 
pikaisesti! Ilmoittautumisen takara-
ja viisumianomuksen vuoksi 20.6.!
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Turvallisuden tunteesta
Teksti: Risto Piekka, Töölön 

Reserviupseerit

Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan (MTS) turval-
lisuuspolitiikkaa käsittelevä haas-
tattelututkimus 2015 julkistettiin 
tammikuun lopussa. Siinä haas-
tateltiin kaikkiaan 1005 henkilöä. 
Haastattelut tehtiin marraskuussa 
2015.

Tutkimus on kaiketi laajin tur-
vallisuuspolitiikasta. Sen mainio 
puoli on siinä, että monet kysy-
myksistä ovat toistuneet vuodesta 
1970 lähtien, kaksi jopa vuodesta 
1964. Harva muu tutkimus antaa 
mahdollisuuden perspektiivin luo-
miseen, koska kysymyksistä esite-
tään myös historiallinen aikasarja. 
Tutkimus kokonaisuudessaan on 
luettavissa osoitteessa www.def-
min.fi/mts. Kannattaa tutustua.

Keskityn tässä kirjoituksessani 
maanpuolustukseen liittyviin kysy-
myksiin. Näillä on suora kytkentä 
varautumiseen. Varautuminenhan 
on voimakkaasti laajentuva sarka 
vapaaehtoisessa maanpuolustus-
työssä. Turhaan ei puhuta koko-
naisturvallisuudesta. 

Yleinen tunne on 
turvattomuus

Mediakynnyksen ylitti tutki-
mustulos seuraavaan kysymyk-
seen: ”Jos ajattelette nykyistä maa-
ilmantilaa kokonaisuutena, niin 
uskotteko Suomen ja suomalaisten 
elävän seuraavien viiden vuoden 
aikana turvallisemmassa vai tur-
vattomammassa maailmassa kuin 
nykyään”. 

Turvattomaksi kuvasi tilan-
teen 65 prosenttia vastanneista ja 
turvallisemmaksi 10 prosenttia. 
Turvattomuuden tunne on nyt 
korkeimmillaan koko sinä kautena 
kun tätä on kysytty vuodesta 1990. 
Tämä on huolestuttavaa! Taustana 
vastauksille ovat varmastikin Syy-
ria, Ukraina, Krim, pakolaisaallot, 
asevarustelun kiihtyminen Itäme-
ren alueella sekä myös Suomen 
oma taloudellinen tilanne.

Tunne turvattomuudesta 
muodostuu kansalaisissa huolta 
aiheuttavista tekijöistä. Niistä kes-
keisimpiä ovat seuraavat:

-Työllisyystilanne Suomessa, 
josta paljon huolta kantaa 49 
prosenttia ja jonkin verran 
huolta kantavia on 38 prosent-

tia. Paljon huolta kantaneiden 
määrä on sama kuin vuonna 2014, 
mutta olennaisesti suurempi kuin 
vuonna 2008, jolloin luku oli 20

-Kansainvälinen terrorismi, 
jossa paljon huolta kantaneiden 
osuus oli 46 prosenttia. Tätä lukua 
suurempi huoli on ollut ainoastaan 
vuosina 2004-2005 ja 2007. Tähän 
kohtaan kannattaa lisätä huolta 
aiheuttavana tekijänä tietoverkkoi-
hin liittyvät ns kyberuhkat, joista 
19 prosenttia oli paljon huolta 
kantavia.

-Maahanmuuttoa ja sen seu-
rausilmiöitä on kysytty kolmella 
eri kysymyksellä. Niissä kaikissa 
paljon huolta vastanneita on yli 35 
prosenttia.

-Joukkotuhoaseiden leviämisen 
osalta paljon huolta kantaneiden 
osuus on 34 prosenttia. Tämä luku 
on suurempi kuin ilmaston lämpe-
nemisestä huolestuneiden osuus 
30 prosenttia

Varautuminen
Varautumista erilaisiin uhkiin 

kysyttiin seuraavasti: ”Miten hyvin 
mielestänne Suomessa on varau-
duttu seuraavien turvallisuusuh-
kien torjuntaan”. Saadut vastaukset 
antavat paljon ajattelemisen 
aihetta. Vastaukset antavat myös 
varmuutta siitä, että pääkaupunki-
seudun maanpuolustusjärjestöjen 
panostukset näissä asioissa ovat 
välttämättömiä. Ne ovat myös sel-
laisia, että niistä pitää muodostaa 
perinteisen maanpuolustustyön 
rinnalle toinen tukipilari suomalai-
selle yhteiskunnalle.

Tunne tai tietoisuus yhteiskun-
nan varautumisesta muutamien 
keskeisten osakysymysten osalta 
sai seuraavat tulokset:

-Erilaisten tartuntatautien 
varalta vastanneista Suomen 
katsottiin olevan hyvin tai 
melko hyvin varautunut 84 pro
senttia
-Suuronnettomuuksien osalta 
em vastanneiden luku on 80
-Erilaisten ympäristöuhkien 
osalta luku on 77
-Energian saatavuuden osalta 
luku on 66
-Aseellisen hyökkäyksen osalta 
luku 63
-Terrorismin osalta luku on 53
-Ulkomaisen taloudellisen pai-
nostuksen osalta luku on 43 ja

-Tietoverkkoihin kohdistuvien 
hyökkäysten osalta 55
Kysymyksissä esitetyt uhkat 

ovat vastaavia, joita on analysoitu 
hyvinkin tarkkaan – myös toimen-
piteiden osalta – valtioneuvoston 
turvallisuuspoliittisessa selon-
teossa vuodelta 2012. Seuraava 
selonteko on tällä hetkellä valmis-
telussa.

Tässä yhteydessä on syytä käsi-
tellä tietosuojalainsäännön kehit-
tämishankkeita. Oikeutta on eittä-
mättä siinä, että puolustushallinto 
ja muut turvallisuusviranomaiset 
saavat samat oikeudet kuin mitkä 
ovat vallalla yleisesti EU-maissa. 
Silloin voitaisiin tarvittavin tavoin 
pyrkiä estämään kansainvälistä 
terrorisia tai muuta järjestäyty-
nyttä rikollisuutta. Toisin mene-
tellen annettaisiin Suomesta viesti 
”helppona nakkina” mitä moninai-
simmille rikollisille toiminnoille. 
Vastuullinen päättäjä ei näin voi 
toimia. 

Kun edellä olevaa tietoturva-
asiaa ajattelet, niin mieti samalla 
ratkaisun osalta ketä tuet: terroris-
min estämistä käyttämällä demo-
kratian suomia vapauksia, vaiko 
demokratian vapaudella toteu-
tettuja terrori-iskuja. Olettaisi ns 
kuuluisien ihmisoikeusjuristien 
osaavan tehdä tässä asiassa eron 
”aatteen” ja turvallisuuden välillä. 

Maanpuolustustahto
Maanpuolustustahtoa kysyttiin 

seuraavasti: ”Jos Suomeen hyö-
kätään, niin olisiko suomalaisten 
mielestänne puolustauduttava 
aseellisesti kaikissa tilanteissa, 
vaikka tulos näyttäisi epävar-
malta?”. Vastanneista 78 prosenttia 
vastasi ”kyllä”, 5 prosenttia ”en 
osaa sanoa” ja 16 prosenttia ”ei”. 
Mielenkiintoista vastauksissa on 
tarkastella ”ei” vastanneita vähän 
tarkemmin. Puoluepoliittisesti vih-
reät ovat ”ihan omassa luokassaan” 
prosenttiluvulla 26 eli joka neljäs 
sanoo ei oman maansa puolus-
tamiselle. Koulutusastejakaumaa 
tarkasteltaessa huomio kiintyy 
korkea-asteen koulutuksen saanei-
siin, joiden osalla prosenttiluku on 
20. Se on yllättävän suuri.

Tämä kysymys on ollut mukana 
vuodesta 1970. Tuon grafiikan tar-
kastelu on enemmän kuin mielen-
kiintoista. Siksi laitan koko kuvion 

tähän. Kuviota lukiessa ja vielä 
enemmän sitä tulkittaessa on syytä 
pitää joku hyvä Suomen historia 
käsissä, jotta voisi miettiä samanai-
kaisia tapahtumia Suomessa.

Henkilökohtainen 
maanpuolustustahto

Kysymys kuului: ”Jos Suomeen 
hyökätään, olisitteko itse valmis 
osallistumaan maanpuolustuk-
sen eri tehtäviin kykyjenne ja 
taitojenne mukaan?”. Myönteisen 
vastauksen antoi 87 prosenttia 
vastaajista! Maanpuolustustahto 
on siis korkealla ja se on upea asia.

Tästä kysymyksestä on grafiik-
kaa otoksina vuodesta 1995 lähtien. 
Niiden vaihteluväli on 82 ja 87.

Maanpuolustustahto on melko 
abstraktinen käsitteenä. Se on 
kuitenkin puolustukseen liittyvä 
vahva henkinen elementti. Tutki-
muksessaan v 2009 Liisa Myyry 
määritti maanpuolustustahdon 
”tunteeksi siitä, että Suomi on 
hyvä paikka elää ja myönteiseksi 
asenteeksi Suomen yhteiskun-
tajärjestystä, luontoa, kulttuuria 
ja ihmisiä kohtaan, mikä johtaa 
haluun toimia sen hyväksi”. Sattu-
vasti todettu.

Maanpuolustustahto on siis 
jotain sellaista, mikä kulkee läpi 
suomalaisen yhteiskunnan. Se on 
samalla myös taloudellinen, poliit-
tinen ja kulttuurinen sisällöltään. 
Tässä onkin aikamoinen haaste 
meille vapaaehtoista maanpuo-
lustusta tekeville kun perinteinen 
suomalainen yhtenäiskulttuuri 
on sirpaloitunut ja tulee niin jat-
kossakin tekemään. Maanpuolus-
tustahtoon liittyy myös voimakas 
identiteetti ja aito, pröystäilemätön 
kansallistunto

Suomalaisten maanpuolustus-
tahto on eurooppalaista huippua. 
Teemu Häkkinen esittää kirjoituk-
sessaan blokissa The Ulkopolitisk 
keväällä 2015 tehtyä kansainvälistä 
vertailututkimusta. Sen mukaan 
valmius puolustaa omaa maataan 
on Saksassa 13 prosenttia vastaa-
vien lukujen ollessa Ruotsissa 55, 
Puolassa 47, Ranskassa 29 ja Venä-
jällä 59. Mielenkiintoista!

Turvallisuuden 
riskikartoitus

Helmikuussa julkaistiin Sisä-
ministeriön valmistelema Suomen 

kansallinen riskiarvio, johon useat 
ministeriöt osallistuivat. Kartoi-
tuksen tekemisen perusteina oli 
kaksi asiaa: ensinnäkin Suomeen 
mahdollisesti kohdistuvien äkillis-
ten tapahtumien hahmottaminen 
sekä EU:n päätös tehdä jatkossa 
kussakin jäsenmaassa riskikartoi-
tus kolmen vuoden välein. Sisältö 
on samankaltainen kuin valtio-
neuvoston v 2012 turvallisuus-
poliittisessa selonteossa. Riskejä 
on nyt luokiteltu enemmän eli 21, 
kun selonteossa uhkakuvia oli 13. 
Käsittelen tässä asiaa vain ”vähän 
pintaa naarmuttaen”, koska siitä 
pitää tehdä oma artikkelinsa. Asia-
kirja kannattaa lukea huolella ja se 
löytyy osoitteesta www.intermin.fi/
julkaisut. 

Suurimpia riskiskenaarioita on 
kuusi ja pienempiä, lähinnä alueel-
lisia 15. On syytä mainita nuo kuusi 
merkittävintä:

-Energiasaannin vakavat häiriöt
-Kybertoimintaympäristön ris
kit
-Maailmanlaajuisesti tai Suo
men lähialueilla esiintyvät vaka
vat tarttuvat taudit
-Suomeen suoranaisesti tai 
välittömästi kohdistuva turval-
lisuuspoliittinen kriisi
-Vakava ydinvoimaonnetto-
muus Suomessa tai lähialueilla
-Aurinkomyrskyn 100 vuoden 
riskit
Riskeistä viisi ensimmäistä on 

esillä tavalla tai toisella MTS:n 
tutkimuksessa. Yhtymäkohdat 
löytyvät sanoista turvallisuus ja 
turvattomuus. Myös tämä selvitys 
tukee varautumisen tärkeyttä.

Opiksi ja toimimaan

MTS:n tutkimustuloksissa on 
paljon opiksi otettavaa. Reser-
viläistoiminnan osalta haluan 
painottaa sanan maanpuolustus-
tahto konkretisoimista käytännön 
toiminnassa. Samoin meidän tulee 
selkeästi laventaa sanomamme 
kertomista kattavasti koko laajalle 
mediakentälle toki unohtamatta 
omia medioitamme. 

Vuositalkoot saksalaisella sotilashautausmaalla

Teksti: Kari Vainio

Osana Vantaan Reserviläiset ry:n 
perinnetoimintaa toimeenpantiin 
torstaina 02.06.2016  vuotuiset kun-
nostustalkoot saksalaisella sotilas-
hautausmaalla Vantaan Honkanum-
mella. Tänä vuonna työn kohteina 
oli hautakivien pesu, risujen, oksien 
ja roskien poistaminen. Sateinen il-
tapäiväsää loppui kun talkoot alkoi-
vat ja noin 19:00 aikoihin tuli vielä 
pieni sadekuuro; onneksi niin pieni 
ettei väki pahemmin ehtinyt kastua.
Saksan puolustusasiamiehen toi-
miston	sotilasmestari	Mike	Stezkan	
toimikausi Suomessa päättyy ja hän 
oli viimeistä kertaa huoltovastaa-
vana, Mike muuttaa juhannuksen 

aikoihin perheineen Kölniin uu-
siin haasteisiin. Hänen seuraajansa, 
suomea puhuva ja koulupoikana 
Saksaan muuttanut sotilasmesta-
ri Kimmo Hotari tutustui tuleviin 
huoltovastaavan tehtäviin. Lisäk-
si talkoisiin osallistui Mike-Lucas 
Stezka	 sekä	 saksalaisen	 seurakun-
nan edustaja Frank Biermann. Tal-
kooväen määrä oli yhteensä 13 hen-
keä.
Yhdistyksemme kiittää Honkanum-
men hautausmaan organisaatiota 
kalusto- ja logistiikka-avusta, Sak-
san puolustusasiamiehen toimistoa 
kenttävälipalasta sekä omia jäse-
niään ja tukijoitaan erinomaisesta 
talkoosuorituksesta hyvän asian 
puolesta. Pesupartio Kopra.
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Sodista palanneet itsenäisyytemme 
puolustajat tarvitsevat nyt apuasi
Teksti: Viljo Lehtonen

Kansaneläkelaitoksen 31.12.2015 
tilaston mukaan maassamme on 
vielä veteraaneja 12428 miestä 
ja 9410 naista, yhteensä 21838. 
Helsinki- Vantaan keräysalueella 
heitä oli 1304 miestä ja 1093 naista, 
yhteensä 2397. Veteraanien keski-
ikä on jo yli 91 vuotta. Heistä yli 80 
% asuu omassa kodissaan. Helsinki- 
Vantaan alueella oli yli 95-vuotiaita 
426 ja yli 100 vuotiasta 48 henkilöä.  

