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Pääkirjoitus

Itsenäisyyden turva 2019?

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, 18. 12. 1939

Suomalainen sotilas tietää, minkä puolesta me 
taistelemme.
Kunniallinen kuolema parempi kuin elämä bolshevismin 
alaisena.

TASAVALLAN PRESIDENTTI PITI EILEN RADIOSSA MAAN PUOLUSTUSVOIMILLE OSOITE-

TUN PUHEEN, JOSSA HÄN LAUSUI SEURAAVAA:

Itsenäisyytemme puolustajat!
Radion välityksellä haluan tervehtiä maamme sotilaita, jotka seisovat rintamilla 

suojaamassa isänmaamme vapautta ja kotiemme rauhaa.
Ensimmäisenä tahdon sydämellisesti tervehtiä Teitä, sotiemme ylipäällikkö, Herra 

Sotamarsalkka Mannerheim. Korkeasta iästänne huolimatta otitte te kantaaksenne 
tänä kohtalokkaana aikana ylipäällikön vastuunalaisen tehtävän.

Tämä olikin Suomen kansan yksimielinen toivomus, sillä Teidän isänmaallisuuten-
ne, suuri sotakokemuksenne, laajat tietonne ja synnynnäiset johtajataitonne ovat niin 
tunnustetut, että kaikkien katseet kohdistuvat Teihin, Herra Sotamarsalkka.

Ja luottamusta puolustuslaitoksemme johtoon lisää tietoisuus siitä, että maamme 
upseeristo, joka nyt eri asemissa toimii tärkeissä tehtävissään, on koko itsenäisyytem-
me ajan tehnyt vakavaa työtä itsensä ja armeijamme kasvattamiseksi taistelukuntoi-
seksi isänmaan vartijaksi.

Esitän Teille, Herrat Upseerit, kunnioittavan tervehdykseni. 
Ja samalla arvonannolla ja kiitollisuudella tervehdin myös puolustusvoimiemme 

alipäällystöä ja miehistöä, joka upseerien johtamana on erinomaisella urhoollisuudel-
la ja menestyksellä yli kahden viikon ajan kestänyt tulikokeensa rintamalla.

I
tsenäisen Suomen 92. syntymä-
päiväjuhlat on nyt juhlittu. Muu-
tamaa päivää aikaisemmin tuli 
myös kuluneeksi 70 vuotta talvi-
sodan syttymisestä. Syksyn aika-
na onkin julkaistu jälleen merkit-
tävä määrä talvisotaan liittyviä 

lehtiartikkeleita ja kirjoja. Neuvostoliiton 
NKVD:n valtionturvallisuuden päähal-
linnon sotaa koskevista asiakirjoista sekä 
Päivälehden arkistossa säilytetystä Eljas 
Erkon yksityiskokoelmasta on saatu sotaa 
edeltäneiden tapahtumien ja neuvottelu-
jen taustoihin lisävalaistusta. Molemmat 
lähteet ovat olleet aiemmin tutkijoiden 
ulottumattomissa.

 Ajan henkeen hyvin sopivasti on it-
senäisyyspäivän ympärillä julkaistuissa 
kirjoituksissa ja pidetyissä puheissa ko-
rostettu jälleen kansakunnan yhtenäisyyt-
tä ja yhteishenkeä – talvisodan henkeä. 
Huomattavasti vähemmälle huomiolle on 
jäänyt talvisodassa realisoituneen maan-
puolustuskyvyn ja –tahdon järkkymätön 
selkäranka, Suojeluskuntajärjestössä 
1930-luvulla tehty vapaaehtoinen maan-
puolustustyö. 

Asia on tärkeä, sillä hieman yllättäen 
2000-luvun lopulla ollaan maanpuolus-
tuksen osalta monilla tavoin samassa ti-
lanteessa kuin 1930-luvulla. Asevelvollises-
ta ikäluokasta vain noin 2/3 osaa suorittaa 
varusmiespalveluksen. Yleisin virallinen 
syy vapautukseen oli silloin ja on nyt lää-
ketieteellinen, mutta todelliset syyt olivat 
ja ovat ihan jossain muualla, ja luonteel-
taan lähinnä taloudellisia. Maavoimille 
suunniteltu sodan ajan vahvuus oli silloin 
ja on nyt noin 250 000 miestä. Myös kerta-
usharjoituksia kyettiin pitämään silloin ja 
pidetään nyt vain tärkeimmille sodan ajan 

joukoille – 30-luvulla puhuttiin suojajou-
koista, nyt valmiusjoukoista.  

