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Reserviupseeriliiton toiminnan painopisteet 
vuonna 2018 ovat (työvaliokunnan esitys): 

Ampumatoiminnan aktivoiminen ja tur-
vaaminen, liiton viestinnän tehostaminen ja 
nuorten toiminnan kehittäminen. 

Tavoitteita vuoden 2018 toiminnalle:
Liitto osallistuu ja vaikuttaa: Ampumataidon 
ja ampumamahdollisuuksien kehittämiseen 
ja edunvalvontaan, vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen kehittämiseen, Padasjoen 
koulutuskeskuksen toiminnan jatkumiseen ja 
kehittämisen.
Liitto järjestää valtakunnallisen reserviup-
seeripäivän, liiton johdon kenttäkierroksen, 
yhdistyspäivän, mentorpäivän, koulutusti-
laisuuden yhdistysten nuorisoupseereille ja 
Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut.

Muita tavoitteita: Liiton jäsenmäärä kasvaa, 
vänrikkipäivät järjestetään kymmenessä pii-
rissä, toimintapäivätapahtumia järjestetään 
sata, toteutetaan kysely liiton toiminnan ja 
organisaation kehittämisestä, tehdään vies-
tinnän kehittämissuunnitelma, päivitetään 
talouden pitkän tähtäimen suunnitelma, 
osallistutaan Puolustusvoimien 100 –vuotis-
juhlavuoden tapahtumiin.

Piiri: Piirin jäsenmäärä kasvaa, vänrikkipäivä 
järjestetään, toimintapäivä järjestetään, pro-
senttiammunnassa saavutetaan paremmat 
tulokset. Piirit edistävät ampumataidon ja 
-mahdollisuuksien kehittämistä, pitävät tii-
viisti yhteyttä aluetoimistoihin ja MPK:hon, 
piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivi-
sessa käytössä, piirit osallistuvat valtakunnal-
liseen reserviupseeripäivään ja Puolustusvoi-
mien 100 –vuotistapahtumiin.

Yhdistys: Yhdistys on suorassa kontaktis-
sa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitelleet heille 
yhdistyksen toimintaa, yhdistys on ollut jär-
jestämässä toimintapäivää, prosenttiammun-
nassa saavutetaan edellisvuotta parempi tu-
los, jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä, jä-
senten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla, 
sähköinen toimintalomake on käytössä koko 
vuoden, nimeää nuorisoupseerin.

Reserviläisliitto: 

Liitto on siihen liittyneiden maanpuolus-
tusyhdistysten ja niiden jäsenten muodos-
tama keskusjärjestö. Liiton tehtävänä on 
toimia jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toi-
minnallisena yhdyssiteenä valtakunnan tur-
vallisuutta edistävää toimintaa tukien:

 Kohottamalla maanpuolustustahtoa ja 
-valmiutta ylläpitämällä ja kehittämällä va-
paaehtoista maan puolustuskoulutustoimin-
taa,
 Tiedottamalla mahdollisuudesta toimia 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
Valmentamalla jäsenkuntaansa toimimaan 
poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa,
 Vaikuttamalla yleisesti maanpuolustus-
edellytysten paranemiseen ja laajenemiseen 
maassamme,
 Toimimalla jäsenyhdistyksiensä ja niiden 
jäsenten välisenä yhdyssiteenä,
 Pyrkimällä vahvistamaan liiton, sen piiri-
en ja jäsenyhdistysten sekä näiden toiminta-
alueen viranomaisten yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa 
ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, antaa 
maanpuolustuskoulutusta, järjestää kokouk-
sia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, 
urheiluammuntaa, erilaisia kilpailuja ja ret-
keilyjä sekä harjoittaa julkaisu- ja luvallista 
liiketoimintaa.

Liitto tulee vaikuttamaan tulevan asedirektii-
vin soveltamisessa kansalliseen lainsäädän-
töön sekä olemaan aktiivisesti mukana kun 
laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta tu-
lee käsittelyyn.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun 
materiaalin tulee olla toimituk-
sessa 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 1 megatavun kokoisina. 
Lisätietoja toimituksesta.
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K9 Thunder -panssarihaupitsi Nuku 
rauhassa -päätapahtumassa Hel-
singin Kansalaistorilla. Kuva Kari 
Talikka.

Aikakauslehtien  
liiton jäsen

Perustettu 1968 > 567. ilmestymiskerta

No niin, sinne vaan taas: 

Operaatio keuhkot puhtaaksi 1.10. - 10.12.1967

Nyt on muistettava, että 1.10.1967 alkavan reservin upseerien syksyisen kuntoryn-
nistyksen yhteydessä pannaan alulle säännöllinen kuntoharjoittelu ensi talven 
hiihtotapahtumia varten. Samalla jokainen täyttää velvollisuutensa perusyh-
distystään ja aselajikerhoaan kohtaan viemällä operaation suorituskupongit 
HRUP:n kuntolaatikoihin. Vie kuponki joka kerta laatikkoon ja ota perheenjäsenet 
mukaan.

Älä unohda myöskään RUL:n sääntöjen mukaisia harrastusmerkkisuorituksia. 
Merkitse ne tuoreeltaan a.o. kortille, joita on saatavissa kerhoista ja piirin toi-
mistosta.

POSTILAATIKOT

N:o  1 Maunulan maja
''  2  Servin Mökki (ulkoseinässä)
''  3  Paukkula, Malmin ampumaradan maja
''  4  SMY ampumaradan portti
''  5 Pitkäkosken maja (Tukikohta Kampela)
''  6  Vuosaari, Mustalahden ranta
Kerhojen omat laatikot

KERHOJEN KILPAILU
Sekä perusyhdistysten että aselajikerhojen välillä suoritetaan suhteellinen pro-
senttikilpailu.

PISTEET
Reservinupseerien perheenjäsenet voivat myös ottaa osaa piirin kunto-operaati-
oon. Pisteitä annetaan seuraavasti:
Reservinupseeri  2 pistettä
Res. ups. vaimo  1 piste
Res. ups. morsian  1 piste
Res. ups. lapset  1 piste

SUORITUSKUPONGIT
Tuossa naapurisivulla on painettuna operaation suorituskuponkeja. Lenkille läh-
tiessäsi leikkaa yksi kuponki irti ja vie se HRUP:n postilaatikkoon. Täytä kuponki 
huolellisesti tuloslaskentaa varten.

Helsingin Reserviupseeri 22.9.1967

Uutisia 50 vuotta sitten
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Puheenjohtajilta

HRUP:n 
puheenjohtajalta

Northern Co-
asts, Aurora, 
Zapad ja Cyber 
Lightning

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

Puolustusvoimien osalta tämä syyskuu 
on varsin tiiviisti kansainvälisten harjoitus-
ten aikaa. 

Suomi osallistuu vuosittaiseen Northern 
Coast harjoitukseen, joka on tänä vuonna 
Saksan merivoimien kansainvälinen kutsu-
harjoitus Nato, EU ja Naton partnerimaille. 
Harjoituksen johtaa Ruotsi ja osallistuja 
maita on 16. Puolustusvoimien tiedoituksen 
mukaan harjoitus myös:” tukee Suomi-
Ruotsi-yhteistyön (FISE) tavoitteita ja 
päämääriä, joilla pyritään maiden väliseen 
yhteiseen puolustukselliseen suorituskykyyn 
ja yhteistoimintaan merellisissä operaati-
oissa”. Maininta maiden välisestä yhteisestä 
puolustuksellisesta suorituskyvystä pistää 
silmään suoraviivaisuudessaan.

Osallistumme  yli 500 sotilaan vah-
vuudella Ruotsin puolustusvoimien 
pääsotaharjoitukseen AURORA 17:ään. 
Harjoitus pidetään Tukholman, Gotlannin, 
Göteborgin ja eteläisen Itämeren alueilla. 
Harjoitukseen osallistuu joukkoja myös 
useista NATO -maista: Liettuasta, Norjasta, 
Puolasta, Ranskasta, Tanskasta, Virosta ja 
Yhdysvalloista. Erityisesti amerikkalaisen 
ohjuspuolustusjärjestelmän komento-osien 
käyttö harjoituksessa on pantu merkille 
myös Venäjällä.

Presidenttimme vierailu Yhdysvalloissa, 

ilmavoimien hävittäjähankinta ja Pohjois-Korean 

vetypommi ovat pitäneet yleisen keskustelun 

hyvin maanpuolustuksellisissa aiheissa niin 

kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Zapad – harjoitus on puolestaan Venäjän 
ja Valko-Venäjän suurharjoitus, johon epäil-
lään osallistuvan huomattavasti ilmoitettua 
enemmän joukkoja. Arvioidaan, että yksi 
päätarkoitus harjoituksessa on harjoitella 
Valko-Venäjän ja nykyisen Kaliningradin 
välisen Suwalkin käytävän haltuunottoa krii-
sitilanteessa. Mediaoperaatio harjoituksen 
ympärillä on onnistunut Venäjän toimesta jo 
niin hyvin, että oma puolustushallintomme 
ja -tutkimus ovat jo valaneet öljyä laineille 
tämän harjoituksen aiheuttaman huolen 
suhteen. Erikoista kumminkin on, että 
Valko-Venäjälläkin, kuten myös lännessä, 
joissain piireissä tunnetaan huolta siitä, 

onko harjoituskumppani Venäjällä suunni-
telmissa hakea pysyvämpääkin sotilaallista 
läsnäoloa  maan alueelta.

Kyberpuolustusharjoitus Cyber Light-
ning toimeenpannaan Suomessa 11.‒15. 
syyskuuta 2017 . Tämä harjoitus on Suomen 
ja Yhdysvaltojen välinen. Puolustusvoimat 
ilmoittaa tiivistävänsä kansainvälistä kyber-
puolustukseen liittyvää yhteistyötä tulevina 
vuosina keskeisten toimijoiden kanssa.

Kansaivälisistä harjoituksista kotimaassa 
on saatu myös jonkinlainen sananvaihto 
aikaiseksi konkaripoliitikkojen välille, ilman 
suurempaa tulosta. Myöskin Ahvenan-
maalla on meneillään ruotsalais-venäläinen 
”rauhan harjoitus”, mitä se sitten pitääkään 
sisällään. Ei ole täysin selvää liittyikö tähän 
”harjoitukseen” myös Venäjän yritys tehdä 
merikadettien laivastovierailu demilitarisoi-
tuun Marianhaminaan. Tuskinpa kadetteja 
oli tarkoitus käyttää ”harjoituksen” maali-
osastona. 

Presidenttimme vierailu Yhdysvalloissa, 
ilmavoimien hävittäjähankinta ja Pohjois-
Korean vetypommi ovat pitäneet yleisen 
keskustelun hyvin maanpuolustuksellisissa 
aiheissa niin kotimaassa kuin kansainväli-
sestikin.

Piirimme alueella 
harjoitellaan myös

 Stadi- ja Ilmi-harjoitukset vetivät 
syyskuun alussa mukaansa suuren joukon 
reserviläisiä, vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
aktiiveja ja maanpuolustusnaisia. Harjoi-
tukset olivat ensimmäinen kerta, kun kaikki 
nämä toimijat harjoittelivat MPK:n koordi-
noimassa yhteisharjoituksessa.

Edellisessä sähköisessä lehdessä oli tietoa 
aselain käsittelyn etenemisestä ja reserviläis-
ten aktiivisesta vaikuttamisesta tässä meille 
tärkeässä asiassa.

Varautumistoiminnasta kiinnostuneille 
järjestetään MPK:n kurssi 11.11. Kurssi jul-
kaistaan MPK:n järjestelmässä piakkoin

Hyvää alkavaa sadatta itsenäisyyden syk-
syä jäsenille ja yhdistyksille!

Kirjoitushetkellä länsimaat, EU, NATO, 
mutta erityisesti Baltia ja Itämeren valtiot 
elävät odottavassa ilmapiirissä, kun Venäjän 
Zapad 2017-sotaharjoitus on kynnyksellä. 
Massiivinen harjoitus on suunnattu, Venä-
jän viranomaisten tietojen mukaan, Venäjän 
ja Valko-Venäjän Baltian maiden ja Puolan 
rajojen alueella. Virallinen selitys on, että 
kyseessä on harjoitus terroristihyökkäyksen 
torjumiseen kolmesta kuvitteellisesta val-
tiosta. Onko sitten uskottavaa ajatella, että 
terroristihyökkäys Itämeren rannikolta kohti 
Venäjää tapahtuisi laivaston, ilmavoimien ja 
raskaan tykistön voimin onkin eri asia. Alu-
eelle keskitetty kalusto on kuitenkin siihen 
vastaavaa. Lisäksi uutislähteiden mukaan, 
Venäjä on myös siirtänyt huomattavia määriä 
kalustoa ja sotilaita virallisen harjoitusalueen 
eteläpuolelle, aina Mustalle merelle asti. 
 Huomattavaa on myös todeta, että Venä-
jä on ilmoittanut että Zapad-harjoitukseen 
osallistuu 12500 sotilasta. Ilmoitettu määrä 
ei ole sattuma, kun yli 13000 sotilaan harjoi-
tukseen pitää kutsua tarkkailijat seuraamaan 
harjoitusta. Ottaen huomioon harjoituksen 
laajuuden, alueelle siirretyn kalustomäärän, 
osallistuvat laivasto-osastot yms, luku ei tie-
tenkään ole mitenkään uskottava. Pelkän lo-
gistiikan järjestämiseen menisi jo leijonaosa 
ilmoitetusta määrästä. Vertailuksi todetta-
koon, että Ruotsi on ilmoittanut samanaikai-
sen Aurora-harjoituksen osallistujamääräksi 
yli 19000, johon sisältyy myös heidän kodin-
turvajoukot. 
 Yllätyksenä ei myöskään tule, että erilai-
set rauhanjärjestöt ovat erittäin kiivaasti vas-
tustaneet Ruotsin Aurora-harjoitusta, kut-
suen sitä Nato-harjoitukseksi (se ei ole siitä 
huolimatta, että osa harjoitukseen kutsutuis-
ta ovat myös Naton jäseniä), kukkoiluksi jne. 
Onhan se poikkeuksellinen harjoitus Ruot-
sille, mutta se liittyy taas vahvasti Ruotsin 
2000-luvun doktriiniin. Nykytilanne on eri-
lainen ja alueelliseen puolustukseen suun-
nattu harjoitus on perusteltu sekä tarpeelli-
nen. Aivan kuten olisi Suomessa, niin kuin 
mm. ministeri Niinistö sekä Ilkka Kanerva 
ovat esittäneet. Luonnollisesti Suomessa-
kin tällainen ajatus saa joillekin niskakarvat 
nousemaan, ja pelkkä ajatus isomman har-
joituksen järjestämisestä tyrmätään rauhaa 
häiritsevänä ja sapelinkalisteluna. Se, miten 
omien rajojen turvaaminen olisi sapelien ka-
listelua tai rauhaa häiritsevää on asia mitä en 
ymmärrä. Suomessa kaikki sotilaallinen toi-
minta perustuu puolustautumiseen, toimin-
takykyjä myöten. 
 Suomeen ja suomalaisiin käynnissä ole-
vat harjoitukset vaikuttavat vahvasti - mieli-
pidevaikuttamisena. Viime aikoina on nähty 
kiihtyvällä tahdilla julkaistavia ”uutisia”, 

some-vaikuttamisia ja myös mielipideope-
raatiota. Yhtenä esimerkkinä pidän yritystä 
vierailla Maarianhaminassa venäläisellä ka-
dettikoulutuslaivalla Krusensternilla. Kos-
ka kyseessä on valtionalus, se tarvitsee aina 
erikseen luvan saapua satamaan. Tässä tapa-
uksessa lupaa ei myönnetty, mutta Venäjän 
taholta sitä esitettiin niin että laivan saapu-
minen kiellettiin. Olen täysin samaa mieltä 
entisen Moskova-suurlähettilään Himasen 
kanssa, että kyseessä oli puhdas informaatio-
vaikuttamisoperaatio. Samaan aikaan järjes-
tetään ns. rauhanleiri Ahvenanmaalla, johon 
osallistuu henkilöitä Ruotsista ja Venäjältä. 
Hieman huvittavana yksityiskohtana voi-
daan todeta, että osallistujalistalla on myös 
kansainvälinen tarkkailija Suomesta. Miten 
sitten suoritetaan kansainvälistä tarkkailua 
kotimaassaan on toinen kysymys.
 Se, mitä Zapad-harjoitus tulee tuomaan 
jää kirjoitusvaiheessa vielä arvaukseksi. On 
myös esitetty vaihtoehto, että kyseessä olisi 
ns. tupla-bluffi ja Venäjä toimii täysin kuin 
on ilmoittanutkin. Harjoituksen jälkeen 
kaikki joukot palaavat omiin tukikohtiin. Va-
litettavasti eskaloituminen Itä-Ukrainassa, 
Azovin-meren eristäminen ja aikaisemmat 
toimet Ukrainassa, Georgiassa jne antavat 
myös aihetta epäillä pahempaa. Toivottavas-
ti näin ei ole, mutta joka tapauksessa minun 
mielestäni tällaisena aikana ei voi vain odot-
taa ja toivoa että ajat pysyvät riittävän rau-
hallisina. Juhlimme satavuotista itsenäisyyttä 
tänä vuonna ja toivon, että voimme juhlia sa-
masta aiheesta myös sadan vuoden kuluttua. 
Askel siihen, että meillä on myös huomenna 
mahdollisuus torjua mahdollista hyökkäystä 
maatamme kohti, on länsimainen puolustus-
yhteisö, eli NATO. Puolustusliittoon ei voi 
hakeutua siinä vaiheessa kun vihollinen tulee 
jo rajan yli, vaan se on tehtävä silloin kun ti-
lanne on vielä mahdollisimman normaali. 
 Maamme puolustus kuuluu jokaiselle ja 
kokonaispuolustuksessa jokaisella on tär-
keä rooli. Maanpuolustus on paitsi toimin-
takykyjä ja teknisiä ratkaisuja, myös asenne, 
maanpuolustustahto. Sillä mittarilla me Suo-
messa olemme edelleen maailman kärkikas-
tia.  

puheenjohtaja@helresp.fipuheenjohtaja@hrup.fi

Tervetuloa Maanpuolustuspäivään Järvenpäähän 7.10.2017

Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivä lauantaina 7.10. alkaa lipunnostolla Järvenpää-talon edustalla klo 9.30. Lipun-
noston jälkeen klo 10 Järvenpään kirjaston Tyyni Tuulio -salissa alkaa yleisöluento aiheesta Nainen vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä. Rantapuistossa näyttelykenttä on avoinna klo 10-15. Turvallisuustorilla esittäytyvät Puolus-
tusvoimat, Pelastuslaitos, Poliisi, Rajavartiolaitos ja vapaaehtoiset maanpuolustustoimijat. Markku Häkkinen vetää 
yhteislaulua klo 11-12. Sotilaskoti kahvipannuineen ja munkkeineen on paikalla klo 10 lähtien ja kenttälounasta on 
saatavilla klo 11-13. 

Maanpuolustuspäivän paraati käynnistyy katselmuksella Rantapuistossa klo 12.15 ja jatkuu ohimarssilla Rantakatua 
pitkin. Tapahtuman päättää Järvenpää-talolla klo 14.30 alkava yleisölle avoin maanpuolustusjuhla.

Järvenpäässä vietettävä Maanpuolustuspäivä on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Juhlapäivän järjestävät Uu-
denmaan Reserviupseeripiiri ja Uudenmaan Reserviläispiiri. Lisätiedot: www.uudres.fi 

Taistelukoulun esitelmä 10.10.2017 klo 19.00

Taistelukoulun lokakuun esitelmätilaisuudessa 10.10.2017 alustaa sotilaskotisisar Kirsi Tulkki. Tulkki on toiminut So-
tilaskotiliiton hallituksessa ja ollut liiton valmiuspäällikkönä kuuden vuoden ajan. Tällä hetkellä hän on Tampereen 
Seudun sotilaskotiyhdistyksen hallituksen jäsen. Tulkki vastaa vuosittain Sotilaskotiliiton järjestämistä valmiusharjoi-
tuksista toimien näiden harjoitusten johtajana.

Tulkin esitelmän aiheena on ”Sotilaskotitoiminta Suomessa vuodesta 1918”. Alustuksessa ei keskitytä pelkästään soti-
laskotiliiton ja sotilaskotitoiminnan historiaan, vaan pääpaino on liiton nykypäivän toiminnassa. 

Tervetuloa runsaslukuisesti kuuntelemaan alustusta mielenkiintoisesta aiheesta. Lisätiedot: www.uudres.fi 

Sotilaskoti on perinteisesti avoinna esitelmätilaisuuden jälkeen. osoite: Rantatie 66, 04310 Tuusula.

Caspar von Walzel > Luutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
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Nuku rauhassa -päätapahtuma veti väkeä
Teksti: Ossi Ikonen, kuvat Kari Talikka, 

Tomi Alajoki ja Janne Kosonen

 Nuku rauhassa - kokonais-
turvallisuuden Suomi 100 -juh-
lahankkeen  päätapahtuma jär-
jestettiin Helsingin kansalaisto-
rilla 18.–19.8.2017. Sisältönä oli 
vapaaehtoisten maanpuolustus- ja 
turvallisuusjärjestöjen sekä viran-
omaisten rasteja, lyhytkoulutuksia, 
kalustoesittelyjä ja toimintanäy-
töksiä. Töölönlahdella tehtiin heli-
kopterilla pintapelastusnäytöksiä ja 
vesillä oli erilaisia aluksia, tapahtu-
matorilla ensisammutusnäytöksiä, 
etsintä- ja pelastuskoiraesityksiä ja 
poliisihevosia. 
 Tapahtuman teemana oli "MU-
SIIKKI YHDISTÄÄ". Teeman mu-
kaisesti tapahtumassa kuultiin eri 
soittokuntien konsertteja. Mukana 
oli myös Tuntematon sotilas 2017 
-elokuvatiimi. Myytävänä oli so-
tilaskotituotteita ja hernekeittoa. 
Puolustusvoimat oli tuonut paikalle 
laajan kattauksen tuoreinta kalus-
toaan, mm. K9 Thunder -panssari-
haupitsin ja Leopard 2A6-panssari-
vaunun. 
 Helsingin reservipiirien osas-
tolla oli mahdollisuus testata osu-
matarkkuus niin pistoolilla kuin 
kiväärilläkin. Ammuntarastilla am-
muttiin Eco-Aims aseilla. Kävijöitä 
oli paikalla runsaasti molempina 
päivinä, usein jopa jonoksi asti. 
Rastin toimintaa tukemassa olivat 
myös Helsingin Kadettipiiri ja Aka-
teeminen Maanpuolustusyhdistys.
 Myös Helsingin Reserviupsee-
rien Pioneeriosasto, Helsingin Re-
serviupseerien Viestiosasto sekä 
Stadin Sissit olivat paikalla piirien 
rastin yhteydessä. Ensin mainituilla 
ohjelmassa oli kalustoesittely, sis-
seillä taas toiminnallinen itsepuo-
lustusvideo.
 Helsingin Reserviupseeripiiri 
tuki myös voimakkaasti paikalla 
järjestettyä veteraanikeräystä, jon-
ka tuotto olikin liki 3000 euroa. 
Keräykseen osallistui toistakym-
mentä vapaaehtoista kerääjää.
 Kesän aikana on järjestetty yh-
teensä kymmenen kokonaisturval-
lisuustapahtumaa ympäri Suomea, 
joiden järjestelyissä on ollut muka-
na tuhansia vapaaehtoisia ihmisiä. 