Valtakunnallisen ja alueellisen 
Sotiemme Veteraanit 2016 kerä-
yksen järjestävät Veteraanivastuu 
ry:n jäsenliitot: Sotainvalidien 
Veljesliitto ry, Suomen Sotaveteraa-
niliitto ry, Rintamaveteraaniliitto ry 
ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry. 
Valtakunnallinen Poliisihallituksen 
keräyslupa n:o POL –2015-9218  on 
voimassa vuoden 2017 loppuun 
saakka. Puolustusvoimat tukevat  
edelleen Pääesikunnan henkilöstö-

osaston käskyn  mukaisesti alueel-
lisia keräyksiä. Helsinki- Vantaan 
kevään varusmieskeräykset  suori-
tettiin  Helsingin keskustassa, Vuo-
saaressa, Itäkeskuksessa, Tikkuri-
lassa ja Myyrmäessä 31.3- 26.5.2016 
välisenä aikana. Vantaan alueen 
keräysoppaina toimivat Tikkurilan 
Reserviupseerien ja Länsi- Vantaan 
Reserviupseerien jäsenet.

Kerääjinä olivat KAARTJR:n  
varusmiehet joita  keräyksiin osal-
listui yhteensä 501  kouluttajineen.

MERIVRUK:n oppilaat keräävät 
18.6.2016

Reserviläisjärjestöjen keräys-
kampanjaan osallistuivat 12.3.2016 
Töölön Reserviupseerit, Itä- Helsin-
gin Reserviupseerit, Itä- Helsingin 
Reserviläiset,  Vääpelikilta ja Hel-
singin Rauhanturvaajat.

Keräysjakso 2006-2015
Nykymuotoista Sotiemme 

veteraanit keräystä on suoritettu 
vuodesta 2006 alkaen. Helsinki- 
Vantaan alueen keräystulos kyseillä 
jaksolla oli 1.487.911,84 €. Varus-
miesten keräyspanos on

ollut erittäin merkittävä sillä 
heidän keräystuloksensa oli tällä 
jaksolla 960.399,04 €, kokonaistu- 
loksesta 64,5 %. Varusmiehiä kerää-
jinä on ollut 10289  ja heidän keski-
tuloksensa oli 93,40 € / varusmies.

Keräyskirjeillä olemme saaneet  
168.286,75 €, 11,3 %. Maanpuolus-
tusjärjestöjen keräyspanos on tuot-
tanut 118.800,03 €, 7,9 % Helsingin 
Reservin Sanomien välissä olleiden 
keräyskirjeidentuotto oli 85.061,63 
€, 5,7 %.

Helsinki- Vantaan keräyksen 
johtoryhmä piti 18.4.2016 Kataja-
nokan kasinolla keräyksen info- ja 
palkitsemistilaisuuden. Tilaisuu-
dessa palkittiin ne yhteisöt  jotka 
ovat olleet koko tarkastelujakson 
mukana keräystoiminnassamme. 

Palkittavat olivat: KAATRJR, 
MERIVRUK, Helsingin Reservin 
Sanomat, Helsingin rauhanturvaa-
jat, Itä-Helsingin reserviupseerit ja 
Töölön Reserviupseerit. Näille luo-
vutettiin taitelija majuri res Kimmo 
Pälikön maalaama Marskin patsas 
-taulu. Kiitoksia palkituille hyvästä 
yhteistyöstä. Työ Veteraanien 
hyväksi jatkuu edelleen. 

18.4.2016 tilaisuudesta oli selos-
tus Helsingin Reservin Sanomien 
sähköisessä lehdessä nro 2.

  
 Helsingin Reservin Sanomat on 

tänäkin vuonna mukana keräystoi-
minnassa. Tämän lehden välissä on 
keräyskirje. Alueemme Veteraanit 
toivovat, että mahdollisimman 
moni lehden lukija osallistuisi kerä-
ykseemme.

Eräs soturikohtalo
Teksti: Göran Lindgren

Kevyt Prikaati T:n komentaja, 
eversti Matti Tiiainen haavoittui 
kuolettavasti Karjalankannaksen 
valtausoperaatiossa Lyykylässä 
24.8.1941 ja kuoli haavoihinsa 
29.8.1941 kenttäsairaalassa. Tätä 
ennen hän oli saamastaan käskystä 
poiketen suunnannut joukkojensa 
hyökkäyksen kohti Viipuria. ”Joo, 
se oli semmoinen mies, että sillä oli 
tapana painaa meneen vaan – ei sillä 
ollut aikaa kiertää.”

Ken hän oli, mistä hän tuli?
Tiiainen, Matti Emil Ilmari oli 

kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 
1914. Hän oli yksi niistä muutamista 
sadoista suomalaisista miehistä, 
jotka I. Maailmansodan sytyttyä 
27.7.1914 lähtivät vapaaehtoisina 
Venäjän, silloisen emämaan armei-
jaan.  

Ennen Suomen itsenäistymistä 
Matti Tiiainen oli suorittanut Pie-
tarissa Nikolain ratsuväkikoulun 
vuonna 1915 ja ehtinyt palvella 
Venäjän ratsuväessä sen 7. Rakuuna-
rykmentissä ja myöhemmin VII 
Tarkka-ampujarykmentissä vänrik-
kinä vuosina 1915-17.  Hän osallistui 
taisteluihin Galitsiassa, Karpaateilla 
ja Pohjois-Romaniassa. Tiiainen 
palveli Venäjän armeijassa aina val-
lankumoukseen asti. Tärkeänä tuo-
misena tästä palvelusurasta oli myös 
kohtalaisen hyvä venäjänkielen taito.

Vapaussota
Vallankumouksen jälkeen Matti 

Tiiainen palasi Suomeen ja osallis-
tui vapaussodan aikana Helsingin 
maanalaisen suojeluskunnan toi-
mintaan aktiivisesti ja toimi Helsin-
gin valtauksen aikoihin erityisteh-
tävissä. Toimittuaan komppanian 
päällikkönä Helsingin vartiopatal-
joonassa hän siirtyi Viipuriin 2.Divi-
sioonan alaisen Karjalan Kaartin 
Rykmentin ensimmäisen komp-
panian nuoremmaksi upseeriksi.   

Komea ura itsenäisen 
Suomen puolustusvoimissa

Tiiaisen ura Suomen armeijan 
palveluksessa alkoi siis luutnant-
tina Karjalan Kaartin rykmentissä 
vuonna 1918. Alkuvuodesta 1919 
hän osallistui Suomen nuoren 
armeijan orastavaan upseerikoulu-
tukseen eli Harjoituseskadroonan 
päällystökurssiin. Sieltä hän palasi 
vielä Viipuriin, mistä hänet elo-
kuussa 1919 komennettiin Santaha-
minaan Tankkirykmenttiin patterin 
päälliköksi. Paluu alkuperäiseen 
aselajiin, ratsuväkeen, tapahtui 
kuitenkin pian, maaliskuussa 1920 
Karjalan ratsujääkärirykmenttiin, 
missä nopeasti vaativammiksi vaih-
tuvat tehtävät seurasivat toisiaan.  
Toukokuussa 1920 seurasi ylennys 
ratsumestariksi. Ura jatkui ratsu-
väessä Hämeen ratsurykmentissä 
1921-24. Rykmentin talouspääl-
likkönä hän toimi 1923-24. Sen 
jälkeen seurasi jakso Yleisesikun-
nan toimistoupseerina 1924-26 ja 
Uudenmaan rakuunarykmentin 
talouspäällikkönä 1926- 28 vuonna 
1927 majuriksi ylennettynä. 
Uudenmaan rakuunarykmentin 
komentajan apulaisena hän toimi 
1928-32. Tähän jaksoon osui myös 
ylennys everstiluutnantiksi vuonna 
1930. Sitten seurasikin uralla pitkä-
aikainen, tärkeä tehtävä Lappeen-
rannassa Hämeen ratsurykmentin 
komentajana 1933-40.  Eversti hänet 
ylennettiin vuonna 1940.

Matti Tiiainen oli Suomen 
armeijaan liityttyään täydentänyt 
sotilaallisia opintojaan suorittamalla 
Sotilashallinnollisen koulun vuonna 
1927 ja Sotakorkeakoulun yleisen 
osaston kurssin vuonna 1931. 

Matti Tiiainen talvisodassa 
ja välirauhan aikana

Talvisotaan everstiluutnantti 
Matti Tiiainen osallistui Hämeen 
Ratsurykmentin komentajana Laa-
tokan koillispuolen mottitaistelui-
hin menestyen erinomaisesti. Aivan 
sodan loppuvaiheessa hän ja hänen 

rykmenttinsä olivat vielä Viipurin-
lahdella varmistelemassa erittäin 
kriittistä tilannetta jäitse hyökän-
neen vihollisen saatua sillanpään 
mantereelle. 

Välirauhan aikana Tiiainen toimi 
puolustusvoimien väliaikaisessa 
kokoonpanossa 3. Prikaatin komen-
tajana 1940-41. Kun jatkosota sitten 
alkoi, hänestä tuli Kevyt prikaati T:n 
komentaja Karjalan kannaksella. 

Jatkosota
Jatkosodassa eversti Matti 

Tiiainen joutui hyvin keskeiseen 
tehtävään. Hänen komentamansa 
Kevyt Prikaati T koostui kah-
desta kevyestä osastosta, tykki- ja 
pioneerikomppaniasta, kahdesta 
rajajääkärikomppaniasta ja yhdestä 
ilmatorjuntapatterista. 21.8.1941 Pri-
kaatille alistettiin vielä Kevyt Jalka-
väkirykmentti 4, joka oli erityisesti 
organisoitu tunkeutumaan syvällä 
oleviin tavoitteisiin. 

Kevyt Prikaati T kuului länti-
selle Kannakselle suunnattavaa 
hyökkäystä varten ryhmitettyyn 
IV Armeijakuntaan, jota komensi 
kenraaliluutnantti Oesch ja jonka 
esikuntapäällikkönä oli eversti Nih-
tilä. Armeijakunnan muita joukkoja 
olivat eversti Winellin 8.Divisi-
oona, eversti Viljasen 4.Divisioona 
ja eversti Vihman 12.Divisioona. 
Ylipäällikkö oli antanut hyökkäyk-
sestä esikäskyn 13.8.1941. Itäisellä 
Kannaksella oli kenraaliluutnantti 
Laatikaisen II Armeijakunta aloitta-
nut hyökkäyksensä jo 31.7.1941, jotta 
Laatokan pohjoispuolella hyökkää-
vän Karjalan Armeijan oikea sivusta 
ei jäisi avoimeksi. IV Armeijakun-
nan hyökkäys alkoi vasta 22.8., kun 
II AK oli sitonut itäisellä Kannak-
sella olevat vihollisjoukot ja siten 
varmistanut läntisen Kannaksen 
sivustan. 

Osana Viipurin valtausoperaa-
tiota Kevyt Prikaati T:n tehtävänä 
oli hyökätä 12. Divisioonan mur-
tamasta aukosta IV AK:n vastassa 
olevien vihollisten selustaan 

Kilpeenjoelle ja edelleen Viipurin 
pohjoispuolelle varmistaen matkal-
laan jokien ylimenopaikat. Hyökkä-
ystä tuli jatkaa edelleen Viipurista 
kaakkoon. Kun eversti Pajarin II 
Armeijakuntaan kuuluva 18.Divi-
sioona oli 18.8. ylittänyt Vuoksen 
Hopeasalmella, Kevyt Prikaati T:lle 
avautui sen jälkeen tie Kuparsaaren 
kautta vihollisen selustaan Kaltove-
delle ja Kääntymään, mistä se jatkoi 
Lyykylän suuntaan. Tässä vaiheessa 
Prikaati oli alistettuna Pajarille. 

Prikaatin törmäsi kuitenkin 
yllättäen itään suuntautuvaan 
vihollisen raivokkaaseen vasta-
hyökkäykseen, jonka tarkoituksena 
katkaista etelään suuntautuva 
hyökkäyskiilamme. Onneksi tuo 
vihollisen juoni paljastui eversti 
Tiiaisen omapäisen operaation 
ansiosta. Seurauksena olivat kui-
tenkin erittäin veriset taistelut, 
kun kaksi hyökkäysryhmityksessä 
olevaa vastapuolta törmäsivät liik-
keessä toisiinsa. Taistelut aaltoilivat 
Mannikkalan ja Suur-Peron välillä. 
Aktiivinen komentaja, eversti Tii-
ainen osallistui niihin 24.8. aamulla 
johtaen konepistoolimiehenä henki-
lökohtaisesti vastaiskuja.

Kohtalon päivä
Eversti Matti Tiiainen ei koskaan 

joutunut vastuuseen omavaltaisesta 
operaatiostaan. Hän haavoittui ilta-
päivällä 24.8. kuolettavasti komen-
topaikallaan, joka on edelleen hyvin 
tarkasti paikannettavissa ja myös 
jalan todennettavissa. 

Kevyt Prikaati T:lle alistetun 
Luukon pataljoonan, I/JR 26:n sota-
päiväkirjamerkintä on ainoa välitön 
maininta Tiiaisen haavoittumisesta. 
Kevyt Prikaati T:n jälkeenpäin 
laaditun taistelukertomuksen ja 12. 
Divisioonan tykistön kertomuksen 
mukaan eversti Tiiaisen komento-
telttaan tuli kranaatin täysosuma 
24.8. klo 19, jolloin hän haavoittui 
kuolettavasti. Tämän jälkikäteen 
laaditun Kevyt Prikaati T:n taiste-
lukertomuksen allekirjoittajina ovat 

kapteeni Juuramo ja luutnantti Elf-
ving, jotka eivät olleet enää paikalla 
Tiiaisen haavoittumisajankohtana, 
ja jotka toteavatkin kertomuksen 
lopulla, että kellonajoissa klo 12:n 
jälkeen voi olla virheitä. 

Eversti Matti Tiiainen siis haa-
voittui kuolettavasti komento pai-
kallaan 24.8.41 klo 17:n 

tai klo 19:n aikoihin eikä vasta 
25.8. iltapäivällä, kuten mm IV AK:n 
taistelukertomuksessa ja Suomen 
Sota 1941-45 teoksen 3. osassa 
todetaan. Asia ei liene yhdentekevä 
päivämäärän eikä edes kellonajan-
kaan suhteen, kellonaika noin klo 17 
vaikuttaa todennäköiseltä. 

Taistelu jatkui
Kevyt Prikaati T jatkoi taiste-

luaan komentajansa poistumisen 
jälkeen ja säilytti toistaiseksi nimen-
säkin. Everstiluutnantti Laaksosen 
Jalkaväkirykmentti 26 (jatkosodan 
”Ässä-rykmentti”) sai tehtäväkseen 
ottaa rintamavastuun Prikaatin 
alueella. Prikaatin uudeksi komen-
tajaksi tuli JR 4:n komentaja evers-
tiluutnantti Valter Nordgren, myö-
hempi Mannerheim -ristin ritari. 
Prikaati jatkoi nyt hyökkäystään 
alun perin tarkoitettuun suuntaan 
kohti Perkjärven asemakylää. 

