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Uutisia noin 60 vuotta sitten
Haaste veteraaneille
Koska on ilmennyt, että Te arvoisat ”ikäveteraanit” katsotte olevanne jonkinmoisia kympintappajia, toivomme Teidän näyttävän toteen, että parta ei
tutise tätä lukiessanne. Pistoolit esiin ja piiput puhtaiksi. Ikähyvityksen merkeissä,
Nuorten Upseerien Osasto, 1.9.1956

Nuorille upseereille
Erittäin miellyttävän haasteenne johdosta meille paljon kokeneille ja monien
piippujen rassaajille veteraaneille, olemme kovasti tuumineet, kuinka paljon
meidän pitäisi antaa teille ns. lapsilisää. Olemme tulleet siihen tulokseen,
että ottaen huomioon nuoruutenne ja kokemattomuutenne, niin olemme
valmiit antamaan teille hyvitykseksi jokainen koko ikämme vähennettynä
yhteenlasketusta lopputuloksesta. Olemme valmiit kohtaamaan edustajanne
osastojen välisessä ampumakilpailussa sunnuntaina 30.9.1956 klo 10 varuskunnan ampumaradalla Malmilla.
Jo etukäteen voittoisasti harmaaseen partaamme hymyillen,
Veteraanit, 25.9.1956

alkoivat maanantaina 17. elokuuta. Tämän
vuoden kutsunnat koskevat pääosin vuonna
1997 syntynyttä ikäluokkaa - yhteensä noin
31 400 henkilöä. Erillisiä kutsuntatilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea kaiken
kaikkiaan 258 paikkakunnalla. Kutsuntatilaisuudessa annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta, tarkistetaan terveydentila ja
tehdään päätös palveluskelpoisuudesta sekä
varusmiespalveluksesta.
Kutsunnanalaisia ovat kaikki miespuoliset Suomen kansalaiset, jotka täyttävät tänä
vuonna 18 vuotta. Kutsunnanalaisia ovat
myös ne 19–29-vuotiaat, jotka eivät ole vielä
kutsuntavelvollisuuttaan hoitaneet tai jotka
on määrätty aikaisempien vuosien kutsunnoilla uudelleen tarkastettavaksi. Kutsuntatilaisuus järjestetään vuosittain sinä vuonna
täysi-ikäistyville, aiemmissa kutsunnoissa
uudelleen tarkistettavaksi määrätyille ja niille
alle 30-vuotiaille miehille, jotka eivät ole
aiemmin tilaisuudessa käyneet. Tilaisuudessa
on läsnäolovelvollisuus, mikä tarkoittaa, että
tilaisuudesta poisjäänti ilman laillista estettä
on rangaistavaa. Luvan kutsunnoista poisjäämiseen voi antaa vain aluetoimisto.
Palvelus on mahdollista aloittaa kutsuntoja seuraavan kolmen vuoden eli vuosien
2016, 2017 ja 2018 tammikuun tai heinäkuun
saapumiserissä. Kutsunnoissa kutsunnanalainen pääsee esittämään omat palveluksen
aloittamisaika- ja paikkatoiveensa kutsuntalautakunnalle henkilökohtaisesti. Tämä takaa
sen, että jokaisen toivomukset voidaan ottaa
huomioon mahdollisimman hyvin päätöstä
tehdessä.
Aluetoimistoilla on tietyt kiintiöt sitä
lähimpiin joukko-osastoihin. Ensisijaisesti
alueen asevelvolliset pyritään sijoittamaan
näihin joukko-osastoihin, mutta myös poikkeuksia on. Esimerkiksi rajavartiolaitoksen
varusmiespalvelukseen voi hakeutua kaikkialta Suomesta, jos asevelvollinen todetaan
kutsunnoissa riittävän hyväkuntoiseksi ja
hän on halukas palvelemaan rajalla.
Palvelusajan pituus ja tehtävä, johon ase-

Tämän vuoden
kutsunnat koskevat
pääosin vuonna 1997
syntynyttä ikäluokkaa
- yhteensä noin 31
400 henkilöä. Erillisiä
kutsuntatilaisuuksia
järjestetään eri
puolilla Suomea
kaiken kaikkiaan 258
paikkakunnalla.
velvollinen koulutetaan, päätetään joukkoosastoissa peruskoulutuskauden päättyessä
kahdeksan viikkoa varusmiespalveluksen
alkamisesta. Varusmiespalveluksen voi
suorittaa myös erikoisjoukoissa tai -aloilla.
Erikoistehtäviin ei määrätä suoraan kutsunnoista vaan jokaisen on hakeuduttava niihin
itse.
Maavoimien 12 aluetoimistoa toteuttaa
kutsunnat omien kutsuntakuulutustensa
mukaisesti. Kutsunnat päättyvät 15. joulukuuta. Suurien alueiden kutsunnat voivat
jakautua vaikkapa kahden viikon ajanjaksolle
vuodessa mutta pienten alueiden kutsuntatilaisuus tapahtuu vain yhtenä päivänä
vuodessa. Jos kutsuntoihin ei pakottavasta
syystä pääse paikalle, tulee ottaa välittömästi
yhteyttä aluetoimistoon. Aluetoimiston
kanssa sovitaan korvaava tilaisuus joko toiselle paikkakunnalle tai eri päiväksi omaan
aluetoimistoon.

Perustettu 1968 > 559. ilmestymiskerta
Toimitus
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
puh. 050 446 6050
reservinsanomat@helresp.fi

Toimitusneuvosto
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Timo Niiranen (HRUP)
Juha Parkkonen (HelResP)
Timo Soininen (HelResP)

Päätoimittaja
Kari Talikka
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Ilmoitukset
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puh. (09) 4056 2011
jasenasiat@rul.fi
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun
materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä
klo 16.30 mennessä. Materiaali
sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman
muotoiluja. Kuvat mielellään joko
originaaleina tai tif-muotoisina
vähintään 200 dpi-resoluutiolla.
Lisätietoja toimituksesta.
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Syksy käyntiin

Taas on aika

Maanpuolustuskeskustelu on ollut kesän

aikana kohtalaisen vilkasta. Lehtien palstoilla on ollut asiaa sekä meidän omasta puolustuksesta, kuin myös Ruotsin ja muiden
eurooppalaisten maiden ratkaisuista. Positiivisena suomalaisesta näkökulmasta voi pitää
sitä, että yleinen asevelvollisuus, joka nähtiin vielä kolme vuotta sitten ”kummajaisena”, nousee useamman maan suunnitelmissa
esiin vaihtoehtona. Viimeisimpänä Ruotsissa on korkealtakin taholta esitetty siirtymistä takaisin varusmieskoulutukseen. Entistä
enemmän keskusteluissa näkyy piirre, että
alueellinen puolustuskyky pitää nostaa tai
palauttaa. Suomessa tämä on ollut koko ajan
lähtökohtana. Hyvänä lähtökohtana.
Suomen puolustusratkaisun perusajatus
on tunnetusti koko Suomen puolustaminen.
Alueellisia painopisteitä löytyy luonnollisesti aina strategisista syistä, mutta meille
jokaiselle on varmasti luonnollista puolustaa
jokaista suomalaista neliötä ja turvata jokaisen suomalaisen kotia. Nuorgamista Bogskäriin ja Märketistä Virmajärvelle. Ratkaisut siitä pitäisikö valmiuksia puolustukseen
parantaa jollain alueella, vaikkapa Ahvenanmaalla, jätän Puolustusvoimien asiantuntijoiden arvioitavaksi.
Yhdistystoiminta on päässyt myös hyvään vauhtiin kesälomien jälkeen. Ensimmäiset RUL:n ja RES:n yhteiset ampumamestaruuskisat on myös ammuttu Kouvolassa Tyrrin ampumakeskuksessa. Tulokset
ja tietoa kisoista löytyy liittojen sivuilta sekä
kisojen verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta avainsanalla #reservinampumamestaruuskisat. Onnittelut voittajille ja onnistujille!
Toimintaa on ollut aktiivisesti läpi kesän
ampumavuorojen, marssien ja kilpailujen
muodossa. Kiitos kaikille aktiivisille osallistujille ja varsinkin järjestäjille ja vapaaehtoisille. Kerhojen ja piirin syysohjelma on jo
täydessä vauhdissa, ja tarjolla on monipuolista toimintaa niin kerhojen omana tarjontana kuin MPK:n kautta.
Myös piirin tukikohta Spjutsundissa kehittyy. Rakenteilla oleva vesi- ja viemärijärjestelmä tulee vihdoin myös tontillemme ja

Viimeisimpänä
Ruotsissa on
korkealtakin taholta
esitetty siirtymistä
takaisin varusmieskoulutukseen.
se kytketään käyttöön heti kun vesiosuuskunnan tonttikaivo on valmis. Työt toteutuvat alkusyksyllä, ja kestävät arviolta 2-4 päivää. Töiden aikana tie Mjölkvikintieltä piirimajalle ei ole käytössä, mutta suunnitelmien
mukaan aikataulun ei pitäisi vaikuttaa majan
toimintaan. Järjestelmän kytkemisen jälkeen piirimajaan tulee juomakelpoista vettä
hanasta, ja jätevedestä ei tarvitse enää erikseen huolehtia vaan se poistuu viemärijärjestelmään. Samalla piirimajalle rakennetaan
valokuituyhteys. Yhteyden käyttöönotosta
ei ole tällä hetkellä valmista suunnitelmaa,
mutta valmius haluttiin rakentaa samassa yhteydessä vesi- ja viemärijärjestelmän
kanssa. Syksystä alkaen tukikohta on siis entistä mukavampi käyttää!
Aurinkoista syksyä kaikille!
puheenjohtaja@hrup.fi

Salpavaellus ylitti
odotukset
Järjestyksessä 22. Salpavaellus
toteutettiin 26.-28.6. Salpalinjan
Kaakkoissuomen osiolla. Tapahtuman
suojelijana toimi Reserviläisliitto ja se
oli samalla osa liiton 60-juhlavuoden
ohjelmaa.
Teksti ja kuva: Hans Gabrielsson

Vaellukselle osallistui ennätykselliset 226
sotahistoriasta ja reippaasta liikunnasta kiinnostunutta ja heillä oli valittavana kolme
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opastettua reittivaihtoehtoa.
Vaelluksen vetovastuun kantoivat Luumäen, Miehikkälän, Virolahden ja Kaakonkulman reserviläisjärjestöt.
Mittavan tapahtuman kunnialla läpivienti
oli melkoinen voimannäyte, sillä näin suuren
joukon muonittaminen, majoittaminen ja
koulutettujen oppaiden järjestäminen vaatii
rutkasti vapaaehtoistyötä.
Salpavaellus hoidettiinkin kaikin puolin
juhlavuoden arvon mukaisesti. Tapahtuma
päätettiin yhteiseen maanpuolustusjuhlaan
Salpalinja-museolla, jonne kokoontui myös
suuri joukko muuta yleisöä.

Kulunut kesä on jättänyt säiden suhteen
toivomisen varaa. Kylmä ja sateinen alkukesä on puhututtanut sekä lehdissä että kahvipöytäkeskusteluissa. Samalla se on muistuttanut luonnon merkityksestä suomalaisille.
Suomi on pitkälle kehittynyt teollisuusmaa
ja varsin harvat suomalaisista hankkivat
elantonsa suoraan maa- tai metsätaloudesta.
Siitä huolimatta vuodenajat, tai oikeammin
vuoden kierto, ohjaavat voimakkaasti myös
perustuotannon ulkopuolella työskentelevien suomalaisten tekemisiä. Selkeästi tämä
näkyy esimerkiksi ns. naistenlehtien jutuissa, joissa alkuvuodesta laihdutetaan, sitten
valmistutaan pääsiäiseen, sen jälkeen laihdutetaan rantakuntoon, syksyllä aloitetaan
uusia harrastuksia ja kerätään talteen kesän
satoa ja loppuvuodesta valmistaudutaan
jouluun.
Vastaava rytmitys on nähtävissä myös
reserviläistoiminnassa (ja näissä kolumneissa). Alkuvuodesta hallitukset tai johtokunnat järjestäytyvät ja jäsenyysasiat
ovat ajankohtaisia. Kevään edistyessä
sisäammunnoista siirrytään ulkoradoille ja
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
kurssien määrä lisääntyy. Kesänkorvalla järjestetään monia massaliikuntatapahtumia.
Kesälomakausi katkaisee monessa yhdistyksessä joksikin ajaksi toiminnan, joka jatkuu
taas kesälomien päätyttyä. Vuosi huipentuu
itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin ja joulun
kunniavartioihin ja joulutuliin.
Alkusyksystä on tärkeää saada reserviläisyhdistyksen toiminta jälleen nopeasti
käyntiin kesän jälkeen. Syksyssä on oikeastaan vain kolme täyttä toimintakuukautta, jotka kuluvat nopeasti hukkaan
jos ajankäyttöä ei ole mietitty etukäteen.
Ensimmäiset syksyn tapahtumat kannattaa
suunnitella elokuulle, vaikka osa jäsenistä
on silloin vielä kesälomilla. Tiedottaminen
syksyn toiminnasta jäsenille etupainotteisesti on myös tärkeää. Tiedottaminen tekee
toiminnasta näkyvää ja myös pakottaa toiminnan järjestäjät vahvistamaan aikataulut
ja sitoutumaan toiminnan toteuttamiseen.
Samalla saatetaan huomata aikataulullisia
päällekkäisyyksiä, jotka on vielä mahdollista
korjata. Jos yhdistyksellä ei ole juurikaan

tiedotettavaa tai suunnitellut tapahtumat
järjestäen peruuntuvat, on yhdistyksen johdolla peiliin katsomisen paikka.
Kesän aikana monet miettivät tulevaisuuttaan ja tekevät muutoksia elämässään.
Kesällä muutetaan, mennään naimisiin, erotaan ja vaihdetaan työpaikkaa. Uudessa elämäntilanteessa tai uudella paikkakunnalla
etsitään uutta sisältöä elämään tai mahdollisuutta jatkaa aikaisempaa vapaaehtoista
maanpuolustustyötä. Kesän jälkeen moni
etsii myös uutta harrastusta. Alkusyksy
onkin hyvä aika rekrytoida uusia jäseniä.
Yhdistyksen kannattaa panostaa ulkoiseen
tiedottamiseen esim. osallistumalla syksyllä
järjestettäviin yleisötapahtumiin. Monella
paikkakunnalla pidetään elomessuja tai
muita kotiseututapahtumia ja paikalliset
yhdistykset ovat usein toivottuja osallistujia
näissä tapahtumissa. Liitolla on käytössään
esimerkiksi messuseinäkkeitä, joita yhdistykset voivat lainata. Yleisötapahtumissa
tarvittavaa materiaalia voi tiedustella piiritoimiston kautta. Myös verkkosivujen ajantasaisuus kannattaa tarkistaa.
Syksyllä järjestetään useimmissa yhdistyksissä myös toiminnan kannalta vuoden
tärkeimmät kokoukset. Syyskokouksessa
valitaan luottamushenkilöt yhdistysten johtoon ja päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja budjetista. Yhdistyksen
menestyminen edellyttää, että toimintaa
suunnitellaan tarpeeksi pitkäjänteisesti ja
että toiminnan toimeenpanijoiksi valitaan
aikaansaavia henkilöitä, jotka osaavat kantaa
vastuuta.
puheenjohtaja@helresp.fi
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Antaumuksellinen
maanpuolustusmies Pentti Itkonen
Helsingin Reserviupseeripiirin
Senioriupseerikerhon kantaviin
voimiin viime vuosikymmenen
ajan kuulunut varatuomari,
reservin majuri Pentti Olavi
Itkonen kuoli sairauskohtaukseen puolustusvoimien
lippujuhlapäivänä 4. kesäkuuta
72 vuoden ikäisenä.
Teksti: Seppo Kulmala,
Senioriupseerikerhon puheenjohtaja
Antti Henttonen,
Senioriupseerikerhon kunniaveteraani

Oulussa 7. maaliskuuta 1943
syntynyt Pentti Itkonen teki mittavan, yli kolme vuosikymmentä

kestäneen elämäntyönsä Akavan
lakimiehenä. Hän kasvoi työssään
yhdeksi keskeisimmistä ja moni-

puolisimmista maamme työlainsäädäntöjä ja työsopimuskäytäntöjä
tuntevista ja niiden kehittämiseen
vaikuttaneista alan asiantuntijoista.
Hoitamalla itse vaikeimmat oikeustapaukset, rakentamalla lakimiesverkostoja ja kouluttamalla tuhansia luottamusmiehiä hänestä tuli
erittäin arvostettu alansa vaikuttaja.
Hän oli armoitettu kouluttaja. Kurssilaiset totesivat usein, että voiko
näinkin kuivista asioista puhua näin
innostavasti.
Yksityisalojen työaikaturvan
parantamisen ohella Pentti Itkosen
toiminnan kohteena oli työsuojelun
parantaminen, joka oli 1970-luvulla
yksityisalojen työnantajille vielä vieras alue. Sekin työ toi tuloksia.
Työaikanaan sekä eläkevuosinaan Pentti Itkosen aktiivisen
harrastuksen kohteena oli vapaa-

ehtoinen maanpuolustustyö. Kertausharjoituspäiviä kertyi runsaasti
ja niitä täydensivät vapaaehtoiset
koulutustilaisuudet ja harjoitukset.
Ne johtivat Uudenmaan sotilaspiirin alueella yhä vaativampiin johtotehtäviin vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan organisaatioissa,
viimeksi Itäisen Uudenmaan sotilaspiirin Porvoon alueen varapäälliköksi. Laaja-alaisten harjoitusten
aiheet ulottuivat sissitoiminnasta
asutuskeskustaisteluihin.
Pentti Itkonen toi monipuoliset
yhteiskuntasuhteensa hyödyttämään
Senioriupseerikerhon toimintaa.
Hallituksen ja ohjelmatoimikunnan
jäsenenä hän rikastutti kuukausikokousten ja seminaarien esitelmäohjelmia laajoilla siviili- sekä sotilaselämän
suhteillaan. Hänen "takataskustaan"
löytyi aina päteviä ja innostavia esiin-

tyjiä. Hänelle oli luonteenomaista
veljellinen palvelualttius. Sen pohjalta
hän viritteli seniori-ikäisten ja nuorten upseerien yhteistyötä.
Hän oli mukana myös jatkosodan
aikana Suomessa upseerikoulutuksen
saaneiden virolaisten reserviupseerien tukitoiminnassa RUL:n huoltotukisäätiön kautta.
Runsas kunnia- ja ansiomerkkien
rivi kertoi monien organisaatioiden
hänelle osoittamasta kunnioituksesta
ja kiitollisuudesta.
Pentti Itkonen siunattiin 11.7.
Ahlaisissa Pentin kesäkodin ja rakkaiden metsästys- ja kalastusharrastusten lähentämällä toisella kotiseudulla.
Senioriupseerikerhon
veljet
muistavat lämpimällä kunnioituksella Pentti Itkosen elämäntyötä ja
palveluhenkistä persoonaa.