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti osallistui veteraanikeräykseen.Rajavartiolaitoksen Super Puma.

Lottaveteraani kertoi kokemuksistaan.

Ampumapaikalla oli 5 pistoolia ja 5 kivääriä.

Eko-Aims-kalusto soveltui ammuntarastin järjestämiseen erinomaisesti.

Ampujia oli jonoksi asti.

Ammunta kiinnosti kaikenikäisiä.
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Reservin Sanomien sotahistoriallinen lukijamatka 26.–30.5.2017:
Itä- Karjala ja Maaselän kannas sotiemme näyttämöinä
Ahti Pohjonen

 Retkellämme oli tavoitteena 
tutustua ensisijaisesti taistelumaas-
toihin hyökkäysvaiheen aikana 
jatkosodan alkuvaiheessa 1941–42 
ja osin asemasotavaiheen rintama-
linjoihin niiden vakiinnuttua. Seu-
rasimme erityisesti helsinkiläisten 
joukkojen taistelujen tietä ja vai-
heita.  Retken asiantuntijaoppaina 
toimivat Göran Lindgren ja Kari 
Salminen ja avustajana Jarmo Sar-
janen. Bussin kuljettajana ja koh-
teiden käytäntöjä hyvin tuntevana 
toimen miehenä oli Veijo Pyysalo.  

Kohti Jänisjärveä
 Tieto Reservin Sanomien vii-
sipäiväisestä sotahistoriallisesta 
lukijamatkasta täydennettynä Äs-
särykmentin perinteen vaalijoilla 
oli täyttänyt retkeläisten ryhmän 
maksimikokoon (41 osanottajaa) 
jo hvyissä ajoin ennen ilmoittautu-
misen takarajaa.  Retki suuntautui 
Itä- Karjalaan ja Maaselän kannak-
selle molemmin puolin toukokuun 
viimeistä viikonloppua.
 Ryhmä täydentyi lopulliseen 
kokoonsa Kouvolassa, josta matka 
jatkui Kiteelle. Rajamuodollisuuk-
sien jälkeen saavuimme Värtsilään 
ja siellä sijaitsevaan ensimmäiseen 
yöpymiskohteeseemme, lomaky-
lä Gardarikaan kauniin ja kalaisan 
Jänisjärven rannalle. Majoituimme 
mukaviin päärakennuksen ja sen 
piha-aluetta kiertäviin pienempiin 
majoitusrakennuksiin.
 Lomakylän viereistä hiekkatietä 
kuormittivat yötä päivää kovissa 
kuormissa jyrisevät puutavarare-
kat. Jostakin lähiseudun hakkuu-
alueilta ne saivat kuormansa täy-
teen, vaikka reittimme varren tien 
vieren metsiköt näyttivät olevan 
ikävän huonokuntoisia, hoitamat-
tomia ja veden vaivaamia.  
 Jänisjärvi tuli tutuksi monelle 
suomalaissotilaalle heti talvisodan 
alkupäivinä, jolloin IV Armeijakun-
ta lähti joulukuun alkupäivinä vas-
tahyökkäykseen juuri Jänisjärven 
alueelta.   

Toimiva kenttälounas
 Toinen retkipäivä vei meidät 
Laatokan kauniisiin rantamaise-
miin. Tovin matkattuamme pysäh-
dyimme sähköntuotannostaan tun-
nettuun Läskelään. Eloisan tuntuis-
ta kylää halkoi uoma, joka juoksutti 
vettä voimalaitoksen turbiineihin. 
 Pitkän ja kapean Nuosjärven 
rannalle kohosi retken ensimmäi-
nen kenttälounaan tuotanto- ja ja-
kelupiste. Sen toiminnan pyörittä-
miseen tarvittava erityisosaaminen 
löytyi hetkessä: tekijöiksi ilmoittau-
tui osaavia kylmäköitä voileipien 
tekoon, vakaakätiset juomanlaski-

jat tunnettiin vanhastaan ja makka-
roiden kypsentämiseen harjaantu-
nut grillimestari tarttui tottuneesti 
toimeen. 
 Villavaaran taistelupaikka oli 
seuraava pysähdyspaikkamme. Sen 
tuntumaan oli pystytetty taiste-
luista kertova uusi muistomerkki, 
pätkä sodan aikaan käyttökelpois-
ta kapulatietä vetisten etappien yli 
pääsemiseksi oli näytiksi uudistettu 
ja sodanaikaisia taisteluasemara-
kenteita kunnostettu. Lähestyes-
sämme Petroskoita meitä tuijotti 
tien viereen uhmakkaasti alustalle 
nostettu Sotka eli T 34- panssari-
vaunu. Putki oli suunnattu, kai van-
hasta muistista, länttä kohti.

Upea Petroskoi!       
 Petroskoin kauniissa kaupun-
gissa kierrellessä huomio kiinnittyi 
yleisten tilojen siisteyteen ja siihen, 
että siellä näkyi hyvin vähän ränsis-
tyneitä, vanhoja puurakennuksia. 
Sen sijaan näkyi paljon uusia, siis-
tejä kerrostaloja ja hyvin hoidettu-
ja vanhoja arvorakennuksia, kuten 
kuuluisa Pohjola- hotelli vanhalla 
paikallaan, samoin mahtailevan 
oloinen, massiivinen päärautatie-
asema. Nuorison pukeutuminen 
näyttää aivan samanlaiselta kuin 
missä tahansa oman maamme tai 
muun eurooppalaisen kaupungin 
katunäkymässä. 
 Kuuluisa ’kalastuksen valvoja’, 
laukaalaislähtöinen O.W. Kuusinen 
seisoo paikallaan mahtavan Ääni-
sen rantamaisemassa. Kaupunki 
vaikuttaa vilkkaalta ja eloisalta. 
Kaupan ja ravintola- alan palveluja 
on tarjolla monipuolisesti. Kaiken-
laista tavaraa löytyy kauppojen hyl-
lyiltä, tuttujakin tuotenimiä. Kuulu 
Petroskoin viinatehtaan myymälä 
oli monen harmiksi ehtinyt jo sul-
kea ovensa vierailupäivänämme. 
 Karjalan Armeijan joukot val-
tasivat Petroskoin, suomalaisittain 
Äänislinnan, 1.10.1941. Tuntemat-
toman sotilaan rykmentin, JR8:n, 
sodanaikaiset sattumukset valla-
tussa kaupungissa toivat kauniin 
Veeruskan kotikaupungille lisää 
tunnettuutta kirjan suuren suosi-
on myötä.  Naapuri otti kaupungin 
takaisin haltuunsa yleistilanteen 
muuttumisen ja raskaiden taistelu-
jen jälkeen kesäkuussa 1944.  

Kohti legendaarista 
Karhumäkeä
Ennen poistumista kauniista Pet-
roskoista kävimme vielä katsas-
tamassa JR8:n puurakenteista 
majoitusrakennusta kaupungin 
laitamalla. Rakennus näytti olevan 
edelleen asumiskäytössä ja päälli-
sin puolin ihan kohtuullisessa, ajan 
patinoimassa kunnossa. Vahva ar-
vaus myös Veeruskan kotitalosta 

vei meidät hänen oletetuille asuin-
sijoilleen.
 Matka jatkui kohti pohjoista. 
Tien vieren metsät olivat jo alku-
matkasta nähdyn alakuloisessa 
kunnossa, hoitamattomia, veden 
vaivaamia ja kumma kyllä, kovin 
elottoman oloisia. Lintuja näkyi 
ani harvoin, muista metsän eläjistä 
puhumattakaan. Tien yli pinkais-
sut pieni villisikaperhe aiheutti ne 
havainneille ja sen myötä muillekin 
matkalaisille havaittavan kohah-
duksen bussin sisällä.  
 Vanhaa Karhumäen tietä eden-
neen moottorimarssimme aikana 
tuli usein mieleen, millaisia voi-
manponnistuksia saman reitin kul-
keminen maastossa, ja tietenkin 
jalkaisin, onkaan joukoiltamme 
vaatinut! Tuon matkan ponnisteli 
myös jatkosodan aikainen Ässä- 
rykmenttiin kuulunut sisuuntunut 
joukko, joka komennettiin autta-
maan vaikeuksiin joutunutta var-
sinaissuomalaista joukko-osastoa.
Ässäläisten mielialoja heikensi 
entisestään pitkän matkan joukon 
mukana maskottina kulkeneiden 
’Molo’ ja ’Tiltu’- huuhkajien pala-
minen vihollisen hyökättyä Elmus-
järvellä rykmentin kuormastoa vas-
taan.
 Lähestyttäessä mukavan pil-
vipoutaisessa säässä jalan vanhaa 
Krivin asemaa oli polun viereisessä 
maastossa nähtävissä paljon suo-
malaisten juoksuhautoja ja muita 
kenttälinnoitteita. Joulukuun alussa 
1941 suomalaiset joukot ryhmittyi-
vät pitkäksi aikaa puolustukseen 
tasalle Seesjärvi–Maaselän asema–
Krivi–Hiisjärvi–Voljärvi–Ääninen. 
Pääsimme käymään myös kuului-
salla Muurmanskin rataverkkoon 
kuuluvalla Maaselän asemalla, jos-
sa sodan aikaan tuhottuja rujon 
näköisiä rakennusten torsoja oli 
edelleen nähtävissä. Lähestyttä-
essä Karhumäen kaupunkia alkoi 
tien viereen ilmestyä talven jäljiltä 
muutamasta metristä parinkym-
menen metrin mittaisiin lumilaik-
kuihin. 

Karhumäki
Tulo Karhumäkeen oli kuin paluu-
ta ajassa vuosikymmeniä taakse-
päin: aivan kaupungin keskustassa 
nuokkui vanhoja, kaatumaisillaan 
olevia talorähjiä, palaneita ja pys-
tyyn jätettyjä rakennusrumiluksia, 
katuvieret, pihat ja kaupungin hel-
maa huuhtovan Äänisen ranta oli 
kaikenlaisen roskan vallassa. 
 Karhumäen komea rautatiease-
ma toi mieleen sodanaikaiset soti-

laiden satatuhantiset lähdöt ja saa-
pumiset kauan kaivatuille lomille, 
paluut takaisin omiin joukko- osas-
toihin, siirtymät eri sotakentille. 
Olihan Karhumäen legendaarinen 
asema pohjoisin joukkojemme käy-
tössä ollut sodanaikainen rautatei-
den pääteasema. Asemarakennus 
oli erinomaisessa kunnossa, kuin 
vastakohtana kaupungin harmau-
den yleiselle ilmeelle. Piha- alueelle 
oli tuotu pistoraiteelle komea isän-
nän väreihin maalattu höyryveturi.  
 Muuten Karhumäestä jäi kuva 
alakuloisen oloisena paikkana, jos-
sa on vain yksi vähänkin suurem-
man ryhmän majoittamiseen kyke-
nevä hotelli, Onezhskaja. Illallisen 
aikana tuli tietoon aikamoinen yllä-
tys, kun ilmeni, että venäläisen ho-
tellimme ravintolasta oli loppunut 
vodka eikä korvaavia tuotteitakaan 
tainnut liiemmin olla tarjolla!

Järkyttävä Sandarmoh
Käytyämme neljännen retkipäivän 
aamuna katsastamassa sota- ajal-
takin kuuluisan Stalinin kanavan, 
jossa valokuvaaminen on ankaras-
ti kielletty, ohitimme Karhumäen 
lähinaapurissa toimivan, vaikutta-
van näköisen vankila- alueen. Sen 
luotaan työntävyyttä alleviivasivat 
korkea ympärysaita ja aitauksen 
nurkkiin pystytetyt vartiokopit, 
joissa näkyi aseistettu vartija valvo-
massa laitoksen piha- aluetta.
 Karhumäen eteläreunalla kä-
vimme tutustumassa suomalaisten 
sota-aikana kallioon louhimiin ras-
kaisiin kantalinnoitteisiin. Vaikut-
tavan mittavista varasto- ja miehis-
tönsuojaluolista sai kuvan, että ki-
veä on kyetty työstämään osaavien 
rakennusjoukkojen toimesta tehok-
kaasti sotatoimialueellakin. Muu-
ten vähäiselle käytölle jääneet luo-
lastot täyttivät niille ensi vaiheessa 
asetetut tavoitteet, kun vihollisen 
pääsy niiden vaikuttamisalueen 
kautta tuli estetyksi. Retkemme 
ylivoimaisesti masentavin ja tur-
hauttavin kohde oli Sandarmoh: 
in mykistävä hauta- alue. Sinne on 
diktaattori Stalinin vainojen tu-
loksena tapettu ja haudattu 10.000 
neuvostokansalaista. Harva sinne 
hautansa itse kaivanut on tiennyt 
tehneensä mitään erityisen väärää.
Hautapaikat tunnisti laskeumista, 
jotka ovat syntyneet teloitusmont-
tujen muotoutumisesta uudelleen   
ruumiiden maaduttua. 
 Sandarmoh, yksi kauhun ja 
yksinvaltaisen hulluuden uskoma-
ton monumentti tuli laajempaan 
tietoisuuteen vasta valtasuhteiden 

muututtua naapurissa 90-luvulla. 
Prääsässä oli kevyen kenttälounaan 
seuraava pysähdyspaikka. Kaunis 
järvenranta oli maisemana sopivan 
nälkäiselle joukolle, jossa vakiintu-
neen työnjaon mukaan valmistui 
monenlaista, vatsat täyttävää pur-
tavaa.
 Käsnäselässä ylitimme van-
han Suomen rajan. Kummallista, 
kuinka erilaiselta ja aina yhtä har-
mittavalta tuntuu liikkua tuolla 
Suomeen kuuluneella, rauhanso-
pimuksissa menetetyllä alueella! 
Kun sen ylittää itään päin mennes-
sä, tuntuu taas siltä kuin vieraalla 
maalla liikkuessa kuuluukin tuntua. 
Vanhan rajan paikka on suomalais-
ten retkeläisten toimesta merkitty 
sinivalkoisella nauhalla, ikään kuin 
muistin virkistykseksi. Hieno ele! 
Neljäs retkemme yöpyminen ta-
pahtui Sortavalan uusitulla Seura-
huoneella. 

Kaunista Karjalan kannasta
 Aamun aluksi kiertelimme ja 
katselimme Sortavalan hyvin suo-
malaisen näköisiä nähtävyyksiä. 
Mutkainen, ajoittain Laatokan kau-
niita rantoja vilautteleva reittimme 
vei meidät Karjalan meren länsi-
puolelle, Lahdenpohjan ja Kurki-
joen kautta Käkisalmeen. Kivinie-
messä pysähdyimme tämän retken 
viimeiselle venäläiselle lounaalle 
hotelli Losentskajaan.
 Lounaan jälkeen ajoimme Vii-
purin ohi sinne poikkeamatta. Säk-
kijärven sankariristille laskimme 
tuoreet kukat. Matkakumppanim-
me, eläköitynyt Kallion seurakun-
nan karismaattinen kirkkoherra 
Esa Siljamäki piti lyhyen, vaikut-
tavan kenttähartauden. Me emme 
koskaan unohda veljiämme vihreän 
nurmen alla. Matka päättyi Mars-
kin patsaalle kello 21. Kuljettajam-
me, huippuammattilainen lajissaan, 
Veijo Pyysalo summasi ajettuja ki-
lometrejä. Niitä näytti kertyneen 
tarkalleen 2.038.  
Tarjolla oli taas suuri annos uutta 
ja tuttua, tapahtumapaikkoihinsa 
liitettyä tietoa sotahistoriastam-
me, hienoja maisemia ja koettuja 
tuntoja kirjallisuudesta ja monista 
esityksistä tuttujen sotiemme rat-
kaisutaistelujen näyttämöillä. 
Aivan oma lukunsa on se kaveri-
henki ja mielenkiintoiset keskuste-
lut ja kuullut veteraanisukupolven 
henkilöhistoriat matkakumppanien 
kanssa. Niistä ei pääse osalliseksi 
muuten kuin lähtemällä mukaan 
tuleville Suomen sotahistoriaa kä-
sitteleville retkille. 

Taukopaikalla Kumsassa.

Karhumäen asema.
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Piiri kiipesi Jukolassa
Teksti ja kuvat: Heikki Valkonen

Kuudes peräkkäinen vuosi 
piirien joukkueilla Jukolassa 
osoittautui menestykseksi. 
Sijoitus parani sadoilla 
sijoilla. Jokaisessa 
lähdössä kaikki joukkueet 
aloittavat melkein samalta 
viivalta – toiset vain 200 
metriä taaempaa. Siitä sitten 
metsäpoluilla ohittelemaan 
satojen juoksijoiden letkaa, 
yksi kerrallaan.

Petri avasi loistavasti tuoden 
HRUP-1:n sijalla 1149 ensimmäi-
seen vaihtoon. Kun Markus nosti 
sijoitusta pitkällä pimeäosuudella 
vielä 72:lla sijalla, alkoi tukikohta-
namme toimivalla mökillä jännitys 
kohota. Ville repäisi aamutunteina 
169:n ohi ja Toni jatkoi ohittamal-
la vielä 93. Ohitukset vaikeutuvat 
sijoituksen noustessa, joten Terhin 
132:n ohitus oli jo ilmiömäinen, 
jota seurasi vielä Riikan 55:n ohi-
tus. Ankkuriosuudella Juho joutui 
jo taipumaan 21:lle, mutta niin vain 
joukkue nosti sijoituksensa 983:sta 
649:een – yli 300 ohitusta!
 HRUP-2 joukkueella kävi onni 
onnettomuudessa – saatiin kisa-
ta ja jännittää koko yö tosissaan, 
vaikka tulosta ei lopulta saatukaan. 
Vasta ankkuriosuudella yksi rasti 
oli jäänyt leimaamatta. Parhaim-
millaan sijalta 1510 lähtenyt jouk-
kue kävi jo 910:ntenä.
 Joensuu-Jukola pisti koko Enon 
kirkonkylän sekaisin. Pääkatu oli 
suljettu jäähallin ja koulun alue oli 
kokonaan kisakylän hallussa. Hyvä 
niin, sillä kulkuväylät olivat asvalt-
tia tai ainakin hiekkatietä ja kaikki 
oli saatu hyvin tiiviisti ja välimatkat 
minimiin. Koulun hiekkakenttä toi-
mi kisakatsomona ja maalialueena. 
Lähtösuorana oli suljettu osuus 
pääkatua kirkon kohdalla. Alku-
taival juostiin hiekkatietä hautaus-
maille päin, jonka kupeelta ulkoilu-
polkua Harpatinvaaran rinteisiin ja 
eri reiteille hajoten.
 Maastoa oli luonnehdittu erit-
täin raskaaksi ja vaikeaksi, mutta 
onneksi louhikoihin ei jouduttu. 
Ainoastaan panssariesteet hidas-
tivat matkantekoa. Kaikki osuudet 
taisivat palatessaan tulla laajan rin-
teen kautta, jossa kiintopisteitä oli 
niukasti ja rasteja taas hyvin paljon. 
 Kaikkiaan antoisa viikonloppu 
huipentui tietysti jälkipeleihin, kun 
kaikkien piti saada selostaa minkä 
kiven väärältä puolelta olivat men-
neet ja mikä näre olisi saanut jäädä 
kiertämättä. Matkamuistoksi kaik-
ki saivat kartat, joissa aivan kaikki 
rastit olivat näkyvissä sekä tietysti 
kassillisen kuraisia ja hikisiä suun-
nistusvarusteita.  Jokin Jukolassa 
vain innostaa joka vuosi lähtemään.
 Kiinnostuneita suosittelen ole-
maan yhteydessä ja kysymään lisää. 
Valitsemme syksyltä ja kevääl-
tä muutaman kuntorastin, joil-
la otamme varsinkin itsestämme 
mittaa, miten Jukolassa pärjää. Nyt 
syksyllä on ainoa tilaisuus harjoi-
tella pimeäsuunnistusta. Siis mars 
metsään – kaikki!

Pioneeriosasto Haminassa
Teksti ja kuva: Jan Falck

Nuorisoupseeri, Helsingin 

Reserviupseerien Pioneeriosasto ry

Helsingin Reserviupseerien Pio-
neeriosastolla on jo pitkään 
ollut tapana käydä Reserviup-
seerikoululla tervehtimässä pio-
neerikomppanian pääkaupun-
kiseutulaisia upseerioppilaita 
kaksi kertaa vuodessa kun reser-
viupseerikurssit ovat päättymässä. 
Tänä vuonna kävimme tekemässä 
vuoden toisen reissun Haminaan 
kahden pioneerin voimin tiistai-
na 18. päivä heinäkuuta. Sateises-
ta päivästä huolimatta kutsutut 
upseerioppilaat olivat innokkaina 
paikalla. Tavalliseen tapaan kah-
veja ja munkkeja enemmän up-
seerioppilaita kiinnosti kuulla re-
serviläistoiminnasta. Kerromme 
upseerioppilaille eri vaihtoehdois-
ta mitä heillä on jos he haluavat 
liittyä mukaan reserviläistoimin-
taan kotiutumisensa jälkeen sekä 
esittelemme oman toimintamme. 
Lisäksi meillä on ollut tapana esi-
tellä MPK:n toimintaa erityisesti 
pioneeriaselajin näkökulmasta. 
Kuten tavallista, tänäkin vuon-
na tapahtuma oli menestys ja 13 
pääkaupunkiseudun upseeriop-
pilaasta 10 jätti meille yhteyden-
ottopyynnön esitelmän jälkeen. 

Otamme upseerioppilaisiin yhteyt-
tä hiukan kotiutumisen jälkeen kun 
heillä on vielä aselajiasiat tiukasti 
mielessä. Tähän mennessä lähes 
kaikki jotka osoittavat kiinnostus-
ta esitelmissä päätyvät myös joko 
meidän tai jonkin muun kerhon tai 
killan jäseniksi. On mukava huo-
mata tapahtumissa että varusmie-
hiä oikeasti kiinnostaa reserviläis-
toiminta ja aselajiasiat.
 Näiden esittely- ja rekrytoin-
tireissujen kaltaisia tapahtumia 
kannattaa järjestää. Pioneeriosas-
tolle suora toiminnan esittely up-
seerioppilaille Haminassa on ker-
hon tärkein jäsenhankintaresurssi. 
Uusien nuorien aktiivien saaminen 
mukaan toimintaan on aselajitoi-
minnan jatkuvuuden kannalta hy-
vin tärkeä asia niin yhdistystasolla 
kuin koko kentälläkin. Nuoret ovat 
innokkaita mutta heiltä puuttuu 
usein tietoa siitä kuka tarjoaa toi-
mintaa ja miten siihen päästään 
mukaan. Koulutusyksiköt ja Puo-
lustusvoimien henkilökunta ovat 
meidän kokemuksemme mukaan 
hyvin yhteistyöhaluisia ja mielel-
lään mukana tämän kaltaisessa 
toiminnassa. Haluaisinkin kiittää 
Reserviupseerikoulua ja erityisesti 
RUK:n pioneerikomppanian hen-
kilökuntaa esittelytapahtumamme 
mahdollistamisesta.