Eversti Tiiaisen komentopaikka 
on ollut edelleen varsin selvästi 
todennettavissa. Kun ajetaan Talin 
suunnasta Heinjoelle 4,9 km, löytyy 
tien oikealta puolelta kilomet-
ripylvään 16 kohdalla maatunut 
hiekkakuoppa. Siinä oli KevPrT:n 
komentopaikka, missä hän tapasi 
kohtalonsa, työnsä ääressä.
Helsingin Reservin Sanomien luki-
jamatkalla 26.-28.8.2016 käymme 
tuolla kohtalokkaalla paikalla. Lue 
lisää matkasta lehden sivuilta ja Se-
nioriupseerien omalta kerhopals-
talta. Lähde mukaan ja ilmoittaudu 
viimeistään 20.6.2016!
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VIIPURI VALLATTU!
Viipurin takaisinvaltauksesta 75 vuotta 

Helsingin Reservin Sanomien lukijamatka ja Senioriupseerien 
kerhon syysretki 26. -28.08.2016

Asiantuntijaoppaana on KTM, ylil res Göran Lindgren, sotilasasiantuntijana maj evp Kari Salmi-
nen ja vastuullisena matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/
Mj Mv

Viipuri oli sekä suomalaisille että viholliselle tärkeä kohde. Suomalaiset joukot valtasivat 
Moskovan rauhassa luovutetun Viipurin takaisin taitavalla pihtiliikkeellä elokuun lopussa 1941. 
Varsinainen kaupunki saatiin haltuun lähes taistelutta, mutta erityisesti pohjoisesta ja idästä 
tapahtuva saarrostus merkitsi rajuja taisteluja. Lännestä suoritettu hyökkäys Viipurinlahden 
ylitse yllätti vihollisen, ja vasta Viipurin eteläpuolella suomalaiset joutuivat ankariin taistelui-
hin. Tutustumme valtausoperaatioon sen keskeisillä näyttämöillä tieolojen salliessa. Seuraam-
me erityisesti helsinkiläisen jatkosodan Ässä-rykmentin, JR 26:n sotatietä. 

Matkareitti 
1. Päivä
Helsinki-Kouvola-Lappeenranta-Imatra-rajan ylitys-Enso-Jääski-Antrea-Kuukauppi-Kavantsaari-
Ihantala-Portinhoikka-Tali-Viipuri.

2. Päivä
Viipuri-Tali-Karisalmi-Mannikkala-Nuoraa-Sommee-Porlammi-Johannes-Uuras-Johannes-Kaijala-
Karhula-Summankylä-Kaukjärvi-Viipuri. 

3. Päivä
Kiertoajelu ja -kävely kaupungilla. Vanhan tuomiokirkon rauniot ja suomalaisen kenttähauta-
usmaan muistomerkki-Torkkeli Knuutinpojan tori-Viipurin linna ja linnan museot-Tervanimi-
Kauppatori. Vapaata aikaa kaupungilla, minkä jälkeen lähdemme kohti rajaa ja Vaalimaata. 
Matkalla käymme tieolojen salliessa käymme tutustumassa Viipurinlahden ylimenoon 1941 
Karppilan Harjuniemeltä käsin, koska varsinaisille lähtöalueille emme pääse. Käynti Säkkijärven 
kenttähautausmaalla. Rajan ylitys, kohti Helsinkiä, arvioitu tuloaika n. 22.00. 

Matkan hinta on 462 e  /henkilö jaetussa  2-hengen huoneessa mikäli osallistujia on vähintään 
30. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 40 e/koko ajalta.
Matkan hintaan sisältyy kaksi yötä Hotelli Viipurissa, puolihoito (aamiainen hotellissa 2 kertaa,  
yksi illallinen hotellissa, yksi eväslounas ja illallinen Pyöreässä Tornissa, lounas Ruski Dvor 
ravintolassa), ryhmäviisumi ja sen hankinta, asiantuntijaoppaiden palvelut ja kuljetukset Vihdin 
Liikenne Oy:n turistibussilla. Matkan hintaan ei sisälly alkoholijuomia aterioilla, laskutuslisä 5 e/ 
lasku eikä henkilökohtaista vakuutusta.
Tämä matka on Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerhon aloitteesta suunniteltu 
Helsingin Reservin Sanomien lukijamatka. Matkalle ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnos-
tuneet avec. Mukaan mahtuu 45 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittaudu siis ajoissa, viimeistään 
20.6.2016!
Ilmoittautuminen matkalle: 
VL-Matkat
Helena Kuosmanen
Puhelin 09-444774
Sähköposti helena.kuosmanen@vihdinliikenne.fi tai myynti@vihdinliikenne.fi

 RUL 85 vuotta päätapahtuma 5.8.2016
Suomen Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestetään perjantaina 5.8. Haminassa. Liiton omien tapahtumien lisäksi päi-
vän aikana Haminassa on paljon muutakin nähtävää ja kuunneltavaa Hamina Tattoon toimesta.
Päivän alustava ohjelmarunko
•	Klo	11.00	Kansainvälisen	sotilassoittokunnan	puistokonsertissa	kokoontuminen	Puistotalolla.
•	Mahdollisuus	lounaaseen	esimerkiksi	Tattoo-klubilla	kauppatorilla
•	Klo	13.00	Vapaata	tutustumista	linnoituskaupungin	historiallisiin	pihoihin	ja	puutarhoihin.
•	Pihoissa/Tattoo-kadulla:	kahviloita,	näyttelyitä,	myyntikojuja,	pihakonsertteja.
•	Klo	13.00	Vapaata	tutustumista	puolustusvoimien	tapahtumakenttään	RUK:n	päärakennuksen	edustalla
•	Klo	15.00	RUL:n	seppeleenlasku	Kaatuneiden	upseerien	patsaalla	RUK:n	päärakennuksen	kentällä.
•	Klo	16.00	RUL	85	vuotta	tilaisuus	RUK:n	Maneesissa
•	Klo	18.00	Mahdollisuus	päivälliseen	esimerkiksi	Hamina	Bastionissa
•	Klo	20.00	–	21.50	Marssishow	Hamina	Bastionissa	(liput	hankittava	erikseen)
•	Noin	klo	22.15	Kotimatka	alkaa	ja	tai	mahdollisuus	jatkaa	iltaa	Hamina	Torin	Tattoo-klubilla	tai	jazz-klubilla

 
 Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää kaikille RUL:n 
 jäsenille avoimen bussikyydin Haminaan

Lähtö on perjantaina 5.8. klo 11:00 Kampin tilausajopysäkiltä (Kiasman ja Marskin patsaan edestä). Paluulähtö Helsinkiin Haminasta arviolta klo 
22:30.	Bussikyydin	hinta	on	20	e	/	henkilö.
Ilmoittautumiset	Ossi	Ikoselle	(jarjesto@hrup.fi,	045	862	4648).	Samalla	annetaan	maksuohjeet	–	maksu	tulee	olla	maksettuna	ennen	matkaa.
Piiri	järjestää	yhden	bussin	ja	paikat	täytetään	ilmoittautumisjärjestyksessä.	Lisätietoa	juhlasta	osoitteessa	http://www.rul.fi/rul85vuotta/

SOTALENTÄJÄT 
 

Tämä video on kunnianosoitus kaikille niille miehille, jotka taistelivat talvi- ja jatkosodan 
taivaalla.  He kantoivat Akseli Gallén-Kallelan suunnittelemaa ”Sotalentäjien merkkiä”. 
 
Video ei ole kokonaisesitys ilmasodistamme vaan kukin kertoja kuvaa jotakin vaihetta tai 
toimintaa henkilökohtaisten kokemustensa kautta.  
Mauno Fräntilä kertoo talvisodan hävittäjätoiminnasta, Väinö Pokela jatkosodan alkuvaiheesta, 
Alpo Lehto ja Martti Uotinen pommitusrykmenttien suorituksista, Erkki Ehanti 
yöhävittäjäkoulutuksesta Saksassa sekä Kyösti Karhila kesän 1944 torjuntataisteluista. 
 
Mukana on myös otos päämajassa syyskuussa 1942 järjestetystä Mannerheim-ristien 
jakotilaisuudesta sekä Suomen marsalkan tuolloin pitämä puhe. Ritarimerkkinsä saivat mm. 
lentäjät Auvo Maunula ja Jorma Karhunen.  Kaikki ilmavoimiemme Mannerheim-ristin ritarit 
esitellään kuvina.        
Kesto 1h 24min 
 
TEKIJÄT  Mauri Kalima,  Reijo Maunula,  Matti Wikman 

 

 

 

 
TUOTTAJA  © 
 
      HELSINGIN  
      RESERVIUPSEERIEN 
      ILMAILUKERHO ry 
      www.rul.fi/ilmailukerho 
 
 
 

 

 

 

Myynti: Valto Ottovainen 
 
Hinta 25 € postikuluineen 
 
Tilaukseen nimi, toimitusosoite ja 
oma puhelinnumero, tilaukset : 
 
 valto.ottovainen@netti.fi,               tai 
 
GSM   040  742  3097, tekstiviestillä 
 
Toimitusaika 1- 3 viikkoa 
 
maksu  25€ Ilmailukerhon tilille 
Danske  fi 07 8000 1370 8583 76  

 

Komppanian komentopaikka 
SANTAHAMINA 12.08.2016 - 14.08.2016
Kuinka homma toimii komentopaikalla? Onko hyökkäys paras puolustus? Kuka tekee ja mitä tekee – vai tekee-
kö kukaan mitään? 

Näitäkin	asioita	on	aikaa	pohtia	Komppanian	komentopaikka	-kurssilla	Helsingin	luonnonkauniissa	Santahaminassa	12.8.2016	–	14.8.2016.	Pääosin	
kurssi kuitenkin kouluttaa sotilaallisia valmiuksia alla olevan tavoitteen mukaisesti: 
”Koulutuksen jälkeen kurssilaiset tietävät komppanian peruskokoonpanon ja tuntevat komppanian puolustuksen periaatteet sekä tuntevat viholli-
sen peruskokoonpanon ja sen taistelussa käyttämän perustaktiikan. Lisäksi kurssilaiset osaavat komppanian komentopaikan järjestelyt ja pääpiir-
teisen toiminnan, tuntevat komentopaikan viestitoiminnan perusteet sekä osaavat komentopaikan henkilöstön tehtävät komppanian puolustuksen 
aikana.” 

Kuinka vaativa kurssi on sisällöltään? 
Jos omaat rennon leppoisaa reserviläis-henkeä, eikä karttaan vilkaiseminen saa pakokauhua aikaiseksi ja lisäksi vielä ymmärrät kuinka päin kent-
täpuhelimeen puhutaan, olet selvästikin hyvää potentiaalia kurssille. Teltan keskisalon pystyttäminen ei myöskään saa sinua hengästymään.

Kenelle kurssi on suunnattu?
Kurssilla opetellaan komentopaikan toimintaa yleisellä tasolla, sinällään kurssi ei kouluta esimerkiksi komppanianpäällikön tai tulenjohtopäällikön 
tehtäviä. Näin ollen kurssi sopii erityisen hyvin joukkueenjohtajan tai tulenjohtajan koulutuksen saaneille sekä kaikille muillekin komppanian ko-
mentopaikan johtamisjärjestelyistä kiinnostuneille. Kurssi on MPK:n sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi, ja siitä on esitetty myönnettäväksi 3 
rinnasteista KH-vuorokautta.

ILMOITTAUDU OSOITTEESSA WWW.MPK.FI, Helsingin kurssit, kurssinumero 0400 16 12027

Lisätietoja: kurssinjohtaja Jukka I. Mattila puh. 040 5716331
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MPK:n kursseja

Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Maanantaimarssit, sählyvuorot ja 
nitrojumpat kesätauolle
Maanantaimarssit jatkuvat koko kevään maanantaisin. Noin 10 km lenkki. Ei erillistä ilmoittau-
tumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien 
varressa. Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Lisätie-
dot Juha Matikainen, juha_matikainen@suomi24.fi. Kevään viimeinen maanantaimarssi on 6.6. 
ja marssit jatkuvat taas 5.9.

Pohjois-Haagan	Yhteiskoululla	pelataan	sählyä	joka	sunnuntai	kello	19.30–20.30.	Uudet	ja	van-
hat	pelaajat	ovat	tervetulleita!	Pelaajien	ikähaarukka	on	ollut	n.25–50v	välillä.	Ilmoittautuminen	
tapahtuu	www.nimenhuuto.com	-sivuston	kautta.	
Uudet pelaajat: Kirjoita joukkueen nimeksi  ”Stadin ressujen salibandy” ja salasanaksi ”Res-
susalibandy”. Näin pääset kirjautumaan sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin 
mukaan tarvitset oman mailan ja urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vilamo@gmail.com 
Kevään viimeinen sählyvuoro pelataan 5.6.

Nitrojumpat pidetään perjantaisin klo 18-19:30 InttiStoren takatiloissa (Töölöntorinkatu 2). 
Paikalla on pukuhuone ja suihku. Lisätiedot Seppo Kulonen, 0400 387 547. Nitrojumpat ovat 
kesätauolla	11.6.	–	1.9.	ja	salille	palataan	taas	2.9.

Kesän liikuntatapahtumia

RESUL:n syysjotos (Kainuun jotos) Kajaanissa 5. – 7.8. 
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) valtakunnallinen syysjotos 2016, ”Kainuun Jotos”, pidetään Kajaanissa 5.-7.8.2016. Jotos on kaikille avoin partio-
kilpailu, jonka voi ottaa myös kuntoilu- ja virkistystapahtumana. Jotoskeskuksena on Kajaanin varuskunta, osoite Prikaatintie 97, 87500 Kajaani. 
Jotoksella noudatetaan RESUL:n valtakunnallisten jotosten sääntöjä. Sotilaallisia taitoja palvelevana tapahtumana jotoksesta on mahdollista 
saada rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Piiri koordinoi yhteispartioita jotokselle. Ilmoita kiinnostuksestasi osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. 
Tarkoitus	on	koota	yhteen	sellaisia	yksittäisiä	jotostelusta	kiinnostuneita	henkilöitä,	joilla	ei	ole	tiedossa	omaa	partiota	muuten.	Lisätiedot:	www.
resul.fi

RESUL:n maastomestaruuskilpailu Paraisilla 27.8. 
Lisätiedot:	http://www.hrup.fi/kalenteri/resul-maastomestaruuskilpailu

RESUL:n partiokilpailu Raisiossa 1.10. 
Raision Reserviupseerit ja Raision Reserviläiset toivottavat kaikki reserviläiset tervetulleeksi RESUL:n partiomestaruuskilpailuihin 1.10.2016 Raisi-
oon.	Lisätiedot:	www.resul.fi

Salpavaellus 1. – 3.7. 
Salpavaellus	vuonna	2016	esittelee	edelliskertojen	tapaan	viime	sotien	aikaisen	suomalaisen	maanpuolustustahdon	kestävää	monumenttia	–	Sal-
pa-asemaa	–	niin	hyvin	kuin	vain	Suomen	parhaimmistoon	kuuluvat	Salpalinja-oppaat	pystyvät.	Se	retki	ei	vähällä	unohdu.	Valittavana	on	useita	
erilaisia reittejä. Kannattaa innostua ja osallistua! Tapahtuman järjestävät Luumäen, Miehikkälän ja Virolahden reserviläisjärjestöt. Lisätiedot: 
www.salpavaellus.net

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Etelä-Suomen maan-
puolustuspiiri (Helsinki ja Uusimaa) järjestää seuraavat 
kurssit (kurssin nimi, kurssinumero ja päivämäärä):

Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 ja KeA
0400 16 12133  21.6.2016
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 ja KeA
0400 16 12138  2.7.2016
Tarkka-ampuja 3, (kohdennettu)
0400 16 12420  8.7.2016 - 10.7.2016
Admiral Pitka 2016 koulutus
0400 16 12621  29.7.2016
Admiral Pitka 2016 -sotilastaitokilpailu tuomari- ja kilpailutoiminta
0400 16 12021  1.8.2016 - 7.8.2016
TS2017 Avustaja 6 (Helsinki) - vko 31
0400 16 12801  1.8.2016 - 5.8.2016
Tiedustelukouluttajakurssi 2
0400 16 12022  6.8.2016
Joukkueenjohtajakurssi TRA
0400 16 12026  12.8.2016 - 14.8.2016

      KRH-tuliasemakurssi
0400 16 11019  12.8.2016 - 14.8.2016
TJ asutuskeskuksessa
0400 16 11020  12.8.2016 - 14.8.2016
Ryhmänjohtajakurssi TRA
0400 16 12028  12.8.2016 - 14.8.2016
Tiedustelu 2
0400 16 12018  12.8.2016 - 14.8.2016
Komppanian huolto
0400 16 12040  12.8.2016 - 14.8.2016
Komppanian komentopaikka TRA
0400 16 12027  12.8.2016 - 14.8.2016
Henkinen tuki reserviläisjohtajalle
1700 16 12013  15.8.2016 - 30.10.2016
Maakuntakomppanian perusteet 1/2
0400 16 11003  20.8.2016 - 21.8.2016
Muonituskurssi, KOTU
1700 16 13015  25.8.2016 - 27.8.2016

Ilmoittaudu kursseille osoitteessa www.mpk.fi käyttäen kurssinumeroa. Myös lisätiedot 
kursseista löytyvät osoitteesta www.mpk.fi. 
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SENIORIUPSEERIT

Muistattehan, että Senioriup-
seerien esitelmätilaisuuksiin ja 
matkoille ovat tervetulleita kaikki 
Helsingin Reserviupseeripiirin 
jäsenet! 