Menestystä Baltic Sea Shooting Cupissa

Reserviläispiirin joukkue sijoittui toiseksi. Kilpailun voitti Viron joukkue, Latvian ollessa kolmas. Kuvassa Sissiosaston
Seppo Siimeslehto aseensa AK4 kanssa, johon on lisätty malli 203-kranaatinheitin.

Syystalkoot ja tutustumiskäynti Spjutsundin
piirimajalla 15.10.
Spjutsundin piirimaja tarjoaa oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön. Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset kutsutaan
taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Mukaan toivotaan uusia ja nuoria
jäseniä jotka samalla voivat tutustua majaan ja toisiinsa.
Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin sekä majan
saattamiseen talvikuntoon. Kokoonnumme majalla torstaina 15.10. kello 16.00 alkaen, myöhemminkin saa tulla.
Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan, omat pyyhkeet mukaan. Oikeaa muonituksen ja muun
varustautumisen suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset toimistolle sähköpostitse ti
13.10. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Jos paikka ei vielä ole tuttu, pyydä ajo-ohjeet
ilmoittautumisen yhteydessä.

AK4-kivääriammunta, kilpailu järjestettiin Ruotsin Malmössä 13.6.2015.

Helsingin
Reserviläiset
80 vuotta
Juhlaa vietetään torstaina 24.9. klo
17:00–20:30 Katajanokan Kasinon Kenraalisalissa. Jäsenistämme 50 nopeinta
mahtuu mukaan. Jäsenillemme osallistumismaksu on vain 10 euroa. Hintaan
sisältyy alkudrinkki, pientä syötävää
viinin tai oluen kanssa sekä kakkukahvit. Kahvikonjakit ja muut juomat kukin
maksaa itse. Pukukoodina on tumma
puku ja suuret kunniamerkit.
Ilmoittautumiset 14.9. mennessä sihteerille (timo.elolahde(at)hsl.fi tai puh.
040 830 4097), jolta saa tilinumeron
osallistumismaksun suorittamista
varten.
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Helsingin Seudun
Reserviläispiirin
puheenjohtajan valinta
Tämän lehden painetussa numerossa 2/2015
reserviläispiiriimme nykyinen puheenjohtaja
Juha Parkkonen avasi keskustelun tulevasta seuraajastaan. Kannatan tätä avausta ja olen sitä toivonut. Mielestäni on oleellisen tärkeää avoimesti
pohtia niin reserviläispiirimme toiminnan tulevia linjauksia kuin henkilöä seuraavaksi puheenjohtajaksi. Näin myös toteutuu tämän päivän
järjestödemokratia, joka antaa jäsenistölle mahdollisuuden osallistua ehdokkaiden asettamiseen
ja saada tietoa valintaprosessista.
Olen toiminut piirimme varapuheenjohtajana Juhan puheenjohtajakauden ajan. Samoin
sittemmin Reserviläisliiton hallituksen jäsenenä
– toisena piirimme edustajana. Liiton työryhmien jäsenyyksiä minulla on kolme: ampuma-,
sääntö- ja viestinnän työryhmissä. Juhan hoitamien valiokunta- ja mm. MPK:n hallituksen
jäsenyyksien lisäksi olen katsonut tarpeelliseksi,
että piirillämme on kauttani edustus em. työryhmissä. Selvyydenvuoksi sanottakoon, että viestintätyöryhmä on keskittynyt lähinnä liiton viestintäprojekteihin. Liiton operatiivinen viestintä
on puheenjohtajiston ja liiton toiminnanjohtajan
vastuulla. Tämä viestinnän osa on useamman
kerran herättänyt meissä piirimme yhdistysten
jäsenissä voimakastakin kritiikkiä. Kaikkiaan
niin piirimme kuin liitonkin toimijat ja toimintatavat ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi. Näin
ollen on itsestään selvää, että olen käytettävissä
seuraavaa puheenjohtajaa valittaessa.
Kirjoituksessaan Juha kuvasi ansiokkaasti
piirimme asemaa ja toimintaa, sekä tulevalle
puheenjohtajalle lankeavia edustustehtäviä
kuten myös haasteita, joista piirimme on
ohjattava läpi. Kehitystarpeita meillä on myös
omassa toiminnassamme. Nähdäkseni olisi

tarpeen säännöllisin väliajoin pitää tapaamisia
kaikkien yhdistystemme edustajien kesken.
Piirin hallituksessa on edustus vain osasta
yhdistyksiä ja hieman kankean muotoiset yhdistetyt liiton ja piirin tapaamistilaisuudet eivät ole
yleisöä keränneet. Puolustusvoimien osalta aluetoimiston ja Kaartin kanssa yhteistyön kehittäminen entisestään tuntuu nyt olevan asialistalla.
Varautumiseen liittyvä toiminta on yhäkin kehittymässä ja monipuolistumassa. Tulevina vuosina
piirimme tulee asettaa tällekin toiminnalle
tavoitteet ja budjetti. Lukiolaisten turvakurssien
osalta piirimme on ollut uranuurtaja, yhdessä
veljespiirimme - Helsingin Reserviupseeripiirin kanssa. Yksi haaste onkin löytää tekijöitä ja
väyliä myös nuorisotyöhön. Talous ja jäsenistön
kasvun jatkumisen haasteet tulevat nekin ohjaamaan toimintaa.
Tulevalta puheenjohtajalta tullaan vaatimaan kokolailla aikaa ja tarmokkuutta. Hänen
tukenaan ovat kuitenkin piirinhallitus, monet
osaavat yhdistystemme jäsenet ja etenkin toiminnanjohtajamme, jonka asiantuntemus ja pitkäaikainen kokemus ovat vertaansa vailla, kirjaimellisesti. Oma käsitykseni on, että jonkin tason
liikkeenjohdon kokemus ei puheenjohtajalle olisi
pahitteeksi. Toivottavasti piirin tulevan puheenjohtajan valinta otetaan esille yhdistyksissämme
nyt syyskauden alkaessa. On hyvä muistaa, että
me ja veljespiirimme vastaamme valtaosaltaan
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta valtakunnan tärkeimmällä tontilla.
Timo Soininen
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
varapuheenjohtaja, Reserviläisliiton hallituksenjäsen,
Kokonaismaanpuolustus ry:n varapuheenjohtaja

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

Onnittelemme
Elokuu
22.8.
23.8.
23.8.
24.8.
27.8.
31.8.

Talousjohtaja, yliluutnantti Veikko Vaikkinen (matkoilla)
Eläkeläinen, sotilasmestari Timo Vartiainen (ei vastaanottoa)
Asiakaspalvelupäällikkö, ylivääpeli Jouni Nylén (Mankaan makasiini)
Myyntipäällikkö, majuri Kai Haatainen
Yrittäjä, ylikersantti Osmo Manninen (matkoilla)
Alikersantti Kari Takamäki (matkoilla)

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

Syyskuu
3.9.
4.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
16.9.
21.9.
23.9.
26.9.
26.9.

Korvausasiantuntija, alikersantti Jari Nylander
Kauppaneuvos, yliluutnantti Raimo Salmivuo
Toiminnanjohtaja, majuri Kauno Peltola (Matkoilla)
Vääpeli Mauri Kemppi
KTM,MBA luutnantti Jan-Henrik Schauman
Insinööri, sotilasmestari Juha Karonen (matkoilla)
Talousjohtaja, ylikersantti Pekka Inkinen (erämailla)
Hallitusneuvos, majuri Klaus Frösén
Maanmittausteknikko, vääpeli Reijo Kivelä
Yrittäjä, kersantti Tapio Kekäläinen (matkoilla)
Eläkeläinen, yliluutnantti Heikki Pennanen

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

Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on joulukuussa
2014 julkaissut kirjan "Lauri Miettinen ja asekätkentä
Vakka-Suomessa"

Suomi
varautuu
Puolitoista vuotta sitten tapahtunut Venäjän suorittama Krimi-kaappaus on ollut merkittävä signaali läntiselle Euroopalle ja
Natolle.
Luottamusta ei ole ja asiantuntijat eri tahoilla ovat varoittaneet
Venäjän jatkavan samalla linjalla. Kysymys on siitä mitä Krimin
ja Itä-Ukrainan jälkeen?
Suomeen kuuluva Ahvenanmaa on ollut demilitarisoitu jo
lähes 100 vuotta. Suomalaista saarimaakuntaa valmistaudutaan
kuitenkin puolustamaan kuten muitakin alueitamme. Suunnitelmia on laadittu ja niitä on myös testattu.

Olen itsekin osallistunut useampiin harjoituksiin, joissa harjoitusjoukot ovat harjoitelleet Ahvenanmaan
puolustusta. Emme
kuitenkaan kertaakaan olleet asein ja
taisteluvarustuksessa
itse Ahvenanmaalla.
Siirtymiset "malli Ahvenanmaalle" eli tulevalle harjoitusalueelle
tehtiin merikuljetuksilla ja muutenkin
harjoitus toteutettiin
juuri niin kuin olisimme olleet itsekin Ahvenanmaalla.
Se oli silloin todellista varautumista.
Nyt on puolustusministeri Jussi Niinistö ottanut esille sen,
että Ahvenanmaata
on valmistauduttav a puolu st amaan.
Saarimaakuntaa ei
saa antaa "vihreiden
miesten" valtaamaksi.
Uskoisin puolustusministeriön, pääesikunnan ja muiden vastuullisten johtoportaiden sekä avainhenkilöiden tekevän tarvittavat varautumistoimenpiteet.

Meillä todetaan
usein, että juuri nyt
ei Suomeen kohdistu
sotilaallista uhkaa,
mutta sotilaallinen
viisaus ja ratkaisumalli toteavat, että
varautua pitää. Sotilailla pitää olla useita
vaihtoehtoisia uhkaarvioita ja valmistautuminen pitää tehdä
myös pahimman
vaihtoehdon varalta.

Lehtitietojen mukaan elokuun alussa Ukrainan presidentti
Poroshenko esitti arvion, että Venäjä hyökkää Suomeen. "Venäjän hyökkäys Suomeen mahdollinen - ja Suomi tietää sen". Poroshenkon mukaan Baltian maat ja Suomi voisivat olla Venäjän
kohteina.
Ruotsissa työskentelevä norjalais-suomalainen turvallisuuspolitiikan tutkija Tomas Ries on arvioinut kahden saaren eli
Gotlannin ja Ahvenanmaan sotilaallista tilannetta. Ruotsi tyhjensi Gotlannin sotilaistaan joitakin vuosia sitten. Ahvenanmaa
on kansainvälisin sopimuksin julistettu demilitarisoiduksi. Molemmat saattaisivat jossain tilanteessa olla kohteina venäläisjoukoille.
Oman lisänsä Suomen ja lähialuettemme turvallisuustilanteeseen esitti Suomessa vieraillut Nato-joukkojen Eurooppa-komentaja. Neljän tähden jenkkikenraali sanoi suoraan "Venäjä on
merkittävä uhka".
Meillä todetaan usein, että juuri nyt ei Suomeen kohdistu
sotilaallista uhkaa, mutta sotilaallinen viisaus ja ratkaisumalli toteavat, että varautua pitää. Sotilailla pitää olla useita vaihtoehtoisia uhka-arvioita ja valmistautuminen pitää tehdä myös
pahimman vaihtoehdon varalta.
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”Nypykän” maisemaa Ässä-rykmentin talvisodasta kirjoittavien Olli Harisen, Erkki Nordbergin ja Göran Lindgrenin
”pyhiinvaellusmatkalta” 31.10.2009 yhdessä Suomen Kuvalehden toimittaja Risto Lindstedtin ja valokuvaaja Hannu
Lindroosin kanssa. Tämän valokuvan otti Göran Lindgren.

Talvisodan JR 11, Ässä-rykmentti
Suurelta osin Helsingin
nuorista miehistä koottu
Jalkaväkirykmentti 11 saavutti
mainetta yhtenä talvisodan
kovimmista joukko-osastoista.
Ässä-rykmenttinä tunnetuksi
tullut Jalkaväkirykmentti 11
koottiin talvisodan alla suurelta
osin Helsingin työläiskaupunginosien nuorista miehistä.
Teksti: Göran Lindgren

Vaikka rykmentti sai päällystönsä
pääosin Pitkänsillan toiselta puolenTalvisodan JR 11, Ässä-rykmentin logo.
Töölön ja Munkkiniemen reserviläi- tiin luottaa vaikeissakin tilanteissa.
sistä, ei ristiriitoja syntynyt ja tämä Ässä ei jättänyt toveriaan eikä paikjoukko osoitti pian kykynsä. Puo- kaansa! Ei sodassa eikä sen jälkeen,
lentoista kuukauden YH oli mainio rauhan aikana.
Ässien esimerkistä ja osittain
tilaisuus kehittää joukon yhteishenkeä. Niinpä rykmentti saavuttikin ässien toimesta versosi talvisodan
pian mainetta joukkona, johon voi- jälkeen vahva asevelijärjestö, jonka

Ässä-rykmentin Perinnetoimikunta järjestää vuosittain muistotilaisuuden 13.10. ja 13.3. Kalliossa. Ässä-rykmentin veteraaneja rykmentin sankaripatsaalla 13.10.2009. Kuvassa vasemmalta Bengt Lindholm (JR 11), Yrjö Luova (JR 26 ), Olavi
Eronen (JR 11), Pauli Koskinen (JR 11) ja Jorma Kaarna (JR 26). Valokuva: Göran Lindgren

”Nypykkä”, eteen työnnetty tukikohta Hatjalahdenjärven ja Kuolemajärven
kannaksella, ”rohkeiden miesten ampumarata”. Siellä ”koulutettiin Ässärykmenttiläisten kertoman mukaan uusia pikakivääriampujia, kun vanhoja
meni koko ajan rikki”. Kuva kirjasta Hatjalahdelta Viipurinlahdelle, Ässärykmentti ry 1940

yhteiskuntaa eheyttävä ja vakauttava vaikutus näkyy pitkälle sotien
jälkeiseen aikaan. Jopa maamme
pelastuminen vaaran vuosien
kommunistisen vallankaappauksen
uhalta selittyy osin Ässä-rykmentissä talvisodan aikana syntyneellä
yhteishengellä ja sen aktiivisella
levittämisellä veteraanien keskuuteen.
Talvisodan Ässä-rykmenttiläisiä
osallistui jatkosotaan JR 26:n
riveissä ja JR 47:n Vallilan Pataljoonassa. JR 26 omaksui itselleen kunnianimen Ässä-rykmentti.

Maaliskuussa 2010 ilmestyi
WSOY:n julkaisemana kirja, Talvisodan Ässä-rykmentti kirjoittajina
Olli Harinen, Göran Lindgren ja
Erkki Nordberg. Se oli ensimmäinen tutkimuksiin perustuva teos
”Sörkan sälleistä” kootun rykmentin
synnystä, sen vaiheista sodan aikana
ja sen jälkeen. Kirjan kaksi painosta
myytiin nopeasti loppuun, mutta
sen voi löytää hyvällä onnellla
antikvariaateista.
Me Senioriupseerit emme
unohda
Ässä-r ykmenttiä!
9.-10.9.2015 toteutetaan suunnit-

telemamme retki Ässän talvisodan
sotatielle. Retki suuntautuu Karjalan kannakselle Kuolemajärven
ja Hatjalahdenjärven alueelle sekä
Uuraan saareen ja Viipurinlahden
pohjoisrannalle. Matkan järjestäjän
toimii kokenut sotahistoriallisten
matkojen organisoija Vihdin Liikenne Oy/VL-Matkat. Matkanjohtajana ja oppaana on ylil res Göran
Lindgren ja sotilasasiantuntijana
Ässä-rykmentin Perinnetoimikunnan puheenjohtaja, maj evp Kari
Salminen. Matkan ilmoittautumisaika on päättynyt.
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Jukolan viestin lähtö- ja maalialue Paimiossa.