Nykyisin vallalla oleva näkemys us-
kottavasta puolustuskyvystä yhdistettynä 
kansainvälisten tehtävien aiheuttamaan 
todelliseen kuormitukseen ja puolustus-
alan materiaalin jyrkkään kustannusten 
nousuun takaa sen, että jo 2010-luvulla 
Suomen maavoimien koko on varmasti 
ihan jotain muuta kuin nykyinen. On ai-
van mahdollista, että 2010-luvun lopulla 
maavoimista on todellisuudessa jäljellä lä-
hinnä nykyiset operatiiviset joukot, eli ne 
kolme valmiusprikaatia, 2-4 mekanisoitua 
taisteluosastoa ja jonkinlainen erikoisjouk-
kopataljoona. 

MUISSA POHJOISMAISSA maavoimien ti-
lanne on toki jo tämä tai jopa huonompi, 
mutta niissä kriisiajan maavoimia täy-
dentävät 40 - 60 000 miehen kodinturva-
joukot.  Myös Suomessa olisi nyt kiireesti 
kaivettava esille vuoden 1997 turvalli-
suus- ja puolustuspoliittinen selonteko ja 
päivitettävä siinä esitellyt suunnitelmat 50 
000 miehen paikallisyksikköjärjestelmästä 
Tanskan, Ruotsin ja Norjan kodinturvajär-
jestelmien viime vuosien kokemuksilla ja 
muutoksilla.

Jos pohjaksi otetaan edelleen ne 50 000 
taistelijaa, tarkoittaa se noin 40–60 paikal-
lispuolustuspataljoonaa. Meillä ainakin 
osaa näistä voitaisiin helposti vahvistaa 
tykistöllä, jolloin saataisiin paikallispuo-
lustukseen erinomaisen hyvin sopivia tais-
teluosastoja. Tarvittaessa osastoja voitai-
siin yhdistää alueellisiksi taisteluryhmiksi. 
Ruotsin tavoin pataljoonissa voisi olla eril-
lisiä valmiuskomppanioita ja –joukkueita, 
joita voitaisiin tarvittaessa käyttää myös 
muissa kuin sotilaallisissa kriiseissä.

Jotta uudesta järjestelmästä tulisi toi-
miva, uskottava, selkeä ja taloudellisesti 
järkevä, olisi sen pohjaksi yhdistettävä ny-
kyiset maakuntajoukot, taistelukoulutus-
yksiköt sekä Maanpuolustuskoulutusyh-
distys. Se kysymys, kutsuttaisiinko uutta 
järjestelmää muiden pohjoismaiden tavoin 
kodinturvaksi, uudeksi aluepuolustusjär-
jestelmäksi tai vaikka kansanmyrskyksi, 

lienee täysin toissijainen.
Pääesikunnassa on jo pikku hiljaa 

herätty sotilaallisesti järjestetyn, mut-
ta vapaaehtoisuuteen vahvasti nojaavan 
maanpuolustusjärjestelmän välttämät-
tömyyteen - muuallakin kuin pelkästään 
henkilöstöpuolella. Nyt työ olisi saatava 
kiireen vilkkaa käyntiin myös puolustus-
ministeriössä. Se vaatisi kuitenkin rajun 
ravistelun ministeriön sisällä – sen verran 
epätodellista luettavaa oli ministeriön 
eduskunnan puolustusvaliokunnalle anta-
ma selvitys vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta annetun lain toimivuudesta.  To-
dellisuus kentällä on ihan jotain muuta. 

SIINÄ MISSÄ VUODEN 1927 laki Suojelus-
kunnista mahdollisti taloudellisesti jär-
kevän ja maan puolustuskykyä oikeasti 
tukevan vapaaehtoisen maanpuolustustoi-
minnan, on 80 vuotta myöhemmin sääde-
tyn lain ja sen tulkintojen perusteella an-
nettujen normien vaikutukset olleet aivan 
päinvastaiset.  Huonoa ja toimimatonta 
lakia on sen valmistelijoiden ja soveltaji-
en toimesta perusteltu useissa yhteyksissä 
”poliittisella vastustuksella”. Silloin halu-
taan ilmeisen aktiivisesti unohtaa vuoden 
1997 selonteko, ja eduskunnan siinä hy-
väksymä 50 000 miehen paikallisyksikkö-
järjestelmä.