Senioriupseerien kerhon yhte-
ystietoja: 

puheenjohtaja Seppo Kulmala, 
e-mail: skulmala48@gmail.com, 
puhelin 040 586 9252; 

sihteeri Ahti Pohjonen, e-mail: 
ahti.i.pohjonen@gmail.com, 
puhelin 040 522 4401; jäsenasiat 
Seppo Kulmala, e-mail: skul-
mala48@gmail.com,

5.8. RUL 85 v, Hamina Tattoo; 
kerho ei esiinny kerhona, jäsen-
ten osallistumista toivotaan.

26 – 28.8. Viipurin valtaus 75 
vuotta. Sotahistoriallinen retki. 
Vihdin Liikenne/ VL- Matkat

Kerhon jäsenet, HelResSano-
mien lukijamatka + avoin kaikille 
mukaan haluaville.

Opas ja matkanjohtaja Göran 
Lindgren, sotilasasiantuntija maj 
evp Kari Salminen.

Ilmoittautuminen matkalle 
puhelimitse tai sähköpostitse vii-
meistään 20.6.osoitteella:

Vihdin Liikenne Oy VL- Mat-
kat. Albertinkatu 22- 24 A 2. 
00120 Helsinki.  (09) 444 774

Sähköposti: myynti@vihdinlii-
kenne.fi

Senioriupseerien kerhon 
tutustumisretki Santahami-
nan varuskuntaan ja saareen 
22.9.2016. Varuskunta-alueelle 
pääsy edellyttää ennakkoilmoit-
tautumista 15.8.2016 mennessä 
kerhon puheenjohtajalle Seppo 
Kulmalalle joko sähköpostitse 
osoitteeseen skulmala48@gmail.
com tai puhelimitse numeroon 
040 586 9252. Muista ilmoittaa 
syntymäaikasi! Katso erillinen 
ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.

Helsingin Reserviupseeripiirin 
Senioriupseerien kerhon hallitus 
toimikuntineen toivottaa kaikille 
lämmintä ja antoisaa kesäaikaa! 

KaNTa-HELSINKI

Ampumatoiminta: Perinteinen 
Padasjoen ampumaleirimme jär-
jestetään elokuussa 19.-21.8. Leiri 
toimii erinomaisena johdantona 
ampumatoimintaan ja toiminnal-
liseen ammuntaan ja sopii hyvin 
myös aloitteleville harrastajille. 
Leirillä saa perusteellisen kou-
lutuksen käytettävään kalustoon 
ja pääset kokeilemaan erilaisia 
aseita vaihtelevilla ampumaras-

teilla ohjatussa ja hyvähenkisessä 
ympäristössä. Leirin hinta on 
60 € (alle 28 v. 30 €) ja pelkkä 
lauantain osallistuminen on 30 
€ (alle 28 v. 15 €). Hinta sisältää 
majoituksen, koulutuksen, pat-
ruunat ja erinomaisen ruoan. 
Ilmoita osallistumisesi osoittee-
seen ampumaupseerit@khru.net 
mahdollisimman pian, viimeis-
tään kuitenkin elokuun alkuun 
mennessä.

 Yhdistyksen sisäratavuoro on 
kesätauolla ja palaa ohjelmaan 
syyskuussa parittomien viikkojen 
keskiviikkoina klo 17-19 Töölön 
radalla. 

 Tiedotustoiminta: Uudis-
teluilta nettisivuilta löytyy 
yhdistyksen toimintakysely, jolla 
kartoitetaan KHRU:n jäsenten 
kiinnostusta ja kehitysideoita 
yhdistyksen toiminnan kehittä-
miseksi. Kyselyyn pääset vastaa-
maan nettisivujen etusivulta.

Sotahistoria ja veteraani-
toiminta: Kohta on käynnisty-
mässä suuri ”sotaveteraanien 
wikipedia”-projekti (kts. www.
sotapolku.fi ). Etsitään sotahisto-
riasta kiinnostuneita henkilöitä 
alkuvaiheessa viemään esim. 
helsinkiläisen Ässä-rykmentin 
tai jonkin muun rykmentin 
sotapolku karttapohjalle. Syys-
lokakuussa tullaan järjestämään 
valtakunnallinen koulutustilai-
suus. Jos olet kiinnostunut toimi-
maan yhdistyksessämme projek-
tin vetäjänä tai sen jäsenenä niin 
ilmoita kiinnostuksesi osoittee-
seen puheenjohtaja@khru.net.    

Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
Jussi Kangaspunta (puheenjoh-
taja@khru.net, 0503756772), 
Sihteeri Heikki Hynynen (heikki.
hynynen@aalto.fi). www.khru.
net.

MUNKKIVUORI

Hallitus toivottaa jäsenille hyvää 
ja aktiivista kesää reserviläis-
taitoja kohottavan toiminnan 
parissa. Lomakauden jälkeen 
jatketaan perinteistä ampumatoi-
mintaa.

 Tulevaa ampumatoimintaa: 
Seppälän radalla ammutaan seu-
raavan kerran perinteisin kuvioin 
20.8. Mahdollisuus ampua 
pistooli-, kiväärilajeja ja hauli-
kolla kiekkoja. Jos et ole saanut 
lähiaikoina sähköpostia yhdistyk-
seltämme ja haluat sähköpostilis-
talle, lähetä sähköpostiosoitteesi 
tänne: mauri.routio@sci.fi

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

TIKKURILa
 

Seuraava reserviupseeri-ilta 
on 29.9.2016 klo 19.00 alkaen 
”Karjatalolla” Vantaan Hiekka-
harjussa Urheilutie 6:ssa C-por-
ras vanhassa talossa. 

 
 Muistakaa täyttää ResUL:n 

sähköinen kuntokortti, joka löy-
tyy ResUL:n nettisivuilta.

 Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

 Ammunnoista lisätietoja 
antaa ampumaupseeri Jukka Luo-
tola puh.0500-455474. 

 Hallitus toivottaa kaikille 
hyvää kesää!
  

 TööLö
 

 Töölön kerho onnittelee 4.6 
ylennettyjä!

 Kerhon kuulumisia: Kerhon 
Töölön radan ampumavuorot 
ovat vetäneet todella hyvin kävi-
jöitä, niin uusia kuin vanhojakin 
naamoja. Onneksi meillä on 
hyvä tilanne kaluston ja vetäjien 
suhteen joten hyvin mahtuu 
uusiakin tulijoita joukkoon iloi-
seen. Vuorot tuttuun tapaan joka 
toinen tiistai klo 19-21, seuraava 
vuoro 14.6. Ensikertalaisille kerho 
tarjoaa patruunat ja heidän toivo-
taan ilmoittautuvan ennakkoon 
kerhon sähköpostiin, jo ennes-
tään tutuille riittää kun ilmestyy 
vähän vaille vuoron alkua radalle.

 Kerholaiset käyneet ahkerasti 
mm. luennoilla, MPK:n kursseilla 
ja muissa aktiviteeteissa. Tule-
vista tapahtumista mainittakoon 
ennalta kehitteillä oleva ekskur-
sio Heinolan Reservinupseerien 
vieraaksi heidän puolen kilomet-
rin mittaiselle ampumaradalle 
kokeilemaan omia ja kalustonsa 
rajoja. Tästä kiinnostuneet 
lähestykääpä kerhon meiliin jotta 
tiedämme ilmoitella halukkaille 
kunhan tarkka ajankohta tie-
dossa.

 Muistuttaisin niitä joilla 
tämän vuoden jäsenmaksu 
rästissä, hoitakaa homma pois 
päiväjärjestyksestä sillä tuolla 
pienellä summalla on iso vaiku-
tus siihen mitä kerho voi saada 
aikaan toimintansa suhteen. 
Mikäli sinulla on epäselvää onko 
maksusi kunnossa, sen tarkista-
minen onnistuu sähköpostilla. 

 Huomion arvoista pitää 
mielessä, että jäsenyys meidän 
kerhossa avaa pääsyn kaikkien 
muidenkin HRUP:n kerhojen 
tapahtumiin, joten hyödyntäkää 
ihmeessä runsas pääkaupunki-
seudun tarjonta 

 Valmiiksi ensi syksyyn kan-
nattaa kalenteriin merkitä perin-
teinen Padasjoen viikonloppu 
joka tänä vuonna pidetään 2-4. 
syyskuuta yhdessä Pioneeri-
osaston ja Jääkärikerhon kanssa. 
Painopiste on toiminnallisessa 
ammunnassa ja tapahtuma 
soveltuu hyvin niillekin jotka 
eivät ole kerhon tapahtumiin 
aiemmin osallistuneet. Vinkkinä 
etenkin nuoremmille upseereille: 

harvoin pääset ampumaan niin 
monipuolisella kalustolla niin 
monipuolisia juttuja ilman että 
harrastat aktiivisesti SRA/Practi-
cal yms porukassa ja varsinkaan 
noin alhaisin kustannuksin: mak-
sat vain patruunat jotka ammut 
omakustannehintaan. Ennakkoon 
voi alkaa ilmoittautua sähköpos-
titse ja lisätietoja tarjolla myös.

 HUOMIO! Onko sinua aina 
kiinnostanut viestintä ja mark-
kinointi? Kerholla olisi tarvetta 
jäsenelle joka huolehtisi kerhon 
tiedottamisesta niin Faceboo-
kissa kuin vaikka Instagram/
Youtubessa tai sähköpostissa. 
Hommaa saa tehdä vapaasti, työn 
määrä ei varmasti ole hirveästi ja 
homma on erittäin hyvä vaikkapa 
opiskelijalle tai ihan toisen alan 
hommissa olevalle joka haluaa 
harrastuksen parissa hioa tiedot-
tamistaitojaan. Saat olla mukana 
tekemässä yhtä maamme aktiivi-
sinta kerhoa entistä paremmaksi 
ja ei varmasti ns ”pipo kiristä” 
näissä hommissa. Jos homma 
yhtään kiinnostaa, heitä meitä 
meilillä ja tule mukaan!

 Kerhossa on paljon toimintaa 
näiden palstalle kirjoiteltujen 
lisäksi jatkuvasti käynnissä. Tule 
rohkeasti mukaan toimintaan 
omien aikataulujesi puitteissa ja 
pidetään meidän kerho aktiivi-
sena toimijana jatkossakin! 

 Kerhomme yhteystiedot: too-
lonreserviupseerit@gmail.com 

Facebook: Töölön Reserviup-
seerit 

 PS. Tuonne saa Facebook-
kiin postailla ja keskustella ihan 
epävirallisesti & aiheen vierestä, 
unohda virallisen makuinen 
”puhuttelu, esittely ja asia” tässä 
kohtaa. Sen sijaan kommuni-
koidaan, vaihdetaan ajatuksia 
& ideoita sekä verkostoidutaan 
aktiivisesti keskenämme, näin 
saamme yhteisestä asiastamme ja 
harrastuksestamme eniten kaikki 
irti.

 Oikein miellyttävää alkukesää 
ja nähdään kerhon parissa niin 
naamatusten kuin verkossakin!

 Palstaterveisin,Jarkko, PJ @ 
Töölön kerho

ITä-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 AMMUNTA: Ilma-aseam-
munnat jatkuvat parillisina viik-
koina keskiviikkoisin  Tuki-
kohdassa Puotilantie 1D, alkaen 
klo 17.00.  Syksyn ensimmäinen 
ammunta on 

keskiviikkona 7.9.2016. Ruu-
tiaseammunnat ovat siirtyneet 
Santahaminan ulkoradoille.

 Muu toiminta: Padasjoen 
ammuntaleiri järjestetään 2 – 4.9. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
MPK:n kurssikalenterissa.

 JÄSENKIRJE: Yhdistyksen 
jäsenkirje 2/2016 julkaistaan elo-
syyskuun vaihteessa yhdistyksen 
internetsivuilla. Lähetämme 
ilmoituksen sähköpostitse, joten 
käy päivittämässä sähköposti-
osoitteesi jäsenrekisteriin.

 Syysjotos pidetään tänä 
vuonna Kainuussa 5. – 7.8. Jotok-
selle ilmoittautuminen on jo 12.6.

 Kerhomme pyrkii lähettä-
mään jotokselle kaksi partiota, 

jos olet kiinnostunut ota yhteyttä 
Toni Selin tonih.selin@gmail.
com tai Jukka Kantokoski p. 050 
332 3687. Kesä on hyvää aikaa 
kunnon kohentamiseen syksyn 
tapahtumia varten. Yhdistyksen 
hallitus toivottaa  jäsenilleen 
hyvää kesää.

 Yhteystietoja: pj. Toni Selin 
tonih.selin@gmail.com, vpj. 
Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, 
siht. Juha Iiskola p. 040 6712 120. 
Yhdistyksen nettisivuilta löydät 
lisätietoa: wwwrul.fi/ihru ja vain 
jäsenille avoimesta Facebook-
ryhmästä: Itä-Helsingin Reser-
viupseerit.

LäNSI-VaNTaa

 Kaatuneiden muistopäivää 
vietettiin sunnuntaina 15.5.2016 
Pyhän Laurin kirkolla. Kerho 
osallistui kyseiseen tapahtumaan 
sovittujen tehtäviensä mukaisesti. 