HRUP Jukolan yössä
Teksti ja kuvat Heikki Valkonen,
HRUP-1 joukkueen kapteeni

HRUP sai yhden joukkueen liikkeelle Louna-Jukolaan. Logistisesti
paikka oli helppo, moottoritietä
puolitoistatuntia ja oli perillä.
Autoja lähti useampia, kaksi kyydissä. Osa meni jo Venloihin tai
sukuloimaan.
Tapasimme iltayhdeksältä telttapaikalla. Tätä ennen ehdimme
raahata puolijoukkueteltan kisaalueelle, ilmoittautua ja saada
joukkuemateriaalin sekä syödä
pastaillallista kisaravintolassa.
Matkaa parkkipaikalta oli 1,5
kilometriä kisa-alueelle ja sieltä
pari kilometriä telttapaikallemme, joten minimoimme siirtymiset ja samalla kaupoissa käymiset. Teltta-alueella oli satoja
telttoja, pitkin kangasmetsää.
Ulkoilutie kulki alueen keskellä ja
sen varresssa oli bajamajarivistö
ja sen edessä jatkuva jono. Vettä
sai parin kilometrin päästä.
Pian numerolappujen ja Emitkorttien virittelyn jälkeen olikin
oma 1. osuuteni. Kello 23:00 paukahti konekiväärillä annettu lähtömerkki ja hyvin kapeaa ränniä
pitkin kisaajat valuivat metsään.
Osa tuli kyynärpäätekniikalla ohi,
minun tyytyessä hölköttelemään
ja katselemaan karttaa varoen
jäämästä letkan alle. Tämä näkyi
ensimmäisen väliaikarastin tilanteessa, olin 1589. Kaikkiaan matkaan lähti noin 1800 joukkuetta.
Heti alkuun oli muutaman
kilometrin rastiväli, jotta hajontaa alkaisi tulla letkoihin, mutta
kyllä tällä 1.osuudella niitä riitti
loppuun asti. Maasto oli hyvin
pienipiirteistä, enkä löytänyt
mainostettua nopeaa kalliomaastoa. Törmäsin vain jyrkkiin ylämäkiin ja louhikkoisiin alamäkiin.
Rastien sijaintikin saattoi olla
missä tahansa pienten nyppylöi-

den vuorotellessa. Väliin löytyi
pari muuta rastia ennen omaani.

Letkat juoksivat
edestakaisin
hämärässä illassa.
Koitin ohitella aina kun maasto
sen salli. Toinen huomioon otettava seikka oli oma juoksukunto.
Väliin voimat alkoivat loppua reisistä, mutta energiageelin antamin
voimin alkoi taas vauhtia löytyä,
pienen odottelun jälkeen. Maalikin
saavutettiin kahden ja puolen tunnin uurastuksen jälkeen, kramppaavin jaloin. Tämän jälkeen viileä
suihku ja seisomapaikka saunassa
maistuivat.
Teltalla nautimme online tulospalvelun mainiosta toiminnasta.
Omia juoksijoita saattoi seurata
väliaikarastien tulosten päivittyessä
ajoittain ja verkon toimiessa loistavasti. Aina uusi juoksija heräsi,
viritteli itsensä lähtökuntoon ja siirtyi vaihtoaidalle odottamaan karttaa
edelliseltä.
Aamuyöstä alkoi sataa eikä
maasto enää pöllynnyt, mutta multapolut muuttuivat kisa-alueella
mutavelliksi. Onneksi vettä ei tullut
paljoa, eikä se maastossa haitannut
menoa. Katsomoa se verotti aamun
yhteislähdöissä sekä maaliintulon
seurannassa. Paluumatkassa eniten
kesti teltan hakeminen telttaalueelta. Moottoritietä matka taittui
vauhdikkaasti ja pääsin virittämään
telttaa kuivumaan ja hoitamaan
oman huollon.
Ensi vuodeksi kerätään - ainakin
- kaksi joukkuetta. Mukaan voi jo
ilmoittautua HRUP sotilasliikunta
osion linkistä. Ilmoittautuminen ei
ole sitova, ainoastaan tiedotuksen
mahdollistava. Käydään syksyllä
harjoittelemassa pimeäsuunnistusta
ja valitaan joukkueet vasta keväällä.
Joukkuepaita hankitaan mukaan
lähteville.

Alkupuhuttelussa piirin joukkueelle jaettiin emit-ajanottolaitteet sekä kilpailunumerot.

Majoitusalue oli syrjässä, 1,5 km päässä kisakylästä. Kangasmetsä täyttyi tuhansista teltoista.
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Ampumajuoksukisa Lahnuksessa
Tapiolan Reserviupseerit järjestivät toisen ampumajuoksun
Lahnuksen pienoispistooli- ja
-kivääriradalla keskiviikkona
5.8.2015. Tarkoitus on herätellä
omia jäseniä ja kaikkien muidenkin kerhojen reserviläisiä
parantamaan kenttäkelpoisuuttaan. Mikä olisikaan parempi
laji, kuin ampumajuoksu? Ei
mikään!
Teksti: Heikki Valkonen,
Tapiolan Reserviupseerit ry,
www.tapiolanreserviupseerit.fi

Ensimmäisellä kerralla radan ympäristöluvan vaatimus ammunnan
lopettamisesta typisti ammuntoja.
Nyt vaivasi osallistujien vähyys - liekö moni vielä kesälaitumella. Järjestelyjen ollessa tutut ja kerran koestetut, homma luisti sujuvammin
ja vähemmällä valmistelulla. Tosin
tätä varten maalikontit käännettiin
muutama tunti ennen ammuntoja
radan toiselle sivustalle. Edellisen
illan valmistelujen tilannepäivitykseen tuli siis
melkoinen muutos viime hetkellä. Onneksi siitä välittyi tieto jo
illalla.
Koska käytössä on ampumahiihtotaulut, osumat näkyivät selkeästi
mustan maalialueen peittyessä
valkean lätkän taakse piiloon. Tuo-

reissa maalilaitteissa näkyivät lisäksi
ohilaukauksetkin, joten ampuja sai
niistäkin tilannetietoa: Kello yhdeksän, sentin ohi.
Ohilaukauksia tuli enemmän
pistoolilla ammuttaessa. Kiväärillä
50 metristä kaikki saivat yllättävän

hyviä tuloksia, vaikka juoksulenkin
jälkeinen hiki valui silmiin ja hengitys heilutti asetta ja miestä. Nyt
ammuttiin makuulta, ilman tukea.
Kiikaritähtäin auttaa, tosin se paljastaa myös piipun heilahtelut.
Juok sulenkille
sännättiin

ammunnassa syntyneellä pienellä
porrastuksella ja tällä kertaa reitti
oli tuttu sekä niitetty, joten epäselvyydet oli minimoitu. Ilta oli helteinen, mikä tietysti tuntui jaloissa ja
hikoilussa.
Vakioitu tapahtuma on helppo
järjestää ja sinne on myös vakioosallistujia, joten ne saadaan järjestettyä. Osallistumiskynnys laskee
ja tapahtumista pääsee nauttimaan
enemmän, kun tietää jo ennakolta
mitä odottaa. Tapahtuma ei kaadu
mainonnan ongelmiin.
Keskiviikkoiset kaikille avoimet
.22 vuorot helpottavat ammuntaosuuden harjoittelemista, jolloin
sakkominuutteja ei kerry liikaa eikä
juoksemalla tarvitse kiriä montaa
minuuttia.

Viipuri 1944
Maamme kohtalo ratkaistiin Karjalan kannaksella kesällä 1944.
Niinpä siellä käydyt jatkosodan ratkaisutaistelut ovat olleet
niin median kuin suuren yleisönkin mielenkiinnon kohteena.
Taistelujen eräs kulminaatiopiste, dramaattinen ja tutkijoiltakin
osin selittämättömäksi jäänyt Viipurin taistelu 20.06.1944 herättää
edelleen sotahistoriasta ja sotilasjohtamisesta kiinnostuneissa
uteliaisuutta.
Teksti: Göran Lindgren,
ylil res, sotahistorian harrastajatutkija,
opas sotahistoriallisilla retkillä
esimerkiksi Viipuriin.

Miten oli mahdollista, että Suo-

men toiseksi suurin kaupunki Viipuri, jota oli käsketty puolustaa
kaikin keinoin, menetettiin lähes
taistelutta muutamassa tunnissa?
Mitä siellä oikein tapahtui? Mikä

oli sotilaallisten syiden osuus? Mikä
käyttäytymistieteellisten, sotilassosiologisten ja sotilaspsykologisten
syiden osuus? Onko asiasta uutta
tutkimustietoa?
Suomen Sotilassosiologinen
Seura ry:n piiristä käynnistyi
kymmenisen vuotta sitten kehittämishanke, jonka tarkoituksena
on tuottaa tämän sotahistoriallisen
tapausesimerkin pohjalta moder-

niin käyttäytymistieteeseen ja
uusiin tutkimustuloksiin rakentuvaa
kadettien ja reservin johtajien opetusaineistoa. Kyse ei ollut niinkään
sotahistoriasta vaan sotilasjoukon
käyttäytymistä ja johtamista koskevan modernin käyttäytymistieteellisen tiedon opettamisesta.
Moderni käyttäytymistiede on
sotatieteidenkin alalla avannut tieteenalojen välisiä rajoja, ja perinteinen sotahistoria on saanut rinnalleen uusia käyttäytymistieteellisiä
selitysmalleja, joita hankkeessa on
hyödynnetty. Niiden avulla tapausesimerkki, Viipurin taistelu, on
voitu avata aivan uudella tavalla.
Hankkeen eräänä ideana on ollut
opettaa keskeisiä, mutta teoreettisesti vaikeita asioita sotilaiden käyttäytymisestä ja johtamisesta sodan
ajan olosuhteissa ja taistelussa

mahdollisimman havainnollisesti
yhdistämällä ne dramaattiseen,
todelliseen tarinaan Viipurin taistelusta 20.6.1944. Havainnollistamista
on vahvistettu opiskelijoiden matkoilla taistelun aidoille tapahtumapaikoille.
Tukeakseen kehittämishanketta
Suomen Sotilassosiologinen Seura
ry järjesti 19.4.2007 Viipurin taistelua 20.6.1944 käsittelevän koko
päivän seminaarin. Seminaari oli
menestys, ja sen esitelmistä tuotettiin Maanpuolustuskorkeakoulun
Johtamisen laitoksen ja Käyttäytymistieteiden laitoksen opetusaineisto, jota on käytetty vuosien ajan
kadettien ja sotatieteiden maisterien opetuksessa.
Kun vuonna 2014 oli tullut kuluneeksi 70 vuotta tapahtuneesta,
Suomen Sotilassosiologinen Seura

totesi, että oli tullut aika päivittää
Viipurin taistelua koskeva tutkimustieto. Se tapahtui 19.11.2014
yleisölle avoimen seminaarin muodossa yhteistyössä Suomen Sotahistoriallista Seuran kanssa.
Seminaarin esitelmistä on tuotettu kirjallinen kooste, joka on
kaikkien asiasta kiinnostuneiden
saatavilla sähköisessä muodossa. Se
löytyy Internetistä hakusanalla Sotilassosiologia. Sieltä löytyvät myös
Sotilassosiologisen Seuran muut
julkaisut sekä yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen
laitoksen kanssa julkaistu vuoden
2007 seminaarikirja. Painettuna
näitä kirjoja ei valitettavasti ole suuren yleisön saatavilla.
Antoisia lukuhetkiä!
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Sotasairaalassa

Kaskisaaren kuntoutumislaitoksessa

Sotasairaalasta siviiliin
Sotainvalidien kohtaloita
esittelevä valokuvanäyttely
Sotamuseon maneesissa
Suomenlinnassa.
Teksti: Riitta Blomgren, Sotamuseo

On sateisen kesän huomioon ot-

taen yllättävän aurinkoinen ja lämmin päivä. Suomenlinnan lautta
on tupaten täynnä ja osan lauttaan
pyrkijöistä on jäätävä Kauppatorille
seuraavaa vuoroa odottelemaan.
Suomenlinnan suuri vierailijamäärä näkyy myös Sotamuseon
Maneesissa. Maneesin ovesta kulkee lähes katkeamaton ihmisvirta
sisään näyttelyyn. Lipunmyyntitiskillä parveilee historiasta kiinnostunutta väkeä ja henkilökunnalla
on kädet täynnä työtä. Aulassa vallitsee kielten sekamelska; voi kuulla
suomea, ruotsia, englantia, saksaa,
venäjää…
Heti lipunmyynnin jälkeen,
näyttelyhallin etuosassa, on mahdollisuus tutustua sotahistoriaan
sen ehkä ihmisläheisimmässä
muodossa: yksittäisten, sodan satuttamien ihmisten kokemana. Sotamuseon Maneesin kesäkauden 2015
erikoisnäyttely on Sotasairaalasta
siviiliin. Sotainvalidien Veljesliiton
toteuttama valokuvanäyttely kertoo

sodassa vammautuneiden ihmisten kamppailusta niitä moninaisia
vaikeuksia vastaan, joita paluu
normaalielämään sodan jälkeen toi
eteen.
Ta l v i s o d a n
( 30 . 11 . 1939 –
13.3.1940), jatkosodan (25.6.1941–
19.9.1944) ja Lapin sodan
(15.9.1944–27.4.1945) jälkeen Suomessa oli noin 96 000 pysyvästi
sodan johdosta vammautunutta
nuorta miestä ja naista, joiden oli
pakko sopeutua vammoihinsa ja
opetella uusi elämä. Sotainvalidien pelko oli suuri: miten selvitä
jokapäiväisestä elämästä, töistä,
kotiaskareista, perhe-elämästä?
Pystyisikö enää harrastamaan
mitään? Sotainvalidien Veljesliitto
perustettiin talvisodan jälkeen
18.8.1940. Liiton perustamista oli
edeltänyt sotainvalidien kokemus
siitä, että he itse tunsivat tilanteensa
parhaiten ja siten olisivat myös
omien asioidensa parhaita hoitajia.
Sotainvalidien Veljesliiton monista
tehtävistä mainittakoon, että se on
vuosikymmenten aikana kehittänyt
kuntoutusta, kouluttanut jäseniään
uusiin ammatteihin, vaikuttanut
lainsäädäntöön ja vaatinut invalideille oikeuksia, jotka korvaisivat
vammojen tuomia haittoja. Liitto
on harjoittanut varainkeruuta ja
jakanut avustuksia jäsenilleen. Se

on perustanut hoitolaitoksia ja
järjestänyt asuntoja invalideille.
Veljesliiton tarjoama vertaistuki on
rohkaissut sodan kokeneita käsittelemään vaikeita tapahtumia.
Sotasairaalasta siviiliin -näyttelyssä – vaikka se onkin toteutettu
Veljesliiton 75-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi – ei kuitenkaan mässäillä
vuosiluvuilla, organisaatiokaavioilla
tai isoilla tekstimassoilla. Liiton historiikki ja tärkeimmät toimintatavat
eri aikoina, mikäli nimenomaan
näistä asioista on kiinnostunut,
on koottu monisteeseen, jonka voi
lainata lipunmyynnin yhteydestä.
Mukaan voi puolestaan ottaa lyhyen
näyttelyesittelyn, jonka kielivalikoima on laaja: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, japani.
Näyttelypaneeleissa veteraanien
kertomukset ja faktatieto Sotainvalidien Veljesliiton toiminnasta
liittyvät saumattomasti yhteen
mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.
Keskiössä ovat veteraanien tarinat.
Kasvot sotainvalidien sinnikkyydelle ja tahdonvoimalle antavat
kätensä menettänyt Martti Vilppula, sotasokea Artturi Laitinen,
lapsena jalkoihin haavoittunut Kaisa
Maasilta, kylkeen osuman saanut
Eino Anttila sekä päähän vammautunut Reino Perta.
Esimerkiksi panssarimies Reino

Perta haavoittui kesäkuussa 1944
Yläsommeessa Karjalan kannaksella. Perta vältti vihollisen panssarit, mutta haavoittui oman panssarintorjuntatykin laukauksesta.
Reino Perta menetti näkönsä joksikin aikaa, mutta sai sen takaisin.
Sen sijaan kaikkia sirpaleita pään
ja kaulan alueelta ei saatu koskaan
pois. Osittaisesta invaliditeetista
huolimatta Perta toimi autoalalla ja
harrasti muun muassa autourheilua.
Eino Anttila puolestaan haavoittui Louhessa toukokuussa 1942. Hän
sai oikeaan kylkeensä ruhjevamman
sekä muita vammoja. Sodan jälkeen
hän myös kärsi pitkään painajaisista. Anttila elätti perheensä muun
muassa poronhoidolla ja savottatöillä. Nyt vanhoilla päivillään Eino
Anttila tarvitsisi apua kotona asumiseen, mutta hänen invaliditeettiprosenttinsa on liian pieni valtion
tuen saamiseksi.
Kaikki sotainvalidit eivät olleet
sotilaita eivätkä vammautuneet taistelutilanteissa. Näyttelyssä esitellään
Kaisa Maasilta, jonka jalan miina
vammautti kesällä 1943 hänen ollessaan 11-vuotias. Maasilta opiskeli
sairaanhoitajaksi, vaikka aluksi jalkavammaa pidettiin esteenä opiskelulle. Hän myös ahersi pitkää päivää
maatilan emäntänä. Sodan aikana
Kaisa Maasilta oli ollut pikkulot-

tana, joten myöhemmin oli luontevaa jatkaa Suomen Lottaperinneliiton työssä. Naissotainvalideja oli yli
800 ja heillä oli oma alajärjestönsä,
Naissotainvalidit ry.
Sotainvalideja on tällä hetkellä
elossa noin 3 900 ja heidän keskiikänsä on yli 91 vuotta. Kohtaloita
ja tarinoita on monenlaisia. Viiden
Sotasairaalasta siviiliin -näyttelyssä
esitellyn sotainvalidin selviytymistarinoihin voi tutustua Sotamuseon
Maneesissa vielä 30.9.2015 asti.
Sotamuseon Maneesin pysyvä
näyttely on Autonomiasta Atalantaan, joka esittelee Suomen
sotahistoriaa sekä maamme puolustuslaitoksen vaiheita menneiltä
vuosisadoilta nykypäivään. Esillä
on mittava kattaus univormuja ja
ainutlaatuista oheismateriaalia sekä
raskasta kalustoa vanhoista pronssitykeistä meritorjuntaohjuksiin.
Museovieras voi sovittaa ylleen sotilaan varusteita sekä testata taitoaan
punkan petaamisessa. Korkea, noin
1 000 m2:n kokoinen halli kaikuu
puheensorinasta ja lasten kiljahduksista. ”Sotaisasta” ympäristöstä
huolimatta ilmeet eivät ole vakavia.
Keltainen post-it-lappu läiskähtää
palauteseinälle: kiitos mielenkiintoisesta näyttelykokemuksesta!