Kutsu Suomi 100- juhlaan
Kutsumme sinut yksin tai seuralaisesi kanssa Suomi 100 –juhlaan 5.12.2017 Katajanokalle 
ravintola Kultaisen Sipulin Talvipuutarhaan klo 18.00. 

Tilaisuuden illalliskortti sisältää alkumaljan ja juhla-aterian valikoituine juomineen.
Iltaan kuuluu esityksiä, seurustelua, musiikkia ja tanssia orkesterin ja dj:n tahdittamina.
 
Keskiyöllä kohotamme maljan sata vuotta täyttävälle Suomelle. Illan asusteet ovat juhla-
puku tai tumma puku. Illalliskortin hinta on 130 e henkilöltä.

Ravintola Kultaisen Sipulin Talvipuutarha on osoitteessa Kanavaranta 7, Helsinki.
Ennakkoilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 15.9.2017 mennessä sähköpostilla markku.
saraste@espoo.fi tai ismo.kjaldman@gmail.com 

Maksamalla illalliskortin 15.10.2017 tilille Suomi 100 FI0853001720168057 varmistaa kukin 
paikkavarauksensa juhlaan.

Lämpimästi tervetuloa juhlimaan isosti, ainutkertaisesti ja iloisesti sadan itsenäisen 
vuoden
Suomea. Markku Saraste  Ismo-Olav Kjäldman

Menu Suomi 100
Alkumalja: Jules Larose Blanc de Blancs Brut 
Alkuruoka: Soijamarinoitua lohta, fenkolisalaatti, inkiväärimajoneesi, Fuego Verdejo
Pääruoka: Ylikypsää vasikanrintaa, mustajuurta, choron-kastike, Fuego Tempranillo
Jälkiruoka:  Suomi 100 v leivos, kahvi tai tee

Ossi Hietala ja Jan Falck RUK:n päärakennuksen kentällä.
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri joka seuraa maanpuolustusta ja 
turvallisuuspolitiikkaa sekä seuraa muutakin maailmanmenoa.

yksyn 2017 aikana lähialueillamme toimeenpannaan kaksi suurempaa 
sotaharjoitusta. Venäjä ja Valko-Venäjä pitävät yhteisen Zapad-har-
joituksen, jossa harjoitellaan maayhteyden avaamista Venäjältä Kali-
ningradiin.

Ruotsin johdolla järjestetään samoihin aikoihin Aurora-harjoitus. 
Ruotsalaisilla on harjoituksessa kumppaneina Baltian maat ja Poh-
joismaat sekä Yhdysvallat ja Suomikin. Aurora-harjoitus on suurin 
ruotsalainen harjoitus sitten 1990-luvun. Suomalaisten sotilaiden 
määrän kerrotaan olevan noin 300 sotilasta tässä kaikkiaan yli 20 
000 sotilaan sotaharjoituksessa.

Kyseessä ovat todella suuren luokan sotilasnäytökset. Tarkoituksena 
on todistaa ja osoittaa sekä itselleen että muille korkeaa toimintaval-
miutta ja taistelukykyä. Osapuolet seuraavat toisiaan ja tekevät sitten 
omia johtopäätöksiään.

Sotilasnäytöksiä voidaan järjestää myös pienemmissä puitteissa. Pal-
velin nuorempana upseerina 1960- ja 1970-luvulla Santahaminassa 
Uudenmaan Jääkäripataljoonassa. Leikillisesti joukko-osastostamme 
sanottiin, että se on "Pieni polkupyörillä liikkuva joukko, jonka tehtä-
vänä on tehdä komentajastaan eversti".

Luutnantti Väättänen palveli tuolloin kouluttajana Reservialiupseeri-
koulussa ja koulun johtaja majuri Olli Engström oli näytösharjoitus-
ten johtajana. Väättäsen tehtävänä oli useimmiten johtaa jääkärikär-
jen hyökkäysharjoitusta. Johdossani oli jääkärijoukkue ja sille vahven-
nuksena kevyt kranaatiheitinjoukkue sekä sinkoryhmä.

Ennen näytöstä toteutetttiin koulutus- ja harjoitteluvaihe. Johdossani 
ollut jääkäkärikärki kiersi polkupyörineen ja krh-joukkueen trakto-
reilla Saharan lentokenttää. "Kohtasi vihollisen", jalkautui, hyökkäsi 
ja krh sekä singot antoivat tulitukea. Tätä tehtiin äksiisinä ja taisinpa 
jossain vaiheessa nähdä harjoituksista untakin.

Tammikuussa 1971 puolustusvoimien vieraana oli Neuvostoliiton 
puolustusministeri marsalkka A. Gretshko. UudJp järjesti vieraalle 
esitettävän näytösharjoituksen. Santahaminan Kupu-tukikohdassa 
vieras sai valita paikalla olleesta komppaniasta ryhmän, joka suorit-
taisi ryhmä puolustuksessa taisteluammunnan. Tauluosasto esitteli 
marsalkalle ehjät taulut ja ampumasuorituksen jälkeen tuotiin taulut 
marsalkan tarkastettavaksi. Jokaisessa taulussa oli osumia, osan olles-
sa lähes seulaksi ammuttuina.

Ampumanäytökseen liittyivät myös jääkärikärjen hyökkäys, jota krh 
ja singot tulivat. Marsalkka Gretshko ja muut vieraat olivat vakuuttu-
neita näkemästään. Venäläisvieraat näkivät, että suomalaiset sotilaat 
olivat valmiit puolustamaan maataan. Sotiemme tarkka-ampuja Simo 
Häyhällä oli seuraajansa ja uskon, että myös tänään suomalaiset hy-
vin koulutetut, ampumataitoiset reserviläiset pystyvät vastaavanlai-
seen sotilasnäytökseen.

Venäläisvieraiden lisäksi joukko-osastomme esitti sotilasharjoituksi-
aan myös muille vieraille. Reservialiupseerikoulun oppilaille näytös-
harjoitukset olivat haastavia, mutta puolustusvoimat pystyi hyvin va-
kuuttavasti esittelemään vierailleen oman toimintakykynsä.

Kolumni

Sotilasnäytöksiä

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys
Syksyn 2017 kuukausiesitelmät
17.10.2017 Vesa Määttä Mitä syksyllä 1917 oikein tapahtui?
21.11.2017 Martti Häikiö Svinhufvud ja Mäntsälän kapina
18.12.2017   Pekka SärkiöPapisto viime sodissa ja 
  nyky-puolustusvoimissa (huom. päivä)

Luennot pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10, 
Helsinki. Ne alkavat kello 17.00, ovat avoimia, eivätkä edellytä yhdis-
tyksen jäsenyyttä tai ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

www.aksperinne.fi

RESUL:n maastokilpailu 
Padasjoella
Teksti: Seppo Kuokkanen ja Esko 

Jussila, kuvat Esko Jussila

Padasjoen reserviläiset ja reser-
viupseerit järjestivät yhdessä Päi-
jät-Rastin kanssa Reserviläisten 
maastokilpailun lauantaina 19. elo-
kuuta Padasjoen harjoitusalueella. 
Kilpailukeskuksena toimi riistan-
hoitoyhdistyksen maja.
 Kilpailussa lajeina olivat kar-
tanluku, suunnistus ja ammunta. 
Tulokseen vaikuttaa suorituksen 
aika, johon lisätään sakkoaikaa 
suorituksen perusteella. Sakkoai-
ka lasketaan sen mukaan, kuinka 
monta pistettä tai milliä suoritus 
uupuu täydellisestä suorituksesta. 
Täydellisellä ammunnalla, suunnis-
tuksella ja kartanluvulla sakkoaikaa 
ei saa, vaan tulos on suorituksiin 
kulunut aika. Jos suunnistuksessa 
ei leimaa jokaista rastipistettä, tu-
loksena on hylkäys.
 Kilpailu alkoi poikkeukselli-
sesti ammunnalla joka suoritettiin 
viiden kilpailijan ryhmissä ilman 
juoksuosuutta.
 Ammunnan jälkeen kilpailijat 
kuljetettiin pienoisbussilla kartan-
lukutehtävään. Tehtävänä oli mer-
kitä karttaan ohuen putken läpi 
näkyvä kohde. Kilpailijan pitää siis 
arvioida etäisyyttä ja sijaintia. Jo-
kaisesta virhemillistä sakotetaan 
kilpailijaa lisäämällä 15 sekuntia 
suoritusaikaan. Radalla oli viisi teh-
tävää joista kukaan ei selvinnyt vir-
heittä, mutta vanhin kilpailija Esko 
Ranta H80 sarjassa selvitti radan 
ainoastaan 1 mm:n virheellä.
 Kartanlukutehtävän jälkeen oli 
taas pienoisbussikuljetus suunnis-
tuksen alkuun. Radat olivat 3 ja 5 
kilometrin pituisia ja maali oli kil-
pailukeskuksessa. Suunnistusmaas-
to oli vaativaa ja samalla alueella on 
järjestetty aikaisemmin myös Ju-
kolan viesti. Suunnistuksen aikana 
alkoi mukavasti sadella, joten olo-
suhteisiinkin saatiin vaihtelua.  
 Suunnistuksen maali oli aivan 
kilpailukeskuksen tuntumassa ja 
maaliin tultuaan olivat kilpailijat 
urakkansa tehneet ja saattoivat 
vaihtaa kuivat vaatteet päällensä ja 
aloittaa kahvilatiloissa palauttelun 
munkkikahvien merkeissä. 
 Samaan aikaan tulospalvelussa 
tarkistettiin suorituksia ja loppuai-
koja. Pienen tovin jälkeen lopulliset 
tulokset olivatkin selvillä. Kilpai-
luun osallistui yhteensä 32 kilpaili-
jaa, Helsingin piireistä menestyivät 
Jori Arrakoski ja Seppo Kuokka-
nen. Kuokkanen voitti oman sar-
jansa, ja Arrakoski oli lyhyemmän 
suunnistusradan nopein.

RUK 126
Kutsu 50-vuotisjuhlaan Haminaan 12.04.2018. Juhla järjestään  RUK:n tiloissa. RUK tarjoaa mahdollisuuden myös yöpymiseen 
juhlan jälkeen.  50-vuotisjuhlaan ilmoittaudutaan yhdysmiesten lähettämien kutsukirjeiden osoittamalla tavalla. Jos joku jää 
ilman kutsukirjettä, pyydämme ottamaan yhteyttä  juhlan järjestelytoimikuntaan:

Bo Forsskåhl, bo.forsskahl@kolumbus.fi 0405059439
Ragnar Lilius, ragnar.lilius@gmail.com, 0401973843
Ossi Kervinen, ossi.kervinen@saunalahti.fi 0400605762
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Majuri Marko Maaluoto

Helsingin varuskunnan 

komendantti 2008-2013

3. osa: Kaartin kaupunki ja 
ympäristö

Kaartin kasarmi
 Katajanokalle valmistuneen 
Merikasarmin jälkeen Helsingin 
toinen suuri Engelin suunnittele-
ma kasarmi on Kaartinkaupungissa 
Kaartin kasarmi. Nykyisen Kasar-
mitorin laidalla oleva päärakennus 
valmistui osittain jo vuonna 1822 ja 
siihen muutti tässä vaiheessa n. 60 
sotilaan osasto Helsingin opetuspa-
taljoonasta. Kaksi vuotta myöhem-
min päärakennus kokonaisuudessa 
oli valmis ja Fabianinkadun varteen 
rakennettu miehistökasarmi myös, 
joten loputkin pataljoonan sotilaat 
pääsivät muuttamaan kasarmille. 
Tässä joukossa oli mukana vuonna 
1819 perustettu opetuspataljoonan 
soittokunta ja tämän perinteitä 
jatkava Kaartin soittokunta täyttää 
kahden vuoden kuluttua 200 vuot-
ta ollen Suomen vanhin soittokun-
ta.
 Helsingin opetuspataljoona 
kutsuttiin vuonna 1829 Pietarin 
lähelle Krasnoje Seloon Venäjän 
keisarillisen armeijan kaartin jouk-
kojen kesäleirille. Keisari Nikolai 
I oli itse seuraamassa suomalaisia 
harjoituksissa ja oli tyytyväinen nä-
kemäänsä. Pataljoona sai keisarilta 
nuoren kaartin arvon ja se oli tästä 
eteenpäin Henkivartioväen Suo-
men tarkk’ampujapataljoona, myö-
hempinä vuosikymmeninä nimi 
tosin muuttui hieman useaan ker-
taan. Puhekielessä ja asiakirjoissa 
joukko tunnettiin Suomen Kaartina 
ja keisarilta saamansa arvon myötä 
sen kasarmia ryhdyttiin kutsumaan 
Kaartin kasarmiksi.
 Kaikkien muiden Helsingin 
kasarmialueiden tapaan Kaartin 
kasarmia täydennettiin uudisra-
kennuksin. Vuonna 1847 valmistui 
Kasarmikadun puolelle peiliku-
vana identtinen miehistökasarmi 
Fabianinkadun puoleisen kasarmi-
rakennuksen kanssa. Tämä raken-
nus perustui Engelin alkuperäisiin 
suunnitelmiin, mutta Ernst Lohr-
man oli hieman muuttanut niitä 
mieleisekseen. Kasarmialueen ete-
läosiin valmistui vuonna 1881 mm. 
aliupseerikasarmi ja leipomo, nämä 

punatiilisiset rakennukset ovat 
edelleenkin jäljellä ja 1910-luvulla 
rakennettiin vielä ainakin yksi ka-
sarmi Fabianinkadun eteläpäähän.
 Symmetrisesti kasarmiraken-
nusten keskellä on vuonna 1881 
keisarin päätöksellä pystytetty 
Gornij Dubnjakin taistelussa 1877 
kaatuneiden Suomen kaartin so-
tilaiden muistomerkki, vastaava 
muistomerkki löytyy Bulgariasta 
Plevenin läheltä Gornij Dubnjakis-
ta. Tässä taistelussa osoitetusta ur-
hoollisuudesta keisari Aleksanteri 
II antoi Suomen kaartille vanhan 
kaartin arvon, joka oli joukolle suu-
rin mahdollinen kunnianosoitus. 
Suomen kaartia voisi kutsua silloi-
sen sotaväkemme valmiusjoukoksi, 
sillä se osallistui historiansa aikana 
neljään sotaan useiden muiden Ve-
näjän armeijan joukkojen kanssa. 
Tosin joissain tapauksissa patal-
joona ei päässyt sotatoimialueelle 
asti, koska kulkutaudit olivat ve-
rottaneet joukon vahvuutta mer-
kittävästi ja se oli jätetty selustaan 
sairastamaan.
 Suomen kaarti lakkautettiin 
viimeisenä suomalaisena joukkona 
vuonna 1905 ja tämän jälkeen ve-
näläiset joukot isännöivät Kaartin 
kasarmia vuoteen 1918 asti. Esimer-
kiksi vuonna 1917 siellä oli Jalkavä-
kirykmenttien 428 ja 509 esikunnat 
ja yhteensä yhdeksän komppaniaa. 
Ensimmäisen maailmansodan aika-
na kasarmialueelle majoittui 1 500–
2 000 venäläissotilasta. Näiden jäl-
keen siellä oli hetken punakaartilai-
sia ja myös saksalaisia. Suomalaiset 
joukot olivat viimeksi mainittujen 
kanssa kasarmilla hetken myös sa-
maan aikaan.
 Helmikuun 1944 ilmapommi-
tuksissa päärakennus ja Fabianin-
kadun puoleinen miehistö-kasarmi 
vaurioituivat. Päärakennus korjat-
tiin ja Fabianinkadun kasarmi sekä 
eräitä muita rakennuksia purettiin 
läheltä Kaartin maneesia 1950-lu-
vun puolesta välistä alkaen. Itse-
näisyyden alusta vuoteen 1959 asti 
Suomen kaartin perinteiden vaalija 
Suomen Valkoinen Kaarti, Helsin-
gin Varuskuntapataljoona, Helsin-
gin Vartiopataljoona ja Kaartin Pa-
taljoona olivat sijoitettuna Kaartin 
kasarmille. Tämän jälkeen kortte-
liin ryhdyttiin keskittämään puo-
lustusministeriön ja Pääesikunnan 
toimintoja. Nykyään puolustusvoi-
mat ei hallinnoi enää koko kasar-
mialuetta.

Kaartin maneesi
 Kaartin kasarmirakennusten 
eteläpuolelle valmistui vuonna 
Kaartin maneesi. Tämä oli vuosi-
kymmeniä Helsingin suurin tai yksi 
suurimmista hallimaista rakennuk-
sista, jonka johdosta siellä järjestet-
tiin monenlaisia tapahtumia kuten 
juhlia, messuja, paraateja ja ratsas-
tuskilpailuja. Alun perin Kaartin 
maneesi kuului Helsingin kaupun-
gille, mutta se siirtyi Puolustusvoi-
mille maanvaihtojen myötä vuon-
na 1927. Maneesiin rakennettiin 
1950-luvun taitteessa kaksi välita-
soa ja se toimi Puolustusvoimien 
ajoneuvojen ohella myös Rajavar-
tiolaitoksen sekä Helsingin poliisi-
laitoksen autotallina. 
 Kaartin maneesi on ollut tyh-
jillään pari vuotta, mutta siihen on 
suunniteltu mm. Sotamuseota ja 
muitakin ehdotuksia on ollut tiedo-
tusvälineissä esillä. Nykyisen ma-
neesin itäpuolella oli vanha manee-
si, se purettiin 1870-luvulla ja nyt 
sen paikalla on koulu. Jatkettaessa 
Kaartin maneesilta Kasarmikatua 
etelään tullaan Kirurgisen sairaa-
lan jälkeen notkelmaan, joka oli 
Klinkowströmin puutarha ja siellä 
sijaitsi 1830-1880 –luvuilla Suomen 
kaartin ampumarata. Täällä lähis-
töllä Neitsytpolun ja Pietarinkadun 
kulmassa oli myös vuonna 1904 
valmistunut asuintalo laivaston up-
seereille.
 Tähtitorninmäkeä ja sotavä-
keä yhdistää ainakin kaksi asiaa. 
Tähtitorninmäen Observatorio 
on Engelin suunnittelema, kuten 
vaikkapa sieltä näkyvä Kaartin ka-
sarmin vanhin rakennus. Toinen 
yhdistävä tekijä liittyy päivittäisen 
aikamerkin antamiseen. Vuodesta 
1868 alkaen tasan kello 12 Tähti-
tornin lipputangosta pudotettiin 
musta lippu, jota on sanottu myös 
hatuksi ja samalla hetkellä Kataja-
nokalta ammuttiin tykillä laukaus 
puolen päivän merkiksi. Aikamerk-
kiä annettiin viime sotiimme asti. 
Tähtitorninmäen juuressa lähellä 
Kaivopuistoa on vuonna 1859 val-
mistut Roomalaiskatolinen kirkko. 
Se toimi varuskunnan alaisena, 
koska erityisesti Venäjän armei-
jassa palvelevissa puolalaisissa oli 
paljon roomalaiskatolisia. Heitä oli 
1800-luvun jälkimmäisellä puolis-
kolla enimmillään lähes 2.000.

Kaartin lasaretti
 Kaartin lasaretti ei sijaitse 
Kaartinkaupungissa vaan Kampis-
sa, mutta koska sen historia liittyy 
olennaisesti Suomen kaartiin, esi-
tellään se tässä. Nykyisten lasaretti-
rakennusten paikalla oli ollut aiem-
minkin sairaala, mutta se tuhoutui 
tulipalossa vuonna 1822. Kaartin 
lasaretin vanhimmat rakennukset 
ovat Engelin suunnittelemia vuo-
delta 1827 ja ne sijaitsevat Lönn-
rothinkadun varrella. Laajennuksia 
tehtiin vielä 1881 ja 1884, joiden 
myötä esimerkiksi Kalevankadun 
varteen valmistui punatiilinen vuo-
deosasto. Kaartin lasaretti toimi 
erityisesti Suomen kaartin sairaa-
lana. Helsingissä oli lisäksi artik-
kelisarjan 1. osassa mainittu Venä-
läinen sotilassairaala, mutta lisäksi 
jokaisella kasarmialueella oli oma 
sairastupansa. Suomen itsenäistyt-
tyä Kaartin lasaretin rakennuksiin 
sijoitettiin Sotilassairaala I eli Tilk-
ka. Tämä toimi siinä vuoteen 1936 
asti, kunnes muutti Huopalahteen 
uuteen sotilassairaalarakennuk-
seen. Sittemmin rakennuksissa on 
toiminut mm. Valtion Teknillisen 
Tutkimuslaitoksen laboratorio, 
Teknillinen Korkeakoulu ja Tur-
vatekniikan keskus. Engelin suun-
nittelemassa 1835 valmistuneessa 
leivintuvassa toimii lasten päiväko-
ti. Tämä rakennuskokonaisuus on 
säilynyt Venäläisen sotilassairaa-
lan ohella ainakin ulkoisesti hyvin 
eheänä ja alkuperäisessä muodos-
saan. Kaartin lasaretin henkilö-

kunnalla oli lisäksi Kalevankadulla 
vuonna 1873 valmistunut asuntola.