 Padasjoen leiri on syksyllä 
pe - su 16-18.9.2016. Leirille voi 
osallistua yhtenä päivänä tai 
useampana päivänä, jolloin voi 
majoittua maksuttomasti RUL:n 
parakeissa. Leirillä on mahdol-
lisuus tutustua erilaisiin aseisiin 
ja ampua niillä ja myös omilla 
aseilla ampuminen on mahdol-
lista. Leiri on maksuton kerhon 
jäsenille. Seuratkaa ilmoittelua ja 
varatkaa aika kalenteriinne.

 Kesän aikana on erilaista 
ohjelmaa reserviläisille mm. 
Kesäyön marssi kesäkuussa ja 
RUK:n 85-vuotisjuhla Haminassa 
5.8.2016. Töölön pistooliradalla 
on vakio ampumavuoromme 
parittomien viikkojen maanantai-
sin klo 16-19 ja parittomien viik-
kojen lauantaisin klo 14:30-17:00. 
Tikkurilan Urheilutalon radalla 
on ampumavuoro perjantaisin 
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 
kotisivuilla olevia tiedotuksia. 
Kotisivujen osoite on www.rul.fi/
lansivantaa

 Hallitus toivottaa jäsenille 
hauskaa ja rentouttavaa kesää.

aSELajIKERHOT

aUTOKERHO

 Autokerho vietti vuosipäi-
väänsä 12.05.2016, Ravintola Per-
hossa, kiitos järjestelyistä kerho-
mestari Kai Runelalle. Jäsenretki 
Espoon Automuseoon 27.8.2016. 
Ilmoitamme jäsenille lähempänä 
retkipäivää 

 Autokerho toivottaa Hyvää 
Kesää kaikille!

 HRUP Autokerho hallitus

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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ILMaILUKERHO

Syyskauden ohjelma:
Ke 7.9. klo 15 perinteinen sep-

peleenlasku Hietaniemen hauta-
usmaan Alppilentäjien haudalla 
ja klo 17 Mersunsauva-kilpailu. 
Syksyn esitelmäkauden aloittaa 
evl evp Pentti Teulahti aiheenaan 
MiG 21 F13 -koulutus Neuvos-
toliitossa vuonna 1962. Osoite: 
Helsingin Suomalainen Klubi, 

Ti 11.10. klo 17 Ilmailukerhon 
syyskokous ja klo 18 esitelmän-
pitovuorossa taiteilija Sami Saik-
konen otsikolla Unelma taitolen-
nosta.

Ti 8.11. klo 18 yhteiskokous 
Lentosotakoulun killan kanssa. 
Esitelmän aiheena Ajankohtaista 
ilmavoimista, Ilmavoimien Esi-
kunnan edustaja.

Ti 13.12. Joululounas ja kuva-
kertomus “Matkailua maailman 
äärillä, Valto Ottovainen, paikka 
ja kellonaika ilmoitetaan myö-
hemmin.

Ellei toisin ole ilmoitettu 
tilaisuudet pidetään Helsingin 
Suomalaisella Klubilla, Kansa-
koulunkuja 3.

Ilmailukerhon nettisivut löy-
dät osoitteesta http://www.rul.
fi/ilmailukerho  Tiedotamme 
tapahtumista myös sähköpostitse. 
Lämmintä kesää!

jääKäRIKERHO
 

 Heinäkuussa vietämme 
lomaa. Kerhoillat jatkuvat Kil-
tasaunalla Santahaminassa elo-
kuussa. Seuraavat kerhoillat ovat 
tiistaisin 2.8., 6.9., 4.10. klo 16:30 
alkaen. 

 Uutena toimintamuotona 
olemme sopineet yhteistyöstä 
muutamien kerhojen kanssa. 
Siihen liittyen seuraaviin ensi 
syksyn tapahtumiin toivotaan 
jääkärikerholaisia mukaan:

 1. YHTEINEN AMPU-
MARATAVIIKONLOPPU 2.9. 
- 4.9 PADASJOEN HARJOITUS-
ALUEELLA. 

 Tilaisuuden järjestävät Jääkä-
rikerho, Pioneeriosasto ja Töölön 
Reserviupseerit. Mikäli pe-su ei 
sovi kalenteriisi, voit tulla myös 
lyhyemmäksi ajaksi tapahtumaan 
esim. la klo 10-18.

 Ohjelmassa toiminnallista 
ammuntaa (esim. RK, MP-5, 
9mm pistooli, pumppuhau-
likko...) sekä jäsenten omilla 
metsästys/urheiluaseilla. 25m 
pistooliradalla on järjestetty 
mahdollisuus perinteisempään 
pahvinpuhkontaan toiminnallisen 
ammunnan keskittyessä ns. ”toi-
mintamonttuun” ja kivääriradalla 
on mahdollisuus myös lounaan 
jälkeen lauantaina keskittyä 
”kympin sisärenkaaseen” ajan 
kanssa, mikäli halukkuutta ilme-
nee vielä aamupäivän sessioiden 
jälkeen.

 Lainakalustoa on järjestetty, 
joten et tarvitse omaa kalus-
toa. Samoin kuulosuojaimia & 
suojalaseja löytyy. Suositamme 
tuomaan omat suojaimet, jotta 
ne riittävät paremmin ja ovat 

mukavammat & hygieenisem-
mät käyttää. Et tarvitse aiempaa 
kokemusta, vaikka varusmiespal-
veluksestasi olisi jo tovi. Jokainen 
tekee oman taitotasonsa mukaan 
ja opastusta löytyy tarvitsijoille.

 Majoitus: parakkimajoitus, 
omat petivaatteet tai makuupussi.

Ruokailu: omat makkarat ja 
aamupalat, kerhot tarjoavat keit-
tolounaan lauantaina.

Kustannukset: kimppakyydit, 
patruunat oman kulutuksen 
mukaan käteisellä paikan päällä, 
ei osallistumismaksua. 

 Ilmoittautuminen sähköpos-
titse: toolonreserviupseerit@
gmail.com 29.8. mennessä. 
Lisäinfoa saa kysymällä samasta 
osoitteesta! Ilmoittautuneille 
laitellaan tarkempaa tietoa säh-
köpostitse lähempänä tapahtu-
maa. Mahdollisimman ajoissa 
ilmoittautuen varmistat paikkasi 
mukana.

2. MPK KYMENLAAK-
S O N  S OT I L A A L L I N E N 
KURSSI: SISSITOIMINTA- JA 
JOHTAMISHARJOITUS, 
PAHKIS-16. AJANKOHTA 9.9. 
- 11.9.2016 JA PAIKKA VEKA-
RANJÄRVI.

 Kurssimaksu on 66 €/hlö.
Harjoituksen johtajana toimii 

Janne Kortelainen yhteystiedot: 
kortelainen.jt(ät)gmail.com 
mobile: 045-3579595. Järjeste-
lyistä vastaa Helsingin Sissikerho/
Stadin Sissit.

 KarPr tukee harjoitusta viime 
vuoden tapaan kalustollaan, 
mutta VEH- statusta harjoituk-
sella ei ole. Ilmoittautuminen 
www.mpk.fi sivujen kautta. Kurs-
sit / Kymenlaakso / Sissitoiminta- 
ja johtamisharjoitus, Pahkis-16. 
Ilmoittaudu 30.6. mennessä.

 Mukavaa ja aktiivista kesää 
kaikille

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

RESERVIMERIUPSEERIT

 Onnittelut kaikille 4.6 Lip-
pujuhlapäivänä ylennetyille ja 
palkituille panoksestanne vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 
hyväksi! Ammuntojen vakiovuo-
rot Töölössä jäävät lähiaikoina 
kesätauolle. Olethan yhteydessä 
ampumaupseeriin 040 5308421 
vähintään kahta päivää ennen 
vuoroa, saadaksesi tarkemmat 
tiedot tilanteesta ja ohjeet.

 Suotuisia tuulia purjehdus-
kaudelle!

PIONEERIOSaSTO

 Ylennykset ja kunniamer-
kit: Osaston jäseniä on jälleen 
palkittu ja ylennetty. Osasto 
onnittelee seuraavia: KAPTEENI 
Kivimäki Jyri Esko Juhani. YLI-
LUUTNANTTI Vatanen Juha 
Heikki Tapani. LUUTNANTTI 
Vatanen Sami Pekka Juhani. 
Suomen Reserviupseeriliiton 

kultainen ansiomitali soljen kera 
on myönnetty jäsenillemme: evl 
Matti Mähönen ja kapt Tommi 
Laakkonen.

 Ampumavuorot:
Ampumavuorot Töölön luo-

lassa jatkuvat vuonna 2016 kes-
kiviikkoisin klo 19 – 21:30 15.6., 
13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11. 
ja 28.12. sekä lauantaisin klo 9:30 
– 12 25.6., 23.7., 20.8., 17.9., 15.10., 
12.11. ja 10.12. Pioneeriosasto 
tarjoaa maksaneille jäsenilleen 
patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 
10 kpl/kerta/9mm, kullekin enin-
tään viideltä kerralta vuodessa. 
Paikalla on myös aseita ja koulut-
taja. Ota omat kuulonsuojaimet 
ja suojalasit mukaan, jos löytyy. 
Ilmoittaudu edelliseen iltaan 
mennessä ampumaupseereille 
matti.mahonen (at) pp.inet.fi tai 
tommi.laakkonen (at) porvoo.fi.

 Schmardenin taistelusta 100 
vuotta:

Pioneeriaselajin vuosipäivän 
kansallinen pääjuhla järjestetään 
tänä vuonna Korian pioneeri-
puistossa lauantaina 23.7.

 Pioneerien vuosipäivää 
vietetään jo sadatta kertaa Sch-
mardenin taistelun vuosipäivänä 
25.7. Vuosipäivänä kunnioite-
taan ensimmäisiä suomalaisia 
jääkäripioneereja, jota osoittivat 
erityistä kyvykkyyttä ja rohkeutta 
Latviassa Schmardenin kylässä 
käydyssä hyökkäystaistelussa.

 Ohjelma: 9.00 Lipunnosto, 
kalustonäyttely avataan, soti-
laskotipalvelut alkavat. 9.05 
Seppeleenlasku Pioneerimuisto-
merkille. 9.15 - 10.00 Pioneerijo-
toksen joukkueiden maaliintulo 
ja Kolmen pioneeripataljoonan 
ottelu (Kymijoen ranta). 11.00 
Paraatikatselmus. 11.55 Ohi-
marssi. 12.15 Kenttälounasta ja 
sotilaskotitarjoilua omakustan-
nushintaan. 14.00 Esitelmätilai-
suus, professori Martti Häikiö 
(kutsuvieraille). 15.00 Kalusto-
näyttely päättyy.

 Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 
Yleisö voi seurata esitelmää 
suorana lähetyksenä sotilasko-
titeltoissa. Esitelmä löytyy myö-
hemmin tallenteena internetistä. 
Paraatikatselmukseen osallistuvat 
kaikki pioneereja kouluttavat 
pataljoonat ja erillisyksiköt 
kalustoineen. Yhteiskuljetuksien 
järjestämiseksi ilmoittaudu sih-
teerille jos haluat osallistua tilai-
suuteen.

 Osaston Padasjoki-viikon-
loppu:

Merkitse kalenteriisi jo Padas-
joen ampuma- ja maastotaitovii-
konloppu 28.-30.10. Viime mar-
raskuussa meitä oli 13 henkilöä 
ja kalustoa oli enemmän kuin 
riittävästi. Tyytyväiset kävijät 
kommentoivat:

”Elämäni paras viikonloppu”
”Kannatti lähteä, vaikka vähän 

epäilin”
”Vastinetta jäsenmaksulle ja 

enemmänkin”
”Huumorinkukka kukki, 

vaikka oli marraskuu”
Yhteinen ampumaviikonloppu 

Padasjoella:
Lisäksi Jääkärikerho, Pioneeri-

osasto ja Töölön Reserviupseerit 
järjestävät yhteisen ampumara-
taviikonlopun 2-4.9. Padasjoen 
harjoitusalueella. Paikka löytyy 
mm Google kartoista osoitteella: 
Kelkutteentie 35, Padasjoki

 Lainakalustoa on järjestetty 
joten et tarvitse omaa kalustoa, 

samoin kuulosuojaimia & suo-
jalaseja löytyy. Suojaimia suosi-
tamme tuomaan omat että riittä-
vät paremmin ja ovat mukavam-
mat & hygieenisemmat käyttää. 
Et tarvitse aiempaa kokemusta 
vaikka varusmiespalveluksestasi 
olisi jo tovi, jokainen tekee oman 
taitotasonsa mukaan ja opastusta 
löytyy tarvitsijoille.

Mikäli pe-su ei sovi kalente-
riisi, voit tulla myös lyhyemmäk-
sikin aikaa tapahtumaan esim 
la klo 10-18. Majoitus: parak-
kimajoitus, omat petivaatteet 
tai makuupussi.Ruokailu: omat 
makkarat ja aamupalat, kerhot 
tarjoaa keittolounaan lauantaina. 
Kustannukset: kimppakyydit, 
patruunat oman kulutuksen 
mukaan käteisellä paikan päällä, 
ei osallistumismaksua.

Mikäli käytät itse hankkimiasi 
patruunoita yhteisissä aseissa, 
vastaat itse että käyttämäsi 
patruunat ovat iältään järkevän 
ikäisiä (alle 20 vuotta) CIP-tar-
kastettuja tehdasladattuja, toisin 
sanoen normaaleja urheiluam-
muntapatruunoita. Itseladatut 
patruunat ammutaan vain omista 
aseista vastuusyistä. Kaikenlaiset 
panssarinläpäisevät ja valojuovat 
yms on kiellettyjen listalla, nyrk-
kisääntönä mikäli sille tarvitsee 
ERVA-luvan (poikkeuksena pis-
toolin reikäpäät/puolivaipat) niin 
ei saa ampua. Jos ilmenee kysyt-
tävää, viskaa meitä sähköpostilla!

Ilmoittautuminen sähköpos-
titse: toolonreserviupseerit@
gmail.com 29.8 mennessä. 
Lisäinfoa saa samasta osoitteesta 
kysymällä! Huom! Pioneeriosas-
ton ilmoittautumiset sihteerille 
(antti.j.korhonen@gmail.com). 
Sihteeri hoitaa kootun ilmoittau-
tumisen eteenpäin.

Ilmoittautuneille laitellaan 
tarkempaa tietoa sähköpostitse 
lähempänä tapahtumaa. Lisä-
tietoa myöskin Pioneeriosasto 
tiedottaa-sähköpostissa.

Mukaan mahtuu noin 20 hen-
keä maksimissaan ja venytämme 
resursseja parhaamme mukaan 
jos väenpaljoutta ilmenee. Mah-
dollisimman ajoissa ilmoittau-
tuen varmistat paikkasi mukana.

Pioneeriosastolla on MYYN-
NISSÄ mustia t-paitoja, joiden 
rintamuksessa on pieni keltainen 
pioneerilogo (työkalut). Hinta 
vain 10 eur. Myynnissä on myös 
uusia pioneerilippiksiä. Hinta 10 
eur jäsenille ja 12 eur muille. Tilaa 
sihteeriltä.