Yhteystiedot / lisätietoja:
Sotamuseon Maneesi
Rakennus C77, Suomenlinna
00190 Helsinki
p. 0299 530 261
sotamuseo@mil.fi
www.sotamuseo.fi
Sotamuseon Maneesi avoinna 30.9.2015 asti päivittäin klo 11–18
Sotainvalidien Veljesliitto ry
Ratamestarinkatu 9 C
00520 HELSINKI
p. 09 478 500
keskus.tsto@sotainvalidit.fi
Lisätietoa Sotainvalidien Veljesliiton toiminnasta ja sotainvalideista
Elina Ruuttila, elina.ruuttila@sotainvalidit.fi, p. 044 053 4560
www.sotainvalidit.fi

Näyttelyn infotauluihin on koottu yksityiskohtaiset selostukset neljällä eri kielellä.
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Etsintäkuulutus

Kokonaisturvallisuus
2015 -messut

Mieskuoro Viipurin Lauluveikot etsii
nuorehkoja laulutaitoisia ja laulusta
kiinnostuneita miehiä. Kuoro on suosittu esiintyjä pääkaupunkiseudun isänmaallisissa ja maanpuolustusaiheisissa
tilaisuuksissa, joten Sinä tämän lehden
lukijana sovit joukkoon hyvin. Nyt on
hyvä hetki aloittaa, sillä kuoro täyttää
parin vuoden päästä 120 vuotta ja
suunnittelee ulkomaanmatkaa. Kuoron
riveissä on mahdollisuus saada myös
yksilöllistä laulunopetusta.

Lisätietoja: laulunjohtaja Urpo Rauhala
gsm 050 550 4426 tai toinen laulunjohtaja everstiluutnantti Matti Orlamo
050 557 5577.
Maanpuolustaja – astu riviin!

RUL on mukana kokonaisturvallisuus
2015 -messuilla Tampereella 4.–6.9.
Kokonaisturvallisuus 2015 -messut
järjestetään 4.–6.9.2015 Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksessa. RUL on
mukana messuilla omalla messuosastollaan sekä järjestämällä lauantaina
5.9. Reserviupseeripäivä-tapahtuman.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin koulutus- ja tukiyksikön ampumajoukkue järjestää yhdessä Helsingin piirin
reserviläisjärjestöjen kanssa partioammuntatapahtuman 16. – 18.10.2015
Santahaminan varuskunnan ampuradoilla.

Syksyn 2015 kuukausiesitelmät
15.9.2015 Hanna Smith
Missä Ukrainassa mennään?
20.10.2015 Vesa Rinkinen
Junkers JK-274:n viimeinen lento
17.11.2015 Seppo Hovi
Hengen asein – tarinaa viime sotien
tiedotus- ja viihdytystoiminnasta
15.12.2015 Sampo Ahto
Lapin sota – nuorukaisten sota,
Stalinin sota
Luennot pidetään Hotelli Helkan auditoriossa Pohjoinen Rautatiekatu 23.
Ne alkavat kello 17.00 ja ovat avoimet
eivätkä edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä tai ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Ilmoittautumiset (ulkomaalaiset osallistujat) 13.9.2015 mennessä
sähköpostilla veijo.rautio@helsinki.fi
– nimi
– syntymäaika
– henkilötunnus
– passin / henkilöllisyyskortin numero
– osoite
– järjestö mitä edustaa
– sotilasarvo
4 ampujan joukkue, jos joukkuetta ei
ennakkoon valmiina, muodostetaan paikan päällä. Enintään 10 joukkuetta, 40 +
osallistujaa.
Osallistumismaksu (oma kalusto kivääri /
pistooli) 60 euroa sisältää ruokailut pe-su,
sekä tehtäväkohtaiset ampumatarvikkeet
haulikko / Ta-kivääri, todistuksen, suojavarusteet ja majoituksen.
Laina-aseen tarvitsijat 80 euroa, sisältäen
ruokailut pe-su sekä tehtäväkohtaiset
ampumatarvikkeet haulikko / Ta-kivääri
sekä henkilökohtaiset kivääri / pistoolin
tehtävissä tarvittavat patruunat.
Rohkeasti mukaan reipashenkiseen tapahtumaan testaamaan omia taitoja, kerää
oma joukkue (4 henkilöä) ja ilmoittaudu!

13:05 Itsenäisen Suomen ”30 -vuotinen
sota” 1917–1947 Professori Henrik
Meinander
14:00 Hitler, Stalin ja Suomi; Isänmaa
totalitarismin puristuksessa 1935–1944
VTT Jukka Seppinen
15:00 Kahvitauko
15:30 Suomen tie jatkosotaan Ministeri
Paavo Rantanen
16:30 Suomen ja Saksan suhde/Aseveljiä vai liittolaisia ST, Prikaatikenraali
Pentti Airio
17:30 Entä tänään? Toistaako historia
itseään? Ei mitään uutta auringon alla?
Rauhan utopia? Vallan uusjako? FT,
puolustusministeri Jussi Niinistö
18:15 Yleisökysymykset ja yhteinen
loppukeskustelu Seppo Kulmala
18:30 Seminaarin päättäminen Seppo
Kulmala
18:30 Yhteinen kerhopala ja vapaamuotoista keskustelua

Kokonaisturvallisuus 2015 tuo yhteiskunnallisesti tärkeän aiheen lähelle
ihmisiä. Teemaan sisältyy kaikki turvallisuus, esimerkiksi kyberturvallisuus,
maanpuolustus, luonnonkatastrofit,
henkilöturvallisuus ja arjen turvallisuus. Suurtapahtuma on hyödyllinen
lasten ja aikuisten lisäksi myös turvallisuusalan ammattilaisille. Tampereen
Messut Oy järjestää Kokonaisturvallisuus-messut yhteistyössä Turvallisuuskomitean sekä alan viranomaisten,
järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.
Puolustusvoimat on mukana tapahtumassa näkyvästi.

Jääkärin yö IV
16.–18.10.2015
Ilmoittautumiset (suomalaiset osallistujat)
7.10.2015 mennessä
www.mpk.fi > Helsinki > Jääkärin Yö IV

Akateemisen
Karjala – Seuran
Perinneyhdistys

Suomi kaltevalla pinnalla 75 vuotta
sitten; Suomen tie jatkosotaan.
13:00 Seminaarin avaus Senioriupseerien kerhon puheenjohtaja Seppo
Kulmala

Puolustusvoimat toteuttaa taistelunäytöksiä, jotka vievät yleisön toiminnan
keskelle. Leopard -panssarivaunut,
panssarintorjunta-aseet, ilmatorjuntaohjuspartio ja taistelupelastajat
päästävät katsojat komppanian
puolustustaistelun mukaan ennennäkemättömällä tavalla. Lisäksi luvassa
on hyödyllistä tietoa seminaareissa ja
tietoiskuissa sekä elämyksiä muiden
näytösten, aktiviteettien ja kilpailujen
muodossa.

Osallistujista jotka ennakkoon eivät ole
ilmoittaneet joukkuetta muodostetaan
paikan päällä joukkueet.
Oma kalusto sekä optiikka / optoelektroniikkatähtäimet sallittuja. Ampumaradoilla
on käytettävissä kiväärit ja pistoolit patruunoineen. Kurssi on sotilaallisia valmiuksia palveleva.
Tehtävät ammutaan pistoolilla, MP5:llä,
kiväärillä, haulikolla ja tarkkuuskiväärillä.
Ammuttavia tehtäviä 14-20 kappaletta.
Aamupäivä-, iltapäivä- ja yöosuus. Kaikki
tehtävät ovat partiokohtaisia, perustuen
erilaisiin tilanteisiin.

Seminaari on kaikille avoin, maksuton
yleisöseminaari. Järjestelyjen vuoksi
osallistujia pyydetään ilmoittautumaan
15.10. mennessä kerhon puheenjohtaja
Seppo Kulmalalle joko sähköpostitse
osoitteella skulmala48 ät gmail.com tai
puhelimitse numeroon 040 5869252.
Seminaaria tukevat Suomen Reserviupseeriliitto ja Helsingin Reserviupseeripiiri.

ALUSTAVA AIKATAULU:

Itsepalvelu – Palvelupesula

16.10. Perjantai
klo 19.00 Ilmoittautuminen, majoitusjärjestelyt
klo 20.00 – 23.00 ammunta valaisussa 150m
klo 23.00 – siirtyminen majoitukseen,
iltapala.
17.10. Lauantai
klo 6.00 herätys, aamupala ruokala
klo 8.00–11.00 aamupäivän osio
klo 11.00–12.00 lounas
klo 12.00–17.00 iltapäivän osio
klo 17.00–18.00 päivällinen, huolto
klo 18.00–24.00 Yöosio
Paluu majoitukseen

KOT I & PALVELT UT

Kuoron syyskausi alkaa 07.09 klo 1800
Karjalatalolla, os Käpylänkuja 1, ja
harjoitukset jatkuvat joka maanantai.
Kuoron taiteellinen johto kuulee uusia
laulajia lyhyessä tilaisuudessa, jossa
säveltapailua ja vapaavalintainen
yksinlaulu.

Senioriupseerien
syysseminaari
Katajanokan Kasinolla
29.10. klo 13–18

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

18.10. Sunnuntai
klo 7.00 herätys, aamupala ruokalassa
klo 9.00 palkitsemiset
kotiuttaminen ja vieraiden kuljetus satamaan / lentokentälle, paluu

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi

Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
120

Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi reservinsanomat@helresp.fi

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen
tankoa (etu 5 e )
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Ampumatoimintaa
RESUL:N PISTOOLIAMPUMAJUOKSU- JA
PISTOOLIAMPUMAJUOKSU VIESTIMESTARUUSKILPAILUT 5.9.2015 ESPOON LAHNUKSESSA

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

Vuoden 6.7.2015 -3.1.2016 Heinäkuu - Tammikuu ampumavuorot ja tapahtumat
Vuoro / 4€
ELOKUU
PISTOOLIVUORO RATA 1

Paikka:
Kilpailupaikkana toimii Lahnuksen ampumarata Espoossa, osoitteessa Lahnuksentie 37, Espoo. Paikalle opastus Seututieltä numero 120 eli Vihdintieltä.
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimassa olevia sääntöjä. www.resul.fi
Ammunnassa liipaisinvastus 1000 g. Ammunnassa saa käyttää vain .22 kaliiperin pistoolia
tai revolveria. Kilpailutauluina käytetään ampumahiihdon kääntyviä pystytauluja (reikien
halkaisija 115 mm). Ampumamatka 20m.
Uudet säännöt ovat tulleet voimaan 15.1.2015
Kilpailuaikataulu:
9:00
Kilpailutoimisto avataan
10:00 – 11:15 Aseiden kohdistus
11:30		
Kilpailun avaus ja kilpailuselostus
12:00
Ensimmäinen kilpailija lähtee
14:30		
Viestin lähtö
16:00
Palkintojen jako
Sarjat: Henkilökohtaisessa kilpaillussa H/D, H35, H40, H45, H50/D50, H55, H60, H65, H70 ja
siitä ylöspäin aina 5 vuoden välein, mikäli on osanottajia.
Juoksumatka kaikissa sarjoissa on 3 x 1,2 km. Kilpailussa väliaikalähtö.
Reserviläisurheiluliiton pistooliampumajuoksuviesti on parisprinttikilpailu, joka kilpaillaan
D, H, H80, H100 ja H120 sarjoissa kahden (2) hengen joukkuein.
H80, H100 ja H120 sarjoissa yhteenlaskettu ikä syntymävuosien perusteella ja kummankin
kilpailijan on oltava täyttänyt vähintään 35 vuotta.

SYYSKUU
KIVÄÄRIVUORO 150M
RESERVILÄISASEKILPAILU
KIVÄÄRIVUORO 150M
PISTOOLIVUORO RATA 1
PERINNEASEKILPAILU
PISTOOLIVUORO RATA 1
PISTOOLIVUORO RATA 1
KIVÄÄRIVUORO 150M
LOKAKUU
KIVÄÄRIVUORO 300M
KIVÄÄRIVUORO 300M
JÄÄKÄRIN YÖ IV
KIVÄÄRIVUORO 300M
KIVÄÄRIVUORO 150M

pvm

klo

rata

tapahtuma

25.8.2015

klo.17-21

PISTOOLI 1

viikkovuoro

23.8.2015 0400 15 12076

1.9.2015
5.9.2015
8.9.2015
10.9.2015
12.9.2015
15.9.2015
22.9.2015
29.9.2015

klo.17-21
klo.8-16
klo.17-21
klo.17-21
klo.8-16
KLO.17-21
KLO.17-21
KLO.17-21

KIVÄÄRI 150M
KIVÄÄRI 150M
KIVÄÄRI 150M
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 300M
PISTOOLI 1
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M

viikkovuoro
kilpailu
viikkovuoro
viikkovuoro
kilpailu
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

30.8.2015
30.8.2015
6.9.2015
6.9.2015
6.9.2015
13.9.2015
20.9.2015
27.9.2015

klo.8-17
klo.8-16

KIVÄÄRI 300M
KIVÄÄRI 300M

KLO.8-12
KLO.8-12

KIVÄÄRI 300M
KIVÄÄRI 150M

3.10.2015
10.10.2015
16-18.10.2015
24.10.2015
31.10.2015

partiokilpailu

ilmoittaudu Numero

0400 15 12110
0400 15 12124
0400 15 12111
0400 15 12079
0400 15 12121
0400 15 12080
0400 15 12081
0400 15 12112

27.9.2015 0400 15 12113
4.10.2015 0400 15 12114
0400 15 12122
18.10.2015 0400 15 12115
25.10.2015 0400 15 12101

Ohjeet:
Ampumavuorot ja kurssit ovat Santahaminan ampumaradoilla ohjattuja tapahtumia.
Laina-aseen tarvitsijat ilmoittaa, ilmoittautumisen yhteydessä ratavuorolle@luukku.com seuraavasti:
Otsikko : ampumavuoro + päivämäärä ja laji kivääri, pistooli + patruunamäärä tasamäärinä 50,100 tai kurssi
Lainattavissa: pistooli, kivääri itselataava, perinnekivääri
Sisältää laina-aseen + patruunat+ suojavarusteet + aseenhuollon + muun materiaalin kulloinkin.
Tarkemmat ohjeet kyseessä olevan kurssin / tapahtuman / ilmoittautuneille.
Nämä ohjeet yleispäteviä, sillä poikkeuksella että viikolla olevilla vuoroilla Tiistai, Torstai
ei ole laina-aseita.

AMPUMATOIMINTAA 2015

”Kaverille kanssa”
– piiri tarjoaa
ammunnat reserviupseereille 3.10.

Ilmoittautumiset: Piireittäin perjantai 28.8.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kari.
talikka@helresp.fi ilmoituksessa on mainittava kilpailijan nimi, sarja, sotilasarvo, yhdistys
ja piiri.
Maksu: Osallistumismaksu on 30 e/kilpailija ja viestijoukkue 35 e maksettava 28.8.2015
mennessä tilille: Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry, FI4540553120014832. Viite:123. Viestikenttään viesti: RESUL pistooliampumajuoksu 2015.
Jälki-ilmoittautuminen 50 e/henkilö, viestijoukkue 55 e, maksettava paikan päällä.