Sekä pääesikunnan että ministeriön 
olisikin tällä kertaa laitettava uuden alue-
järjestelmän ja sen toimintaa tukevan sää-
döspohjan valmisteluun ihmisiä, joilla on 
tehtävän vaatimat tiedot ja taidot, ja joita 
todella kiinnostaa tulevan järjestelmän 
toimivuus.  Työn voisi aloittaa vaikka tu-
tustumalla hallituksen esittämiin peruste-
luihin vuoden 1927 laille – ne kun ovat jäl-
leen kerran erinomaisen ajankohtaiset.  

42. vuosikerta

510. ilmestymiskerta

18. 12. 2009

”Taloudellisista syistä käy 
maalle vaikeaksi rauhan 
aikana ylläpitää sellaista 
määrää vakinaisia puolus-
tusvoimia kuin sotilaallisel-
ta kannalta olisi suotavaa. 
Valtakunnan puolustusta 
järjestettäessä täytyy sen 
vuoksi turvautua muihin 
keinoihin, joiden avulla 
yleiseen asevelvollisuuteen 
perustuvalle armeijalle voi-
daan maan taloudellisen 
kantokyvyn rajoissa saa-
da sellaista lisätukea kuin 
tyydyttävän puolustusval-
miuden aikaansaamiseksi ja 
ylläpitämiseksi on välttä-
mätöntä.”
Lain perusteluista vuodelta 1926
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ONNEKSI OLKOON kaikille Itsenäi-
syyspäivänä ylennetyille ja palkituil-
le. Muistakaa toimia yhtä aktiivisesti 
tulevaisuudessakin, niin toiminta 
ei lopu vaan se kehittyy. Ja kiitoksia 
kaikille teille, jotka osallistuitte Itse-
näisyyspäivän tilaisuuteemme Bot-
talla. Tilaisuus oli taas jälleen kerran 
ikimuistoinen, josta saivat varmasti 
nauttia kaikki paikalla olijat. Vaikka 
tämä vuosi alkaa olla lopuillaan, niin 
toimintaa jatketaan täydellä vauhdil-
la myös ensi vuonna. Vuoden 2009 
tärkeimpiä asioita olivat ampuma-
aselainsäädännön uudistus sekä am-
pumaurheilukeskus. Ne tulevat myös 
olemaan ensi vuoden puhutuimpia 
asioita, sillä vuoden 2010 vahvin tee-
ma tulee olemaan edelleen meille 
reserviläisille tärkeän ampumahar-
rastuksen säilyttäminen ja kehittämi-
nen.

Asiat voisivat olla 
myös toisin
70 vuotta sitten asiat olivat toisin. 
Talvisota oli juuri syttynyt ja reservi-
läisiä todella tarvittiin puolustamaan 
yhteistä Isänmaata. Yleisesti ottaen 
ei kysytty haluatko olla mukana vaan 
kysyttiin että mitä voin tehdä. Näin 
saimme pidettyä Suomen itsenäise-
nä. Aika on tästä muuttunut, mut-
ta Isänmaa on säilynyt. Tämä tulee 
muistaa tänä päivänä kun mietimme 
miten hienosti tai miten huonosti 
asiamme ovat. Kuten edellisen kirjoi-
tukseni (9/2009) teemana oli: ”Pie-
nistä asioista ei pidä purnata”. Meillä 
tämän päivän "nuorilla" on paljon kii-
tettävää ja opittavaa veteraanisuku-
polvelta. Ensin he puolustivat tätä 
maata asein ja sitten vielä jälleenra-
kensivat. Samanlaisella sykkeellä kun 
me toimisimme myös tänä päivänä 
niin kuin he aikoinaan, niin asiat voi-
sivat hyvin olla vieläkin paremmalla 
mallilla. Yhteistyötä eri järjestöjen 
kesken tulee lisätä ja miettiä oikeasti 
mikä on reserviläistoiminnan tarkoi-