Pioneeriosasto tiedottaa 
toiminnastaan myös sähköpos-
tilla. Jos et ole saanut tiedotteita 
sähköpostiisi, ole yhteydessä 
sihteeriin niin tarkistetaan että 
yhteystietosi ovat ajan tasalla.

JÄSENEKSI voit liittyä netissä 
tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteen muutokset myös 
netissä.

Puheenjohtaja ylil Juha Vata-
nen, 040 579 1857, juha.vatanen 
(at) componenta.com

Sihteeri, tiedotusupseeri vänr 
Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen (at) gmail.com

Ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040 570 3718, matti.
mahonen (at) pp.inet.fi

U r h e i l u - u p s e e r i  l t n 
Sampo Remes, 040 910 3802, 
sampo.j.remes (at) gmail.com

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

RT-KERHO 
jOHTORENgaS

 
AMPUMAVUOROT TÖÖ-

LÖN AMPUMARADALLA
Hyödynnäthän loistavan 

mahdollisuuden ampumataidon 
treenaamiseen! Kerholla on joka 
kuukausi oma vuoronsa Töölön 
ampumaradalla ja olet myös 
tervetullut, mikäli esim. haluat 
vain kokeilla uutta harrastusta, 
mutta olet vielä epävarma jatkon 
suhteen. Kysy siis rohkeasti lisä-
tietoja asiasta puheenjohtaja Toni 
Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 040 
311 3348. Ajankohdat ovat perin-
teiseen tapaan keskiviikkoisin klo 
19-21:30, päivämäärät 29.6., 27.7., 
24.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12.

PERHERETKI VALLISAA-
REEN LA 20.8.216

Kerho järjestää rannikkoty-
kistöaiheisen retken jäsenilleen 
sekä heidän perheilleen Val-
lisaareen la 20.8. Siirtyminen 
saareen omatoimisesti. Saaren 
opastus on vielä selvityksen alla. 
Tiedotamme retkisuunnitelmien 
etenemisestä tarkemmin ilmoit-
tautuneille. Ilmoittautumiset 
johtorengas@gmail.com.

  
KERHON VIESTINTÄ JA 

JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT
Kerhon virallisena viestikana-

vana toimii jatkossakin Helsingin 
Reservin Sanomien tapahtuma-
kalenteri. On hyvä huomioida, 
että osa lehden numeroista ilmes-
tyy nykyään printtiversion sijaan 
digilehtenä. Aika ajoin kerhon 
hallitus tiedottaa jäsenistöään 
tapahtumista ja vastaavista myös 
sähköpostilla.Varmistathan, että 
yhteystietosi ovat ajan tasalla, 
niin vastaanotat mm. ilmoitukset 
Helsingin Reservin Sanomien jul-
kaistuista digilehdistä, Helsingin 
Reserviupseeripiirin muut tiedot-
teet kuin Johtorenkaan sähköpos-
titkin! Muuttuneet yhteystietosi 
voit ilmoittaa RUL:n toimistoon 
(toimisto@rul.fi).

VIESTIOSaSTO

Viestimiespäivät 6.-7.8
Uudenmaan Viestikilta järjes-

tää vuoden 2016 Viestimiespäivät 
Järvenpään Tuusulassa entisellä 
Taistelukoululla 6. – 7.8.2016. 
Viestiosasto osallistuu tapahtu-
man järjestämiseen rakentamalla 
ja pitämällä viestihenkisen ras-
tiradan. Ohjelmassa on myös 
saunomista savusaunassa (!) ja 
illallinen upseerikerholla.  Lisä-
tietoa lähetetään jäsentiedotteissa 
sähköpostitse ja julkaistaan 
verkkosivuillamme. Merkkaa 
tapahtuma kalenteriisi jo nyt! 
Otamme mielellämme vastaan 
apua rastien järjestämisessä, lisä-
tietoa puheenjohtajalta: puheen-
johtaja@viestiosasto.net tai 0400 
448204.

Toimintapäivä 3.9
Viestiosasto järjestää Toimin-

tapäivän Santahaminassa lauan-
taina 3.9 alkaen klo 11:00. Ohjel-
massa on ammuntaa eri aseilla, 
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Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

johon osallistuminen ei edellytä 
mitään aiempaa kokemusta, 
sillä ampumaupseerit koulutta-
vat sinulle kaiken tarpeellisen! 
Lisäksi on muitakin rasteja, jonka 
jälkeen saunomista ja grillausta 
Teerisaaren saunalla ja päivän 
päätteeksi käynti upseerikerholla. 
Osallistumismaksu noin 25-35 
EUR, tarkentuu myöhemmin. 
Maksu ei sisällä mahdollisia 
ostoksia upseerikerholla. Ilmoit-
tautuminen puheenjohtajalle: 
puheenjohtaja@viestiosasto.net 
tai 0400 448204.

Museo Militaria -matka ja 
esitelmä lennokkien käytöstä 
nykysodissa syyskuussa

Tervetuloa mukaan matkaan 
Hämeenlinnaan Museo Milita-
riaan oppimaan viestitoiminnan 
historiaa ja kuuntelemaan ajan-
kohtaista esitelmää lennokkien 
käytöstä nykysodissa. Museo 
Militarian perusnäyttely esittelee 
viestin, tykistön ja pioneerien 
historiaa rinnakkain Ruotsin val-
lan ajasta aina nykypäivään asti. 
Näyttely sisältää muun muassa 
kuuluisan Enigma -salauslaiteen 
sekä toiminnallisia pisteitä, joissa 
pääsee kokeilemaan esimerkiksi 
sähköttämistä.

Tapahtuman ohjelma
9:30 Lähtö Helsingin kes-

kustasta (lähtöpaikka tarkentuu 
myöhemmin)

11:00 Saapuminen museoon, 
Vanhankaupunginkatu 19, 13100 
Hämeenlinna

11:10 Dokumenttielokuva Tal-
visodasta, 40 min

12:00 Lounas ravintola Milita-
riassa

12:30 Näyttelyn opastettu 
kierros

13:30 Esitelmä ”Lennokkien 
käyttö nykysodissa”, Pohjola-sali

14:40 Lähtö Helsinkiin
16:00 Saapuminen Helsinkiin
Tapahtuman ajankohdaksi 

on alustavasti sovittu 10.9, 
mutta tarkasta päivämäärästä 
tiedotamme pian sähköpostitse 
ja verkkosivuillamme. Osallis-
tumismaksu alustavasti 35 EUR, 
sisältää kuljetuksen ja lounaan. 
Ilmoittautuminen 3.9 mennessä 
tiedotusupseerille Tiedotusup-
seeri@viestiosasto.net. Paikkoja 
on rajoitetusti, joten ilmoittaudu 
mahdollisimman pian varmis-
taaksesi paikan. 

Viestiosaston ampumarata-
vuorot

Järjestämme ampumavuoroja 
Töölön pistooliradalla parit-
tomien viikkojen tiistaisin klo 
19:00. Ilmoittautuminen verkossa 
www.rul.fi/viestiosasto/toiminta/
ammunta/ tai ampumaupseeril-
lemme viimeistään päivää ennen 
ampumavuoroa. Kerhon laina-
aseet ovat jäsenten käytettävissä 
ilmaiseksi, mutta patruunoista 
tulee suorittaa maksu käteisellä. 
Lisätiedot ampumaupseerilta: 
Mikko Leskinen 0504055873, 
ampumaupseeri2@viestiosasto.
net.

Ampumakilpailu 2016
Viestiosaston ampumakilpai-

luun voi osallistua kerhomme 
neljällä ampumavuorolla: 24.5, 
16.8, 13.9, 11.10. Kilpailu tapahtuu 
Palvelusammunta 4:n muodossa. 
Lopullisia tuloksia laskettaessa 
huomioidaan jokaisen ampujan 
osalta kaksi parasta kilpailuker-
taa, joista lasketaan keskiarvo. 
Tälle luvulle annetaan paino-
arvoksi 90%. Lisäksi lasketaan 

ampujien osallistumisprosentti 
kerhon ampumavuoroille, jolle 
annetaan lopullisissa tuloksissa 
painoarvoksi 10%. Lue ampuma-
kilpailun säännöt verkkosivuil-
tamme. Menestystä kilpailuun!

Liikunta
Viestiosaston liikuntakilpailu 

jatkuu. Kilpailun voittajaksi tulee 
eniten pisteitä kuntokorttiin vuo-
den 2016 aikana kirjannut jäsen. 
Kuntokortti löytyy Reserviläisur-
heiluliiton verkkosivuilta http://
kuntokortti.resul.fi/kuntokortti. 
Tämän lisäksi, arvotaan palkinto 
vähintään 100 pistettä saavutta-
neiden kesken. Lisätietoa liikun-
taupseerilta Liikuntaupseeri@
viestiosasto.net.

Koulutus
Katso tarjolla olevaa koulu-

tusta MPK koulutuskalenterista 
www.mpk.fi. Suosittelemme osal-
listumista Kyberturvallisuuden 
erikoiskurssiin, 0400 16 12032, 
23-25.9.

Huomionosoituksia
Puolustusministeri Jussi Nii-

nistö on päivämäärällä 4.6.2016 
myöntänyt Suomen Reserviup-
seeriliiton kultaisen ansiomi-
talin jäsenillemme kapt Pekka 
Rintalalle ja kapt Tero Oittiselle. 
Onnittelut heille ja myös kaikille 
ylennyksen saaneille!

Tiedotus
Tietoa toiminnastamme ja 

yhteystietomme löytyvät verk-
kosivuiltamme http://www.rul.
fi/viestiosasto/. Tiedotamme 
tapahtumista myös sähköpostitse 
ja LinkedIn-ryhmässämme Vies-
tiosasto. Voit päivittää yhteystie-
tosi verkkosivuiltamme kohdassa 
”Liity jäseneksi”.

VR:N RESERVIUPSEERIT 

SYYSKAUDEN OHJELMA
Kaikki tilaisuudet mukaan 

lukien ampumavuorot ovat yhtei-
siä VR Reserviläisten kanssa.

Jokelan ruutiaseammunta 
15.8.2016 klo 17.30 alkaen, tapaa-
minen Jokelan asemalla klo 17.10. 
Alustavasti osallistuminen VR 
Reserviläisten 1.9.2016 järjes-
tämään tapahtumaan Marskin 
majalla. Tapahtuma varmiste-
taan lähempänä ajankohtaa. 
Syysvierailu Liikenneviraston 
merivalvontakeskukseen ma 
10.10.2016 klo 16.30. Syyskokous 
ma 7.11.2016 klo 16.30. Veikko 
Vaikkisen esitys Lotta Svärd –jär-
jestöstä. Pikkujoulu ma 5.12.2016 
klo 16.30. Teuvo Sivunen esitel-
möi aiheesta radankorjausjoukot 
talvi- ja jatkosodassa.

Yhdistyksellä on ampumavuo-
rot perjantaisin HRUP:n ampu-
maradalla Töölössä kello 16.00 
- 19.00 seuraavina päivinä: 26.8. 
(vk 34), 23.9. (vk 38), 21.10. (vk 
42), 18.11. (vk 46), 16.12. (vk 50).

Ilmoittaudu ampumaupseeri 
Petri Kehälle (p. 050 5344 181) 
viimeistään ampumapäivänä klo 
12.00.

HELSINgIN  

RESERVILäISET

Helsingin Reserviläiset ry:n 
kevätkokous oli torstaina 21.4. 
Döbelninkatu 2:ssa. Kokouksessa 
käsiteltiin normaalit tilinpäätös- ja 
toimintakertomusasiat. Mukana oli 
kahdeksan yhdistyksemme jäsentä.

Reserviläisen velvollisuus on 
pitää huolta fyysisestä kunnostaan. 
Kesällä siihen on hyvä mahdolli-
suus. Muistahan myös Reserviläis-
urheiluliiton sähköisen kuntokortin, 
johon kirjaudutaan jäsennumerolla 
osoitteessa www.resul.fi. Lisäksi 
osoitteesta marsmars.heiaheia.com 
saa ehdotuksen kuntoiluohjelmaksi.

Kevään 2016 viimeinen rata-
vuoro oli maanantaina 6.6. klo 
19:00–21:00. Heinäkuussa on tauko, 
ammunnat jatkuvat jälleen 1.8. Lop-
puvuoden vuorot ovat maanantai-
sin 29.8., 26.9., 24.10., 21.11. ja 19.12. 
klo 19:00–21:00. Mahdollisista 
muutoksista tiedotetaan yhdistyk-
sen sivuilla www.reservilaisliitto.
fi/liitto/piirit/sivustot/helsingin_
reservilaiset tai sitten voi soitella ja 
kysyä. Yhdistyksen jäsenillä, joilla 
ei ole omaa asetta, on mahdollista 
ampua yhdistyksen .22 pistooleilla, 
joihin yhdistys järjestää tarvittavat 
patruunat. Osallistujilla täytyy olla 
omat suojalasit ja kuulosuojaimet 
sekä voimassa oleva vakuutus 
(esim. Reserviläisen ampuma-
turva), mukaan myös voimassa 
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. 
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti[at]
lassila-tikanoja.fi ratavuoropäivänä 
klo 12.00 mennessä. Osallistujia 
mahtuu rajoitettu määrä ja osallis-
tujat otetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.

Lisätietoja: Tomi Sarilahti puh. 
050 385 1313.

HfORSNEjdENS SVENSKa 

RESERVUNdEROffICERaRE
 

Skytte i Luolan igen på hösten 
udda veckors torsdagar kl. 17-19.

Följande tillfällen är 1.9, 15.9 och 
29.9.

Triangelkampen 2016: 9.8 
Terränglöpning och handgranats-
kastning, Kasaberget Grankulla kl. 
18.00. 24.9 Orientering kl. 10.00, 
Luftpistol kl. 12.00, Luftgevär kl. 
12.00, Västerby

15.10 Avslutningsfest, Dragsvik
Andra tävlingar: 22.8 Tammet 

tävling, Baggby kl. 18.00. Deltaga-
ravgift 5 euro

10-11.9 RES-URSUS marsch, 
Syndalen. Anmälning via MPK/
Uusimaa

25.9 Skogsstigen, Ramsholmen 
Ekenäs, kl. 11.00. Deltagaravgift 5 
euro

Markus Liesalho
Ordförande
0400 421002
svenska@helresp.fi
www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILäISET
 

Suomenlinnan merivartio-
asemalle! Yhdistys suunnittelee 
vierailua Suomenlinnan merivar-
tioasemalle vielä ennen juhannusta 
(päivämäärä tarkentuu). Asiasta 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Mikaan. Tervetuloa mukaan! mika.
kuutti@welho.com

Ahven on laskettu vesille ja toi-
minta on päällä täyttä häkää. Kiitos 
kaikille, jotka osallistuivat talkoisiin 
ja tekivät mahdolliseksi jälleen 
yhden veneilykesän! Ahven lähtee 
periaatteessa joka tiistai-iltapäivä 
kello 17:45 Katajanokan laiturista 
ja merellä olemme kolmisen tun-
tia. Tervetuloa mukaan! Jos haluat 
osallistua Ahventoimintaan, tulla 
mukaan tiistaiajoille tai pidemmille 
keikoille, voit kysäistä aikatauluista 
Matias Kaivokselta.