Ohranantalo, Spalernaja 
ja Smolna
 Korkeavuorenkatu 21:een 1888 
valmistuneen rakennuksen alkupe-
räinen nimi oli Fernanderin talo. 
Venäjän valtio osti sen 1900-luvun 
alussa ja siitä tuli santarmien (tur-
vallisuuspoliisin) päämaja sekä Ve-
näjän valtiollisen poliisin Ohranan 
Suomen päämaja, siinä oli myös 
jonkin verran asuntoja upseereille 
ja santarmeille. Sortovuosina 1899-
1905 ja 1908-1917 moni suomalai-
nen päätyi Siperiaan vankeuteen 
juuri Ohranantalon kautta. Vapa-
ussodan aikana talo oli punakaar-
tilaisten hallinnassa, mutta tämän 
jälkeen se oli Puolustusvoimien 
ja Rajavartiolaitoksen käytössä 
2010-luvun alkupuolelle asti. Par-
haillaan rakennusta peruskorjataan 
alkuperäiskäyttöön eli asuintaloksi.
 Suojelupoliin hallintorakennus 
on osoitteessa Ratakatu 12. Se pää-
tyi Venäjän valtion haltuun vuonna 
1901 ja siitä tehtiin upseerien sekä 
santarmien asuintalo. Varsinkin 
santarmit olivat tuttu näky heidän 
liikkuessaan Ratakadun ja Korkea-
vuorenkadun väliä. Kaupunkilaiset 
antoivat sille kutsumanimen Spa-
lernaja venäläisen tutkintavankilan 
mukaan. Suomen itsenäistyttyä 
tämäkin rakennus siirtyi Suomen 
valtion haltuun, se toimi aluksi 
asuintalona, mutta vuodesta 1921 
alkaen se on toiminut Etsivän kes-
kuspoliisin, Valtiollisen poliisin ja 
viimeisimpänä Suojelupoliisin hal-
lintorakennuksena.
 Kolmas venäläisperäisen ni-
men omaava rakennus on Smolna 
Eteläesplanadin ja Fabia-ninkadun 
kulmassa. Tämä Engelin suunnit-
telema rakennus valmistui 1824 
sotaväen ylitarkastajan virka-asun-
noksi. Vuosina 1827-1837 se oli 
Keisarillisen yliopiston käytössä, 
mutta sitten se luovutettiin ken-
raalikuvernöörin virka-asunnoksi 
ja heidän käytössään se oli vuo-
teen 1917 asti. Kenraalikuvernööri 
oli kaikkien Suomeen sijoitettujen 
keisarillisen armeijan joukkojen 
ylipäällikkö. Poikkeuksena tähän 
oli Suomen kaarti, joka kuului 
Henkivartioväkeen ja sillä oli oma 
johtonsa. Smolna-nimen raken-
nus sai vuonna 1918, jolloin se oli 
punakaartilaisten hallussa. Nimen 
esikuva tuli Pietarissa sijaitsevasta 
Smolna-instituutista ja josta Vla-

Helsingin varuskunnan venäläiset sotilasrakennukset 1808-1918 – 
autonomian aikana sotaväelle rakennetut ja hankitut rakennukset

Vanha maneesi kuvattuna vuonna 1867, taustalla näkyvät nykyinen 
puolustusministeriö ja Pääesikunta, Fabianinkadun varrella on nykyisen 
C-rakennuksen tieltä purettu kasarmi ja pihan keskellä on keskuspaviljongin 
paikalla ollut artellirakennus

Kaartin maneesi ja 1900-luvun alussa rakennettu kasarmirakennus kuvat-
tuna 1961 muutama vuosi ennen nykyisen D-rakennuksen rakentamista

Kaartin kasarmin päärakennus ja Suomen kaartin sotilaita Kasarmitorilla 
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dimir Iljits Leninin johti Venäjän 
vallankumousta. Myöhemmin val-
tionhoitaja Carl Gustav Emil Man-
nerheim asui Helsingin Smolnassa 
ja se on toiminut myös pääminis-
terin virka-asuntona, mutta pisim-
pään se on ollut valtioneuvoston 
juhlahuoneistona. Vuosina 2013-
2014 Smolnan edessä järjestettiin 
Tasavallan presidentin valtiovierai-
den ja virallisten vieraiden vastaan-
ottoseremoniat, koska Tasavallan 
presidentin linna oli peruskorjatta-
vana.
 Helsinkiläisistä suomalaisis-
ta joukoista tunnetuin oli Suo-
men Kaarti ja se oli kaupungissa 
myös pisimpään vuosina 1822-
1905. Vähemmälle huomiolle 
jäänyt Meriekipaasi Merikasar-
milla oli varuskunnan joukkona 
vuodet 1830-1880 ja Uudenmaan 
Tarkk’ampujapataljoona Kruunun-
haassa vuosina 1881-1901. Muista 
suomalaisista helsinkiläisjoukoista 
voisi vielä mainita Krenatööritark
k’ampujapataljoonan, joka oli Hel-
singissä mm. Krimin sodan aikana 
1853-1856. Vuonna 1917 itsenäis-
tymisemme kynnyksellä ainakin 
seuraavat venäläiset joukot olivat 
sijoitettuna Helsinkiin niin ka-
sarmeihin kuin muihin armeijalle 
hankittuihin rakennuksiin:
•	 1 . 	 L innoitustyk istör yk-
mentti, 1. Suomenmaalainen 
Tarkk’ampujatykistöosasto ja tykis-
tön reserviosasto
•	 114.	 Novgorodin	 rykmentti	 ja	
115. Viazman rykmentti
•	 128.	 Jalkaväkidivisioona,	 428.	
Jalkaväkirykmentti,509. Gzatskin 
jääkärirykmentti (joidenkin lähtei-
den mukaan jalkaväkirykmentti) ja 
510. (Volhovin) jääkärirykmentti
•	 Erillinen	 Orenburgin	 kasak-
kaosasto, 3. Kubanin kasakkaryk-
mentti ja 3. Jekatenorodin kasakka-
rykmentti
•	 Sotilaskomitea

 Vain pienen matkan päässä 
Smolnasta osoitteessa Eteläespla-
nadi 10 sijaitsi 1910-luvulla muuta-
man vuoden ajan Venäjän laivaston 
matruusikerho. Venäjän vallanku-
mouksen aikana siinä toimi mat-
ruusien anarkistiklubin ruokala. 
Sodan jälkeen rakennuksessa toi-
mi hetken Suomen sotaministeriö. 
Tämä rakennus tunnetaan Apollon 
talona ja se jäi Tarton rauhansopi-
muksen perusteella vuonna 1920 
Neuvostoliitolle, mutta Suomen 
valtio osti sen 1934 ja tämän jäl-
keen se on toiminut Alkon pää-
konttorina ja sitten Oikeusministe-
riön hallintorakennuksena.

Alueen sotilaallinen 
nimistö ja Suomen kaartiin 
liittyviä paikkoja
 Kaartinkaupungissa sotilaal-
linen historia tulee vähintäänkin 
yhtä selkeästi esille kuin Katajano-
kalla, sillä nimi Kaartinkaupunki 
on tuttu varmasti lähes kaikille hel-
sinkiläisille. Muita täällä suunnalla 
olevia sotaväkeen liittyviä nimiä 
ovat Fabianinkatu, Jääkärinkatu, 
Kaartinkuja, Kapteeninkatu, Ka-
sarmikatu, Kasarmitori, Pursimie-
henkatu ja Tarkk’ampujankatu. 
Alueella toimineen ampumara-
dan aluetta kutsuttiin myös joskus 
Kaartinpuistoksi, Kaartin puutar-
haksi tai Kaartin rekooliksi. Edellä 
mainittujen ja Kampissa sijaitsevan 
Kaartin lasaretin lisäksi on vielä 
ainakin yksi hyvin tunnettu Kaar-
ti –etuliitteinen paikkaa ja se on 
Kaartin hautausmaa Hietaniemen 
hautausmaan vanhalla.

Lähteet: Helsingin kaupungin ar-
kisto, Kansallisarkisto, Helsinkiä 
käsittelevä kirjallisuus ja eräistä 
kohteista laaditut rakennushistori-
alliset selvitykset.

Kuvat, kartat ja piirustukset: Hel-
singin kaupungin arkisto, Helsin-
gin kaupungin museo, Kansallisar-
kisto, Museovirasto, Puolustusvoi-
mat, Sotamuseo, Työväen arkisto ja 
kirjoittaja.

Kenraalikuvernöörin virka-asunto kuvattuna 1900-luvun alussa

Lääkintähenkilöstöä Kaartin lasaretin sisäpihalla 1890-luvulla

Ohranantalo todennäköisesti 1900-luvun alkupuolella

Ratakatu 12 ”Spalernaja” 1910-luvulla

Kaartinkapteenin 
univormu M1882
Viimeinen suomalaisjoukkojen 
käyttämä Venäjän keisarillisen ar-
meijan univormu otettiin käyttöön 
vuonna 1882. Puku-uudistuksen 
taustalla oli slaavilaisuuden koros-
taminen eli panslavismi ja pukuun 
otettiin mallia venäläisestä talon-
poikaisvaatetuksesta. Tyyliltään se 
on selvästi edeltäjiään yksinker-
taisempi, vaikka samoja piirteitä 
löytyykin erityisesti kauluk-sen, 
epolettien ja hihojen koristeista. 
Univormun vaaleansiniset koris-
teet kertovat puvun olevan suo-
malaisten joukkojen ja mm. hiha-
koristeiden napeissa on Venäjän 
keisarillisen vaakunan keskellä 
Suomen leijona. Puku on tehty ver-
kakankaasta, alun perin se oli mus-
tanvihreää, mutta myöhemmin 
oli myös käytössä täysin mustasta 
kankaasta tehtyjä. Suo-men Kaarti 
käytti ympäri vuoden mustaa tur-
kislakkia eli sapkaa, jonka lakki-
merkkinä oli Venäjän keisarillisen 
armeijan kokardin ohella Andre-
aksen tähti. Miehistön, aliupseeri-
en ja upseerien vöiden ulkonäkö ja 
materiaali vaihteli nahkan ja puno-
tun kankaan välillä. Muilla suoma-
laisjoukoilla pukuun liittyvät yksi-
tyiskohdat käytettyjen kankaiden 
värien tai esimer-kiksi päähineiden 
osalta vaihtelivat.

Kuvissa on kaartinkapteenin uni-
vormun replika, joka on valmistet-
tu täysin alkuperäisten kaavojen 
mukaan ja mahdollisimman alku-
peräisiä vastaavilla materiaaleilla. 
Puvun kangas on esimerkiksi ny-
kyään merivoimien arvomerkkipo-
leteissa käytettyä mustaa verkakan-
gasta. Kuvan univormusta puuttuu 
vielä upseerivyö ja päähine, jotka 
nekin on tämän kirjoittamisen jäl-
keen saatu tai tilattu. 

Artikkelin kirjoittajan mitoilla 
olevan univormun teki Turussa 
Krinoletti Oy:n Tytti Helles, joka 
on kokenut erilaisten historiallisten 
pukujen ompelija. Kuvissa puku 
edestä, jossa näkyy hyvin takin etu-
osan leikkaukset, sivukuva näyttää 
puvun koristeita.
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Panssarilaiva Ilmarisen 
paljastustilaisuus
Teksti ja kuvat: Ossi Ikonen

Viherkallion koulun oppilaat ovat 
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 
rakentaneet Panssarilaiva Ilmarisen 
pienoismallin. Projektin etenemis-
tä on seurattu Helsingin Reservin 
Sanomien digilehdessä osoitteessa 
www.reservinsanomat.fi.
 Laivan pienoismalli paljastet-
tiin 12.9., päivää ennen kuin laivan 
traagisesta uppoamisesta tuli kulu-
neeksi 76 vuotta. Pienoismalli on 
kaksimetrinen, ja sen rakentami-
seen osallistui 120 oppilasta. Kou-
lulaiset rakensivat pienoismallia 
reilun vuoden ajan taito- ja taideai-
neiden oppitunneilla. Laiva raken-
nettiin yhteistyönä koko koulun eri 
luokkien voimin kierrätysmateri-
aaleista. Ilmarisen uudelleenraken-
taminen kunnioittaa Suomen sata-
vuotisjuhlaa, sotiemme veteraaneja 
ja sodissa kaatuneiden uhrauksia. 
Pienoismalli on vuoden 1941 aseis-
tuksessa ja maalauksessa.
 Paljastustilaisuudessa puhuivat 
koulun rehtori ja idean isä Mikko 
Leppänen Espoo-Kauniainen Re-
serviupseereista, Ilmarisen vete-
raani Lauri Pätäri (97) sekä meri-
voimien ja Panssarilaivojen perin-
neyhdistyksen edustajat.
 Panssarilaiva Ilmarinen ja sen 
sisaralus Väinämöinen rakennettiin 
vuonna 1931, ja ne olivat Suomen 
laivaston kaikkien aikojen suurim-
mat alukset. Ilmarinen upposi ajet-
tuaan merimiinaan Utön edustalla 
13.9.1941. Tuolloin 271 merisotilas-
ta hukkui. Sisaralus Väinämöinen 
luovutettiin Neuvostoliitolle sotien 
jälkeen.

Ilmarisen veteraani Lauri Pätäri kertoo aluksesta.

Valmis pienoismalli on 2-metrinen ja suurin tunnettu Ilmarisen pienoismalli.

Kutsu Maanpuolustusnaisten illallistanssiaisiin 14.10.

Tervetuloa juhlistamaan 100-vuotiasta Suomea Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piirin illallistanssiaisiin lauantaina 14.10.2017 klo 19.00 
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasaliin Santahaminaan.

Illan ohjelmassa on
• Tervetulosanat - kamarineuvos Kaarina Suonperä
• Sävelterveiset Suomi-neidolle - oopperalaulaja Antti A. Pesonen ja pianisti Elina Viitaila
• Liiton ja Piirin tervehdys - puheenjohtaja Satu Virtanen
• Juhlaillallinen
• Musiikkia - Helsingin Konservatorion yhtye
• Puhe naiselle - Kadettikoulun oppilaskunnan edustaja
• Tanssia Kaartin soittokunnan varusmiesbändin säestyksellä

Tule ja ota puolisosi ja/tai ystäväsi mukaan. Illalliskortin hinta on 70 euroa/henkilö. Ohjelman lisäksi illalliskorttiin sisältyy juhlaillallinen alku-
maljoineen. Muut juomat ovat maksullisia.

Maanpuolustuskorkeakoulu sijaitsee sotilasalueella Santahaminassa. Ilmoita kulkulupaa varten jokaisesta juhlijasta: nimi, syntymäaika ja kan-
sallisuus. Ilmoita samalla erityisruokavaliot.

Illalliskorttiin sisältyy myös linja-autokuljetus Helsingin keskustasta, Mikonkadun tilausajopysäkiltä, klo 18.00 juhlapaikalle Santahaminaan. 
Tilaisuuden jälkeen klo 23.30 ja 24.00 linja-autot kuljettavat juhlavieraat takaisin keskustaan. Ilmoita myös käytättekö tätä yhteiskuljetusta 
Santahaminaan ja/tai takaisin Helsingin keskustaan.
Juhlan pukukoodi: tumma puku

Maanpuolustusnaiset voivat tilata illalliskortteja omalle lähipiirilleen 10.9.2017 asti, minkä jälkeen myymme illalliskortteja myös muille maan-
puolustusjärjestöille 25.9.2017 asti. Illalliskortit pitää maksaa 30.9.2017 mennessä. Lisätietoja juhlatoimikunnalta: mnl.helsinginpiiri@gmail.com 

Lämpimästi tervetuloa!

Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piiri ry 
Juhlatoimikunta

Suomen-poikien 
Perinneyhdistyksen kesäretki

Teksti ja kuvat: Harri Lundelin

Talvi‐ ja jatkosodissa Suomi sai 
apua ulkomaalaisilta vapaaehtoi-
silta, heistä virolaisia oli 3 350. Vi-
rolaiset tahtoivat taistella Suomen 
vapauden ja Viron kunnian puo-
lesta, mutta myös saada sotilaskou-
lutusta oman isänmaansa vapaus-
taistelua varten. Helmikuussa 1944 
heistä perustettiin oma joukko‐
osasto, JR 200.
 Monipuolisen koulutukseen 
kuului mm. RUK:n kurssi, jolta 
valmistui 149 vänrikkiä. Rykmentti 
osallistui Kannaksen suurhyökkä-
yksen torjuntataisteluihin antaen 
merkittävän tuen Suomelle.
 He palasivat syksyllä 1944 jat-
kamaan oman isänmaan puolusta-
mista Viron puolelle. Sodan pää-

tyttyä heitä odotti kova kohtalo 
kaikkien saadessa pitkät, 10 – 30 v., 
vankeus‐ ja työleirirangaistukset. 
Vasta Stalinin kuoltua he pääsivät 
kotiin perustamaan omia perheitä 
ja Viron uudelleen itsenäistyttyä 
1991 voidaan katsoa heidän sotansa 
päättyneen miehittäjän poistuessa 
maasta.
 Veteraaneista on vielä elossa 
n. 60 miestä, joiden keski‐ikä on 
yli 93 vuotta. Perinneyhdistyksen 
jäsenet koostuvat veteraaneista, 
omaisista ja asian harrastajista. 
Suomen ja Viron yhdistyksen yh-
teinen kesäretki tehtiin Suomi 100 
– teemalla heinäkuussa. Kohteina 
olivat Helsingissä Malmin sankari-
hauta, Lopella marskin maja, Au-
lanko, Parolassa Panssarimuseo ja 
Riihimäellä Suomen Lasimuseo.

Kesäretki alkoi Malmilla tervehdyskäynnillä Suomen-poikien muistomerkillä. 
Kuvassa veteraanit Lembit Kaselaan (vas.), Edgar Sinisalu ja Jaanus Jahilo.

Marskin majan buffet maistui myös veteraaneille, Lembit Kaselaan (vas.), 
Jaanus Jahilo ja Edgar Sinisalu.

Suomen-poikien Perinneyhdistysten retkeläiset Malmilla virolaisten kaatu-
neiden muistomerkillä.
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Nijmegenin / 4Daagse -marssi 2017

Teksti ja kuvat: Joel Sjögren

Tässä lehdessä julkaistaan marssi-
reportaasin tiivistelmä. Täyspitkä 
versio julkaistaan Helsingin Reser-
vin Sanomien digilehdessä, joka il-
mestyy 20.10.
 Ihmiset aina jaksavat kysyä 
minulta miksi palaan Nijmege-
niin. Kärsimykseen, tuhotakseni 
jalkojani arvokkaalla kesälomavii-
kolla, nukkuakseni keskimäärin 
3 h / marssiyö, kävelläkseni 10-14 
kg selässä. Vastaus on yksinkertai-
nen. Tunne siitä kun kaikki käyvät 
läpi saman matkan, ja se sparraus 
ja tuki, minkä voit antaa sille, joka 
on kaatunut ojaan väsymyksestä, 
annat hänelle suolatabletin ja seu-
raavana päivänä hän antaa sinulle 
oman rykmentin tunnuksen kiitok-
seksi.
 Ystäväni alil res Alexander Gyl-
lenbergin, 23, kanssa oli sovittu, 
että käveltäisiin yhdessä ainakin 
puolet marssista. Leirielämä Heu-
mensoordilla on suomalaisesta nä-
kökulmasta mielenkiintoista. En-
sinnäkin kansalaisuuksia on reilusti 
yli 30 ja niistä tietenkin suurimman 
osan ovat ammattisotilaita ja ikä-
haarukka keskimäärin noin 15 – 60. 
Suomalaisena saa aina selittää mi-
ten asevelvollisuusjärjestelmämme 
toimii. Kulmakarvat nousevat aina 
kun heille selviää, ettemme ole am-
mattilaisia vaan reserviläisiä. Siinä 
saa aina kommentin ”..vai niin, oli-
sipa meilläkin tuontapainen järjes-
telmä”. 
 17.7. Päivä ennen marssia kaikki 
valmistelevat itseään marssia var-
ten omalla tavallaan. Yhdet juovat 
vettä, toiset syövät itsensä täyteen 
rasvaa ja hiilihydraatteja ja kolman-
net teippaavat jalkapohjansa sai-
raalassa ennen marssia tai lähtevät 
Nijmegeniin keskustaan viihteelle. 
Alexanderin kanssa päätettiin teh-
dä kaikkea muuta paitsi viimeksi 
mainittua.
– Marssia edeltävänä iltana kaikki 
valmistautuivat tulevaa koettele-
musta varten, reput pakattiin ja 

punnittiin, vesipullot ja juomarakot 
täytettiin, varpaankynnet leikattiin 
ja jalat teipattiin. Unenpäästä oli 
vaikeaa saada kiinni mutta tunnel-
ma oli hyvä, sanoo Gyllenberg.
 18.7. Herätys klo 03:00, lähtö 
klo 0430. Leirissä soi aina herätyk-
seksi marssin nimikkobiisi ”The 
Instant Reliefs - Wake Up”, jota 
marssijana opit joko vihaamaan tai 
rakastamaan. Sää vaikutti olevan 
puolellamme, koska oli luvattu en-
simmäiselle päivälle vain 26 astetta. 
Palatessamme oli vielä hyvä fiilis. 
Päivä oli mennyt oudon nopeasti 
eikä jaloissa vielä tuntunut pahalta. 
43,5 km.
 19.7. Herätys klo 03:00, lähtö 
klo 0430. Toinen päivä on yleensä 
vaikein kaikille. Minäkin nousin 
hyvin hitaasti sängystä eikä ruoka 
maistunut yhtään. Aamulla ennen 
marssia on kuitenkin äärettömän 
tärkeää syödä. Edessä oli päivä mo-
nilla pienillä kylillä, tehdasalueilla 
ja joenpenkoilla mutta myös ääret-
tömän hienoilla klassisilla maise-
milla. Taakse jäi tänään 37,5 km.
 20.7. Herätys klo 03:00, läh-
tö klo 0430. Pari minuuttia ennen 
kuin herätyskellon olisi pitänyt 
soida, koko huoneemme herää sa-

lamaan ja pari minuuttia sen jäl-
keen koko taivas kaatuu niskamme 
päälle. Kolmas päivä yhtäjaksoisine 
sateineen oli helpoin päivä koko 
marssin aikana. Uskallan sanoa, 
että kukaan meistä pohjoismaalai-
sista marssijoista ei ole koskaan ko-
kenut näin virkistävää marssipäivää 
Alankomaissa. 
 Kolmas päivä on yleensä erikoi-
nen myös siksi, että sitä kutsutaan 
7 kukkulan päiväksi. Kukkulat ovat 
noin 100-200 m korkuisia mut-
ta ne antavat vaihtelua muuten 
klassiseen hienoon hollantilaiseen 
maisemaan. Yhden kukkulan pääl-
lä (Groesbeek) on yksi pysäyttä-
vimmistä paikoista koko marssin 
aikana, nimittäin kanadalainen 
hautausmaa johon on haudattu yli 
3800 sotilasta, jotka kaatuivat yh-
den päivän aikana syyskuussa 1944 
Operation Market Gardenissa. 
Pysähdyimme siellä hiljaiselle het-
kelle, kuten moni muukin. Tuntui 
melkein rikollisen helpolta tulla 
maaliin sinä päivänä. Taakse jäi 40 
km.
 21.7. Herätys klo 02:00, lähtö 
klo 0330. Jos on pärjännyt kolman-
nen päivän läpi tietää pärjäävänsä 
koko marssin läpi. Jos keskeyttää 

viimeisenä päivänä, sen tekee ihan 
pätevistä syistä. Varsinainen maali 
on Nijmegenin lähiössä Charle-
magnessa isolla kentällä. Viimeiset 
ruokatäydennykset annetaan tar-
vitseville ennen lopullista ”maalia” 
eli Nijmegenin keskustaan johtava 
Via Gladiola, joka on noin 3 km 
pitkä.  Siinä kohtaa et kuule omia 
ajatuksiasi, vaan katu (joka on ver-
rattavaissa Mannerheimintiehen) 

on täyttynyt nuorista, vanhoista, 
pariskunnista, juhlavieraista ja 
juhlivasta kansasta. Vitsailen Ale-
xanderille, että ”nyt tiedän miltä 
tuntui vapauttaa Hollanti” ja nau-
ran. Minä ainakin hyvin onnellise-
na ja 4,2kg laihempana. Neljännen 
päivän saldo kilometreissä oli 45 
matkaa + 4km Via Galdiolaa. Ensi 
vuonna taas. 

Suomen Rauhanturvaajaliitto on säännöllisesti koonnut joukkueen tapahtu-
maan, ja edusti hyvin tänäkin vuonna. 

Via Gladiola, joka on viimeinen suora, joka johtaa sisään Nijmegenin kaupun-
kiin on täynnä ihmisiä jotka ovat tuleet juhlimaan marssitapahtumaa. 

INFO
- Nijmegenin marssi järjestettiin 101:n kerran ja oli alun perin marssi joka haluttiin 
mitata Alankomaiden armeijan marssikuntoa vuodesta vuoteen. Myöhemmin siviilit sai 
tulla mukaan ja marssi on nykyään varmuudella Euroopan suurin marssitapathuma. 
”4Daagse:n” yhteydessä karnevaaliviikko tekee kaupungista 500 000 asukkaan kaupungin, 
kun asukasmäärä tavallisesti on noin 300 000.
- 4Daagse (Nijmegenin marssi) ei ole marssi mihin kannattaa tulla kokeilemaan kun-
toaan tai kestävyyttään harjoittelematta. Monille 160 – 180km on pisin matka mitä melkein 
yhtäjaksoisesti kävelee koko reserviläisuransa aikana, ja moni unohtaa huoltaa itseään 
pitkien (+40km) marssien jälkeen, joka saattaa tehdä keholle pitkäkestoisempaa hallaa. 
Kuka tahansa pystyy suorittamaan marssia, muttei harjoittelematta tai valmistautumatta.
- Marssille voi ilmoittautua järjestön sivujen kautta (www.4daagse.nl), jokaisen 
vuoden maaliskuusta lähtien. Osallistumismaksu vaihtelee saapumiserän mukaan noin 
260–360 e. Itse marssi pidetään aika heinäkuun kolmantena viikkona. 