HUOM! Ilmoittutumiskäytäntö on muuttunut vuonna 2015. Enää saarelle ei pääse pelkällä jäsenkortilla, vaan jatkossa nimilista toimitetaan portille jokaiselle vuorolle erikseen.
Jos aiot osallistua vuoroille vuonna 2015, ilmoittaudu ENNEN kauden alkua osoitteeseen
pistoolivuoro@hrup.fi. Ilmoita koko nimesi ja syntymäaikasi sekä mahdollinen autosi
rekisterinumero. Saat sitä kautta tarkemmat ohjeet. Vuorolle voi ilmoittautua myös kesken kauden, kuitenkin viimeistään edellisen viikon torstaihin klo 14:45 mennessä.

Vakuutukset: Kilpailijalla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus.
Vakuutus tarkastetaan ennen kilpailua.

Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResP, ampumaohjelma kaudella 2015. KaartJR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ampuma-aika on tiistaisin kello 17 - 21.

Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää
jäsenilleen jäsenhankinta- ja tutustumispäivän Töölössä lauantaina 3.10.
klo 10 - 18.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA		
ti 1.9.2015
rata 2 ja 3		
ti 15.9.2015 rata 2 ja 3		
ti 29.9.2015 rata 2 ja 3		

Pääsyedellytys: sinä piirimme jäsen,
ota reserviupseerikaverisi, joka ei
vielä ole piirimme jäsen, mukaan
ampumaan.

Majoitus: Hotelli Korpilampi Espoossa, Korpilammentie 5, 02970 Espoo, Suomi
Puh. 09 613 8411 / myynti@korpilampi.fi
Lisätietoja: kilpailunjohtaja Toni Kallio-Könnö puh. 050 553 8838 tai toni@kaso.fi
Kilpailun tekninen asiantuntija: Mauri Särssi puh. 040 727 5052
Tervetuloa kilpailemaan Espooseen!
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry & Helsingin Reserviupseeripiiri ry

Nuorten upseerien
pistoolivuorot
Helsingin Reserviupseeripiirin nuorten
upseerien toimikunta järjestää nuorille
reserviupseereille tarkoitettuja pistoolivuoroja Töölön sisäradalla. Syksyn 2015 aikana
järjestetään muutama vuoro arki-iltaisin.

Mukaan tarvitaan siis joka vuorolle aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus / SAL:n lisenssi
sekä henkilöllisyystodistus. Kilpailuaika radalla on klo 17.00 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30.
Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija. Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikkalaput. Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjajakoa:
H - H50 - H60 - H70 – H75 – H80 - D - D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme jäsentä.
Joukkue ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä mestaruuskilpailuissa.
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek
kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun. Ase:
cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli, laukaisuvastus 1 kg

Tiedot vuoroista saat nuorten upseerien
sähköpostilistalta. Listalle pääsee lähettämällä viesti osoitteeseen jarjesto@hrup.fi.
Saman kanavan kautta saat tietoa muustakin nuorille reserviupseereille sopivasta
toiminnasta.
Tsekkaa myös Facebook-ryhmä ”Helsingin
nuoret reserviupseerit”!

Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen 10
laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4. Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase vähintään cal 7.65, 2 lipasta. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per kääntö. Taulut ovat esillä
3 sekuntia ja poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan
vaihto. Lipastus aina 6+4.
Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen.
Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan sarjakilpailuun. Kysymyksiin vastaa Seppo Laitakari
puhelin 050 4626 780 ja sot.pist.pikan osalta lajivastaava Timo Mikkonen puhelin 0400 607 590.
Sähköposti pistoolivuoro@hrup.fi

Liikuntatoimintaa
Maanantaimarssit, sählyvuorot ja
nitrojumpat palaavat kesätauolta
Maanantaimarssit jatkuvat koko syksyn maanantaisin alkaen 7.9. Noin 10 km
lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys ylitetään klo
17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Lisätiedot Juha Matikainen,
juha_matikainen@suomi24.fi.

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 25.8.2015 rata 2 ja 3
ti 8.9.2015 rata 2 ja 3
ti 22.9.2015 rata 2 ja 3

Tarjoamme kaikille osallistujille pistooliammunnat ja infopaketin. Tilaisuus on
maksuton, mutta ilmoittautuminen on
sitova. Tarjolla on hyvä tilaisuus päästä
ampumaan pistoolilla ja kertoa hyvästä
harrastuksesta myös tuttavalle.
Tilaisuus toteutetaan tunnin vuoroissa
klo 10-18, vuoro alkaa aina tasa- ja
puolitunnein, eli 10.00, 10.30, 11.00 ja
niin edelleen. Viimeinen veto alkaa klo
17. Paikan päällä on kaikki tarvittavat
varusteet.
Ilmoittautumiset 30.9. mennessä
osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Ilmoittautumisessa mainitse, montako reserviupseerituttavaa tuot. Saapumisosoite
toimitetaan ilmoittautuneille ja paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan 6.9. alkaen
sählyä joka sunnuntai kello 19.30–20.30. Uudet ja
vanhat pelaajat ovat tervetulleita! Pelaajien ikähaarukka on ollut n.25–50v välillä. Ilmoittautuminen
tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivuston kautta.
Uudet pelaajat: Kirjoita joukkueen nimeksi ”Stadin ressujen salibandy” ja salasanaksi ”Ressusalibandy”. Näin pääset kirjautumaan sivustolle

ja ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan tarvitset oman mailan ja
urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vilamo@gmail.com
Nitrojumpat pidetään perjantaisin klo 18-19:30 InttiStoren takatiloissa (Töölöntorinkatu 2). Paikalla on pukuhuone ja suihku. Lisätiedot Seppo Kulonen, 0400
387 547. Syksyn ensimmäinen nitrojumppa pidetään 4.9.2015.

12

21. elokuuta < 3 /2015 < Helsingin Reservin Sanomat

hrup.fi

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Kanta-helsinki

Tikkurila

Kanta-Helsingin Reserviupseerit
r.y. kutsuu jäsenensä yhdistyksen
90-vuotisjuhlavastaanotolle lauantaina 28.11.2015 kello 15.00 - 18.00.
Juhlapaikkana on Katajanokan Kasino (Laivastokatu 1, Helsinki), jossa
yhdistys 90 vuotta sitten perustettiin.
Yhdistyksen ja samalla koko suomalaisen reserviupseeritoiminnan
90-vuotista taivalta juhlistetaan
puheiden, ruokailun sekä Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan
musiikin tahdittamina.
Tumma puku tai paraatipuku,
suuret kunniamerkit.
Kutsu on henkilökohtainen.
Ilmoittautuminen 15.11.2015 mennessä osoitteeseen pirkka.jalasjoki@
gmail.com tai numeroon 050 349
5921.
Yhdistyksen syyskokous järjestetään
tiistaina 3.11.2015 klo 17.30 alkaen
Katajanokan Kasinon Karimo-salissa. Asialistalla sääntömääräiset asiat
sekä yhdistyksen kunniapuheenjohtajan valinta. Syyskokouksen jälkeen
puolustusministeriön osastopäällikkö kenraalimajuri Esa Pulkkinen
esitelmöi aiheenaan kansainvälisen
puolustusyhteistyön merkitys Suomen puolustuksen uskottavuudelle.
Ilmoittautumiset esitelmään viimeistään keskiviikkona 28.10. osoitteeseen heikki.hynynen@aalto.fi tai numeroon 050 431 2550.

Syksyn ensimmäinen kokous
pidetään 24.9.2015 klo 18.00 alkaen
vierailulla Vantaan Energian uudessa
voimalaitoksessa, Vantaan Energian
tuotantopäällikkö Marko Ahlin toimiessa isäntänä ja joka on luvannut
kertoa energiayhtiön varautumissuunnittelusta. Tapaaminen klo.
17.45 portin ulkopuolella. Osallistujien tulee hyvissä ajoin ilmoittautua
osallistujaksi s-postilla kerhomme
puheenjohtajalle ahti.i.pohjonen@
gmail.com viimeistään 20.09.2015
mennessä. Ajo-ohjeet www.vantaanenergia.fi Voimalaitoksen osoite:
Långmosseninkuja 1, 01230 Vantaa.
TiRUK: in 60- vuotisjuhla järjestetään 10.10. Tikkurilan lukion
tiloissa (os.Valkoisenlähteentie 53)
TiRUK: in jäsenille ja kutsuvieraille.
Lisää informaatiota tapahtumasta
tulossa syyskuun alkupuolella.
Laitathan päivämäärän jo nyt
kalenteriisi!
Syyskokous 29.10.2015 klo 19.00
alkaen ja sen jälkeen reserviupseeriilta”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras
vanhassa talossa. Esitelmän pitää
dosentti Markku Salomaa aiheena
”Venäjän erikoisjoukot”. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 11.
pykälän mukaiset asiat eli mm. vahvistetaan vuoden 2016 toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja
talousarvio sekä valitaan yhdistyksen
hallitus vuodelle 2016. Jäsenet runsaslukuisesti paikalle. Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 17.30
alkaen.
Muistakaa täyttää ResUL:n
sähköinen kuntokortti, joka löytyy
ResUL:n nettisivuilta.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
1.9 alkaen jatkuvat tiistaisin klo
19.00-21.00 Tikkurilan Urheilutalon
ampumaradalla pienoispistooliammunnat. Syyskuussa harjoitellaan
tarkkuussarjoja varten. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.
Terveisin Seppo Kuokkanen
Puh. 040-5250531

munkkivuori
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille
hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan
syksyn toiminta painottuu perinteisesti ammuntaan.
Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina 9.11.2015
Piirin tiloissa kello 18 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Osoite on Döbelninkatu 2.
Kokoonnutaan ulko-ovelle.
Piirin ammunnoista Santahaminassa on tietoja Reservin Sanomien
muissa ilmoituksissa.
Seppälän ampumapäivät:
Koko päivän vuoroja 12.9, 3.10.
24.10. ja 14.11. Voi ampua pistoolilla,
kiväärillä sekä haulikolla. Eväät
ja makkarat mukaan ja nähdään
radalla.
Urheilutalon .22 ammunnat ja
Töölön pistooliammunnat alkavat
lokakuussa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin. Jos et ole sähköpostilistalla, ilmoita sähköpostiosoitteesi: mauri.routio@sci.fi. Lisätietoja
ampumaupseerilta 050 9662565 tai
risto.koskinen@orion.fi.

SENIORIUPSEERIT
SENIORIUPSEERIEN KERHON
SYYSSEMINAARI 2015
Katajanokan Kasino 29.10.2015 klo
13:00-18:00
Suomi kaltevalla pinnalla 75 vuotta
sitten; Suomen tie jatkosotaan.
Ohjelma
13:00 Seminaarin avaus, Senio-

riupseerien kerhon puheenjohtaja
Seppo Kulmala
13:05 Itsenäisen Suomen ”30
-vuotinen sota” 1917-1947, Professori
Henrik Meinander
14:00 Hitler, Stalin ja Suomi;
Isänmaa totalitarismin puristuksessa 1935-1944, VTT Jukka Seppinen
14:45 Kahvitauko
15:00 Suomen tie jatkosotaan,
Ministeri Paavo Rantanen
16:00 Suomen ja Saksan
suhde/aseveljiä vai liittolaisia,
ST, prikaatikenraali Pentti Airio
16:45 Entä tänään? Toistaako
historia itseään? Ei mitään uutta
auringon alla? Rauhan utopia? Vallan
uusjako? FT, puolustusministeri Jussi
Niinistö
17 : 3 0
Yleisökysymykset
ja yhteinen loppukeskustelu,
Seppo Kulmala
18:00 Seminaarin päättäminen,
Seppo Kulmala
18:15 Yhteinen kerhopala ja
vapaamuotoista keskustelua
Seminaari on kaikille avoin, maksuton yleisöseminaari. Järjestelyjen
vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 15.10. mennessä kerhon
puheenjohtaja Seppo Kulmalalle
joko sähköpostitse osoitteella skulmala48/@gmail.com tai puhelimitse
numeroon 040 5869252.
Seminaaria tukevat Suomen
Reserviupseeriliitto ja Helsingin
Reserviupseeripiiri.
26.10.:Senioriupseerien oman terveyden ”huoltotilaisuus”- tapahtuma
järjestetään 26.10. kello 13.30- 16.00
Dextra Oy: n tiloissa osoitteessa Tietokuja 4, 00330 Helsinki.
25 ensimmäisinä ilmoittautunutta
Senioriupseeria saa Dextralta maksutta eri ajanvarauksella nykyterveysarvojensa mittaamisen edellyttämät toimenpiteet.
Ilmoittautumiset puheenjohtaja
Seppo Kulmalalle, joko sähköpostitse skulmala48@gmail.com tai
puhelimitse numeroon 040 5869252.
20.11.: Senioriupseerien kerhon
sääntömääräinen syyskokous Katajanokan kasinolla kello 12.00 alkaen.

Töölö
Töölössä tapahtuu, tule rohkeasti
mukaan!
Kesälomakauden jäädessä taakse
on loistava aika taas keskittyä touhuamaan reserviläisharrastuksen
parissa ja kerhollakin paljon hyviä
tapahtumia joihin tulla tutustumaan
mitä kaikkea kerho voi jäsenilleen
tarjota.
Tulevia tapahtumia:
Kerhon ampumaviikonloppu
Padasjoelle pe 9.10 — su11.10
Ohjelmassa ammuntaa kaikenlaisella kivääri/pistooli/haulikkokalustolla pääpainon ollessa toiminnallisessa ammunnassa. Itse tapahtuma
maksuton, kerho tarjoaa lauantaina
keittolounaan ja muuten aamupalat & iltamakkarat omatoimisesti.
Lainakalustoa paikalla ja patruunat
maksetaan käteisellä paikan päällä,
kimppakyydit järjestyvät. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset joko kerhon
Facebookissa tai sähköpostissa.
31.8 visiitti kivääriradalle Koveloon (ammutaan samalla leikkimielinen kasakisa)
Mennään porukalla käymään
ampumassa kivääreillä Karkkilassa,
lainakalustoa saatavilla. Nähdään

Karkkilan ABC:llä klo 17 josta siirrytään kimpassa radalle. Osallistujat
huolehtivat itse ratamaksunsa radan
kotisivujen ohjeistuksen mukaan:
www.kovelonrata.fi/ sekä vakuutusturvansa (kuulon ja näönsuojaimet
mukaan myös). Ilmoitathan osallistumisesi sähköposti/Facebook niin
tiedetään infota jos vielä tulee muutoksia mikäli tapahtuma-ajankohtaa
joudutaan muuttamaan meistä riippumattomista syistä.
Ampumavuoro pistooliradalla
seuraavan kerran 1.9. klo 19-22
Kerhon ampumaratavuorot jatkuvat normaalisti joka toinen tiistai klo
19-22 Töölössä luolassa. Ensikertalaisilta toivotaan ennakkoilmoittautumista kerhon sähköpostiin että tiedetään varata kalustoa ja patruunoita
paikalle. Jokaisen käyttämät kerhon
patruunat maksetaan omakustannehintaisina käteisellä vuoron päätteeksi (muistakaa vaihtokassamme
rajallisuus).
Nettikysely:
Teemme syksyn aikana jäsenistölle nettikyselyn jolla kartoitamme
mitä toimintaa jäsenistö haluaa jotta
osaamme vastata huutoon mahdollisimman hyvin resurssiemme
puitteissa.
Vaikka tämän(kin) kertaiset
palstatapahtumat ovatkin melko
ammunta- ja marssipainoitteisia,
kerhossa paljon muutakin toimintaa
jatkuvasti käynnissä. Tule rohkeasti
mukaan toimintaan omien aikataulujesi puitteissa ja pidetään meidän
kerho aktiivisena toimijana jatkossakin!
Kerhomme yhteystiedot: toolonreserviupseerit@gmail.com
Facebook: Töölön Reserviupseerit
HUOM! Nyt kun Reservin Sanomat ilmestyy paperisena harvemmin,
kannattaa Sinun laittaa kerhon sähköpostiin meiliä ja pyytää päästä kerhon aktiivitiedotuksen postilistalle.
Lähetämme meilitse infoa kaikesta
oman kerhon tai omaa kerhoa lähellä
olevasta toiminnasta parhaamme
mukaan. Reaaliaikaisinta infoa toiminnasta saat myös kerhon Facebookista joten panostetaan sähköiseen
tiedottamiseen mekin.
Yhdistyksen syysvuosikokous
19.10.2015 klo 18. Paikka: Töölöntorinkatu 2, Suojeluskuntatalon
auditorio.
Nähdään tulevissa tapahtumissa!