 Ulkoampumaradat Kirkkonum-
mella ovat käytössä, kesällä har-
joitellaan. Isommat kilpailut ovat 
seuraavaksi syyskuussa Raasi sekä 
Sinisen Reservin ampumapäivä II. 
Ota Jukka Soiniin yhteyttä kun kai-
paat lisätietoa kilpailuista. Kilpai-
luihin kaivataan paitsi osallistujia 
myös toimitsijoita.

Jälleen oli toimintapäivä 
AUK:ssa. Yhdistys järjesti viime 
vuonna kaksi toimintapäivää/merel-
lisen reserviläistoiminnan infoa 
Rannikkoprikaatin AUK:lle. Tapah-
tuma toteutettiin AUK:n pyynnöstä 
jälleen  5.6. Osa porukasta saapui 
paikalle Ahvenella, toiset maan-
teitse. Mika Kuutti, joka vastaa 
AUK-tapahtumista, välittää suuret 
kiitokset kaikille tapahtumaan 
osallistujille! Ilahduttavan moni 
olikin ilmoittautunut toimitsijaksi 
rastitehtäviin ja huoltoon, joten 
paikat täyttyivät nopeasti. Tulethan 
sinäkin ensi kerralla mukaan!  

Jaosmaksut : Sinä, joka käyt 
ampumaradalla tai kuulut navigaa-
tiojaokseen, muistathan kympin 
jaosmaksun, jonka turvin pidämme 
yllä toimintaa. Tilinumero ja jaos-
maksuviitteet löytyvät nettisivuil-
tamme. Kiitos.

Katsastukset: Ota yhteys navi-
gaatiojaoksen/veneseuran kommo-
doriin, Matias Kaivokseen ja sovi 
kevään katsastusaika hyvissä ajoin. 
Vene tulee peruskatsastaa vuosit-
tain. Runkokatsastus on tehtävä vii-
den vuoden välein sekä aina ensim-
mäisessä katsastuksessa. Hoidetaan 
asiat kuntoon.

 Katso toimintaa omasta toi-
mintakalenteristamme nettisivuil-
tamme. Tsekkaa myös kursseja 
MPK:n sivuilta, kurssikalenterista ja 
seuraa Sinisen Reservin tiedotusta - 
sielläkin on paljon kiinnostavaa.

Kesäkuussa mm: Ahvenajot tiis-
taisin klo 17:45 Katajanokalta.

Heinäkuussa mm: Merireser-
viläiset voivat osallistua Tammi-
saaressa vuosipäiväjuhlallisuuksiin 
perjantaina 8.heinäkuuta osana 
Sinisen Reservin kokonaisuutta. 
Mahdollinen retki Örön linnakesaa-
reen. Ahvenajot tiistaisin klo 17:45 
Katajanokalta.

Elokuussa: Ahvenajot tiistaisin 
klo 17:45 Katajanokalta.

Syksyllä: Raasi ja Upinniemen 
rynkkykisat.

 Oletko harkinnut liittymistä 
jäseneksi? Täytä jäsenhakemuslo-
make yhdistyksen nettisivuilla.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan 
hyväksyä hyvämaineinen 18 vuotta 
täyttänyt Suomen kansalainen.

Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
ja Facebookissa päivittyvät jatku-
vasti. Sivuilta löydät viimeisimmän 
tiedon yhdistyksen toiminnasta ja 
tulevista jäsentapahtumista.

ILMaILUOSaSTO

Syyskauden ohjelma:
Ke 7.9. klo 15 perinteinen sep-

peleenlasku Hietaniemen hauta-
usmaan Alppilentäjien haudalla 
ja klo 17 Mersunsauva-kilpailu. 
Syksyn esitelmäkauden aloittaa evl 
evp Pentti Teulahti aiheenaan MiG 
21 F13 -koulutus Neuvostoliitossa 
vuonna 1962. 

Ti 11.10. klo 17 Ilmailukerhon 
syyskokous ja klo 18 esitelmänpito-
vuorossa taiteilija Sami Saikkonen 
otsikolla Unelma taitolennosta.

Ti 8.11. klo 18 yhteiskokous 
Lentosotakoulun killan kanssa. 
Esitelmän aiheena Ajankohtaista 
ilmavoimista, Ilmavoimien Esikun-
nan edustaja.

Ti 13.12. Joululounas ja kuvaker-
tomus “Matkailua maailman äärillä, 
Valto Ottovainen, paikka ja kellon-
aika ilmoitetaan myöhemmin.

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

MUUT  
MaaNPUOLUSTUS-

YHdISTYKSET

 

 

 

 

 

 

 

    
HELSINgIN 

RaUHaNTURVaajaT

Puheenjohtaja Tapani Fors-
ström, puh.040 587 0352, tfors-
strom@hotmail.com

Sihteeri, tiedottaja Anja Räisä-
nen, puh.050 307 2663, anja.raisa-
nen@kolumbus.fi

Jäsenvastaava Kari Kaiponen, 
puh.040 584 8524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi

Vpj./veteraanivastaava Hannu 
Juvonen, puh.050 492 1956, hhjuvo-
nen@hotmail.com



22  17. kesäkuuta  <  2 /2016  <  Helsingin Reservin Sanomat

helresp.fi

TaPIOLaN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILäISET

 

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
TAPAHTUMAT
PADASJOEN KESÄPÄIVÄT 5. – 7.8.
Espoon Reserviläisten järjestämät perinteikkäät Padasjoen kesä-

päivät pidetään viikonloppuna 5. - 7.8.2016. Luvassa on ulkoilun- ja 
ammunnantäyteinen viikonloppu Suomen kesäisessä luonnossa.

Käytettävissä 150m-kiväärirata, pistoolirata sekä toiminta-
monttu. Majoitus parakeissa ja illalla lämpiää sauna. Omat ruuat 
mukaan. Parakeista löytyy jääkaapit & peruskokkausvarustus, ja 
illalla on ulkogrillissä tulet. Tule viihtymään porukassa!

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä: ilmoittautuminen (at) esres.fi
Lisätiedot: henri.jacobsson (at) esres.fi
AMMUNTA
TÖÖLÖN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17-20 

TAI KLO 15-17
 Tervetuloa Töölön sunnuntaisille pistoolivuoroille, jotka ovat 

helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita 
jäseniä. Pistoolivuorot järjestetään parillisina viikkoina klo 17-20 ja 
parittomina klo 15-17. Parillisina sunnuntaina vuoro on vain TaRun 
jäsenille. Parittomina sunnuntaina on yhteisvuoro Espoon-Kauni-
aisten reserviupseerien (EKRU) kanssa.

Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulo-
suojaimet. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, 
.40 tai .45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 jou-
lea.

Ilmoittautumiset osoitteeseen toolontori (at) tapiolanreserviup-
seerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona. Laita sähkö-
postiin seuraavan mallin mukaiset tiedot:

•	 Nimi:	Oma	Nimi
•	 Laina-aseen	tarve:	On/Ei
•	 Reserviläisyhdistys:	TaRu/EKRU
•	 Vakuutus:	 RAT/LIS	 (Reserviläisen	 Ampumaturva,	 RAT	

tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy val-
miiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.
rul.fi.

•	 Puhelinnumero:	matkapuhelinnumerosi
Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, kari.wuokko (at) 

kolumbus.fi
LAHNUKSEN .22-VUORO KESKIVIIKKOISIN KLO 18:30
Lahnuksessa on keskiviikkoinen .22-ampumavuoro klo 18:30-

20:00 kaikille TaRulaisille. Välillä ammutaan kiväärillä ja pistoolilla 
omia ammuntoja, välillä ampumajuoksua. Ampua saa vain valvo-
jan läsnä ollessa. Valvoja on viikoittain klo 18:30 alkaen paikalla, 
vähintään 30min vaikkei ketään näkyisikään aloitusaikaan.

Lisätiedot: www.espoonampumarata.fi
Ilmoittautuminen: Mielellään ilmoitus tulosta TaRun Facebook-

ryhmässä
LAHNUKSEN AMPUMARATA AUKI KAUDELLE 2016
Lahnuksen ampumaradan kaikki radat ovat auki kaudelle 2016. 

Käytössä on nyt myös kesäkuun alussa avattu, uusi 100m-kivääri-
rata.  Tarkemmat tiedot ampumamahdollisuuksista löytyvät radan 
nettisivuilta www.espoonampumarata.fi. TaRu on Espoon Ampu-
maratayhdistyksen jäsen, joten ampumaan pääset edullisemmilla 
jäsenhinnoilla.

Tarkista uusimmat tiedot aina ennen radalle menoa ampuma-
ratayhdistyksen nettisivuilta (www.espoonampumarata.fi). Huom. 
jokainen ratavuoro on avoinna kaikille ampumaratayhdistyksen 
jäsenille, joten voit aina mennä minkä tahansa yhdistyksen valvon-
tavuorolle ampumaan.

SANTAHAMINAN VUOROT
 Ohjeet Santahaminan vuoroista löytyvät kotisivuiltamme koh-

dasta Toiminta -> Ammunta -> Santahaminan vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjes-

tämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta 
henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.

MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETOSI Tee nyt Reserviläis-
liiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja muutokset 
omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on 
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi 
ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen 
tilaus onnistuu myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://
www.reservilaisliitto.fi/ tai http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/
jasenrekisteri/.

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

 YHTEYSTIETOMME
 Tapiolan Reservinupseerit ry
•	 Puheenjohtaja	ylil	res	Panu	Korpela	
(panu.korpela (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747)
•	 Varapj.	vänr	res	Kalle	Murto	
(kalle.murto (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747)
 Espoon Reserviläiset ry
•	 Puheenjohtaja	alik	res	Juha	Matikainen	
(juha.matikainen (at) esres.fi, 050 597 7139)
•	 Varapj.	Anne-Ly	Koorberg	
(anne-ly.koorberg (at) esres.fi, 050 550 4020)

VETU Marja-Leena Pihlajamaa, 
puh.040 724 0223, ml.pihlajamaa@
gmail.com

Liiton vertaistuen päivystävä 
puh.020 769 8111

Kesäkuukausien messi-illat vie-
tetään vapaamuotoisesti.

6.9. Esa Seppänen aiheenaan 
Venäjä avaa syyskauden

Toivotamme kaikille hyvää 
kesää! Seuraa tapahtumia netissä 
www.helrt.fi ja Facebookissa.

aUTOjOUKKOjEN 
HELSINgIN KILTa

RION OLYMPIALAISET 
Elokuussa seuraamme tiiviisti 

RION olympialaisia. Toivottavasti 
näemme Suomen lipun liehumassa 
menestyksen merkiksi.

AUTOMIESTEN SYKSYN 
AMPUMAKILPAILUN ENNAK-
KOTIETO

Automiesten II/2016 ampu-
makilpailu järjestetään viikolla 
36 Santahaminassa. Päivämäärä 
tarkentuu seuraavassa numerossa, 
kun saamme ratavuorot selville lop-
puvuoden osalta.  

JÄSENRETKI VAN TAAN 
ENERGIAN JÄTTEENPOLTTO-
LAITOKSELLE

Jäsenretki VANTAAN ENER-
GIAN uudelle nykyaikaiselle jät-
teenpolttolaitokselle  toteutetaan 
vkolla 38. Ajankohta tarkemmin 
myöhemmin ilmoittautumis-
ohjeineen. Voimalan osoite on 
Långmosseninkuja 1 VANTAA tai 
navigaattorista johtuen myös Pit-
käsuontie 1 tuo perille.  Kiltalaisille 
noin 2 tunnin kierros on maksuton. 
Kierroksen jälkeen kilta tarjoaa 
kahvituksen. Tule tutustumaan 
huippunykyaikaiseen jätteepoltto-
laitokseen.

AJHK:N SÄÄNTÖMÄÄRÄI-
NEN SYYSKOKOUS JA ESI-
TELMÄ 7.10.

Kutsu sääntömääräiseen syysko-
koukseen 7.10. 2016 klo 17.30 Santa-
haminan Perinnetalolle.

Käsitellään killan säännöissä 
mainitut asiat. Syyskokouksen jäl-
keen n. klo 18.30 on esitelmä Auto-
liiton toiminnasta. Kahvitarjoilu. 
Laita jo mukaan kalenteriin. 

AJHK JÄSENPÄIVÄ 21.10
Kilta järjestää Santahami-

nassa 21.10.2016 vapaamuotoisen 
jäsenpäivän kahvituksen kera. 
Tarkoituksena on jatkaa mm. 
Autopataljoonan ja Taivallahden 
Autolinnan toiminnan muisteloja, 
valokuvien taltiointia ja ajatusten 
vaihtoa. Tilaisuuteen voi saapua 
jo klo 11.30 alkaen. Päivän aluksi 
on mahdollisuus omakustantei-
seen lounaaseen klo 11.30-12.30 
(noin 10,00 euroa), jonka jälkeen 
siirrymme Perinnetalolle jatkoille. 
Tällä kertaa ei ole varsinaisesti val-
misteltuja aiheita vaan etenemme 
vapaamuotoisesti mm valokuvien 
kera. Iltapäivällä nautitaan luon-
nollisesti Sotilaskodissa kaffeet ja 
munkit.  Päivä jatkuu todennäköi-
sesti alkuiltaan saakka. Mukaan voi 
saapua joustavasti päivän aikana 
klo 11.30 alkaen oman aikataulun 
mukaan. Ottakaa valokuvia jälleen 
mukaan elävöittämään tapahtumaa! 
Pyydämme ilmoittautumaan 17.10. 
mennessä numeroon 040 5643295 
tai toimisto@ajhk.fi. Ilmoittautu-
misen yhteydessä ilmoita, nautitko 
lounaan ja saapumisaikasi.

KENTTäTYKISTöKERHO 
UUdENMaaN TYKISTöKILTa

Kenttätykistökerho ja Uudenmaan tykistökilta onnittelee kaikkia palkit-
tuja ja ylennettyjä puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6.2016!

Hedberg 2016
10.9.2016 La - Hedberg kilpailu
Paikka: Taistelukoulu, Tuusula  
49. Hedberg Kilpailu siirtyy alkusyksyyn ja paikkana on Taistelukoulun 

alue Tuusulassa. Ensi vuonna Niinisalossa juhlitaan kilpailun 50-vuotista 
historiaa. Kilpailu mittaa epäsuorantulen reserviläisten osaamista ratames-
tarin suunnitteleman suunnistusradan varrelle sijoitetuilla tehtävärasteilla. 
Yhtenä rastina on ammunta.

Perinteikäs kilpailu järjestetään tällä kertaa yksipäiväisenä. Saapuminen 
paikalle La klo 10:00. Kilpailun rata sijoittuu Taistelukoulun lähialueelle. 
Kilpailun jälkeen sauna, ruokailu sekä palkintojen jako. Lisätietoja luvassa 
lähempänä ajankohtaa.

Tulevia epäsuorantulen kursseja - syksy 2016
12.-14.8.2016 Tulenjohtokurssi (MPK kurssi nro: 0400 16 11020) Santa-

hamina.
Kurssi painottuu tulenjohtotoimintaan rakennetulla alueella. Kaikki 

TJ- toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tulenjohtamisosaaminen 
tulisi olla osa jokaisen taistelijan perusosaamista.

12.-14.8.2016 KRH tuli-asemakurssi (MPK kurssi nro: 0400 16 11019) 
Santahamina.

Kranaatinheittimistön tuliasemakurssi joka sopii myös muiden aselajien 
koulutuksen saaneille. Kurssilla käsitellään KRH ryhmän ja joukkueen toi-
minta sekä erilaiset ampumamenetelmät.