Kurssin 249 vänrikkiammunnat

Teksti: Ossi Ikonen

Kuva: Tomi Alajoki

 Reserviupseerikurssi 249 kotiu-
tui juhannuksen alla 2017. Talvella, 
reserviupseerikurssin vielä kestä-
essä, oli kurssi osallistunut RUL-
info-oppitunnille, jolla suurin osa 
oli täyttänyt liiton jäsenlomakkeen. 
Helsingin seudulla asuvista lähes 
sata täytti lomakkeen ja liittyi näin 
johonkin Helsingin piirin kerhoon.
 Piiri järjesti tuoreille vänrikeille 
ja aliluutnanteille tutustumisam-
munnat Töölössä 30.8. Aiheena oli 
pistooliammunnat ja tiivis tietopa-
ketti reserviupseeritoiminnasta. Jo 
paikalle saavuttaessa nähtiin monta 
iloista jälleennäkemistä, sillä suurin 
osa osallistujista ei ollut tavannut 
toisiaan kotiutumisen tai RU-kurs-
sin päättymisen jälkeen. Kuulu-
misten vaihdon lisäksi illan antina 
oli selon saaminen siitä, miten hie-
noon juttuun oli kurssin aikana tul-
lut liityttyä. 
 Ammunnan jälkeen piirin 
nuorten upseerien toimikunnan 
edustajat kertoivat uusille vänri-
keille, mitä mahdollisuuksia reser-

viupseeritoiminta tarjoaa ja miten 
pääsee mukaan kerhojen toimin-
taan, ammuntoihin, koulutukseen 
ynnä muuhun omaa osaamista ke-
hittävään toimintaan. Tavoitteena 
on luoda nuoren reserviupseerin 
urapolku, joka madaltaa kynnystä 
osallistua toimintaan heti kotiutu-
misen jälkeen.

 Tilaisuus oli onnistunut, osal-
listujia oli toistakymmentä. Näin 
siitäkin huolimatta, että tilaisuus 
pidettiin pian kotiutumisen jälkeen 
ja yliopistojen orientaatioviikolla. 
Vänrikkiammunnat tullaan jär-
jestämään jatkossakin aina uuden 
kurssin kotiutuessa. 

Kurssin 249 vänrikit ammunnoissa.

Reserviupseeripiirin joulusauna
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu joulusauna lämpiää taas Spjutsundin piirimajalla 
9.12.2017. Majalla saunojia odottaa jälleen makeat löylyt, maittava ruoka ja mainio seura. 

Hinta 20 e (sisältää myös em. kuljetukset) veloitetaan osallistujilta bussissa. Ennakkoilmoit-
tautumiset piirin toimistolle: jarjesto@hrup.fi tai 045 862 4648.

Ilmoittautumisaika päättyy 7.12., minkä jälkeen ilmoitamme varapaikoille päässeille mukaan 
mahtumisesta. Edellisvuosien suuresta kiinnostuksesta johtuen osallistujien määrä joudu-
taan jälleen rajaamaan 4 henkilöön/kerho. Linja-autokuljetus majalle lähtee Töölöntorilta la 
9.12. klo 10.00, ja paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen klo 15.00.

Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja valmistautumaan jouluun hyvässä seurassa!
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Ampumatoimintaa

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

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA  SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 3.10.2017   ti 26.9.2017
ti 17.10.2017                                            ti 10.10.2017
ti 31.10.2017                                           ti 24.10.2017

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

Kilpailuaika radalla on klo 17.00 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min en-
nen kilpailun alkua. Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija. 
Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikkalaput.
Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjajakoa: H - H50 - H60 - H70 – H75 – H80 - D - D50.
Joukkuekilpailu vain mestaruuskilpailuissa.

Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen 
sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat 
kilpailutuloksen. Pistetuloksen ollessa tasan määräytyy sijoitus korkeimman osakilpailun 
pistetuloksen, sitten 2. korkeimman jne. mukaan. Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan 
sarjakilpailuun. Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat samalla koulutustilaisuuksia 
niille kiinnostuneille halukkaille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaa-
ehtoisia tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään 
ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. 

MPK:n syksyn ratavuorot 
23.9.2017 Reserviläisase kilpailu   Santahamina
30.9.2017 Toiminnallisen ammunnan harj.vuoro kokeneet Santahamina
30.9.2017 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri) Santahamina
7.10.2017  Perinnekiväärikilpailu   Santahamina
14.10.2017 Toiminnallisen ammunnan harj.uoro aloittelijat Santahamina
21.10.2017 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli) Santahamina
21.10.2017 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri) Santahamina
11.11.2017  Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli) Santahamina
25.11.2017 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (kivääri) Santahamina
2.12.2017  Toiminnallisen ammunnan harj.vuoro aloittelijat Santahamina
9.12.2017  Ammunnan harrastaminen tutuksi naisille Santahamina
23.12.2017 Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (pistooli) Santahamina

Ilmoittaudu vuoroille: www.mpk.fi

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi

MPK:n kursseja (ilmoittaudu osoitteessa www.mpk.fi)

Tukikurssi    22.9.2017 - 24.9.2017
Kyberturvallisuuden erikoiskurssi  22.9.2017 - 24.9.2017
MAAKK cooper- ja lihaskuntotesti  22.9.2017
Nuorten reserviläisten päivä   23.9.2017
Reserviläisasekilpailu   23.9.2017
Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 2  23.9.2017 - 25.9.2017
Lähitaistelun perusteet, Kylmät aseet  30.9.2017
Reserviläisjohtaja 1, II / 2017   30.9.2017 - 29.10.2017
Meripuolustus tutuksi   30.9.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro kokeneille 
ampujille (kivääri ja pistooli)   30.9.2017
Rata-ammunnan harjoitteluvuoro PA1 ja PA2 (kivääri) 30.9.2017
Kriisitilannekurssi II    6.10.2017 - 8.10.2017
MAAKK cooper- ja lihaskuntotesti  6.10.2017
Perinnekiväärikilpailu   7.10.2017
Protokolla ja tapatieto II   7.10.2017
Sotaveteraanien tapaaminen   9.10.2017
Gymnasiernas säkerhetskurs 2017  13.10.2017 - 15.10.2017
Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro 
harrastusta aloitteleville (kivääri)  14.10.2017
Johto- ja tukikurssi    20.10.2017 - 22.10.2017
Kansainvälinen yhteistoiminta 2   20.10.2017 - 22.10.2017
Radioasema    20.10.2017 - 22.10.2017
Johtamiskouluttajien jatkokoulutustilaisuus  21.10.2017
Kenttäsähkö    21.10.2017
Koulutuksen perusteet 1/2   21.10.2017 - 22.10.2017
Lähitaistelukurssi, peruskurssi   21.10.2017 - 22.10.2017
Tilannekuvajärjestelmän käyttö (Johla-kurssi) 22.10.2017
VKY kouluttajien KICK-OFF koulutus  27.10.2017 - 29.10.2017
Lukiolaisen turvakurssin tukikurssi Syksy 2017 27.10.2017 - 29.10.2017
Maastovaellus II    29.10.2017
Johtokurssi    3.11.2017
OSINT     3.11.2017 - 5.11.2017
Kouluttajakurssi 2017   4.11.2017 - 5.11.2017
Ursus 2017 - marchen/marssi   11.11.2017 - 12.11.2017
Esikuntatyöskentelyn Workshop   11.11.2017
Maatilojen varautuminen - Uusimaa  11.11.2017
Propagandakurssi    11.11.2017 - 12.11.2017
Varastokurssi, Tuusulan koulutuspaikka  11.11.2017
Veteraaniperinteen kurssi 1   14.11.2017
Johto- ja tukikurssi    17.11.2017 - 19.11.2017
TRA jatkokurssi    17.11.2017 - 19.11.2017
Metro VSS kalliosuojan johtokurssi  18.11.2017
Varautuminen häiriötilanteisiin kaupungissa  18.11.2017
Koulutuksen perusteet 2/2   18.11.2017 - 19.11.2017
Veteraaniperinteen kurssi 2   21.11.2017
JOJÄ kouluttajapankki   23.11.2017
Kyber-peruskurssi (17S)   25.11.2017 - 26.11.2017
Tolvajärven ampumakilpailu   16.12.2017

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä

Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyy 1.10.2017.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun 2018 saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00

Saliin pääsee katutasosta Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulmasta. Oven 
pielessä on ovikello radalle. 

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

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

Lisätiedot: Seppo Laitakari 
050-4626780. 

Reserviläisten ampumaturva

Vakuutuksen saa tilattua mm. netistä: www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus. 

Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan vakuutuskauden alussa tai sen jälkeen maksettaes-
sa maksupäivänä klo 24.00 ja on voimassa vakuutuskauden loppuun. 

Ampumaturva maksaa 25 euroa.

Vakuutus vaaditaan Töölön radalla.

Muista  
jäsen-
maksu!
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Päivitä jäsenrekisteriin 
sähköpostiosoitteesi

Lähetä nimesi ja 
sähköpostiosoitteesi 
osoitteeseen 
reservinsanomat@hrup.fi

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

NIJMEGEN 2018

Nijmegenissä, Hollannissa järjestetään vuosittain maailman suurin marssitapahtuma: Vierdaagse.
Heinäkuun puolivälissä marssittava tapahtuma on järjestetty jo 101 kertaa, ja osallistujia on nykyisin vuosittain yli 
40 000. Vuonna 2018 marssi järjestetään 17.-20.7.2018.

Tapahtumassa on sotilaille oma sarja. Vuosittain mukana on tuhansia sotilaita yli 30 eri maasta joukkueena tai 
yksilöinä. Sotilaat majoittuvat yhteiseen sotilasleiriin ’Kamp Heumensoordiin’, joka tuottaa sotilaiden tarvitsemat 
palvelut.

Vierdaagse-marssi on vaativa: peräkkäisiä marssipäiviä on neljä, jokaisena päivänä ollaan liikkeellä aamuvarhai-
sesta iltapäivään (viimeistään klo 17 oltava perillä). Marssialusta on asfaltti ja kilometrejä tulee päivittäin 40-50. 
Alle 50-vuotiailla marssijoilla on mukana kuljetettavien nesteiden lisäksi vähintään 10 kg painava kantolaite. Mars-
sille osallistuminen edellyttää pitkäkestoiseen ja jatkuvaan lajiharjoitteluun sitoutumista.

Suomesta on ollut sotilasmarssijoita jo 25 vuotta, niin reserviläisiä kuin puolustusvoimien ammattilaisiakin. Huip-
puvuosina suomalaissotilaiden määrä on lähennellyt sataa, mutta viime vuosina määrä on jäänyt
pienemmäksi.

Heinäkuussa 2018 lähtee Suomesta mukaan ensimmäistä kertaa virallinen delegaatio. Suomen kontingentin 
muodostavat RESUL:n(RUL, RES, SRTL, MPKL) ja SOTUL:n jäsenjärjestöjen edustajista kootut joukkueet ja yksilöinä 
etenevät marssijat. Liitot tekevät yhteistyötä tämän tavoitteen eteen.

Joukkueet kootaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sivuilla aukeavilla Marssikursseilla. Kurssit aukeavat 15.10, 
ja ne löytyvät MPK:n Savo-Karjalan ja Lounais-Suomen maanpuolustuspiirien alta.  Pidä kiirettä, koska kurssien 
ilmoittautuminen sulkeutuu jo 30.11.

Lisätietoja tapahtumasta saat 2018 infovastaavalta Joel Sjögreniltä: joel.r.sjogren@gmail.com , 0503509826

Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat

Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 10 km 
lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkko-
lan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys 
ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan! Lisätiedot 
Juha Matikainen, juha_matikainen@suomi24.fi.
 
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan sählyä joka sunnuntai kello 19.30–
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 kirjau-
tumaan sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan tar-
vitset oman mailan ja urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa: jyri.vilamo@
gmail.com.
 
Nitrojumpat pidetään perjantaisin klo 18-19:30 Töölöntorinkatu 2:ssa. Pai-
kalla on pukuhuone ja suihku. Lisätiedot Seppo Kulonen, 0400 387 547.

Senioriupseerien kerhon syysretki avec 28.9.2017
Tuusula ja erityisesti Tuusulan Rantatien alue oli jo 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä  Suomen eturivin kulttuurivaikuttajien asuinaluetta.
Senioriupseerien kerho järjestää syysretken avec 28.9.2017. Retki suuntautuu Tuusulaan ja retken teema on ”Kulttuuria ja sotahistoriaa Tuusulanjärven maisemissa”. Retken kohteina ovat Ilmatorjuntamuseo Hyrylässä, Tuusulan rantatiellä sijaitse-
vat Lottamuseo ja  Halosenniemen taidemuseo. 

Lähtö retkelle tapahtuu Mannerheimin ratsastajapatsaalta Helsingistä klo 8.00 aamulla ja paluu samaan paikkaan n. klo 16. Retken päivämäärä 28.9. kannattaa jo varata kalentereihin. 
Tiedossa on mielenkiintoinen retki Tuusulanjärven kulttuurimaisemiin.

Retken käyntikohteet:
Ilmatorjuntamuseo
Ilmatorjuntamuseo on sotahistoriallinen aselajimuseo. Se avattiin yleisölle Hyrylässä kesällä 1969. Museossa esitellään Suomen ilmatorjunnan koko kehityskaari vuodesta 1925 aina nykypäivään. Museo käsittää kaksi suurta näyttelyhallia, palvelu-
keskuksen, 1700-luvulta olevan sotilasvirkatalon, ns. Kapteenin puustellin ja laajan ulkonäyttelyalueen.

Lottamuseo
Tuusulassa Rantatiellä Syvärannan tilalla sijaitsevan Lottamuseon tehtävänä on kertoa jälkipolville Lotta Svärd -järjestön monipuolisesta ja arvokkaasta työstä Suomen itsenäisyyden hyväksi rauhan ja sodan aikana. Museon päänäyttely  Lotan Tari-
na – Vaadi aina enin itseltäsi on elämyksellinen ja koskettava näyttely, jonka lähtökohtana ovat lottien henkilökohtaiset kokemukset.  

 Halosenniemi
Taidemaalari Pekka Halosen vuonna 1902 valmistunut kansallisromanttinen ateljeekoti Halosenniemi sijaitsee Tuusulanjärven rannalla. Alkuperäiseen asuunsa entisöity Halosenniemi toimii taidemuseona, joka kertoo Pekka Halosen taiteesta, hänen 
elämäntyöstään ja ystävistään, jotka loivat maineikkaan Tuusulan Rantatien taiteilijayhteisön. 

Ravintola Kerho
Ravintola Kerho toimii rakennuksessa, joka oli Hyrylän varuskunnan upseerikerho 1970-luvun alusta Hyrylän varuskunnan lakkauttamiseen saakka vuoteen 2005.

Retken hinta on 50 e / henkilö sisältäen kuljetuksen, sisäänpääsyn ja opastuksen kohteissa sekä lounaan ravintola Kerhossa. Maksu suoritetaan käteisellä bussissa.
Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle, sähköposti skulmala48@gmail.com  tai puhelimitse 040-5869252 syyskuun 25. päivään mennessä.
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SENIORIUPSEERIT

8.9. Senioriupseerien kerho 
järjestää syysretken avec 
28.9.2017. Retki suuntautuu 
Tuusulaan ja retken teema on 
”Kulttuuria ja sotahistoriaa Tuu-
sulanjärven maisemissa”. Retken 
kohteina ovat Ilmatorjuntamuseo 
Hyrylässä, Tuusulan rantatiellä 
sijaitsevat Lottamuseo ja  Halo-
senniemen taidemuseo. Retken 
ohjelma ilmoittautumisohjeineen 
tämän lehden sisäsivuilla.

26.10. Syysseminaari Kataja-
nokan Kasinolla: ’Reserviupseerit 
johtajina sodan ja rauhan aikana’. 
Seminaarin ohjelma ilmoittau-
tumisohjeineen tämän lehden 
sisäsivuilla.

16.11. Syyskokous Katajano-
kan Kasinolla kello 17.00 alkaen. 
Kokousesitelmä, jonka aihe on 
toistaiseksi avoin, alkaa kello 
18.00

KANTA-HELSINKI

Syyskokous: Yhdistyksen syyskoko-
us järjestetään maanantaina 20.11. 
klo 17 Katajanokan kasinon Kari-
mo-salissa osoitteessa Laivastokatu 
1, 00160 HKI. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat, mm. 
valitaan hallitus vuodelle 2018. Ko-
kouksen jälkeen klo 18 alkaen kom-
modori (evp) Sakari Martimo Puo-
lustusministeriöstä pitää esitelmän 
ajankohtaisesta aiheesta "Suomi ja 
arktinen turvallisuus".
 Ampumatoiminta: Yhdistyksen 
sisäratavuorot jatkuvat parittomien 
viikkojen keskiviikkoisin klo 17-19 
Töölön radalla.  Ratavuorolle pyy-
detään ilmoittautumaan ennakkoon 
yhdistyksen ampumaupseereille 
(ampumaupseerit@khru.net).
 Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
Jussi Kangaspunta (puheenjohta-
ja@khru.net, 0503756772), sihteeri 
Heikki Hynynen (heikki.hynynen@
aalto.fi). www.khru.net.

mUNKKIVUORI

 Hallitus toivottaa kaikille jä-
senille hyvää alkavaa syyskautta. 
Tulevan syksyn toiminta painot-
tuu perinteisesti ammuntaan.
 Munkkivuoren Reserviupsee-
rit ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään keskiviikkona 
15.11.2017 kello 18 alkaen talo-
yhtiön kokoustiloissa, Ulvilantie 

29/1 A, pihanpuolella. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokoonnutaan ulko-ovelle.
 Piirin ammunnoista Santaha-
minassa on tietoja Reservin Sa-
nomien muissa ilmoituksissa. 
Seppälän ampumapäivät: koko 
päivän vuoroja 7.10. 28.10. ja 18.11
Voi ampua pistoolilla, kiväärillä 
sekä haulikolla. Eväät ja makkarat 
mukaan ja nähdään radalla.
 Urheilutalon .22 ammunnat ja 
Töölön pistooliammunnat alkavat 
lokakuussa. Tarkemmat tiedot il-
moitetaan myöhemmin. Jos et ole 
sähköpostilistalla, ilmoita sähkö-
postiosoitteesi: mauri.routio@sci.
fi

TIKKURILA
 

Syksyn ensimmäinen reser-
viupseeri-ilta pidetään 28.9.2017 
klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” 
Vantaan Hiekkaharjussa Urhei-
lutie 6:ssa C-porras vanhassa 
talossa. Esitelmän pitää majuri 
Kimmo Pispa Pääesikunnan 
johtamisjärjestelmäosastolta, 
aiheena ”Puolustusvoimat osana 
yhteiskunnan kyberturvalli-
suutta”. Hallitus kokoontuu klo 
17.30 alkaen.

Lokakuun reserviupseeri-ilta 
pidetään 19.10.2017 (Huom. aika) 
klo19.00 alkaen ”Karjatalolla” 
Vantaan Hiekkaharjussa Urhei-
lutie 6:ssa C-porras vanhassa 
talossa. Esitelmän pitää Sakari 
Hannula ja aiheena on Metro-
VSS. Hallitus kokoontuu klo 
17.30 alkaen.

Syyskokous 30.11.2017 klo 
19.00 alkaen ja sen jälkeen reser-
viupseeri-ilta ”Karjatalolla” Van-
taan Hiekkaharjussa Urheilutie 
6:ssa C-porras vanhassa talossa. 
Esitelmä on kokouksen jälkeen. 
Syyskokouksessa käsitellään 
sääntöjen 11. pykälän mukaiset 
asiat eli mm. vahvistetaan vuoden 
2018 toimintasuunnitelma, jäsen-
maksun suuruus ja talousarvio 
sekä valitaan yhdistyksen hallitus 
vuodelle 2018. Esitelmä on koko-
uksen jälkeen. Jäsenet runsaslu-
kuisesti paikalle. Kahvitarjoilu!

Hallitus kokoontuu klo 17.30 
alkaen.

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

Suomen Sotaveteraaniliiton 
60-vuotispäivään liittyen on per-
jantaina 29.9. klo 11.00 hartaus-
hetki ja seppeleenlaskutilaisuus 
Pyhän Laurin kirkon sankariris-
tillä.

VETRES-toimikunta järjestää 
perinteisen isänmaallista, soti-
lasaiheista ja sota-ajan musiikkia 
sisältävän tapahtuman nimellä 
”Sinivalkoista musiikkia” lauan-

taina 21.10. klo 15.00 Viertolan 
koululla Tikkurilassa, Liljatie 2.

 Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net 

Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.00- 21.30 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla.

3.10.2017 on tarkkuussarja 20 
ls kilpailu alkaen klo 19.00

7.11.2017 on pienoiskivääri 20 
ls makuu

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

 

TööLö
 

 Kerhon syyskokous:
Kerhon syyskokous pidetään ra-
vintola Kaartissa (Pohjoinen Hes-
periankatu 33 A) keskiviikkona 
25.10.2017 klo 18.00 alkaen. 
 Alkusyksyn kuulumisia:
Kerhon golf-mestaruuskisat jär-
jestettiin 16.8.2017. Mestari tälle 
vuodelle on Matti Salonen. Viime 
vuoden mestari Raimo Kaattari 
tuli toiseksi.
 TRUPSin perinteiset keila-
mestaruuskilpailut järjestetään 
Talin keilahallissa perjantaina 
27.10.2017 klo 14.00. Kyseessä on 
kolmen sarjan kilpailu tasoituk-
sin. Kerho maksaa ratamaksut ja 
tarjoaa osanottajille kahvit kisan 
jälkeen. Ilmoittautumiset Jyrki 
Ratialle, puh. 040-5829127, sp. 
jymaratia@gmail.com, 24.10.2017 
mennessä".
 Ammunta:
Ratavuorot pistooliradalla ovat 
käynnissä normaalisti joka toinen 
tiistai klo 19.00 alkaen parillisina 
viikkoina. Ensikertalaisilta toi-
votaan ennakkoilmoittautumista 
kerhon sähköpostiin paria päivää 
ennen. 
 Kerhomme yhteystiedot: too-
lonreserviupseerit@gmail.com 
Facebook: Töölön Reserviupsee-
rit 
 Oikein miellyttävää syksyn 
jatkoa ja tavataan kerhon toimin-
nassa!