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ilma-aseammunnat alkavat Tukikohdan radalla Puotilantie
1 keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.00.
Ilma-aseammunnat ovat aina parillisien viikkojen keskiviikkona Tukikohdassa.
Ruutiaseammunnat jatkuvat
Santahaminan ulkoradoilla, seuraa
ammuntakalenteria Helsingin Reservin Sanomista.
Muu toiminta: Syysjotos järjestetään tänä syksynä Mänsälässä 18 20.9. Kerhomme pyrkii lähettämään
jotokselle partion, jos olet kiinnostunut ota yhteyttä Jukka Kantokoski p. 050 332 3687. Jotoksesta saat
lisätietoja www.jotos.fi/syysjotos2015
Viimeinen ilmoittautumispäivä on
15.8.
Syksyn muista tapahtumista voit
lukea lehden seuraavasta numerosta, joka ilmestyy sähköisenä 18.9.
Käytä hyväksesi sähköistä kun-

tokorttia, jonka löydät osoitteesta
www.resul.fi
Yhdistyksen syyskokous pidetään
torstaina 12.11.2015 klo 18 alkaen
Tukikohdassa osoitteessa Puotilantie
1D.
Yhteystietoja: pj. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpj. Toni Selin
tonih.selin@gmail.com, siht. Juha
Iiskola p. 040 6712 120.
Yhdistyksen nettisivut löydät
osoitteesta: www.rul.fi/ihru

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f.:s medlemmar kallas till föreningens höstmöte måndagen den
2.11.2015 kl 18.00 på Döbelnsgatan
2, 4. våningen. På mötet behandlas
stadgeenliga ärenden.
Verksamheten drar igång enligt
bekant mönster. Skyttet fortsätter
udda veckors torsdagar i Luolan.
Kontakta skytteofficer Axi Holmström för mera information. Styrelsen

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry syyskokous pidetään 10.11 klo
18.00 Kauniaisten kaupungintalolla.
Kokouksen jälkeen klo 19.00 esitelmä turvallisuuspolitiikan ajankohtaisista asioista.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
AMPUMALEIRI
4. – 5.9. Padasjoen perinteinen
ampumaleiri. Kimppakyytimahdollisuus. Yhdistys varaa aseet ja patruunat sekä muonituksen. Varustus
makuupussi tai vastaavaa sekä muu
henkilökohtainen varustus.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Lauri Kylmälle: lauri.kylmala@gmail.
com
VIERAILU
10.10. klo 11.00 vierailu Tuusulan
Ilmatorjuntamuseoon. Kokoontuminen Malmin Teboililla klo 10.10,
josta kimppakyytimahdollisuus.
Opas paikalla.
SYYSKOKOUS
19.11.klo 19.00 yhdistyksen sääntömääräinen Malmitalolla. Ennen
syyskokousta klo 18.00 Jukka Mattila
pitää esitelmän vapaussodan univormuista. Tervetuloa kuulemaan
esitelmää ja mm. keskustelemaan
tulevasta toiminnasta ja suorittamaan yhdistyksen henkilövalinnat.
Kahvi- ja virvoketarjoilu.Malmitalon
osoite; Ala-Malmin tori 1, Malmi,
00700 Helsinki
Ilmoittautuminen yhdistyksen
sihteerille Lauri Kylmälälle: p. 041
536 0310 tai lauri.kylmala@gmail.
com
AMMUNTA
Ampumavuorot Töölön luolassa
jatkuvat parittomien viikkojen perjantai-iltoina klo 16.00–19.00. Sinulla
tulee olla reserviläisen ampuma- tai
senioriturva etukäteen hankittuna.
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Saat sen Reserviläisliitosta puh.
09-40562040 tai kätevästi reserviläisliiton kotisivulta.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Töölön luolan vuoroillemme, Jouko
Kylmälä p. 0400430632
KOTISIVUT
Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla: www.rul.fi/pohjois-helsinki.
YHTEYSHENKILÖT
Puheenjohtaja Jarkko Paananen
0407239641 jarkko.t.paananen@
gmail.com. Sihteeri Lauri Kylmälä
0415360310 lauri.kylmala@gmail.
com. Tiedotus Jorma Loimukoski
0456090610 jorma.loimukoski@
gmail.com

VR:n Reserviupseerit
Jokelan ruutiaseammunnat 17.8.2015
perinteiseen tapaan klo 17.30, jolloin
tapaaminen Jokelan rautatieasemalla
klo 17.10
21.9.2015 klo 16-18 vierailu Ilmailumuseoon, jossa opastus museoon
ja tutustuminen tiistaikerhon kellaritiloissa oleviin entisöintitiloihin sekä
entisöitäviin Myrskyyn ja Vihuriin
Syyskokous ma 2.11.2015 klo
16.30, aiheena nykyaikainen kenttälääkintä
Pikkujoulu ma 30.11.2015 klo
16.30

LÄNSI-VANTAA
Tervetuloa kesän jälkeen arkiseen
toimintaan.
Syksyn Padasjoen leiri on
pe-su 18.9-20.9.2015. Leirille järjestetään mahdollisuus perehtyä
tarkka-ammunnan perusteisiin.
Osallistuminen jäsenille ilmaista,
mahdollisuus maksuttomaan majoitukseen RUL:n parakeissa. Myös
päivävierailu mahdollinen. Mahdollisuus ampua yleisimmillä armeijassa
käytettävillä aseilla (rynnäkkökivääri,
MP5-pistoolikarabiini, Clock 9 mm
sekä 22 cal pistooli sekä tarkkuuskiväärit). Myös SRA tyyppisiä rasteja
tutustumista varten. Tilaisuus päivittää osaamisenne aseiden käsittelyssä.
MPK kurssi, ilmoittautuminen MPKjärjestelmän kautta 11.9 mennessä.
Maanpuolustuksellinen kirkkopyhä sunnuntaina 11.10.2015 klo 10
Hämeenkylän kirkolla.
Majatalkoot keskiviikkona 14.10
klo 17 toimintakeskuksessa.
HUOM: Kerhon sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 28.10
klo 18.30 toimintakeskuksessa. Asialistalla on mm. hallituksen valinta
vuodelle 2016. Kokouksen jälkeen
esitelmä: professori, sotatieteen
tohtori Jarno Limnell: Kybersodankäynnistä.
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin klo
14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin
Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle
P: 040 586 9252.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa
sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai

olli.pusa@pusa.fi
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.fi/lansivantaa.

Aselajikerhot

AUTOkerho
AUTOKERHON JÄSENRETKI 12.9.
Autokerhon jäsenretki 12.9. klo
11.00 Espoon Automuseoon, Bodomintie 35. Kerho tarjoaa pääsylipun.
Ilmoittaudu 9.9. mennessä puh: 040
5643295.
HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN AUTOKERHON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
26.10.
Helsingin Reserviupseerien Autokerhon sääntömääräinen syyskokous
pidetään 26.10. klo 18.00 ravintola
Full House:ssa, Runeberginkatu
34. Kokouksen jälkeen osallistujille
tarjotaan iltapala. Tervetuloa päättämään kerhon asioista.

Jääkärikerho
Kerhon saunaillat jatkuvat Kiltasaunalla Santahaminassa kunkin kuukauden ensimmäinen tiistai eli 1.9.,
6.10., 3.11. ja 1.12. klo 17 alkaen.
Ota saunaan omat eväät mukaan,
takassa on mahdollisuus grillata
makkaroita. Joulukuun saunaillassa
kerho tarjoaa pientä purtavaa.
Jääkärikerhon sääntömääräinen
syyskokous on keskiviikkona 4.11.
Döbelninkatu 2 HRUP:n tiloissa
6. kerroksen neuvottelutilassa klo
18:00 alkaen. Hallitus kokoontuu
puoli tuntia aikaisemmin eli klo
17:30 alkaen. Syyskokouksen jälkeen
noin klo 19 kokoonnumme yhdessä
Pioneeriosaston kanssa esitelmätilaisuuteen, joka pidetään 4. kerroksen
neuvottelutilassa.
Seuraava paperilehti ilmestyy
vasta joulukuussa. Merkitse saunaillat ja syyskokous kalenteriisi.
Yhteystiedot: pj Jorma Nisula
puh. 0400 453 709, jorma.nisula@
kolumbus.fi ja siht. Yrjö Saulamo
puh. 050 344 5635

RT-kerho
JOhtorengas
SYKSYN AMPUMAVIIKONLOPPU
PADASJOELLA
Tämän vuoden syksyn ampumaviikonloppu Padasjoella pidetään
11.-13.9. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Toni Aalto,
toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348
JOHTORENKAAN JA RANNIKKOUPSEERIYHDISTYKSEN
VÄLINEN PISTOOLIAMMUNTAKILPAILU
Perinteinen pistooliammuntakilpailu Johtorenkaan ja RUY:n välillä
järjestetään tänä vuonna torstaina
8.10. klo 17:00 alkaen Tuusulassa
Taistelukoulun sisäampumaradalla.
Kilpailun jälkeen on saunomismahdollisuus, joten omat saunakamat
mukaan. Otathan kilpailuun mukaan

myös oman pienoispistoolin ja
patruunat, mikäli omistat sellaisen.
Ilmoittautumiset: Kare Vartiainen,
kare.vartiainen@blickle.fi tai 0400
694 538.
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään keskiviikkona
11.11. klo 18:00 alkaen Helsingissä
HRUP:n tiloissa Döbelninkadulla.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen klo 19:00 on
Johtorenkaan ampumavuoro Töölöntorin ampumaradalla, jonne olet
tervetullut vaikka vain kokeilemaan
rata-ammuntaa kerhon omalla asekalustolla. Ilmoittautumiset kokoukseen ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen johtorengas@gmail.com.
SYYSKAUDEN AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN 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 lisätietoja asiasta puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348.
Ratavuoro on aina keskiviikkona
kerran kuussa klo 19-22. Päivämäärät
syksylle ovat 19.8., 16.9., 14.10., 11.11.
ja 9.12.
JÄSENTEN YHTEYSTIETOJEN
PÄIVITTÄMINEN
Varmistathan että yhteystietosi ovat
ajan tasalla ja ilmoitathan esim.
muuttuneen sähköpostiosoitteesi
RUL:n toimistoon (toimisto@rul.
fi) sekä yhdistykselle (johtorengas@
gmail.com). Helsingin Reservin
Sanomien ilmoitustilan ohella kerhon tiedotteet kulkevat sähköpostin
välityksellä.

Viestiosasto
TOIMINTAPÄIVÄ
Viestiosasto järjestää Toimintapäivän Santahaminassa lauantaina
29.8 klo 11:00 - noin 18:30. Ohjelmassa on pistooliammuntaa, jossa
pääsemme kokeilemaan myös MP5
konepistoolia eli pistoolikarbiinia.
Aiempaa kokemusta ei tarvita, sillä
ampumaupseerit ovat paikalla sinua
varten! Lisäksi on muitakin rasteja,
jonka jälkeen saunomista ja grillausta Teerisaaren saunalla ja päivän
päätteeksi käynti upseerikerholla.
Kerhomme sponsoroi tapahtumaa,
joten osallistumismaksu on vain
20-25 EUR riippuen osallistujamäärästä. Maksu sisältää kaiken edellä
mainitun paitsi mahdolliset ostokset
upseerikerholla. Ilmoittautuminen
puheenjohtajalle viimeistään
16.8: puheenjohtaja@viestiosasto.
net tai 0400 448204. Tule pitämään
hauskaa ja rentoutumaan mukavassa
seurassa!
AMPUMATOIMINTA
Ampumav uoromme
Tö ölön pistooliradalla ovat parittomien
viikkojen
tiistaisin.
I l m o i tt au tu m i n e n
v e rko s s a
doodle.com/ykzfmiac9i7sv8x3.
Kokoontuminen klo 18.50 pistooliradan sisäänkäynnin luona.
Ampumavuoroillamme on käynnissä Viestiosaston ampumakilpailu
koko vuoden aikana. Kilpailussa

huomioidaan jokaisen osallistujan
parhaat osasuoritukset kahdesta eri
ammunnasta sekä osallistumisaktiivisuus ampumavuoroille. Lisätiedot:
Mikko Leskinen 0504055873, ampumaupseeri2@viestiosasto.net.
JÄÄKÄRIN YÖ IV
Viestiosasto on keräämässä omaa
4 henkilön joukkuetta Jääkärin Yö
IV -partioammuntakilpailuun. Ja jos
halukkaita riittää, niin osallistumme
vaikka useammallakin joukkueella.
Tämä hyvin suosituksi tullut kilpailu
järjestetään Santahaminassa tänä
vuonna 16.-18.10, kestäen perjantaiillasta sunnuntaiaamuun. Toki yöpyminen on kasarmeissa. Voit ilmoittaa
mielenkiintosi jo nyt ampumaupseerillemme Mikko Leskiselle, ampumaupseeri2@viestiosasto.net. Lue
lisää MPK:n koulutuskalenterista
www.mpk.fi/ (Jääkärin Yö IV, 0400
15 12122).
LIIKUNTA
Viestiosasto järjestää koko vuoden pituista liikuntakilpailua. Kilpailun voittajaksi tulee eniten pisteitä
liikuntasuorituksista kuntokorttiin
kirjannut. Kuntokorttiin pääsee
osoitteesta www.resul.fi. Tämän
lisäksi, arvotaan palkinto vähintään
100 pistettä saavuttaneiden kesken.
Lisätietoa liikuntaupseerilta Liikuntaupseeri@viestiosasto.net.
KOULUTUS
Poimintoja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseista
18.9-20.9 Syysjotos Mäntsälässä,
1700 15 12036
3.10-4.10 Radioasema ja radioliikenne, 0400 15 12036
3.10 Kenttäsähkö, 0400 15 12025
Lisää poimintoja www.rul.fi/
viestiosasto/toiminta/koulutus
TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja
yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net.
Tiedotamme tapahtumista myös
sähköpostitse ja LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto. Voit päivittää
yhteystietosi RUL:n sivuilla www.rul.
fi tai www.viestiosasto.net, kohdassa
”Liity jäseneksi”.

Pioneeriosasto
Kokouskutsu:
Pioneeriosaston SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 4.11. klo
18.00 maanpuolustusjärjestöjen
talolla osoitteessa Döbelninkatu 2.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2016
toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä valitaan vuoden 2016 hallitus.
Kokouksen jälkeen klo 19.00 on vuorossa perinteinen kokousesitelmä 4.
kerroksen kokoushuoneessa.
Hallitus kokoontuu jo klo 17.00.
AMMUNNAT Töölön luolassa
keskiviikkoisin klo 19 – 21 2.9., 30.9.,
28.10., 25.11., 23.12. sekä lauantaisin
klo 9:30 - 11:30 15.8., 12.9., 10.10., 7.11.,
5.12. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm,
kullekin enintään viideltä kerralta
vuodessa. Paikalla on myös aseita
ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet ja suojalasit mukaan, jos
löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan
mennessä ampumaupseereille matti.
mahonen@pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@porvoo.fi.
Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta
järjestää retken Kuivasaareen, ja

Pioneeriosaston jäsenet on kutsuttu
mukaan. Päivä on tiistai 1.9. ja lähtöpaikka Lyypekin laituri vanhan kauppahallin luota 17.30. Esittelyn kesto
n. 2 tuntia + matkat eli paluu on n.
20.30. Veneeseen mahtuu maksimissaan 30 henkeä, joten se on myös
reissun max.osallistujamäärä.
Mukaan vanhan tavan mukaan
voivat tulla Pioneerikillan, Pioneeriosaston, Pioneeriupseeriyhdistyken
ja Topografikunnan jäsenet. Mikäli
osallistuvia yli 30, karsinta ilmoitusjärjestyksen mukaan, eli nopeat ensin
mukaan. Ilmoittautumiselle takaraja
25.8 mennessä, sihteerille. Omavastuuhinta on 10 eur, sisältäen venematkan, opastuksen, kevyen evään
Töölön Reserviupseerikerho on
kutsunut jäsenemme Kovelon radalle
Karkkilaan 31.8., jolloin ammutaan
erilaisilla kivääreillä. Omia aseita et
tarvitse, sillä lainakalustoa on tarjolla
(rajoitetusti), mutta kuulon/näönsuojauksesta jokainen vastaa itse. Ilmoittautumiset 28.8. mennessä sihteerille.
RESUL syysjotos 2015 järjestetään Mäntsälässä 18.-20.09.2015.
Pioneeriosasto on ollut perinteisesti
aktiivisesti jotoksilla mukana. Osasto
lähettää 1-2 partiota jotokselle ja
maksaa partioiden osallistumismaksut. Pioneeriosastolta löytyy myös
varusteita lainattavaksi. Jotoksen
pituus on sarjasta riippuen noin 40
tai 45 kilometriä ja osallistujat saavat
jotoksesta korvaavia KH-vuorokausia. Voit ilmoittautua yksittäisenä
jotostelijana tai koota valmiin 3-5
henkisen partion. Ilmoita kiinnostuksesi jotokselle osallistumiseen liikuntaupseerille (sampo.j.remes@gmail.
com) pikaisesti.
Lisätietoja ja kilpailukutsu löytyy
myös osoitteesta www.resul.fi
Pioneeriosasto kokoaa partion
Res-Ursus marssille Syndaleniin
11.-13.9., ilmoittautuminen 28.8. mennessä urheilu-upseerille. Lisätietoa
kilpailusta osoitteesta www.mpk.fi
Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden
rintamuksessa on pieni keltainen
pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10
eur. Myynnissä myös uusia pioneerilippiksiä. Hinta 10 eur jäsenille ja 12
eur muille. Tilaa sihteeriltä.
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnastaan myös sähköpostilla. Jos et
ole saanut tiedotteita sähköpostiisi,
ole yhteydessä sihteeriin niin tarkistetaan että yhteystietosi ovat ajan
tasalla.
JÄSENEKSI voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila,
040 779 5619, jukka.rusila@ramboll.fi
Sihteeri, tiedotusupseeri vänr
Antti Korhonen, 040 559 7026,
antti.j.korhonen@gmail.com
Ampumaupseeri evl evp Matti
Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@pp.inet.fi
Urheilu-upseeri
ltn
Sampo Remes, 040 910 3802,
sampo.j.remes@gmail.com
www.rul.fi/pioneeriosasto