tus. Norsunluutornit 
ovat aikansa eläneet 
ja niiden tulee kaa-
tua…

Piirihallitus
Hallitus uudistui 
syyskokouksessa 
osittain, kun kaksi 
henkilöä vaihtui. 
Vuoden 2010 hal-
litus koostuu seu-
raavista henkilöitä: 
Erkki Andersson 
(Pääkaupunkiseudun 
MP), Timo Elolähde 
(Helsinki), Toni Kallio-
Könnö (Vantaa), Juha 
Matikainen (Espoo), 
Juha Parkkonen (Vää-
pelikilta) ja Joija Tikka-
nen (Helsinki). Heidän 
vastuualueensa päätetään 
järjestäytymiskokouk-
sessa, joka on samoihin 
aikoihin kuin tämä 
lehti ilmestyy. Täl-
lä kokoonpanolla 
viedään ensi vuosi 
läpi ja toimintaa py-
ritään entisestään kehittämään 
palvelemaan paremmin jäsenyhdis-
tyksiemme tarpeita.

KIITOKSIA KAIKILLE vuoden 2009 
toiminnassa mukana olleille. Teidän 
ansioistanne toiminta on jatkuvaa ja 
monipuolista. Samalla toivotan kai-
kille maanpuolustajille oikein hyvää 
joulua ja toiminnallista reserviläis-
vuotta 2010! Yhdessä yhteisten asioi-
den puolesta.

 kimmo.karinen@helresp.fi 

Helsingin kaupungin 
johdon tapaaminen
Pääkaupunkiseudun ampumaharras-
tuksen alueneuvottelukunnan edusta-
jat kävivät tapaamassa Helsingin kau-
punginjohtaja Jussi Pajusta ja halli-
tuksen puheenjohtaja Risto Rautavaa 
7.12. Käydyt keskustelut olivat puolin 
ja toisin hyödylliset ja ampumaur-
heilukeskus -asia eteneekin pääkau-
punkiseudun kaupunginjohtajien ja 
-koordinaatioryhmän palavereihin jo 
samalla viikolla, lehtemme mennessä 
painoon.
 
MEIDÄN HARRASTAJIEN kannalta tär-
kein tavoite on saada kaupunkirajat 
ylittävä seutukunnallinen ampuma-
rataselvitys käyntiin. Pääkaupunki-
seudun kaupunkien tulee käynnistää 
pikaisesti selvitystyö, jonka keskeisin 
tavoite on arvioida Petikon, Hallihank-
keen ja Kauhalan ampumaurheilukes-
kusvaihtoehtojen toteuttamismahdol-
lisuuksia ja kustannusrakennetta. 
 Selvitys tuottaa perusteet jatko-
suunnitelmille ja eri päätösvaihtoeh-
doille. Erityisen kiireelliseksi asian 
tekee jo käynnissä oleva Uudenmaan 
maakuntakaavan tarkasteluprosessi, 
jota varten tarvitaan ensi vuoden ke-
sään mennessä konkreettisia esityksiä 
kaavaan merkittäviksi rata-alueiden 
sijoituspaikoiksi.

Ampuma-aselautakunta
Positiivista kuuluu nyt myös valta-
kunnallisesta ampuma-aselautakun-
nasta. Harrastajajärjestöjen uusien 
edustajien myötä ovat vihdoin tä-
mänkin lautakunnan työskentelyta-
vat muuttuneet keskustelukerhosta 
normaalin kokouskäytännön mukai-
seen päätöksentekoon. 
 Ampuma-aselautakunnan aktiivi-
nen rooli on jatkossa keskeisen tärkeä 
erityisesti ampuma-aselain eri vaihei-
den ja niitä koskevien asetusten sekä 
muun viranomaisohjeistuksen koor-

dinoivana ja ohjaa-
vana elimenä.

HRUP:n 
syyskokous
Helsingin Re-
serviupseeripiiri 
valitsi kokouk-
sessaan 9.11. piiri-
hallituksen ja päätti 
toimintasuunnitelmas-
ta sekä talousarviosta 
vuodelle 2010. Henkilö-
valinnoista tarkemmin 
toisaalla lehdessä. Piirin 
toiminnan painopiste-
alue vuonna 2010 on re-
servin kenttäkelpoisuus, 
erityisesti ampumatoi-
minta ja sotilasliikunta.