ITä-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 AMMUNTA
Sisärata-ammunnat jatkuvat il-
ma-aseiden osalta alkaen 6.9.2017 
klo 17.00.  Ammunnat ovat paril-
lisina viikkoina.
 Pistooliammunnat HRUP:n 
ampumaradalla Töölössä jatkuvat 
parittomien viikkojen torstaina 
klo 19.00. Tarkemmat saapumis-
ohjeet radalle saat osoitteesta ih-
rury@gmail.com . 
 Muu toiminta
Suomen Sotaveteraaniliiton 
60-vuotisjuhlapäivää vietetään 
29.9. osana Suomi 100-juhlali-
suuksia. Liitto osallistuu päivään 
laskemalla tuolloin kaikille san-
karihautausmaille seppeleen klo 
11.00. Yhdistyksemme osallistuu 
tilaisuuteen Kulosaaressa Lepo-
saaren sankarihautausmaalla. Jos 
olet kiinnostunut osallistumaan 
voit ilmoittautua osoitteessa ih-
rury@gmail.com

Saunailta HRUP:n majalla Spjut-
sundissa 5.10. klo 17 alkaen. Tar-
joamme iltapalan, ilmoittaudu 
sähköpostitse osoitteeseen ih-
rury@gmail.com. Mahdollisuus 
myös yhteiskuljetukseen tarvitse-
ville.
 IHRU ry:n sääntömäräinen 
syyskokous pidetään keskiviikko-
na 8.11. kello 18 alkaen Tukikoh-
dassa osoitteessa Puotilantie 1 D. 
Kokouksen alussa esitelmätilai-
suus ja kahvitarjoilu.
 YHTEYSTIETOJA
Pj. Toni Selin tonih.selin@gmail.
com , vpj. Jukka Kantokoski p. 
050 332 3687, siht. Juha Iiskola p. 
040 6712 120.
Nettisivut: www.rul.fi/ihru , Fa-
cebook-ryhmä: https://www.face-
book.com/groups/IHRUry

LäNSI-VANTAA

 Toimintakeskuksen uutta si-
säilmettä esiteltiin jäsenille ke 
31.5.2017 klo 18.30 pidetyissä ”tu-
paantuliaisissa”. Paikalla oli run-
saasti jäseniä ja yhteistyökump-
paneita. Toimintakeskuksen uusi 
ilme sai paljon myönteisiä kom-
mentteja.
 Maanpuolustusväen kirkko-
pyhä on sunnuntaina 8.10.2017 
klo 10-11.30 Hämeenkylän kir-
kossa. Saarnaa kenttäpiispa Pekka 
Särkiö. Tilaisuuden jälkeen seu-
rakuntasalissa kirkkokahvit, jotka 
järjestävät Vantaan maanpuolus-
tusnaiset. Kaikki tervetuloa!
 Majatalkoot keskiviikkona 
18.10.2017 klo 17 toimintakeskuk-
sessa. Laitetaan toimintakeskus 
talvikuntoon. 
 LVRU:n sääntömääräinen 
syyskokous toimintakeskukses-
sa keskiviikkona 25.10.2017 klo 
18.30. Sääntömääräiset asiat, mm. 
vahvistetaan talousarvio ja vali-
taan hallitus vuodelle 2018. Ter-
vetuloa päättämään kerhon asi-
oista.
 Töölön pistooliradalla on va-
kio ampumavuoromme paritto-
mien viikkojen maanantaisin klo 
16-19 ja parittomien viikkojen 
lauantaisin klo 14:30-17:00.
 Tikkurilan Urheilutalon ra-
dalla on ampumavuoro perjantai-
sin klo 15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
 Kaikkiin ampumatilaisuuksiin 
ilmoittautumiset Seppo Kulma-
lalle P: 040 586 9252.
 Päästäksenne sähköisen tie-
dotuksemme piiriin, ilmoittakaa 
sähköpostiosoitemuutoksenne 
sähköpostiimme:  lvrury@gmail.
com tai olli.pusa@pusa.fi 
 Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisi-
vujen osoite on www.rul.fi/lansi-
vantaa
 Hallitus

HELSINgfORS SVENSKA 
RESERVOffIcERSKLUbb

 Medlemmarna i Helsing-
fors Svenska Reservofficersklubb 
r.f. kallas till ordinarie höstmö-
te torsdagen den 30.11.2017 kl 
18:00 i Auditoriet, Döbelsgatan 
2 (ingång via Tölötorgatan intill 
Restaurant Sogno). På mötet be-

handlas stadgeenliga ärenden. Ef-
ter höstmötet tar vi oss till Svea-
borg för den traditionella julbas-
tun (kl 20-22) tillsammans med 
Helsingforsnejdens Svenska Re-
servunderofficerare och Nylands 
Brigads Gille.
 HSRK:s medlemmar är även 
inbjudna till Reservofficerssäll-
skapet i Svealands (ROSIS) Offi-
cersbal den 25 november. Närma-
re information har skickats ut per 
epost. 
 Förutom regelbundna skytt-
eturerna i Luolan (udda veckors 
torsdagar kl. 17), finns i höstens 
planer även en skyttetävling 
(“klubbmästerskap”). På idrotts-
sektorn ordnar klubben möjligen 
en eller flera Nijmegen övnings-
marscher, vilket kompletterar 
disktriktets redan aktiva idrotts-
program med t.ex. måndagsmar-
scher i Britas och söndagsinne-
bandy i Norra Haga.
 Ytterligare information gäl-
lande alla ovannämnda punkter 
fås av informationsofficer Chris-
tian Arrhenius (christian@arr-
henius.fi, 050 506 5301).

POHJOIS-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 Suomi 100 – juhlavuosi on 
edennyt aktiivisissa merkeissä ja 
mm. lippujuhlapäivän valtakun-
nallisessa paraatissa 4.6. Pohjois-
Helsingin reserviupseerit olivat 
edustettuina lippulinnassa.
Tulevia tapahtumia
 23.9.2017 klo 14.00 - 16.00 
jousiammuntaa Tapanilan Urhei-
lukeskuksessa (Erätie 3, Bussin 72 
päätepysäkki). Osallistuminen on 
maksutonta. Varustuksena arki-
vaatteet ja ei edellytä aikaisem-
paa kokemusta jousiammunnas-
ta. Lisätiedot: Raimo Korhonen 
p.0400 402 783,  raimo.korho-
nen@iki.fi
 6 - 7.10. ampumaleiri Padasjo-
ella. Yhdistys järjestää leirille pat-
ruunat ja ammunnoissa käytettä-
vät aseet sekä ruokatarjoilun. Ota 
mukaan petivaatteet tai makuu-
pussi. Jokainen osallistuja hoi-
taa itse tarvittavan vakuutuksen. 
Ohjeet vakuutuksen ottamisesta 
alla olevassa ammuntaosiossa. 
Kokoontuminen ja lähtö Malmin 
ABC kylmäasemalta perjantaina 
6.10. klo 16.15, josta myös kimp-
pakyytimahdollisuus.
 12.10. klo 18.00 Vapaussodan 
kierros Haagan – Leppävaaran 
taistelupaikoilla, oppaana Jukka 
Mattila. Tapaaminen Leppävaa-
ran Mormonikirkon pääsisään-
käynnin edessä klo 18.
 Ilmoittautuminen kaikkiin ta-
pahtumiin sihteeri Lauri Kylmä-
lälle: lauri.kylmala@gmail.com
 Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään 21.11.2017 klo 18.00 Mal-
min kirkolla. Kokouksessä mm. 
ensi vuoden toimintasunnitelma 
ja talosuasrvio sekä valitaan halli-
tuksen jäsenet. Kahvitarjoilu. 
 Hallituksen kokous 21.11.2017 
klo 17.00 Malmin kirkolla. 
 Ammunta
Ampumavuorot Töölön luolassa 
jatkuvat parittomina viikkoina, 
joka toinen perjantai klo 16.00 – 
19.00. Et tarvitse omaa pistoolia, 
yhdistykseltä löytyy kalustoa, pat-

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi
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ruunoita voi hankkia omakustan-
nushintaan. Ennen ammuntaa,  
sinulla tulee olla reserviläisen 
ampuma- tai senioriturva etukä-
teen hankittuna. Saat sen Reser-
viläisliitosta puh. 09-40562040 
tai kätevästi reserviläisliiton ko-
tisivulta. Ilmoittautuminen am-
puvavuoroille: Ampumaupseeri 
Jouko Kylmälä, puh. 0400430632.
 Kaikki tapahtumat ja päivi-
tetyt tiedot löytyvät yhdistyksen 
kotisivuilta: https://www.rul.fi/
pohjois-helsinki/toiminta/
  Yhteyshenkilöt
Pj Jarkko Paananen (040-7239641 
/ jarkko.t.paananen@gmail.com)
Sihteeri Lauri Kylmälä (041-
5360310 / lauri.kylmala@gmail.
com) 
Tiedotus Jorma Loimukoski (045-
6090610 / jorma.loimukoski@
gmail.com)
Viestintä Kari Raatikainen (0400-
200566 / ivaloirak@gmail.com)

ESPOO–KAUNIAINEN 
RESERVIUPSEERIT

 Esitelmäilta 10. lokakuuta. 
Prikaatikenraali Mikko Heiska-
nen: Kyberturvallisuus Kaunisten 
kaupungintalolla kello 19.00.
 Syyskokous 7.marraskuuta 
kello 18.30. Kauniaisten kaupun-
gintalolla
 Esitelmäilta  7. marraskuuta 
Prikaatikenraali Jukka Sonninen: 
Puolustusvoimien koulutusuudis-
tus- Kauniaisten kaupungintalolla 
kello 19.00.
 Vuosijuhlaillallinen 24. mar-
raskuuta. Yhdistyksemme järjes-
tää jäsenilleen ja heidän puoli-
soilleen / kumppaneilleen vuosi-
juhlaillallisen ravintola Lagunassa 
Espoossa Kuusiniemi 7, 02710 
Espoo perjantaina 24.11.2017 klo 
19.00. Sitovat ilmoittautumiset 
Kaj Lännenpäälle sähköpostiin 
kaj.lannenpaa@kolumbus.fi tai 
puhelimella 050 - 403 14 66. Il-
moittaudu  viimeistään 10.11.2017 
mennessä. Illalliskortin hinta on 
€ 50,00 / henkilö ruokajuomi-
neen. Se tulee maksaa ilmoittau-
tumisen yhteydessä yhdistyksem-
me tilille FI69 1378 3000 1020 59       
Tervetuloa juhlimaan 100-vuoti-
asta Suomea!

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

 KOKOUS: 
Sääntömääräinen Autokerhon 
vuosikokous 16.10.2017 kello 17:00 
HRUP:n tilassa Döbelninkatu 2.
 TOIMINTAA: 
Autokerho oli mukana Nuku rau-
hassa -tilaisuudessa 18-19.8.2017 
AJHK:n tukena.
 Autokerho osallistuu 23.9.2017 
nuorten reserviläisten koulutus-
päivään omalla koulutusrastillaan.
Automiesten ampumakilpailussa 
Santahaminassa 31.8.2017 pistoo-
liammunnassa Olavi voitti miesten
sarjan ja Marja voitti naisten sar-

jan, tuloksissa näkyi aktiivisen har-
joittelun tulos.

ILmAILUKERHO

SYYSKOKOUS 10.10. KLO 17
Ilmailukerhon sääntömääräinen 

syyskokous pidetään tiistaina 10. 
lokakuuta klo 17 Suomalaisella 
Klubilla. Asialistalla sääntömää-
räiset asiat. Ilta jatkuu kerhoillan 
merkeissä. Tervetuloa.

KERHOILLAT SUOMALAI-
SELLA KLUBILLA

ti 10.10. klo 18 Maanpuolustus-
korkeakoulun Sotataidon laitoksen 
edustaja: Ajankohtaista turvalli-
suuspolitiikasta

ti 14.11. klo 18 Ilmavoimien 
Esikunnan edustaja: Ajankohtaista 
ilmavoimista. Kerhoilta samalla 
yhteiskokoontuminen Lentosota-
koulun killan kanssa

ti 12.12. (alustava) Perinteinen 
joululounas Helsingin Suoma-
laisella Klubilla (huom! paikka 
muuttunut). Ilmoittautumisohjeet 
ja hintatiedot syksyn verkkoleh-
dissä ja sähköpostitiedotuksessa. 
Lounaan jälkeen kabinetissa 
halukkaille Valto Ottovaisen kuva-
kertomus Etelämantereelta ja Falk-
landinsaarilta.

Ellei ilmoituksessa toisin mai-
nita tilaisuudet pidetään Helsingin 
Suomalaisella Klubilla, osoite Kan-
sakoulunkuja 3 Helsinki. Tämän 
johdosta miespuoliset osallistujat 
noudattavat Klubin pukukoodia, 
joka on solmio ja pikkutakki.

AMMUNTAVUORO
Pistooliammuntavuoromme jat-

kuvat parittomina viikkoina tiistai-
sin Helsingin Reserviupseeripiirin 
sisäradalla Töölössä. Lisätietoja 
saat aseupseerilta.

JÄSENASIAT
Ilmailukerhon verkkosivuilta 

löydät mm. kuukausiesitelmien 
aiheet ja puhujat: https://www.rul.
fi/ilmailukerho  

Tiedotamme tapahtumista 
myös sähköpostitse. Mikäli haluat 
tiedotusta sähköpostilla ilmoita 
sähköpostiosoite sihteeri/jäsen-
vastaava Juha-Matti Lauriolle  
jmlaurio(at)gmail.com

JääKäRIKERHO
 

  Jääkärikerhon sääntö-
määräinen SYYSKOKOUS on 
tiistaina 31.10. klo 18:00 alkaen 
HRUP:n 4. kerroksen neuvottelu-
tiloissa osoitteessa Döbelninkatu 
2. Jääkärikerhon HALLITUS ko-
koontuu tuntia ennen syyskokous-
ta eli klo 17:00 alkaen. Syyskokouk-
sen jälkeen noin klo 19 siirrymme 
yhdessä Pioneeriosaston kanssa 
kuuntelemaan ESITELMÄÄ audi-
torioon. Esitelmän aiheena on ”Ke-
miallinen sodankäynti ja suojau-
tuminen” ja sen pitää Matti Kuula 
Verifinistä.
 Kerhon seuraava AMPUMA-
VUORO pistoolilla on ti 26.9.klo 
17-19 Töölön sisäampumaradalla. 
Tulemalla mukaan pääset harjoit-
telemaan pistoolilla ampumista, 
vaikka et omista omaa asetta. Va-
kituisilla harrastajilla tulee olla 
ampumaturvavakuutus, josta on 
ohjeet RUL:n sivuilla. Ampuma-

vuorolle osallistujien tulee ilmoit-
tautua viimeistään päivää ennen 
eli ma 25.9. Jorma Nisulalle, jor-
ma.nisula(at)kolumbus.fi tai puh. 
0400 453709.
 Kerho-/saunaillat jatkuvat Kil-
tasaunalla Santahaminassa. Seu-
raavat kerhoillat ovat tiistaina 
3.10., 7.11. ja 5.12. klo 16:30 alkaen.
 Yhteystiedot: pj. Jorma Nisula 
puh 0400 453 709, jorma.nisula(at)
kolumbus.fi ja siht. Yrjö Saula-
mo puh. 050 344 5635, hannele.
saulamo(at) elisanet.fi

RESERVImERIUPSEERIT

 Hyvää Suomen ja kerhomme 
juhlavuotta.  
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 13.11 alkaen 
klo 18 Apteekkien Eläkekassan ti-
loissa osoitteessa Kalevankatu 13 
Helsinki. 
 Meritoiminnassa purjehdus-
kausi on käynnissä ja m/s Lavan-
saaren torstaiset viikkoharjoitukset 
jatkuvat. Nyt syksyllä mahdollista 
harjoitella navigointia pimeässä. 
  Haemme lisää aktiiveja mu-
kaan meritoimintaan. Joukossam-
me on erinomaiset mahdollisuudet 
kehittää merenkulullisia taitoja 
mm. optisen- ja tutkanavigoinnin 
parissa sekä harjoitella erilaisia 
hätä-/erityistilanteita varten.  Ky-
selyt: marko_vuorinen (ät) hot-
mail.com. 
  Ammuntojen vakiovuorot jat-
kuvat Töölössä 2017 parittomien 
viikkojen lauantaisin 12:00 - 14:30. 
Muista olla yhteydessä ampu-
maupseeriin vähintään kahta päi-
vää ennen vuoroa, saadaksesi tar-
kemmat ohjeet.
 Tulevia tapahtumia:
22.9 M/S Lavansaaren ajoharjoit-
telukurssi. Ilmoittautuminen MPK 
koulutuskalenterin kautta
6.10 M/S Lavansaaren ajoharjoit-
telukurssi. Ilmoittautuminen MPK 
koulutuskalenterin kautta
17.11 M/S Lavansaaren ajoharjoit-
telukurssi ja siirtoajo telakalle. Il-
moittautuminen MPK koulutuska-
lenterin kautta
13.11 Syyskokous

PIONEERIOSASTO

 Kokouskutsu Pioneeriosaston 
syyskokoukseen:
 Pioneeriosaston syyskokous 
järjestetään tiistaina 31.10.2017 klo 
18 Maanpuolustusjärjestöjen ta-
lossa osoitteessa Döbelninkatu 2. 
Kokouksen aiheina yhdistyksen 
puheenjohtajiston ja hallituksen 
valinta vuodelle 2018 sekä budje-
tin ja toimintasuunnitelman hy-
väksyminen. Kokouksen jälkeen 
perinteinen kokousesitelmä poh-
jakerroksen Auditoriossa. Esitel-
möitsijänä Matti Kuula Verifinistä, 
aiheena Kemiallinen sodankäynti 
ja suojautuminen. Tarjolla iltapa-
laa. Tervetuloa, hallitus kokoontuu 
jo klo 17.
 Ampumavuorot:
Ampumavuorot Töölön luolassa 
jatkuvat vuonna 2017 keskiviikkoi-
sin 19-21:30, seuraavina päivinä: 
4.10., 1.11., 29.11., 27.12. lauantaisin 
9:30-12, seuraavina päivinä: 14.10., 

11.11., 9.12. Erityisesti lauantain 
vuoroilla on ollut hyvin tilaa. Pio-
neeriosasto 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 kuulon-
suojaimet ja suojalasit mukaan, jos 
löytyy. Ilmoittaudu edelliseen il-
taan mennessä ampumaupseereil-
le matti.mahonen (at) pp.inet.fi tai 
tommi.laakkonen (at) porvoo.fi.
 Osasto järjestää perinteisen 
Padasjoen ampumaviikonlopun 
tänä vuonna 17.-19.11. joten varaa 
jo viikonloppu kalenteriisi! 
 Verenluovutus
RUL:n verenluovutushaaste jatkuu. 
Alla ohjeistusta kampanjaan liitty-
en.
NÄYTETÄÄN MUILLE MALLIA!
·    Käy Reserviupseeriliiton (RUL) 
sivuilla lukemassa haaste ja ohjeis-
tus (linkki alla).
·    Kun olet tarkistanut mahdolli-
suutesi luovuttaa verta, etsi itsel-
lesi sopiva aika ja paikka veren-
luovutukseen.
·    Kun menet verenluovutukseen, 
kerro jo ilmoittautumisvaiheessa 
että osallistut RUL:in kampanjaan 
ja käyntisi merkitään VeriRyhmään 
nimeltä ”Pioneeriosasto, Helsingin 
Reserviupseerit (HRU)”.
·    Näin saamme pisteen jokaisesta 
luovutuskerrasta ja ME KIRIMME 
VOITTOON!
https://www.rul.fi/uutiset/veren-
luovutuskampanja-tuntematon-
potilas-haaste/
 Tiedotus
Pioneeriosasto tiedottaa toimin-
nastaan myös sähköpostilla. Jos et 
ole saanut tiedotteita sähköpos-
tiisi, ole yhteydessä sihteeriin niin 
tarkistetaan että yhteystietosi ovat 
ajan tasalla. 
 Pioneeriosaston yleinen Fa-
cebook-ryhmä löytyy hakusanal-
la ”Helsingin Reserviupseerien 
Pioneeriosasto”. Nuorille jäsenille 
muistutuksena, että Pioneeriosas-
ton nuorisojäsenille tarkoitettu Fa-
cebook-ryhmä löytyy hakusanalla 
”Pioneeriosaston Nuoret”
 JÄSENEKSI voit liittyä netissä 
tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteenmuutokset myös netissä.
 Yhteystiedot:
Puheenjohtaja kapt Timo Luk-
karinen, 040 538 9648, timo.
lukkarinenxx(at)luukku.com
Sihteeri, tiedotusupseeri vänr 
Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen (at) gmail.com
Ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040 570 3718, matti.ma-
honen (at) pp.inet.fi
Urheilu-upseeri vänr Jan Falck, 
044 277 9185, jan.falck(at)helsinki.
fi   http://www.rul.fi/pioneeriosas-
to/

RT-KERHO 
JOHTORENgAS

 
 
 AMPUMAVUOROT TÖÖ-
LÖN AMPUMARADALLA
Hyödynnäthän loistavan mahdol-
lisuuden ampumataidon treenaa-
miseen! Kerholla on joka kuukausi 
oma vuoronsa Töölön ampuma-
radalla ja olet myös tervetullut, 
mikäli esim. haluat vain kokeilla 
uutta harrastusta, mutta olet vie-
lä epävarma jatkon suhteen. Kysy 

siis rohkeasti lisätietoja asiasta 
puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.
aalto@iki.fi tai 040 311 3348. Ajan-
kohdat ovat perinteiseen tapaan 
keskiviikkoisin klo 19-21:30, päivä-
määrät 18.10., 15.11. ja 13.12.
 JOHTORENKAAN AMPU-
MALEIRI 1/2017 PADASJOELLA 
27.-29.10.2017
Kerhon perinteinen ampumaleiri 
lähestyy! Ilmoittautumiset viimeis-
tään perjantaina 13.10.2017 MPK:n 
järjestelmän kautta. www.mpk.fi 
-> "Koulutus / Koulutuskalenteri"  
-> Kurssihakuun "Johtorengas" Li-
sätietoja: toni.aalto@iki.fi
 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖ-
MÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
15.11.2017
Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidetään keskiviikkona 
15.11.2017 klo 18:00 alkaen Helsin-
gissä Ravintola Trattoria Sognossa, 
Töölöntorinkatu 2. Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
klo 19:00 on Johtorenkaan ampu-
mavuoro Töölön ampumaradalla, 
jonne olet tervetullut vaikka vain 
kokeilemaan rata-ammuntaa ker-
hon omalla asekalustolla. Ilmoit-
tautumiset kokoukseen ennakkoon 
sähköpostitse osoitteeseen johto-
rengas@gmail.com.
 KERHON VIESTINTÄ JA JÄ-
SENTEN YHTEYSTIEDOT
Kerhon virallisena viestikanavana 
toimii jatkossakin Helsingin Reser-
vin Sanomien tapahtumakalenteri. 
On hyvä huomioida, että osa leh-
den numeroista ilmestyy nykyään 
printtiversion sijaan digilehtenä. 
Aika ajoin kerhon hallitus tiedot-
taa jäsenistöään tapahtumista ja 
vastaavista myös sähköpostilla.
 Varmistathan, että yhteystie-
tosi ovat ajan tasalla, niin vastaa-
notat mm. ilmoitukset Helsingin 
Reservin Sanomien julkaistuista 
digilehdistä, Helsingin Reserviup-
seeripiirin muut tiedotteet kuin 
Johtorenkaan sähköpostitkin! 
Muuttuneet yhteystietosi voit il-
moittaa RUL:n toimistoon (toimis-
to@rul.fi).