20.10.2016 Kartat ja Koordinaatit (MPK kurssi nro: 1700 16 12033) Tuu-
sula, ilta klo 18:00-21:00.

Perustason kurssi kaikille. Kartan käyttäminen ja koordinaattien lukemi-
nen sekä ilmoittaminen eteenpäin on jokaisen sotilaan perustaito. Vaikka 
MGRS ei olisi tuttu tai asiat ovat päässeet vain unohtumaan, tervetuloa 
kertaamaan perusasioita!

Loka-Marraskuussa Reserviläisjohtaja 1 (MPK kurssi nro: 1700 16 12010) 
Tuusula.

Johtamiskoulutuksen peruskurssi. Kaikki reserviläiset ovat tervetulleita 
sotilasarvoon tai aselajiin katsomatta. Luvassa tiivis kokonaisuus johtami-
sesta niin sotilas- kuin siviiliympäristössä.

Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toimihenkilöt vuonna 
2016: Janne Hänninen - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) Puh:_045 180 8170, 
Oskari Matilainen - VPJ, Aki Mäkirinta - Sihteeri (sihteeri@ktkerho.fi), 
Patrick Hjelt - rahastonhoitaja, Tapio Laakso - Nuoriso, Jorma Kainulainen 
- Ase ja urheilu sekä Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.

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

Merkitse kalenteriin: 
PAHKIS 16 harjoituksen päivämäärä 9-11.9.2016 Vekaranjärvi. 
MPK Kymenlaakson sotilaallinenkurssi: Sissitoiminta- ja johtamisharjoitus, 
Pahkis-16 
Harjoituksen johtajana toimii Janne Kortelainen yhteystiedot: kortelainen.
jt(ät)gmail.com mobile: 045-3579595

Sissien jäsenille MPK:n kurssimaksua 66 € kompensoidaan siten, että mak-
su on jäsenille maksimissaan 20 €/henkilö.
KarPr tukee harjoitusta viime vuoden tapaan kalustollaan, mutta VEH- sta-
tusta harjoituksella ei ole.
Ilmoittautuminen www.mpk.fi sivujen kautta. Kurssit / Kymenlaakso / Sis-
sitoiminta- ja johtamisharjoitus, Pahkis-16 

Seuraa tiedotusta osoitteessa:
http://www.stadinsissit.fi/pahkis-2016-vekaralla-9-11-9-2016/

SISSIEN KOTISIVUT
Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löy-
tyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-Sanomien nettiversiot ja li-
sätietoa tapahtumista.

MAASTOTOIMINTA
Maastotoiminnasta lisätiedustelut: Sami Manner sami.manner(ät)gmail.
com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com

AMPUMATOIMINTA 
Ohjatut ampumavuorot Töölössä ovat kesätauolla. 
Kiitokset kaikille kävijöille aktiivisesta osallistumisesta!
Jos kesällä vuoroja pidetään, niin niistä ilmoitetaan etukäteen sähköpostilla, 
erillisellä jakelulla.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroil-

SISSIKERHO 
SISSIOSaSTO
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la, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla http://www.stadinsissit.fi/ampuma-
harjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoit-
tautumisohjeet piirin vuoroille tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.

SALITOIMINTA
Vakiovuorot Ma & Ke. Pe (Nitrot) Ovat kesätauolla myös.
Tiedustelut salitoiminnasta Mika Leivo 050-555 2151 mika.leivo(ät)iki.fi  

SISSIEN HIHAMERKIT, TEKNINEN T-PAITA ja HISTORIIKKI
Stadin Sissien uudet hihamerkit ! saatavissa yhdistyksen tapahtumissa tai 
tilattavissa
postitse. Merkkipari jäsenhintaan 5 euroa/pari (sisältää pysty- ja vaakamal-
lisen merkin)
Lisätietoja http://www.stadinsissit.fi/jasen-tilaa-itsellesi-sissien-uusi-hiha-
merkki/
Saatavana myös Stadin Sissien uusi tekninen t-paita, joka soveltuu hyvin 
mm. hikiliikuntaan, väri harmaanvihreä, hinta 30,00 euroa.
Tilaukset: Juha Matikainen (juha_matikainen(ät)suomi24.fi )

Haluatko Stadin Sissien uuden historiikin?
Historiikkia Varjosta valoon, myydään Sissien tilaisuuksissa käteismaksua 
tai etukäteismaksua
vastaan. Kirjan hinta on 50 EUR, postitettuna 60 EUR.
Ohjeet kirjan tilaamisesta Sissien nettisivuilla http://www.stadinsissit.
fi/?p=3428

Voit ostaa kirjan myös inttistore¬liikkeestä hintaan 60 EUR
∙ www.inttistore.fi
∙ info@inttistore.fi
∙ puh. 09 4056 2014 / 09 4056 2015

HALUATKO MAILIA SISSEILTÄ?
Jos et ole saanut tänä vuonna sähköpostitiedotteita joiden otsikko alkaa 
sanalla Sissipostia, sähköpostiosoitteesi ei ehkä ole jäsenrekisterissä tai se 
on jäänyt päivittämättä. Mikäli haluat vastaanottaa viestejä meiltä, ilmoita 
käyttämäsi mailiosoite jäsenvastaavalle (tommi.saikkonen@gmail.com)

YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Antti Brax 050-5700843 antti.brax(ät)jippii.fi
Sissiosasto pj: Jouni Nylen 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

Lue Helsingin Reservin 
Sanomat myös verkosta!
www.reservinsanomat.fi

MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETOSI 
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja muutokset omatoimi-
sesti	liittojen	www-sivujen	kautta.	
Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat 
rekisterissä ajan tasalla. 

Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu myös samasta paikasta sähköisesti. Osoi-
te	http://www.reservilaisliitto.fi/	tai	
http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/.		

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

Toimintaa
Kampissa
Teksti: Tomi Alajoki

Reservi tutuksi 
–	reserviläisten	näky-
vyystempaus järjestet-
tiin 7.5.2016 Helsingin 
ydinkeskustassa.

Tapahtumassa saatiin 
hyvää näkyvyyttä ylei-
selle asevelvollisuudelle 
sekä pääkaupunkiseudun 
reserviläistoiminnalle.  
Tapahtuman keskeinen 
paikka, Kampin Narink-
katori tarjosi erinomaiset 
puitteet, Torin läpi kulkee 
päivittäin tuhansia ihmi-
siä joista iloksemme suuri 
määrä tutustui toiminnal-
lisiin  esittelytelttoihin.
Tänä vuonna oli mukaan 
saatu kolmekymmen-
tä esittelijää sekä kak-
si varusnaista - Kaartin 
Jääkärirykmentin Pasi-
miehistönkuljetusvaunun 
kuljettaja ja johtaja. Esit-
telyteltoista vastasivat 
seuraavat yhteistyötahot: 
Viestikalusto: Helsingin 
Reserviupseeripiirin Vies-
tiosasto. Singot ja miinat: 
Helsingin Seudun Reser-
viläispiirin Espoon- ja 
Helsingin Reserviläiset. 
Kirjallisen materiaalin 
jako infoteltassa: Uuden-
maan kiltapiiri. Reservi-
läisurheiluliitto, puristus-
voimamittaus ja naisten 
toiminta: Espoon maanpuolustus-
naiset. Rauhanturva: Helsingin 
rauhanturvaajat. Laserammunta 
kiväärillä ja pistoolilla:  TA-Kilta ja 
Svenska Reserveofficers clubb. Ve-
teraanikeräys: Töölön Reserviup-
seerit.
Tapahtumaa väritti myös tieto siitä, 
että Rajat kiinni-mielenosoitus saat-
toi mahdollisesti tulla Narinkkato-
rille kanssamme. Poliisi kertoi syy-
rialaisten kokoontuvan vastamie-
lenosoitukseen kello 15. Molemmat 
tapahtumat ottivat kuitenkin paik-

kansa kansalaistorilta joten RETU 
sai olla rauhassa Narinkkatorilla.
Tapahtuman johtajana toimi 
HRUP:n Tomi Alajoki. Talkooväkeä 
oli yhteensä neljästätoista kerhosta, 
killasta tai yhdistyksestä. Päivän eh-
doton vetonaula oli PASI-panssari-
ajoneuvo, tämän jälkeen suosituinta 
oli laserammunta. Myös kalusto-
esittely veti väkeä. Materiaalitukea 
tarjosivat molemmat piirit, Maan-
puolustusyhtiö, Helsingin Rauhan-
turvaajat, Reserviläisurheiluliitto, 
Suomen Reserviupseeriliitto, Re-

serviläisliitto, Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys, Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri ja Kaartin Jääkä-
rirykmentti. 

KAARTJR:n Pasi oli tapahtuman vetonaula.

Rauhanturvaajien vartiokoppi.

Sinko- ja miinakalusto kiinnosti yleisöä.

Vuoden 2017 RETU sulautuu PRO 
PATRIA Suomi 100- vuotta pää-
tapahtumaan. Juhlavuoden suuri 
tapahtuma järjestetään kansalaisto-
rilla 18-19.8.2017. Kaksipäiväiseen 
tapahtumaan tarvitaan aikaisempaa 
enemmän toiminnan esittelijöitä. 

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Piiritoimisto

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat  
ilmestyy paperisena 26.8.2016.  
 
Pyydämme toimittamaan lehteen tarkoitetun  
materiaalin 15.8.2016 mennessä lehden  
sähköpostiin reservinsanomat@hrup.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2016

N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti
3.  15.8.   26.8.
4.  5.12.   16.12. 

Sähköinen lehti
4.  5.9.   16.9.
5.  10.10.   21.10.
6.  7.11.   18.11.

www.reservinsanomat.fi

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerho: 
Tutustuminen Santahaminan varuskuntaan ja saareen  22.9.2016.
Ilmoittautuminen 
Varuskunta-alueelle pääsy edellyttää ennakkoilmoittautumista 15.8.2016 mennessä kerhon puheenjohtajalle Seppo Kulmalalle joko sähköpostitse 
osoitteeseen skulmala48@gmail.com tai puhelimitse numeroon 040 586 9252. Muista ilmoittaa syntymäaikasi!

Mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus!
Varuskunnan portilla sotilaspoliisit tarkistavat tulijoiden henkilöllisyyden ja vertaavat ennakkoon annettuun vierailijaluetteloon.

Kuljetukset
Saarelle tullaan vain tällä yhteisellä bussikuljetuksella! Ei omia autoja! Mukaan mahtuu 45 ensin ilmoittautunutta Senioriupseerien Kerhon ja Reser-
viupseeripiirin muiden kerhojen jäsentä. Retki ei ole avec. Paluu Saarelta omaan tahtiin julkisilla kulkuneuvoilla. Varuskuntakerholta löytyy bussiai-
kataulu.

Retken hinta
Retken hinta on 55 € ja se maksetaan Saarelle mentäessä bussissa. Se sisältää ohjelman mukaiset bussikuljetukset, opastuksen, Varuskuntakerholla 
tervetulojuoman, runsaan lounaan (alkuruokana saaristolaispöytä, pääruokana riistakäristys, alkoholittomat ruokajuomat, kahvi). 

Ohjelma
08.00 Kokoontuminen Mannerheimin ratsastajapatsaalla
08.15 Lähdemme tilausbussilla kohti Santahaminaa; mukaan mahtuu 45 h; 
 matkanjohtajana KTM ylil res Göran Lindgren 
09.00 Varuskunnan portilla sotilaspoliisi tarkastaa henkilöllisyystodistukset ja vertaa ennakkoon annettuun osallistujaluetteloon.
09.00	 Bussilla	Perinnetalolle;	jalkaudumme	taloon	
•	 Perinnetalon	esittely;	Markku	Virtanen,	KaartJR:n	kilta
•	 Varuskunta	tänään;	KaartJR:n	edustaja
•	 Lyhyt	alustus	Saaren	historiasta;	Markku	Virtanen
11.00 Kävellen Sotilaskotiin, omakustanteiset kahvit Sotilaskodissa 
12.00 Opastettu kierros osin kävellen, osin bussilla Santahaminan varuskuntasaarella;  oppaana Markku Virtanen 
14.00 Siirtyminen Varuskuntakerholle; bussi vapautetaan
•	 Tervetulojuoma	(kuuluu	retken	hintaan)
•	 Senioriupseerien	Kerhon	hallituksen	terveisiä	
•	 Buffetlounas,	joka	kuuluu	retken	hintaan;	alkoholipitoiset	ruokajuomat	jokainen	maksaa	itse
•	 Seurustelua	
18.00 Paluu Saarelta julkisilla liikennevälineillä kotirintamalle

Matka Tallinnaan syyskuussa
Pohjois-Helsingin reserviupseerit järjestävät opintomatkan Viron pääkaupunkiin Tallinnaan 16.-
18.9.2016.

Matkan aikana käymme Viron vapaussodan taistelupaikoilla mm. Rakveressa,  tutustumme Kait-
seliiton toimintaan, vierailemme Saku-oluttehtaalla ja käymme sotahistoriallisissa museoissa. 
Reipasta reserviläishenkistä yhdessäoloa unohtamatta!

Aikataulu:
Lähtö	perjantaina	16.9.2016	klo	15:30-17:45	Helsinki	–	Tallinna	Eckerö	Line	Finlandia	Paluu	su	
18.9.2016	klo		18:45-21:15	Tallinna	–	Helsinki	Eckerö	Line	Finlandia

Majoitus	hotelli	St.	Barbarassa,	Tallinnan	keskustassa,	aivan	Vapaudenaukion	kupeessa.

Matkan hinta: 285eur/hlö, kahden hengen huoneessa. 

Matkalle on varattu 16 paikkaa. Mukaan voivat ilmoittautua kaikki HRUP:n ja HELRESP:n jäsenet. 

Herrasmieskilpailu
Pohjois-Helsingin Reserviupseerit järjestää jäsenilleen
Erikoista   Poikkeuksellista   Ainutkertaista 
Jousiammuntaa    Frisbee-kiekon heittoa    Pistooliammuntaa 
Herrasmiespäivän  lauantaina 24.9.2016  klo 14-18 

 * Aloitus Tapanilan Urheilukeskuksen jousiammuntaradalla 
 ammattilaiset opastavat henkilökohtaisesti
 kokeiltaisko myös puhallusputkea
   * Jatkuu Siltamäen Frisbee-golf radalla 
  taas kädestä pitäen opastusta
   * Lopuksi Töölöntorin pistooliampumaradalle 
  opastusta täälläkin

Kerho kustantaa nuolet ym, ei osallistumismaksua.  
Varustus: arkivaatteet.  
Et voi jättäytyä pois.  
Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Mukaan mahtuu max 10 henkilöä.  
Ole nopea päätöksenteossa.  
Ilmoittautumiset ja kyselyt: Raimo Korhonen p.0400 402 783  tai raimo.korhonen@iki.fi  
Aloitus:	 Tapanilan	Urheilukeskus,		Erätie	3,		Bussin	72	päätepysäkki.	
	 	 Auto	alaparkkipaikalle	 www.tapanilanurheilu.fi.	
Siirtymiskuljetukset organisoidaan, porukalla, lopuksi takaisin Erätielle. 
Tai sitten luolan läheiseen ravintolaan jälkipuintiin omalla kustannuksella. 