Ilmatorjuntakerho
Kutsu syyskokoukseen. Ilmatorjuntakerhon sääntömääräinen
syyskokous pidetään Katajannokan
kasinolla 17.11.2015 klo 18.00
alkaen. Tervetuloa!
Jäsentilaisuus pidetään Suomen-
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linnan upseerikerholla 17.9. klo 18.30.
Vapaamuotoisen, ilmatorjunta aiheisen keskustelun lisäksi
tarjolla kevyttä iltapalaa. Ilmoittautumiset ilmatorjuntakerho@
gmail.com viimeistään 3.9 mennessä.
Ampuvuoro jatkuu omalla paikallaan Töölön ampumaradalla parillisten viikkojen keskiviikkoina klo
16-19. Ota yhteyttä:
timo.niiranen@gmail.com

Ilmailukerho
07.09 maanantai, klo 15:00 Hietaniemen hautausmaa, Alppilentäjien
haudalla seppeleen lasku. Klo 17:00
Helsingin Suomalainen Klubi, Esitelmä: prkenr Kari Renko: ”Puolustus-

voimien lentotekniikkaa”.
Mersunsauvakilpailu.
13.10 tiistai, klo 17:00 Helsingin
Suomalainen Klubi, Syyskokoukset.
Klo18:30 Esitelmä: Lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Raine
Luojus,Finavia: "Lennonvarmistuksen murros Euroopassa"
10.11 tiistai, klo 18:00 Helsingin
Suomalainen Klubi, yhteiskokous
Lentosotakoulun killan kanssa. Esitelmä: Ilmavoimien esikunta: ”Ajankohtaista ilmavoimista”
08.12 tiistai klo 13:30, Ravintola
Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki, Joululounas, Kuvakertomuksia: Valto
Ottovainen: ”Matkailua maailman
äärillä, Tiibet ja Mongolia”. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen Aarne Paukku
puh. 040 757 8353 tai atte.paukku(at)
elisanet.fi
Ilmailukerhon nettisivut: www.
rul.fi/ilmailukerho

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Yhdistyksemme 80-vuotisjuhlaa
vietetään torstaina 24.9. klo 17:00–
20:30 Katajanokan Kasinon Kenraalisalissa. Jäsenistämme 50 nopeinta
mahtuu mukaan. Juhla kustannetaan
suurimmaksi osaksi edellisten vuosien ylijäämällä, joten jäsenillemme
osallistumismaksu on vain 10 euroa.
Hintaan sisältyy alkudrinkki, pientä
syötävää viinin tai oluen kanssa sekä
kakkukahvit. Kahvikonjakit ja muut
juomat kukin maksaa itse. Pukukoodina on tumma puku ja suuret kunniamerkit.
Ilmoittautumiset 14.9. mennessä
sihteerille (timo.elolahde(at)hsl.fi tai
puh. 040 830 4097), jolta saa tilinumeron osallistumismaksun suorittamista varten.
Yhdistyksen syyskokous on tiistaina 29.9. klo 17:30 alkaen Döbelninkatu 2:ssa. Kokouksessa valitaan
ensi vuodeksi puheenjohtaja ja
johtokunnan jäsenet erovuoroisten
tilalle sekä päätetään talousarviosta
ja toimintasuunnitelmasta 2016.
Lisäksi päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta Reserviläisliiton
mallisääntöjen mukaisiksi (mm.
johtokunnan tilalle hallitus ja hallituksen jäsenten 60-vuotisrajoituksen
poistaminen). Tervetuloa!
Kesän ja syksyn 2015 ratavuorot
ovat maanantaisin 24.8., 21.9., 19.10.,
16.11. ja 14.12. klo 19:00–21:30. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan
yhdistyksen sivuilla www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/
helsingin_reservilaiset tai sitten
voi soitella ja kysyä. Yhdistyksen
jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta, on
mahdollista ampua yhdistyksen .22
pistooleilla, joihin yhdistys järjestää
tarvittavat patruunat. Osallistujilla

täytyy olla omat suojalasit ja kuulosuojaimet sekä voimassa oleva
vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva), mukaan myös voimassa
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti.
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@lassila-tikanoja.fi ratavuoropäivänä klo
12.00 mennessä. Osallistujia mahtuu
rajoitettu määrä ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja antaa asevastaava
Tomi Sarilahti puh. 050 385 1313.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter igen
f.o.m. vecka 35 varje udd veckas torsdag kl. 17.00-19.00.
Följande skytte är 27.8, 10.9 och
24.9.
Triangelkampen 2015, följande
tävlingar;
26.8 Pistol, Ingå skjutbana, Heat1
kl. 16.00, Heat2 kl. 18.00
17.10 Avslutningsfest, Dragsvik,
kl. 19.00
Övriga tävlingar.
11-13.9 RES-URSUS marsch, Syndalen. Anmälning via MPK.
19.9 Skogsstigen, Ramsholmen
Ekenäs, kl. 11.00. Deltagaravgift 5
eur/pers.
www.reservilaisliitto.fi/hsru
Ordförande Markus Liesalho, tel.
0400-421 002, svenska@helresp.fi

MERIRESERVILÄISET
Hyvää kesää kaikille!
Takanapäin ovat jo Merivoimien
vuosipäivä ja -regatta ja Russarön
Rölke-merikuljetuskeikka. Kiitokset
kaikille mukana olijoille!
Ahven 3

Ahvenen tiistaiajot ovat täydessä
vauhdissa. Nyt säätkin vihdoin suosivat! Lähtö koko kesäkauden klo
18.00 Katajanokalta.Ilmoita tulostasi
Matias Kaivokselle. Tervetuloa viettämään merellisiä iltoja ja oppimaan
merisotilaallisia taitoja!
Navigaatioliiton laivurinarvon
omaavat, tai siihen opiskelevat
yhdistyksen jäsenet voivat liittyä
muutaman euron lisämaksua vastaan navigaatiojaostomme jäseneksi.
Ahvenajoihin ovat toki kaikki muutkin tervetulleita!
Ammunta
Ulkoampumaradat käytössä,
katso lisätiedot nettisivuiltamme,
ammuntasivuilta.
Merireserviläiset ry:n jäsenillä on
mahdollisuus käydä Upinniemessä
Kirkkonummen reserviläisten ampumavuoroilla, ratavuorot ja -ohjeet
löytyvät Kirkkonummen reserviläisten sivuilta. Vuoroille on ilmoittauduttava etukäteen. Ampujilla tulee
olla voimassaoleva reserviläisen
ampumaturvavakuutus sekä omat
suojavälineet. Ilmoittautumiset,
käytännön järjestelyt ja yhdistyksen
kiväärit: yhteyshenkilö Ville Mäenpää.
Elokuu
Ti 25.8. klo 17.30 Kerhoilta Ahven
3:lla Katajanokalla
Syyskuu
La 5.9. Sinisen reservin ampumapäivä 3, Raasi
To 10.9. Ilma-aserata klo 16.3019.30
La-Su 12.9.-13.9. Meritaitokilpailut Suomenlinnassa, kilpailujoukkueeseen ilmoittautuminen
on nyt käynnissä. Ota yhteys:
merireservilaiset(at)helresp.fi
To 17.9. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20
To 24.9. Ilma-aserata klo 16.3019.30
La 26.9. Sinisen reservin ampumapäivä 2, Upinniemi
Syksy – talvi – kevät
Linnakeveneharjoitteluajo on
suunniteltu lokakuun alkuun (2.4.10.) kansimieskurssin keväällä
käyneille.
Kerhoillat eri teemoin – näitä ei
kannata missata!
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa mm.
mahdollisuuden merelliseen toimintaan koulutusalus Ahven 3:lla. Täytä
jäsenhakemuslomake yhdistyksen
nettisivuilla.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan
hyväksyä hyvämaineinen 18 vuotta
täyttänyt Suomen kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
ja Facebookissa päivittyy jatkuvasti.
Sivuilta löydät viimeisimmän tiedon
yhdistyksen toiminnasta ja tulevista
jäsentapahtumista.

Muut
maanpuolustusyhdistykset

Helsingin
Rauhanturvaajat
Puheenjohtaja Tapani Forsström,
puh.040 587 0352,tforsstrom@hotmail.com
Sihteeri/jäsenvastaava Kari Kaiponen, puh.040 584 8524,kari.kaipo-

nen@pp.inet.fi
Vpj./veteraanivastaava Hannu
Juvonen, puh.050 492 1956,hhjuvonen@hotmail.com
Tiedottaja Anja Räisänen,
puh.050 307 2663, anja.raisanen@
kolumbus.fi
VETU Marja-Leena Pihlajamaa,
puh.040 724 0223, ml.pihlajamaa@
gmail.com
Liiton vertaistuen päivystävä
puh.020 769 8111
Messi-illat
1.9. Syyskauden ensimmäinen
messi-ilta ravintola Zetorissa klo 18
alkaen Reservin Sanomien luvulla
ja syksyä koskevilla tiedotteilla. Klo
19.00 saapuu Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Rauno Loukkola kertomaan 50
vuotta täyttävän HSSVP:n historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta
sekä yhteistoiminnasta mm. Helsingin Rauhanturvaajien kanssa.
Muuta:
23.8. Kesäretki Lahteen
Mukaan ovat tervetulleita myös
perheenjäsenet sekä muiden rt
-yhdistysten jäsenet.
Lähtö retkelle sunnuntaina 23.8.
klo 10.00 Kiasman turistibussipysäkiltä.
Lahden Hennalassa tutustutaan
Sotilaslääketieteen museoon ja
muihin kohteisiin. Hennalan jälkeen
siirrytään veneellä Myllysaareen,
jossa ruokaillaan buffet-pöydästä
Lahden Pursiseuran ravintolassa.
Ruokailun jälkeen mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen. Retken hinta
30 €/hlö sisältää museon sisäänpääsymaksun, venekuljetuksen saareen,
ruokailun ja saunomisen. Kuljetuksen hinta Helsinki–Lahti–Helsinki
kerätään lähtiessä. Hinta riippuu
kulkuneuvosta. Tavoitteena on
löytää mahdollisimman edullinen.
Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu
maksamalla 30 euron osallistumismaksu 15.8. mennessä (Tiedustele
vielä paikkoja) yhdistyksen tilille FI
5021421800033733.
Kyselyihin vastaa Tapani Forsström puh. 040 587 0352 tai 040 152
4545 tai tforsstrom@hotmail.com
20.9. Helsinki City Veteraanikävely
Veteraanikävely tapahtuu Helsingin ydinkeskustassa sotiemme
jälkiä seuraten 20.9.2015, alkaen klo
12.00 Kaivopihasta ravintola Zetorin
edestä. Kävelytapahtuman keulahahmoina toimivat kansanedustaja Kike
Elomaa sekä kunniajäsenemme Keijo
Pennanen. Kaikki innolla mukaan
vastaamaan veteraanien haasteeseen
”Koko Suomi kävelemään”.
24.10. YK-päivän iltajuhla
ravintola Kappelin Kellarissa klo
20.00 alkaen. Menu: alkudrinkki,
salaattibuffet, pääruoka ja jälkiruoka. Hinta 40 euroa/hlö. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla
illallismaksu 15.10. mennessä yhdistyksen tilille FI 5021421800033733.
Lisätietoja Tapani Forsström,
puh.0405870352, tforsstrom@hotmail.com
Seuraa nettisivuja helrt.org/
toiminta ja Facebookia.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Pääkaupunkiseudun Pioneerikillan
sääntömääräinen syyskokous maanantaina 5.10.2015 maanpuolustusjärjestöjen tiloissa Döbelninkatu 2,

4.krs kokoushuone klo 18. Hallitus
kokoontuu klo 17.30. Esillä sääntömääräiset asiat eli tulevan vuoden
toimintasuunnitelma ja henkilövalinnat. Kaikki jäsenet tervetuloa!
Kaikenlaisia ehdotuksia tulevaksi toiminnaksi voi lähettää puheenjohtajalle (tommi.laakkonen@porvoo.fi).
Pääkaupunkiseudun pioneerikilta
järjestää retken Kuivasaareen tiistaina 1. syyskuuta.
Lähtö tapahtuu Lyypekin laiturilta, Vanhan Kauppahallin takaa klo
17.30.
Mukaan voivat tulla myös HRU:n
pioneeriosaston, pioneeriupseeriyhdistyksen ja topografikunnan jäsenet.
Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä
ilmoittautunutta. Kilta perii vierailusta 20 euron maksun. Kuljetus
saarelle ja eväsleipä sisältyy hintaan.
Vierailun isäntänä toimii Mikko
Lahtinen Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:stä.Kuivasaaren rannikkotykistömuseo on erikoiskohde
saaristossa. Vaikka Kuivasaari on 8
kilometrin päässä Helsingin keskustasta, näkee sieltä kaupunkiin. Tutustumme saarella jättikokoiseen 12
tuuman kaksoistykkitorniin ja muihin museotykkeihin. Tsaarinaikaiset
rakennukset antavat linnakesaarelle
oman leimansa.
Olemme perillä noin 2 tuntia.
Päälle kannattaa pistää säänmukainen varustus, esim. tuulta pitävä
takki. Sitovat ilmoittautumiset Ilpo
Ervastille sähköpostitse: ilervasti@
gmail.com / 0500 184 684 torstaihin
27.8 mennessä.

Kaartin
Jääkärirykmentin
kilta
Kaartin Jääkärirykmentin killan
esitelmät Santahaminassa Perinnetalolla.
28.9. klo 18.00 Merisotakoulun
edustaja kertoo Suomenlahden
ja Itämeren sotilaallisen tilanteen
kehittymisestä
26.10.klo 18.00 Yleisradion kirjeenvaihtaja Antti Kuronen kertoo
työstään ja kokemuksistaan sotatoimialueilla. Hän on toiminut mm
itä-Ukrainassa ja Lähi-idässä.
Myös muiden kiltojen jäsenet
tervetulleita. Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä perjantaina klo
08.00 mennessä. kai.wigren@pp.nic.
fi tai 050 4654088. Mainittava syntymäaika ja auton rekisterinumero.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
AUTOMIESTEN KIVÄÄRIAMPUMAKILPAILU 31.8.
Automiesten II/2015 ampumakilpailu (kivääriammunta) järjestetään
31.8. klo 17.00 Santahaminassa
MPKK:n 150 metrin kivääriradalla.
Aseena on killan puolesta kiväärit.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumisen
yhteydessä. Ilmoittaudu toimisto@
ajhk.fi tai Harri Heikkoselle puh: (
040 7538981) 27.8. mennessä.
JÄSENRETKI 26.9.
Jäsenretki Suomen Pankin Rahamuseoon Helsingissä Snellmanin
kadulla 26.9. klo 11.00. Ilmoittaudu
24.9. mennessä toimisto@ajhk.fi tai
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helresp.fi
040 5045133 (Eero). Kilta huolehtii
pääsymaksuista. Museokierroksen jälkeen on mm. mahdollisuus
museotiloissa sijaitsevan kahvilan
antimiin omakustanteisesti.
AJHK:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA ESITELMÄ
8.10.
Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 8.10. 2015 klo 17.30 Santahaminan Perinnetalolle.
Käsitellään killan säännöissä
mainitut asiat. Tärkeimpinä asioina
vuoden 2016 toimintasuunnitelma
ja budjetti sekä henkilövalintoja.
Syyskokouksen jälkeen n. klo 18.30
on autoaiheinen esitelmä. Kahvitarjoilu. Ilmoittaudu toimisto@ajhk.
fi tai 040 5643295. Autojoukkojen
Helsingin killan jäsenet pääsevät
Santahaminan kulunvalvontapisteestä sisään ottamalla mukaan henkilötodistuksen (ajokorttikin käy)
ja kertomalla olevansa killan jäsen.
Killan ulkopuolisten henkilöiden
osalta ilmoittautumisen yhteydessä
tulee ilmoittaa nimensä lisäksi myös
syntymäaika. Muistakaa ottaa henkilötodistus mukaan.
AJHK JÄSENPÄIVÄ 15.10
Kilta järjestää Santahaminassa
15.10.2015 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 omakustanteiseen lounaaseen klo 11.30-12.30
(noin 10,00 euroa), jonka jälkeen
tutustuminen Perinnetaloon ja
ajatusten vaihtoa valokuvien kera.
Iltapäivällä nautitaan Sotilaskodissa
kaffeet ja munkit. Kuulemme myös
millaista on nykypäivän Kuljetuskomppanian koulutus. Päivä jatkuu
alkuiltaan saakka. Mukaan voi
saapua joustavasti päivän aikana
klo 11.30 alkaen oman aikataulun
mukaan. Ottakaa valokuvia jälleen
mukaan elävöittämään tapahtumaa!
Pyydämme ilmoittautumaan 12.10.
mennessä numeroon 040 5643295
tai toimisto@ajhk.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita, nautitko
lounaan ja saapumisaikasi.
UUTISVUOTO-OHJELMAN
NAUHOITUKSIIN
JÄLLEEN
MUKAAN
Autojoukkojen Helsingin killan
jäsenillä on jälleen mahdollisuus
osallistua UUTISVUODON nauhoituksiin kevään tapaan.
Ajankohdat ovat seuraavat:
23.10, 20.11. sekä 11.12. kunakin
päivänä klo 10.45–12.30.
Ilmoittaudu ehdottomasti viimeistään 5 vrk ennen nauhoitusta
Olli Savolaiselle 0400 431 607. Hän
antaa ilmoittautumisen yhteydessä
tarvittaessa lisää toimintaohjeita.
Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä 10 ensimmäistä/
nauhoitus. Asiasta löytyy lisätietoa
nettisivuilta www.ajhk.fi lähempänä
ajankohtaa.
MUISTUTUS LEHDEN ILMESTYMISESTÄ
Helsingin Reservin Sanomien
syys-, loka- ja marraskuun numerot
ilmestyvät sähköisinä versioina. Seuraava paperilehti ilmestyy 18.12.
JÄSENTUOTTEET
Jäsentuotteita on edelleen edullisesti myynnissä. Esimerkiksi fleecepusero kylmeneviin keleihin.
AJHK:n johtokunta toivottaa
hyviä sieni- ja marjastuskelejä.