VIESTIOSASTO
 

HAEMME KERHOLLEMME TIE-
DOTUSUPSEERIA JA SIHTEE-
RIÄ !
 Kiinnostaisiko kerhomme 
Tiedotusupseerin tai Sihteerin 
tehtävä? Molemmassa tehtävässä 
pääsee aitiopaikalle seuraamaan 
maanpuolustustoimintaa ja se an-
taa hyvän mahdollisuuden päästä 
enemmänkin mukaan yhdistystoi-
mintaan. Tiedotusupseerin tehtä-
viin kuuluu lähinnä jäsenkirjeiden 
ja lehtiin menevien ilmoitusasioi-
den hoitaminen sekä kotisivujem-
me päivittäminen, unohtamatta 
viestinnän ja tiedottamisen kehit-
tämistä. Sihteerin rooli on myös 
keskeinen ja tehtävät vaihtelevia, 
mutta emme tee hommia hampaat 
irvessä, vaan rennolla asenteella : 
) Tule mukaan toimintaan, muka-
vaan porukkaan! Lisätietoja antaa 
Erkka Suopanki (0400 448 204, 
puheenjohtaja@viestiosasto.net).
 PALVELUSAMMUNTA 4 
-KILPAILU VIESTIOSASTO 
VASTAAN PIONEERIOSASTO 
4.10. !
- Kilpailu pidetään keskiviikkona 
4.10. klo 19-21.
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- Kilpailumuotona on Palvelusam-
munta 4 (säännöt: https://resul.fi/
saannot/maastokilpailut/ampuma-
hiihtoviesti/pa4/)
- Kummastakin kerhosta osallistuu 
6 henkilöä.
- Tässäkin tilaisuudessa on käytet-
tävissä kerhon laina-aseet ja pat-
ruunat samalla hinnalla kuin va-
kiovuoroilla (0,20 € / lks).
- Paremmalle kerholle sekä par-
haille yksilöille luvassa mainetta ja 
kunniaa sekä palkintoja.
- Ammuntojen jälkeen tarjoillaan 
pullakahvit Suojeluskuntatalon au-
ditoriossa.
- Ilmoittautuminen 2.10. mennessä 
ampumaupseeri Mikko Leskiselle 
sähköpostitse osoitteeseen ampu-
maupseeri2@viestiosasto.net.
 AMPUMAHARJOITUKSET
Viestiosasto järjestää ampuma-
harjoituksia Töölön radalla pa-
rittomien viikkojen tiistaisin klo 
19:00. Kokoontuminen klo 18.50 
pistooliradan sisäänkäynnin luo-
na. Patruunoista tulee suorittaa 
maksu käteisellä, suosittelemme 
varaamaan mukaan 20 euroa (kus-
tannus riippuu käytetystä laukaus-
määrästä).
 Ilmoittautuminen päivää en-
nen ampumavuoroa ampumavas-
taavillemme. Voit ilmoittautua 
myös netissä: http://doodle.com/
poll/efwnu5mbqnskdsiv. Jos olet 
saapumassa ammuntoihin lyhyellä 
varoitusajalla, esim. alle 3 tuntia, 
ole yhteydessä ampumaupseerei-
hin puhelimitse. Muista myös pe-
rua, jos et pääsekään paikalle!
 Aiempaa kokemusta ei tarvi-
ta, sillä laina-aseet ja ampumaup-
seerit ovat kaikilla vuoroilla juuri 
sinua varten paikalla! Lisätietoa: 
Mikko Leskinen 050 405 5873, am-
pumaupseeri@viestiosasto.net.
 Huomaa myös HRUP:n ampu-
mavuorot Santahaminassa, ilmoit-
tautuminen MPK:n sivuilta www.
mpk.fi/.
 AMPUMAKILPAILU 2017
Kilpailuaika on tänä vuonna 9.5.-
26.9.2017. Kilpailusuoritteita on 
mahdollista tehdä sinä aikana ole-
villa Viestiosaston ampumavuo-
roilla. Kilpailumaksua ei ole, vaan 
kustannukset ovat kuten ampuma-
vuoroilla.
 Kilpailussa ammutaan kym-
menen laukauksen sarja seisoviin 
tauluihin sekä Palvelusammunta 
4 (PA4). Jokaisen vuoron lopussa 
ammutaan kumpaakin suoritetta 
yksi kappale, joiden yhteenlaskettu 
summa kirjataan ylös.
 Lopullisia tuloksia laskettaes-
sa huomioideen jokaisen ampujan 
osalta paras kilpailukerta, jonka 
painoarvo on 90%. Lisäksi laske-
taan ampujien osallistumispro-
sentti kerhon ampumavuoroille 
1.1.-26.9.2017, jolle annetaan lopul-
lisissa tuloksissa painoarvoksi 10%. 
Katso verkkosivuiltamme Ampu-
makilpailun säännöt 2017.
 LIIKUNTAKILPAILU 2017
Liikuntakilpailu on täydessä vauh-
dissa! Tänä vuonna arvomme kaik-
kien yli 100 pistettä keränneiden 
kesken 2 kpl palkintoja. Kunto-
korttiin pääsee osoitteesta www.
resul.fi. 
 KOULUTUSTA JA KURSSEJA
Katso tarjolla olevaa koulutusta 
MPK koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri. Poimin-
toja syksyn kursseista:
- Kyberturvallisuuskurssi 1, Pirkka-
la, 30.9.
- Kyberturvallisuuskurssi 2, Pirk-
kala, 1.10.
- Radioasemakurssi, Santahamina, 

6.-8.10.
- KYYNEL17 Viesti- ja HF-tukiase-
makurssi, Parolannummi, 6.-8.10.  
- Viestikurssi JOHLA/MATI, Pa-
rolannummi, 6.-8.10. 
- Tilannekuvajärjestelmän (JOH-
LA) käyttö, Santahamina 21.10.  
- Varautuminen häiriötilanteisiin 
kaupungissa, Helsinki 18.11.  
- Kyber-peruskurssi, Santahamina, 
25.-26.11.   
 Kevään 2018 viesti-ja JOJÄ-
kurssit tulevat näkyviin MPK:n 
koulutuskalenteriin marraskuussa, 
jota ennen sovitaan kurssien joh-
tajat ja pääkouluttajat. Jos haluat 
mukaan viesti- ja johtamisjärjestel-
mäalan kouluttajaksi, käy ilmoit-
tautumassa kurssille JOJÄ koulut-
tajapankki (nro. 0400 17 12208). 
Kouluttajien tapaaminen pidetään 
23.11.2017.
 TIEDOTUS
Tietoa toiminnastamme ja yh-
teystietomme löytyvät verkkosi-
vuiltamme www.viestiosasto.net. 
Tiedotamme tapahtumista myös 
sähköpostitse ja LinkedIn-ryhmäs-
sämme Viestiosasto. Pidä yhteys-
tietosi ajan tasalla RUL:n sivuilla 
www.rul.fi tai www.viestiosasto.
net, kohdassa ”Liity jäseneksi / 
muuta tietoja”.

VR:N RESERVIUPSEERIT 

 Vierailu Ilmatorjuntamuseol-
la Hyrylässä 25.9.2017 klo 17.00. 
Kokoonnumme Keravan rautatie-
asemalle klo 16.30, josta jatkamme 
kimppakuljetus periaatteella mu-
seolle. 
  Yhdistyksen vuosikokous pi-
detään maanantaina 6.11.2017 pää-
konttorin isossa kongressisalissa 
klo 16.30. Kokouksen jälkeen FM 
Risto Nikun esitelmä aiheesta so-
tasyyllisten vankilavuodet. 
 Yhdistyksen pikkujoulukokous 
pidetään maanantaina 4.12.2017 
pääkonttorin isossa kongressisa-
lissa klo 16.30. Kokouksen jälkeen 
professori Matti Turtolan esitelmä  
aiheesta: Suomen itsenäisyyden 
synty ja talvisodan taustaa suoma-
laisesta ja venäläisestä näkökul-
masta.

ILmATORJUNTAKERHO

 Arvoisat Jäsenet!
Sunnuntaina 24.9. pidetään Her-
rasmieskilpailut Tuusulassa Ilma-
torjuntamuseolla.
 Lauantaina 7.10. pidetään Il-
mapuolustusseminaari ”Turval-
lisuuspolitiikkaa ja tutkimusta”  
Lahden Kansanopistossa.  Semi-
naarissa alustavat mm. professori 
Petteri Lalu ja dosentti, eversti-
luutnantti Jyri Raitasalo aiheinaan 
Euroopan turvallisuustilanne il-
mapuolustuksen näkökulmasta, 
venäläinen sodan kuva sekä ilma-
aseen käyttö nyt ja tulevaisuu-
dessa. Lisäksi teemoina ovat mm. 
suunnatun energian ilmatorjunta-
järjestelmät, miehittämättömien 
ilma-alusten torjunta ja maavoi-
mien joukkojen passiivinen suoja 
ilmauhkaa vastaan. Luvassa on siis 
päivänpolttavien aiheiden käsitte-
lyä ilmatorjunnan näkökulmasta! 
Tilaisuus alkaa klo 11.00. Seminaa-

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

helresp.fi

rin hinta on 15 € sisältäen semi-
naarilounaan, kahvit ja ohjelman. 
Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan 
29.9. mennessä Ilmatorjuntayh-
distyksen sivujen kautta (https://
www.ilmatorjunta.fi/lomake.
html?id=23827).
 10.10. järjestetään Ilmatorjun-
tamuseon syystalkoot.
 Kerhon syysjuhlakokous pi-
detään lauantaina 28.10.2017 Ka-
tajanokan kasinolla,  jossa kerho 
perustettiin tasan 70 vuotta sit-
ten.  Juhlaesitelmän pitää ev Ahti 
Lappi: Ohjustorjunnan nykynä-
kymistä. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 11§:n mukaiset asiat, 
kuten 2018 toimintasuunnitelma 
ja talousarvio, hallituksen kokoon-
pano. Lisäksi päätetään kunniajä-
seniksi kutsumisista. Kokouksen 
päätteeksi kerho tarjoaa juhlavuo-
siin perinteisesti liittyneen läski-
soosilounaan ilman ruokajuomia. 
Ennakkoilmoittautumiset ehdot-
tomasti puheenjohtajalle, jorma.
lahtinen@pp.inet.fi  to 19.10 men-
nessä tilausjärjestelyjen vuoksi.
 12.11. Isänpäivänä Ilmatorjun-
tamuseolla vapaa sisäänpääsy.  
 15.11. Varvasammunnat pide-
tään Töölön ampumaradalla.  
 12.12. Perinteinen Joululou-
nas Ravintola Perhossa, alkaen klo 
12.12.
 Kerhon ampumavuoro jatkuu 
syksylläkin Töölön ampumaradalla 
parillisten viikkojen keskiviikko-
na. Ampumavuoro kannattaa var-
mistaa kerhon ampumaupseerilta 
Timo Niiraselta timo.niiranen[ät]
gmail.com. Kerhon jäseniä pyy-
detään päivittämään s-postiosoit-
teensa kerhon tiedottamisen pa-
rantamiseksi. Keräämme myös 
tiedot niistä, jotka haluavat ITY:n 
jakelulistalle. Tiedot kerhon sih-
teerille sakari[ät]saikku.fi. Kerho 
toivottaa jäsenilleen hyvää syksyä!

KRH-KERHO

 KRH –kerhon syyskokous pi-
detään maanantaina 16.10.2017 
Helsingissä, ravintola Salvessa 
(Hietalahdenranta 5 C), klo 18:30 
alkaen. Ilmoittautumiset kokouk-
seen 12.10.2017 mennessä osoittee-
seen lentilasami(at)netscape.net

HELSINgIN  

RESERVILäISET

Yhteystiedot ajan tasalle:
Yhdistyksen jäsenistölle on lähe-

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

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

Yhdistyksen syyskokous on 
1.11.2017 kello 18.00 osoitteessa 
Döbelninkatu 2

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

 Vuoden 2017 ratavuorot:
Vuorot ovat vain Helsingin 

Reserviläiset ry:n jäsenille.
Maanantai ratavuorot (25.9., 

23.10., 20.11., 18.12.) Töölön sisä-
radalla kello 19.00 -21.00 (paikalle 
n.18.30)

I lmoittautumiset :  tomi .
sarilahti(at)lassila-tikanoja.fi tai 
tekstiviestillä alkaen sunnuntaista 
klo 14.00 ratavuoropäivään klo 
14.00 mennessä. HUOM vuorolle 
otetaan vain 12 ampujaa. Ilmoita 
mikäli tarvitset laina-asetta (Sinulla 
ei ole omaa asetta). Laina aseella 
ampujia otetaan vuorolle enintään 
6 henkilöä.

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

Lokakuusta alkavat lisävuorot 
(tarkoitettu oman aseen omista-
ville) Katso tarkemmat ilmoittautu-
misohjeet yhdistyksen kotisivuilta.

(24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12) 
kello 16.30 – 19.00

Varmista yhdistyksen koti-
sivuilta tarkentuneet aikataulut. 
Mikäli itselläsi ei ole patruunoita 
(9x19mm), niitä voi ostaa hintaan 15 
€/50 kpl. Muista ottaa myös ampu-
mapäiväkirjasi mukaan radalle. 
Ampumapaikkoja vuorolle on rajoi-
tetusti. 

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

Syksyn vuoroja on varattuna 
seuraavasti:

30.10., 27.11., 4.12. Ratavuoro on 
kello 17.00 – 19.00

Käyntimaksu on 10 € ja hintaan 
sisältyy ratamaksu ja taulu. 25 €:n 
käyntimaksuun sisältyy ratamaksu, 
yhdistyksen laina-ase ja 50kpl 
9x19mm patruunoita sekä taulu. 

Ratamaksuun ja patruunoiden 
ostoon käy vain käteinen, varaathan 
siis käteistä mukaan.

Ruutisavulla ampuvan muisti-
lista: Radalla voi ampua 9 mm, - .45 
ACP ja vastaavilla pistoolikaliipe-
risilla aseilla vaippaluoteja. Myös 
pistoolikarbiinit ovat sallittuja. Lyi-
jyluotien ampuminen on kielletty 
(kielto ei koske kaliiperia 22 LR). 
Mukaan tarvitset aina jäsenkortin, 
vakuutustodistuksen sekä omat 
silmä- ja kuulosuojaimet.

Yhdistysilta 27.11.2017 Vantaan 
Ruutisavussa

Ruutisavun ampumavuoron 
jälkeen on mahdollisuus jäädä sau-
nomaan ruutisaunaan kello 19.00 
– 21.00.

Yhdistys tarjoaa pikkupurtavaa 
sekä juotavaa, lisäksi osallistujien 
kesken on arvonta.

Ilmoittautumiset toni@kaso.fi, 
paikkoja on rajoitetusti.

Hyvää alkavaa syksyä kaikille!

HfORSNEJdENS SVENSKA 

RESERVUNdEROffIcERARE
 

Skytte i Luolan igen på hösten udda 
veckors torsdagar kl. 17-19.
Följande tillfällen är 21.9, 5.10 och 
19.10.
 Triangelkampen 2017
7.10 Avslutningsfest, Dragsvik
 Andra tävlingar
23.9 Skogsstigen, Ramsholmen Eke-
näs, kl. 11.00. Deltagaravgift 5 euro.
 Markus Liesalho
Ordförande
0400 421002
svenska@helresp.fi
www.reservilaisliitto.fi/hsru

mERIRESERVILäISET
 

 Kesäkausi on takanapäin mutta 
toiminta jatkuu täydellä teholla
Takana on tapahtumarikas kesä, 
johon on mahtunut paljon toimin-
taa. Linnakevene m/s Lavansaari on 
ollut viikoittaisessa käytössä. Tors-
taisin on tehty muutaman tunnin 
purjehduksia lähisaaristossa, osa 
keikoista on ollut jonkin teeman 
parissa. Alus on käynyt muutamalla 
pidemmällä reissulla, mm. Russa-
rössä, Loviisassa ja osallistunut me-
ritaitokilpailuihin. Sinisen Reservin 
merikilpailuun osallistui kolmihen-
kinen joukkue merireserviläisisistä. 
Tuloksista tarkemmin seuraavassa 
numerossa. 
Ammuntasektorilla on ollut toimin-
taa ulkoradoilla ja syyskuussa on 
osallistuttu Sinisen Reservin am-
muntakilpailuihin. 
Yhdistyksemme jäseniä toimi yhte-
ysupseeritehtävissä Tall Ships Race 
-tapahtumissa Kotkassa ja Turussa 
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Sinisen Reservin viirikön riveissä 
sekä laivastovierailuilla. Merire-
serviläiset olivat niinikään edustet-
tuina Rannikkolaivaston Turussa 
järjestämässä Suomi 100 -tapahtu-
massa.
 Joukko kiinnostuneita on il-
moittautunut vanhan aluksemme, 
Ahven 3:n ylläpitopooliin. Tähän 
pooliin hallitus ottaa kantaa alku-
syksyn aikana ja sitten päätetään lo-
pullisesti miten jatkossa toimimme 
Ahvenen kanssa.  
 Kevään ja kesän aikana olemme 
saaneet uusia jäseniä. Toivotamme 
heidät tervetulleiksi riveihimme ja 
uusille onkin jo lähtenyt kirjepostia. 
Syksyksi on luvassa, paitsi luola-
ammuntaa ja meriretkiä, muun mu-
assa kaksi kerhoiltaa sekä pikkujou-
lutapaaminen Vuosaaren saunapir-
tillä. Koska osa päivämääristä vielä 
on auki, seuraa jäsentiedotteita ja 
käy välillä vilkaisemassa facebook- 
ja nettisivujamme. Kaikki ovat ter-
vetulleita mukaan! 
 Linnakevene  m/s Lavansaa-
ren ajot jatkuvat torstaisin muuta-
mia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Edessä on vielä pari viikonloppu-
keikkaa. Katso tarkemmin toimin-
takalenteristamme nettisivuiltam-
me. Lähtöpaikka on Pohjoisranta, 
laituripaikka 33 ja aluksessa on 
oltava kello 17:30. Käänny Matias 
Kaivoksen tai Markku Kaasalaisen 
puoleen jos sinua kiinnostaa osallis-
tua. 
 Ampumakilpailut
Sinisen Reservin Ampumapäivä 2:n 
päivämäärä on muuttunut. Se on 
nyt 23.9. Paikka on tuttu Upinnie-
mi ja rynkyllähän siellä kilpaillaan. 
Ilmoittautuminen MPK:n sivu-
jen kautta. Jukka Soini on kurssin 
johtaja ja hän antaa tarvittaessa 
lisätietoa kiinnostuneille. Myös 
toimitsijoita tarvitaan. Lisää tietoa 
ammunnoista päivitetään MPK:n ja 
RESUL:in sivuille. Edellisten kilpai-
lujen tulokset löytyvät nettisivuil-
tamme.
  Upinniemeen ampumaan
Merireserviläiset ry:n jäsenillä on 
edelleen mahdollisuus käydä Upin-
niemessä Kirkkonummen reservi-
läisten ampumavuoroilla. Katso ra-
tavuorot ja -ohjeet Kirkkonummen 
reserviläisten nettisivuilta. Vuoroil-
le on ilmoittauduttava etukäteen ja 
ampujilla tulee olla voimassaoleva 
reserviläisen ampumaturvavakuu-
tus sekä omat suojavälineet.
Upinniemessä on nyt päivitetty ni-
milista portilla Kirkkonummen re-
serviläisten listan yhteydessä hyvin 
saatavilla ja sisäänpääsy onnistuu 
helpommin kuin ennen.
 Muista myös nämä
MPK:n sivuilla kannattaa käydä 
silloin tällöin vilkaisemassa. Suun-
nitteilla on mm. kansimieskurssi ja 
muuta merireserviläisiä kiinnosta-
vaa. Ampumakilpailuihin ilmoit-
taudutaan myös sitä kautta. Sinisen 
Reservin sivuilla kannattaa myös 
käydä.
 Jaosmaksut  
Sinä joka käyt ampumaradalla tai 
kuulut navigaatiojaokseen, muistat-
han kympin jaosmaksun jonka tur-
vin pidämme yllä toimintaa. Tilinu-
mero ja jaosmaksuviitteet löytyvät 
nettisivuiltamme. Kiitos.
 Muista myös liiton jäsenmaksu 
jos se vielä on hoitamatta! RES on 
tiukentanut seurantaa ja jäsenmak-
sunsa laiminlyöneitä on armotta 
poistettu rekisteristä.
  Sinulle, joka et vielä ole jäsen
Täytä jäsenhakemuslomake yhdis-
tyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvä-

maineinen 18 vuotta täyttänyt Suo-
men kansalainen.
 Toimintakalenteri
Syksy:
 Lavansaaren torstaiajot jatkuvat 
kunnes syyskausi loppuu ja talvi tu-
lee vastaan.
 Upinniemen ulkoradat, kts. 
Kirkkonummen reserviläisten netti-
sivuilta.
Sinisen Reservin Ampumapäivä 2 
(rynkky) järjestetään Upinniemessä 
23. syyskuuta. Huom!  Päivämäärä 
on ennakkotiedoista muuttunut.
 Kerhoillat: 27.9. luentoilta. Näil-
lä näkymin aiheena on ajankohtai-
nen Laivue 2020- hanke. Reservi-
läisliiton auditorio Töölöntorinka-
dulla.
 Toinen jäsenilta 8.11. aihe tois-
taiseksi avoin.
 10.11. Purjehduskauden päät-
täjäissauna Merisotakoululla kello 
17:30 . Ilmoittautumiset Sinisen Re-
servin sivuilla lokakuussa.
 Meripuolustuspäivä marras-
kuussa Turussa (tarkentuu).
 Suunnitelmissa AUK-toiminta-
päivä 19.11. Yhtenä rastina linnake-
veneemme. 
 25.11. Kokous ja pikkujoulu-
sasauna Vuosaaren saunapirtillä. 
 Lavansaariajot ja päälliköt, jo-
hon voi ottaa yhteyden
 22.-24.9. Ajo- ja käsittelyharjoit-
telu, Matias
 6.-8.10. Ajo- ja käsittelyharjoit-
telu, pääharjoitus, Porvoo, Markku 
12.10 torstaiajo, Matias
 20.-22.10. Ajo- ja käsittelyhar-
joittelu, siirtoajo telakalle, Markku
 25.11. Lavansaaren syyskunnos-
tustalkoot (tarkentuu).
 Syksyn Luolavuorot
Koska ratavuorollemme (torstaisin, 
parittomina viikkoina klo 18:00-
19.30) ei enää ole mahdollista men-
nä Inttistoren kautta, käytäntöä on 
muutettu niin, että ilma-aseradalle 
menijät ilmoittautuvat Tatu Korho-
selle puhelimitse tai tekstiviestitse 
puoleenpäivään mennessä.
Ilma-asevuorot: 28.9, 12.10, 26.10, 
9.11, 23.11, 7.12,  21.12.
Ruutiasevuorot: 21.9, 5.10, 19.10, 
2.11, 16.11, 14.12
 

ILmAILUOSASTO

 Syyskauden kerhoiltojen aiheet:
 ti 10.10. klo 18 Maanpuolustus-
korkeakoulun Sotataidon laitoksen 
edustaja: Ajankohtaista turvalli-
suuspolitiikasta
 ti 14.11. klo 18 Ilmavoimien Esi-
kunnan edustaja: Ajankohtaista 
ilmavoimista Kerhoilta samalla yh-
teiskokoontuminen Lentosotakou-
lun killan kanssa
 ti 12.12. (alustava) Perinteinen 
joululounas Helsingin Suomalaisel-
la Klubilla. Ilmoittautumisohjeet ja 
hintatiedot syksyn verkkolehdissä.
 Ellei toisin ole ilmoitettu ti-
laisuudet Helsingin Suomalaisella 
Klubilla, Kansakoulunkuja 3 Helsin-
ki.