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen
toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Merkitse kalenteriin:
Stadin Sissien Pahkis 18.-20.9.2015
Stadin Sissien pääharjoitus Pahkis järjestetään Vekaranjärvellä
18-20.9.2015. Kyseessä on samalla Pahkiksen 50-vuotisjuhla. Kilpailun johtajana toimii Matti Riikonen, matti.riikonen(at)elisanet.fi ja kilpailun varajohtajana Ville Saari, v.saari88(at)gmail.com.
Osasto Vihreän johtaja Marko Koistinen, mr.koistinen(at)gmail.com.
Osasto Ruskean johtaja Joonatan Kuorikoski, jonkku(at)wippies.com. Osasto
Keltaisen (vastaosasto) johtaja Sampo Nurmi, sampo.nurmi(at)gmail.com.
Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisesta Osastoihin tai tukitehtäviin
Stadin Sissien nettisivuilla.
www.stadinsissit.fi/pahkis-2015-vekaralla-18-20-9-2015/
Stadin Sissien Syyskokous 18.11 klo 18:00 SK-talon auditoriossa
www.stadinsissit.fi/stadin-sissien-syyskokous-18-11-2015-klo-18/
SISSIEN KOTISIVUT
Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta
löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-Sanomien nettiversiot ja
lisätietoa tapahtumista.
MAASTOTOIMINTA
Maastotoiminnasta lisätiedustelut: Sami Manner sami.manner(ät)gmail.
com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com
AMPUMATOIMINTA
Syyskauden ohjatut harjoitukset alkavat syyskuussa Ennen syykauden
alkua vuorot sovitaan jokainen erikseen sähköpostilistalla ampujat(ät)stadinsissit.fi. Jos haluat mukaan listalle ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.
Ampumavuorot ovat parillisten viikkojen maanantaisin sekä perjantaisin kello
19.00–21.30.
Seuraavat vuorot: Seuraa ajankohtaista tiedotusta alla olevasta osoitteesta.
Lisätietoa www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-toolossa/
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan
vuoroilla ja MPK:n ja piirin ampumavuoroilla http://www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi
ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
SALITOIMINTA
Vakiovuorot Ma & Ke. Pe (Nitrot) 18.00–19.30. Nitrojen vuoroista lisätietoja => www.stadinsissit.fi/salitoiminta-jatkuu-jalleen-ansaitun-kesatauonjalkeen/
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 vaakamallisen merkin)
Lisätietoja www.stadinsissit.fi/jasen-tilaa-itsellesi-sissien-uusi-hihamerkki/
Saatavana myös Stadin Sissien uusi tekninen t-paita, joka soveltuu hyvin
mm. hikiliikuntaan, väri harmaanvihreä, hinta 30 euroa.
Tilaukset: Juha Matikainen (juha_matikainen(ät)suomi24.fi )
Haluatko Stadin Sissien uuden historiikin?
Historiikkia myydään Sissien tilaisuuksissa käteismaksua tai etukäteismaksua vastaan.
Kirjan hinta on 50 EUR, postitettuna 60 EUR.
Ohjeet kirjan tilaamisesta Sissien nettisivuilla www.stadinsissit.fi
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Antti Brax 050-5700843 antti.brax(ät)jippii.fi
Sissiosasto pj: Kimmo Lohman 0400-555377 kimmo.lohman(ät)kolumbus.fi
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen tommi.saikkonen(ät)gmail.com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
TARUN JA ESRES:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSVUOSIKOKOUSET
14.10. KLO 18:00
TaRu:n ja EsRes:n sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään keskiviikkona
14.10. klo 18:00 alkaen Helsingissä, Töölöntorin auditoriossa, osoitteessa Töölöntorinkatu 2 B. Käsiteltävänä on normaalit sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen yhteydessä kommodori evp. Markus Aarnio pitää esitelmän. Tervetuloa paikalle päättämään yhdistysten asioista ja kuuntelemaan mielenkiintoista
esitelmää.
TARUN KUUKAUSITAPAHTUMAT TARJOLLA – KERRAN KUUSSA
TaRun hallitus on päättänyt helpottaa jäsentensä osallistumista erilaisiin
tapahtumiin järjestämällä vähintään kerran kuussa laadukkaan tapahtuman.
Nyt ei ole kiinni siitä, ettei juuri tiettyyn tapahtumaan pääsisi. ”Jos ei tässä
kuussa - niin sitten ensi kuussa!” Tapahtumia julkaistaan hyvissä ajoin, jotta
saat varattua päivän kalenteristasi, jo nyt kun siellä on vielä paljon vapaata.
Ota tavoitteeksi osallistua pariin tapahtumaan vuodessa. Kynnys on matala.
Tavataan kuukausittain!
AMMUNTA
TÖÖLÖN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00–20:30

Töölön pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen tapaan.
Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. TaRun
vuoroille voivat ilmoittautua vain TaRun jäsenet. Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Tämä on helppo tapa ylläpitää
ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä. Kaliiperit: Normaalit
palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä kaikki näitä pienemmät.
Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori (at) esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori (at) tapiolanreserviupseerit.fi
viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: Oma Nimi, Lainaaseen tarve: On/Ei, Reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, Vakuutus: RAT/LIS
(Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen
ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi
tai www.rul.fi., Matkapuhelinnumerosi.
LAHNUKSEN AMPUMARATA ESPOOSSA
Lahnuksen ampumarata on avoinna ja TaRun jäsenten käytettävissä. Haulikko-, kivääri- sekä pienoiskaliiperisten radat ovat avoinna tämän vuoden
syksyllä kaksi kuukautta ajalla 1.8. – 30.9. TaRu on Espoon Ampumaratayhdistyksen jäsen, joten ampumaan pääset edullisemmilla jäsenhinnoilla.
Tarkista tiedot aina ennen radalle menoa ampumaratayhdistyksen nettisivuilta www.espoonampumarata.fi. Huom. jokainen ratavuoro on avoinna
kaikille ampumaratayhdistyksen jäsenille, joten voit aina mennä minkä
tahansa yhdistyksen valvontavuorolle ampumaan.
SANTAHAMINAN VUOROT
Ohjeet Santahaminan vuoroista löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Toiminta > Ammunta > Santahaminan vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari
Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
TARUN KESKIVIIKKOINEN .22-RATAVUORO LAHNUKSESSA
Keskiviikkoinen .22-ammuntavuoro on jatkunut taas elokuun alusta lähtien. Tämä on siis ylimääräinen mahdollisuus päästä ampumaan sen lisäksi,
että voit käydä joka arki-ilta ampumassa Lahnuksessa jäsenhintaan kivääreillä
ja haulikoilla. Ajankohta on joka keskiviikko klo 17-20. Aloitus 17:00-17:30 ellei
ole ilmoittautunut ja sopinut muusta valvojan kanssa. Valvoja päättää paikanpäälle tulleiden kanssa ratavuoron lopetusajan.
Varmista ennen ampumavuoroa Heikki Valkoselta, että vuoro järjestetään.
Lisätietoja: Heikki Valkonen, heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi, puh.
040 552 9530
MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETOSI
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus
ja muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää
on huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat
rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite www.reservilaisliitto.fi tai 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)

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan syysohjelmaa.
28.10.2015 Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan pistoolimestaruuskilpailu klo 16-18.30, HRUP:n ampumarata Töölö. Ilmoittautuminen:
jyrppy@hotmail.com ma 26.10 mennessä ja maksamalla kilpailumaksun 10€
KT-kerhon tilille: Nordea FI27 1271 3000 0833 23.
KT-kerhon ja Uudenmaan tykistökillan jäsenten yhteinen pistoolimestaruuskilpailu järjestetään piirin ampumaradalla "luolassa".
Et tarvitse omaa asetta vaan kilpailu tapahtuu järjestäjien tarjoamalla
kalustolla (Glock 17 - 9mm). Kuulosuojaimien ja suojalasien laina sekä patruunat kuuluvat kilpailumaksuun. Riittää kun ilmoittaudut 26.10 mennessä,
maksat maksun ja tulet radalle klo 16-18.30 välisenä aikana. Lisätiedot: Jyri
Vilamo, jyrppy@hotmail.com tai 040-1468424
Vierailu Pahkajärven ammuntoihin loka-/marraskuun vaihteessa. Seuraa
sähköistä ilmoitteluamme.
KOKOUSKUTSU
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan vuosikokous järjestetään
torstaina 19.11. 2015 kello 18:30 alkaen Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa
osoitteessa Döbelninkatu 2. Kokouksissa käsitellään yhdistysten sääntömääräiset asiat. Yhdistysten hallitus.
Kokouksen yhteydessä mahdollisesti kokousesitelmä myöhemmin tarkentuvasta aiheesta, seuraa sähköistä ilmoitteluamme.
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan hallitukset 2015:
PJ - Janne Hänninen; puheenjohtaja@ktkerho.fi, VPJ - Oskari Matilainen,
Sihteeri - Aki Mäkirinta, Rahastonhoitaja - Patrick Hjelt, Ase- ja urheilu Jorma Kainulainen, Nuoriso - Tapio Laakso, Lohjan Patteri - Raine Mönkkönen.
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

www.hrup.fi

Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä

Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhla

Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä
maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen marsalkka Mannerheimin
haudalle ja Hietaniemen sankariristille.
Hietaniemen vartiot organisoi Helsingin Reserviupseeripiiri.
Kunniavartioita järjestetään myös
Helsingin ortodoksisen hautausmaan,
Helsingin pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon
ja Pitäjänmäen sankarihaudoilla 2-4
miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.
Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet
sekä suuret kunniamerkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen
käsketty varustus. Sotilaspukuisia
osallistujia pyydetään varustautumaan
mahdollisuuksien mukaan omilla mustilla käsineillä ja mustilla varsikengillä.
Paikan päältä on saatavissa muu lainavarustus.
Suomen marsalkka Mannerheimin
haudalla on klo 16 muistotilaisuus jossa
esiintyy kuoro.

Helsingin Yliopiston pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 33 sunnuntaina
6.12.2015 klo 13.30.
Tilaisuudessa esiintyvät Päämajan soittokunta solistinaan Viipurin Lauluveikkojen bassobaritoni Ari Luoma.

Hietaniemessä vaihdot järjestetään
seuraavasti:
13.30 - 14.00 Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP)
14.00 - 14.30 Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU)
14.30 - 15.00 Maanpuolustuskillat
(MPKL)
15.00 - 15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP)
15.30 - 15.55 Kenraalit ja everstit
reservissä
15.55 - 16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20 - 16.45 Varuskunnan palkattu
sotilashenkilöstö
16.45 - 17.10 HRUP:n Autokerho
17.10 - 17.35 HRUP:n Sissikerho

Majalla saunojia odottaa jälleen makeat löylyt, maittava ruoka ja mainio
seura. Hinta 20 e (sisältää myös em.
kuljetukset) veloitetaan osallistujilta
bussissa. Ennakkoilmoittautumiset
(ilmoita nimi, kerho, puh.nro ja sposti)
piirin toimistolle : ossi.ikonen@hrup.fi
tai 045 862 4648.

Hietaniemen kunniavartioon vaihdot
asettavia järjestöjä (vast) pyydetään
nimeämään vaihdon yhteyshenkilö,
kokoamaan vartiohenkilöstö sekä
ilmoittautumaan Helsingin Reserviupseeripiirin järjestöupseeri Ossi Ikoselle
p. 045 862 4648 tai ossi.ikonen@hrup.fi

Ohjelma:
Alkusoitto
Tervehdyssanat, Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
Caspar von Walzel
Musiikkia, soittokunta ja solisti
Juhlapuhe, Prikaatikenraali evp Pertti
Laatikainen
Musiikkia, soittokunta ja solisti
Maamme, soittokunta ja yleisö
Yleisölle vapaa pääsy

Reserviupseeripiirin
joulusauna
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu
joulusauna lämpiää taas Spjutsundin
Piirimajalla 12.12.2015.

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina
8.12., minkä jälkeen ilmoitamme
varapaikoille päässeille mukaan mahtumisesta.
Edellisvuosien suuresta kiinnostuksesta johtuen osallistujien määrä joudutaan jälleen rajaamaan 4 henkilöön/
kerho. Linja-autokuljetus majalle lähtee Töölöntorilta la 12.12. klo 10.00, ja
paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen
klo 15.00.
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja
valmistautumaan jouluun hyvässä
seurassa!

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat
Ilmestyy 18.12.2015.
Pyydän toimittamaan lehteen tarkoitetun
materiaalin 7.12.2015 mennessä lehden
sähköpostiin reservinsanomat@helresp.fi

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

www.helresp.fi

Pääkaupunkiseudun
upseerijärjestöjen
yhteinen Itsenäisyyspäivän Iloinen
Ilta 6.12.2015

Kutsu

Tilaisuus järjestetään Katajanokan
Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen
kello 1730. Juhlapäivällisen lisäksi on
ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin
tahdissa.

Yhdistyksen ja samalla koko suomalaisen reserviupseeritoiminnan 90-vuotista taivalta juhlistetaan puheiden,
ruokailun sekä Puolustusvoimien
varusmiessoittokunnan musiikin tahdittamina.

Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset
Katajanokan Kasinolle
Puhelin: (09) 6128 6300, sähköposti:
katajanokka@royalravintolat.com
viimeistään 27.11.2015 (ilmoita samalla
ruoka-aineallergiat)
Illalliskortti sisältää:
Tervetulomalja
2 x 12cl Kasinon puna-/valkoviiniä
Alkuruoka
pääruoka
jälkiruoka
Kahvi/tee
Eteispalvelu

Kanta-Helsingin Reserviupseerit
r.y. kutsuu jäsenensä yhdistyksen
90-vuotisjuhlavastaanotolle lauantaina
28.11.2015 kello 15.00 - 18.00. Juhlapaikkana on Katajanokan Kasino (Laivastokatu 1, Helsinki), jossa yhdistys 90
vuotta sitten perustettiin.

Tumma puku tai paraatipuku, suuret
kunniamerkit.
Kutsu on henkilökohtainen. Ilmoittautuminen 15.11.2015 mennessä osoitteeseen pirkka.jalasjoki@gmail.com tai
numeroon 050 349 5921.
Kanta-Helsingin Reserviupseerit r.y.:n
hallitus

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri
ry:n ja Helsingin
Reserviupseeripiiri
ry:n syyskokoukset
Kokoukset pidetään maanantaina
9.11.2015 Katajanokan Kasinolla kello
18. Kokouksissa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat, joita ovat mm.
toimintasuunnitelma ja talousarvion
hyväksyminen sekä uuden hallituksen
valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti
valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään
vuodenvaihteessa 2014/2015. Kokouksia
edeltää esitelmätilaisuus johon voivat
osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyksen henkilöjäsenet.
Piirihallitukset

Tarkista illalliskortin hinta ja tarkka
menu lähempänä ajankohtaa: www.
katajanokankasino.fi
Kaikki maksut suoritetaan vasta ravintolassa!
Kerää mukava pöytäseurue tai tule
vaikka yksin juhlimaan
Ilmoita varauksen yhteydessä, jos haluat johonkin tiettyyn pöytään

Järjestäjänä Katajanokan Upseerikerho
ry
Tumma-/juhlapuku ja suuret kunniamerkit
Vieraita pyydetään saapumaan hyvissä
ajoin ennen kello 1730.

Päivitä jäsenrekisteriinähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi

reservinsanomat@helresp.fi
Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2015
N:o

Aineistopäivä		

Ilmestymispäivä

Paperilehti
4.		
7.12			18.12.

Sähköinen lehti
4.		
7.9.			18.9.
5.		
12.10.			23.10.
6.		
9.11.			20.11.