VANTAAN 
RESERVILäISET

 Vantaan Reserviläiset ry on 
ampumatoimintaan erikoistunut 
reserviläisyhdistys. Yhdistys on 
perustetty v. 1958 ja sillä on pitkät 

perinteet reserviläistoiminnan sekä 
aatteellisen maanpuolustuksen pa-
rissa. Varesiin on tervetullut kuka 
tahansa 18 vuotta täyttänyt Suomen 
kansalainen sukupuoleen, varus-
miespalvelukseen tai sotilasarvoon 
katsomatta.
 KOTISIVUT
VaResin kotisivut löydät osoittees-
ta: www.vantaanreservilaiset.fi
Sivuilta löydät tietoa yhdistyksen 
tapahtumista sekä muuta tarpeellis-
ta tietoa, kuten jäseneksiliittymislo-
makkeen.
 SYYSKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen syys-
kokous järjestetään 7.11.2017 klo 
19.00. Paikkana toimii Ruutisavun 
kokoustilat osoitteessa Kiitoradan-
tie 6, Vantaa
 SOME
Muista myös Varesin FB-sivu: face-
book.com/vantaanreservilaiset joka 
toimii aktiviisena tiedotuskanavana!
 AMPUMATOIMINTA
Syksyn sisäratakausi jatkuu Tikkuri-
lassa, Töölössä ja Ruutisavulla! Käy 
tarkastamassa kotisivuilta ampuma-
vuorot ja valvojat! 
 TIEDOTUS
Löytäähän sähköposti perille? 
Maanpuolustusrekisterin kautta 
hoidettu sähköpostitiedotus huo-
mauttaa jatkuvasti epäkelvoista 
osoitteista ja monelta osoite puut-
tuu. Päivitäthän osoitetietosi RES/
RUL:n jäsenrekisteriin tai yhdistyk-
sen sihteerille!
 YHTEYSTIEDOT
Missä tahansa yhdistystä koske-
vissa asioissa voit olla yhteydessä 
hallituksen jäseniin. Jäsenasioissa 
auttaa pj: Mikko Lehtinen tai sih-
teeri Toni Tammelin sekä ampu-
matoimintaan liittyvissä kyselyissä 
ase- ja ampumaratavastaavat Mikko 
Lehtinen/Panu Tamminen. Kaikki 
yhteystiedot löytyvät yhdistyksen 
kotisivuilta ja ovat muotoa etunimi.
sukunimi(ät)vantaanreservilaiset.fi.

 
VääPELIKILTA

 Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro Töölön radalla on sunnun-
taisin 12.00 - 14.30. Mahdollisuus 
ampua ruutiaseilla .45 ACP kalii-
periin saakka. Kysy ratavuoroista 
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo 
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
 Katso tiedot muista tapahtu-
mista yhdistyksen verkkosivuilta; 
https://www.reservilaisliitto.fi/yh-
distyspalvelut/yhdistysten_ja_pii-
rien_kotisivut/vaapelikilta_ry tai 
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio, 
040-512 3358, lassi.paavonkallio@
lp-mercatura.fi ja sihteeri Teijo Jun-
nola, 050 538 7429, teiska.junnola@
welho.com.

mUUT  
mAANPUOLUSTUS-

yHdISTyKSET

 

 

 

 

 

 

 

    
HELSINgIN 

RAUHANTURVAAJAT

Puheenjohtaja/jäsenvastaava Kari 
Kaiponen, puh. 040 584 8524,kari.
kaiponen@pp.inet.fi

Varapuheenjohtaja/taloudenhoitaja Kirsti Kujanpää, puh. 050 305 0327, 
kirsti.kujanpaa@pp.inet.fi
Sihteeri, tiedottaja Anja Räisänen, puh.050 307 2663, 
anja.raisanen@kolumbus.fi
VETU Marja-Leena Pihlajamaa, puh.040 724 0223, 
ml.pihlajamaa@gmail.com
Veteraanihautajaiset Jarmo-Olof Varhimo, puh. 045 670 8242, 
poro.varhimo@gmail.com
Liiton vertaistuen päivystävä puh.020 769 8111
 Messi-illat
Messi-illat pidetään joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina ravintola Zeto-
rissa, Mannerheimintie 3-5 Kaivopiha,  klo 18 alkaen. Vierailijoiden luennot 
alkavat klo 19. 
3.10. professori Juhani Ilmarinen kertoo liikunnan merkityksestä kaiken-
ikäisten terveydelle
7.11. Yhdistyksen syyskokous klo 19.00 ja Mikko Seppälä 
5.12. pikkujoulut.
 24.10. YK-päivä. Seppeleenlasku Hietaniemessä klo 17.00. Paikalle 
kappelin luo klo 16.45 asianmukaisesti pukeutuneena. Ilmoittautuminen 
viimeistään 20.10. Kari Kaiposelle: kari.kaiponen@pp.inet.fi tai puh. 040 
5848524 tai netissä helrt.fi kohdassa ilmoittautumiset olevalla lomakkeella.
 YK-päivän iltajuhla Ravintola Espan Kappeli, alakerta klo 18.00-23.00. 
Juhla on avec-tilaisuus, osallistumismaksu: 40 euroa/henkilö. Hintaan kuu-
luu: buffet ateria, sisältäen salaatit, lämpimän – ja jälkiruuan sekä alkudrin-
kin. Pukukoodi: Tummapuku kunniamerkkeineen.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu Helsingin Rau-
hanturvaajat ry:n tilille: FI5021421800033733 Nordea viimeistään siten, että 
suoritus näkyy yhdistyksen tilillä 17.10.2017. 
Maksuun tuleva selkeä viesti: Kappeli 24.10, sekä osallistujien etunimi ja su-
kunimi.
 Muuta
24.9. Veteraanikävely, opastettu kävely Hietaniemessä. Lähtö klo 12.00 Uur-
nalehdon sisäänkäynnin luota. Tarkemmat tiedot helrt.fi ja Facebookissa @
veteraanikävely. Vapaaehtoinen opastusmaksu n. 5 euroa.
Seuraa tapahtumia netissä www.helrt.fi ja Facebookissa.

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINgIN KILTA

 AUTOKILTALAISTEN AMPUMAKILPAILU 31.8.
Automiesten ja -naisten ampumakilpailussa Santahaminassa 31.8.2017 pis-
tooliammunnassa Olavi voitti miesten sarjan ja Marja voitti naisten sarjan, 
tuloksissa näkyi aktiivisen harjoittelun tulos.
 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA ESITELMÄ 4.10. KLO 
17.00.
Autojoukkojen Helsingin killan sääntömääräiseen syyskokous pidetään en-
nakkotiedoista poiketen 4.10.2017 klo 17.00 Santahaminan Perinnetalolla. 
Käsitellään killan säännöissä mainitut asiat, kuten johtokunnan henkilövalin-
nat, tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kokouksen jälkeen n. klo 18:30 alkaa esitelmä: "Armeijan Autojoukkojen al-
kuajan toiminta ja sijoituspaikat Helsingissä kuvin ja sanoin”. Esitelmän pitää 
majuri Marko Maaluoto. 
Kokouksen yhteydessä on kahvitus. Kiltatuotteita on myynnissä. TERVETU-
LOA.
 UUDISTUNEESEEN  UUTISVUOTO-OHJELMAN NAUHOITUK-
SEEN  MUKAAN 13.10.
Autojoukkojen Helsingin killan jäseniä kutsutaan jälleen mukaan UUTIS-
VUODON nauhoitukseen 13.10. klo 11.00 - 13.00. Paikalle kannattaa saapua 
VIIMEISTÄÄN klo 10.30 mennessä nauttimaan Uutisvuodon tarjoamasta 
kahvituksesta.
Ilmoittaudu viimeistään 5 vrk ennen  nauhoitusta  kiltaveli Olli Savolaiselle 
0400 431 607. Hän antaa ilmoittautumisen yhteydessä tarvittaessa lisää toi-
mintaohjeita. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä 10 ensimmäistä/
nauhoitus. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla toimisto@ajhk.fi. Asiasta löy-
tyy lisätietoa nettisivuilta www.ajhk.fi /ajankohtaista.
 JÄSENPÄIVÄ 20.10. VILLEN SAUNALLA SANTAHAMINASSA KLO 
16.00 - 20.00.
Autojoukkojen  Helsingin killan jäsenpäivä toteutetaan tällä kertaa saunomi-
sen merkeissä  Santahaminassa meren rannalla Villen saunalla 20.10. Sauna 
on lämmin klo 16.00 -20.00. Omat pyyhkeet ja eväät mukaan. Jutustellaan 
mukavia. Makkaraa varten on grilli kuumana. Porttivartiosta pääsee jatka-
maan tarkastuksen jälkeen Santahaminaan, mikäli olet antanut kyselymme 
perusteella henkilötunnuksesi killan jäsenluetteloon. Ilmoittaudu 17.10. men-
nessä joko toimisto@ajhk.fi tai 0405643295. 
 ESITELMÄ VENÄJÄN SUURSOTAHARJOITUKSESTA PERINNETA-
LOLLA 30.10. KLO 18.00.
Evl Juhani Pihlajamaa Strategian Laitokselta kertoo päättyneestä Venäjän 
suursotaharjoituksesta Zapad 2017. Autojoukkojen Helsingin killan jäsenenä 
pääset mukaan. Ilmoittautuminen viimeistään 27.10. klo 08.00 mennessä toi-
misto@ajhk.fi tai kai.wigren@pp.nic.fi tai 050 4654088. Henkilötunnus (pa-
kollinen) ja auton rekisterinumero (suositellaan) on ilmoitettava.
 KILTATUOTTEET
Muistathan kiltatuotteemme. Tuet samalla kiltasi toimintaa. Katso tarkem-
min killan kotisivuilta.
 KILLAN INTERNETSIVUT www.ajhk.fi
Seuraa säännöllisesti killan kotisivuja, niin pysyt selvillä reaaliajassa, mitä on 
tapahtunut ja mitä toimintaa on tulossa. 
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Lokakuu
1.10. Jääkäri Veli-Pekka Mäkinen 50 v
4.10. Yli-insinööri, kapteeni Pekka Calonius (perhepiirissä) 80v
11.10. Konemestari, kersantti Raimo Vuorenmaa 70 v
19.10. Liikenteenohjaaja, sotilasmestari Erkki Joukainen  60 v
19.10. Kersantti Ilari Klaus 50 v

Joulukuu
1.12. Vk. Evp, ylikersantti Pertti Holopainen 70 v

Onnittelemme

Ilmoita merkkipäiväsi Helsingin Reservin Sanomille

Helsingin Reservin Sanomissa julkaistavaksi haluttavat merkkipäiväilmoitukset (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 vuotta) tulee 

lähettää osoitteeseen reservinsanomat@hrup.fi. Merkkipäiväilmoitukseen tulee sisällyttää merkkipäivän viettäjän nimi, reser-

vin sotilasarvo, ammatti, syntymäaika sekä mahdolliset lisätiedot (esim. matkoilla). 

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILäISET

 
EsResin sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanpuolustusjärjes-

töjen talossa, Töölöntorinkatu 2, Helsinki. Aika: 25.10.2017, alk. klo 18.00. 
Käsiteltävänä normaalit sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen yhteydessä 
pidetään esitelmä. Tervetuloa!

TaRu:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 25.10. klo 
18:00 alkaen Helsingissä, Töölöntorin auditoriossa, osoitteessa Töölönto-
rinkatu 2 B. Käsiteltävänä on normaalit sääntömääräiset asiat. Vuosikoko-
uksen yhteydessä pidetään esitelmä. Tervetuloa paikalle päättämään yhdis-
tyksen asioista!

KENTTäTyKISTöKERHO 
UUdENmAAN TyKISTöKILTA

KOKOUSKUTSU
Tiistaina 7.11.2017 kello 18:30 alkaen pidetään Kenttätykistökerhon 
vuosikokous ja välittömästi tämän jälkeen Uudenmaan tykistökillan 
vuosikokous Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa Töölöntorinkatu 2 
00260 Helsinki. Kokouksissa käsitellään yhdistysten sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa. Yhdistysten hallitus 

Kokouksen yhteydessä mahdollisesti kokousesitelmä myöhemmin tar
kentuvasta aiheesta, seuraa sähköistä ilmoitteluamme
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toimihenkilöt: Aki 
Mäkirinta - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) Puh: 0400 805 124, Oskari 
Matilainen - VPJ, Janne Hänninen - Sihteeri (sihteeri@ktkerho.fi), 
Patrick Hjelt - rahastonhoitaja, Tapio Laakso - Nuoriso, 
Jorma Kainulainen - Ase ja urheilu sekä Raine Mönkkönen - Lohjan 
patteri.

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

 KOTISIVUT: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadin-
sissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissisanomien 
nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.

SYYSKOKOUS: Yhdistysten sääntömääräiset syysvuosikokoukset pidetään 
torstaina 23.11. klo 18 alkaen Suojeluskuntatalon auditoriossa. Mahdollinen 
esitelmöitsijä vahvistetaan myöhemmin mailissa eli sissispammissa. Kaikki 
jäsenet tervetuloa!

MAASTOTOIMINTAA: Yhteystiedot maastotoimintaan: Sami Manner 
sami.manner(ät)gmail.com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com
 
AMPUMATOIMINTAA: Syksyn ampumavuorot ovat käynnistyneet: Töö-
lön ratavuorot parillisilla viikoilla ma ja pe klo 19-21:30.

Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(ät)stadin-
sissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroil-
la, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/ampumaharjoituk-
set-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumis-
ohjeet piirin vuoroille tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
SALITOIMINTAA: Vakiovuorot ma & ke ja pe Ikisissit (Nitrot) 18.00–
19.30 Lisätietoja salitoiminnasta => www.stadinsissit.fi/salitoiminta-jatkuu-
jalleen-ansaitun-kesatauon-jalkeen/
Tiedustelut salitoiminnasta Mika Leivo 050-555 2151 mika.leivo(ät)iki.fi

SISSIEN HIHAMERKIT, TEKNINEN T-PAITA ja HISTORIIKKI
Stadin Sissien hihamerkit ovat saatavissa yhdistyksen tapahtumissa tai ti-
lattavissa postitse. Merkkipari jäsenhintaan 5€ /pari (sisältää pysty- ja vaa-
kamallisen merkin). Lisätietoja www.stadinsissit.fi/jasen-tilaa-itsellesi-sissi-
en-uusi-hihamerkki/ Saatavana myös Stadin Sissien uusi tekninen t-paita, 
joka soveltuu hyvin mm. hikiliikuntaan, väri harmaanvihreä, hinta 30€. Ti-
laukset: Juha Matikainen (juha_matikainen(ät)suomi24.fi ) Haluatko Stadin 
Sissien uuden historiikin? Historiikkia Varjosta valoon, myydään Sissien ti-
laisuuksissa käteismaksua tai etukäteismaksua vastaan. Kirjan hinta on 50€, 
postitettuna 60€. Ohjeet kirjan tilaamisesta Sissien nettisivuilla.

YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Antti Brax 
050-5700843 / anttil.brax(ät)gmail.com;  Sissiosasto pj: Jouni Nylén 040-
4418522 / sissiosasto(ät)gmail.com

Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne 
voit itse päivittää muuttuneet tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai 
vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.saikkonen(ät)gmail.com
Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? Samassa paikassa voit päivittää 
sen ja näin saada tiedotteita Sisseiltä suoraan mailiisi.

Spjutsundin piirimajan talkoot 18.10.
Spjutsundin piirimaja tarjoaa oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön. Pääosa majan kun-
nossapidosta 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. Kokoon-
numme majalla torstaina 18.10. 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 16.10. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. 

Jos paikka ei vielä ole tuttu, pyydä ajo-ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.

Kiitokset
Elokuisen merkkipäiväni ystävällisestä muistamisesta lämmin kiitokseni Helsingin seudun Reserviläispiirille ja Helsingin Reser-

viupseeripiirin Senioriupseereille sekä vanhoille tovereille. Oli ilo havaita, että vielä yhteisten aktiivivuosienkin jälkeen meillä 

edelleen "sama kaiku on askelten".

        Ilari Langinkoski 
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Seuraava Helsingin Reservin Sanomat  
ilmestyy sähköisenä 20.10.2017.  

 
Pyydämme toimittamaan lehteen 
tarkoitetun materiaalin 9.10.2017 
mennessä lehden sähköpostiin 
reservinsanomat@hrup.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2017
N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti

4.  4.12.   15.12. 

Sähköinen lehti

5.  9.10.   20.10.
6.  6.11.   17.11.

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerho
Reserviupseerit johtajina sodan ja rauhan aikana

Syysseminaari 26.10.2017, Katajanokan Kasino klo 14-19 

14:00 Seminaarin avaus
 Senioriupseerien Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

14:05 Reserviupseerit itsenäisessä Suomessa 
 Seminnarin puheenjohtajan avaus
 Eversti, KT Vesa Nissinen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

14:15 Reserviupseerit sodissamme
• Koulutus ennnen sotia ja sotien aikana; kenet koulutettiin, koulutuksen tavoitteet, miten koulutettiin, koulutusohjelmat, mitä saatiin
• Reserviupseerit ihmisten johtajina sodissamme; ”lähijohtaja”, ”läsnäolojohtaja”, ”kouluttaja”, ”valmentaja”, ”esimerkillä johtaja”,  
 ”taistelujohtaja”, ”organisaation lojaali edustaja”?
• Joukkueenjohtaja, komppanianpäällikkö ja jopa pataljoonan komentaja
• Vastuunkantaja; reserviupseerien tappiot sodissamme
• Palkitsemiset; reserviupseerit Mannerheim-ristin ritareina
 Eversti Vesa Nissinen

15:00 Kahvitauko, vapaata keskustelua

15:30 Reserviupseeri puolustusvoimien näkökulmasta tänään
• Koulutus varusmiesaikana
• Reserviin siirtyminen ja sijoitus sodan ajan joukkoihin
• Kertausharjoitukset ja muu jatkokoulutus
• Reserviupseerien siviiliurat 
• Siviilissä hankitun pätevyyden hyödyntäminenja uramahdollisuudet reservissä
• Rekryyttipotentiaali aktiiviuralle?
 Prikaatikenraali, koulutuspäällikkö Jukka Sonninen, PE

16:00 Reserviupseerikoulutus investointina
16:00 Kansantalouden näkökulma panostajana: mitä maksoi, kustannukset, panostettu aika ja se poissa siviilikoutuksesta ja työssäoloajasta  
 yhteiskunnan verotulot, omat työtulot, ”oma aika”. Yhteiskunnan näkökulma saajana: parempaa johtajuutta siviiliinkin, verkostoitu 
 neita nuoria johtajapotentiaaleja, kypsiä nuoria ? 
 Emeritusprofessori VTT Vesa Kanniainen 
 
16:30 Puolustusvoimien näkökulma ”tilaajana”: miten ihmeessä tämä muuten hoidettaisiin?
 Prikaatikenraali Vesa Virtanen

17:00 Yksilön näkökulma; Nuoren reserviupseerin puheenvuoro; miten minä reserviupseeriuden näen ja koen?
 Vänr res Peter Forsman

17:20 Johtajaksi kasvaminen reserviupseerina
• ”Syväjohtaminen”, puolustusvoimien kouluttama johtajana kehittymisen ja kasvamisen ohjelma; mitä se on ja miten toimii puolustus 
 voimissa 
• Mitä se tarjoaa puolustusvoimille, reservin johtajiksi koulutettaville ja yhteiskunnalle
• Reserviupseerikoulutuksen näytöt; näin koulutuksen saaneet menestyivät
• Yhteiskunnan näkökulma saajana: parempaa johtajuutta siviiliinkin, verkostoituneita nuoria johtajapotentiaaleja, kypsiä nuoria? 
 Eversti Vesa Nissinen

18:00 Erään edesmenneen reserviupseerin ja sotaveteraanin viesti; kapt res Alpo Reinikainen 
 Tulkitsija ylil res, KTM Göran Lindgren

18:30 Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
 Seminaarin puheenjohtaja eversti Vesa Nissinen

18:55 Seminaarin päättäminen
 Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

19:00 Yhteinen ”kerhopala” ravintolassa. RUL, Reserviupseeripiiri ja Senioriupseerien kerho tarjoavat.

Ilmoittautuminen Senioriupseerien puheenjohtaja Seppo Kulmalalle puhelimitse 040 586 9252 tai sähköpostitse skulmala48@gmail.com

Lue Helsingin Reservin 
Sanomat myös verkosta!

www.reservinsanomat.fi

Perinteinen itsenäisyyspäivän 
vastaanotto

Aika: 6.12.2017 kello 15.00-18.00

Paikka: Ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.

Buffét sisältää alkucocktailin sekä runsaan tarjoilun. Kortit ovelta á 40,- e.

Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
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Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Piiritoimisto
Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri 
ry:n ja Helsingin 
Reserviupseeripiiri 
ry:n syyskokoukset

Kokoukset pidetään maanantaina 
13.11.2017 Katajanokan Kasinolla kello 
19. Kokouksissa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat, joita ovat mm. 
toimintasuunnitelma ja talousarvion 
hyväksyminen sekä uuden hallituksen 
valinta. Kokouksissa ovat äänioikeu-
tettuja jäsenyhdistysten virallisesti 
valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yh-
distyksen äänimäärä määräytyy yhdis-
tyksen maksaneiden jäsenten määrään 
vuodenvaihteessa 2016/2017. Kokouksia 
edeltää esitelmätilaisuus johon voivat 
osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyk-
sen henkilöjäsenet klo 18-19. 

Piirihallitukset

Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä
Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhan-
turvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perin-
teiseen 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 kunnia-
merkit 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.

Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.30 - 14.00    Helsingin Reserviupseeri piiri (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

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

Varusteleka
Ruosilantie 2

00390 Helsinki

myymälä avoinna
ma-pe 10 - 20

lauantaina 10 - 18

WWW.VARUSTELEKA.FI
info@varusteleka.fi
010 320 3813

/ varusteleka

10% alennuskoodi

Syöttämällä oheisen koodin verkkokaupassamme olevan ostoskorin 
kampanjakenttään, tai esittämällä koodin myyjälle myymälässäm-

me, saat 10% alennuksen normaalihintaisista tuotteista.
Etu voimassa 15.10.2017 asti.

Suomi 100 Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
Itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteinen kansalaisjuhla. Juhla järjestetään Helsingin yliopis-
ton suuressa juhlasalissa 6.12.2017 kello 13.30 alkaen. Tervetuloa. 

Vapaa pääsy.

Kansalaisjuhlan ohjelma 2017
Alkusoitto
Heikki Klemetti: Suomen vartio
Jean Sibelius: Alla marcia
Kaartin Soittokunta, johtaa musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola
Tervehdyssanat, Puheenjohtaja Timo Soininen, Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Musiikkia
Leevi Madetoja: Intermezzo
Jean Sibelius: Promootiomarssi
Kaartin Soittokunta, johtaa musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola
Juhlapuhe, Pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen
Musiikkia
Kuorolaulua
Mamme, Kuoro ja yleisö