RUL liittovaltuusto
Suomen Reserviupsee-
riliiton liittovaltuusto 
valitsi Niinisalon koko-
uksessaan 21.11. liittoval-
tuuston puheenjohtajaksi 
maj Matti Ankelon, liitto-
hallituksen I varapuheen-
johtajaksi piirimme ehdok-
kaan komkapt Yrjö-Pekka 
Rautalahden sekä liittohalli-
tuksen II varapuheenjohtajaksi kapt 
Hannu Lahtisen. 
 Liiton toiminnan painopisteet 
vuonna 2010 ovat johtamiskoulutus 
ja koulutusjärjestelmän kehittämi-
nen, ampumatoiminnan turvaami-
nen ja kehittäminen, sekä jäsenhan-
kinta ja –huolto.

KIITÄN KAIKKIA suomalaista maan-
puolustusta edistäneitä kansalaisia 
kuluneesta vuodesta. Toivotan teille 
kaikille hyvää ja rauhallista joulua sekä 
riemukasta uutta vuotta 2010.

ville.maijanen@hrup.fi 
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ELJAS ERKKO (1895–
1965) siirtyi diplomaat-
tiuralta isänsä Eero 
Erkon seuraajaksi Hel-
singin Sanomien joh-
toon vuonna 1927. Aivan 
kuten nuorsuomalaisten 
johtohahmoihin kuulu-
nut isänsä ja monet muut 
aikalaiset päätoimitta-
jat, myös Eljas Erkko oli 
aktiivinen poliitikko. 
Hänen poliittisen uran 
ehdoton huippukohta oli 
ulkoministerin tehtävä 
vuosina 1938–1939. 
 
TALVISODAN aattona ni-
menomaan ulkoministeri 
Erkko puolusti järkähtä-
mättä Suomen itsemää-
räämisoikeutta Stalinin 
ja Molotovin vaatimuk-
sia vastaan. Tästä syystä 
myöntyväisyysmies J.K. 
Paasikivi puhui talvi-
sodasta ”Erkon sotana”. 
Tätä nykytiedon mukaan varsin epäoikeu-
denmukaista nimitystä käytettiin myös kyl-
män sodan vuosina.
 
WSOY:N aloitteesta syntyneen Eljas Erkon 
elämänkerralla on ollut kaksi kirjoittajaa, so-
tahistorian ja poliittisen historian asiantun-
tija, professori Ohto Manninen, sekä media-
tutkija, professori Raimo Salokangas. Heidän 
käytössään ollut Erkon laaja henkilökohtai-
nen arkisto, joka on ollut tätä ennen vain 
hyvin rajoitetussa käytössä. Kirjan keskeisiä 
lähteitä ovatkin Erkon päiväkirjat, kirjeen-
vaihto ja muistiinpanot. Sotien jälkeen nämä 

olivat pitkään ”tallessa 
ulkomailla, jotta ne eivät 
joutuisi vääriin käsiin 
vielä niin epävarmoissa 
oloissa.”
      
MANNISEN ja Salokan-
kaan kirja on ennen 
kaikkea kattava elämän-
kerta Eljas Erkosta, jota 
onkin jo kaivattu. Aika 
harvat esimerkiksi tietä-
vät, että lehtimiehenä ja 
poliitikkona paremmin 
tunnettu Erkko kävi vuo-
denvaihteessa 1917–1918 
Vimpelin sotilasohjaa-
jakurssin, toimi vapaus-
sodassa ja sen jälkeen 
komppanian päällikkö-
nä ja kävi sodan jälkeen 
myös saksalaisten järjes-
tämän lyhyen yleisesi-
kuntaupseerikurssin. 

VUOSINA 1941–42 Erkko 
toimi oman siviilitoimen-

sa ohessa erittäin epäkiitollisessa Kotijoukko-
jen Esikunnan sotavankitoimiston päällikön 
tehtävässä. Oltuaan tehtävässä kolme viik-
koa hän kirjoitti: ”Vankikysymystä näyttää 
uhkaavan katastrofi ”. 
 
AJANKOHTAAN liittyen on todettava, että 
kirja on samalla myös erinomaisen hyvä 
katsaus talvisodan taustoihin. Se ei sisällä 
tältä osin mitään täysin uutta tietoa, mutta 
antaa varmasti monelle kaivattua lisäva-
laistusta. Kirjaa voi siis lämpimästi suosi-
tella kaikille Suomen lähihistoriasta kiin-
nostuneille.

ILMARI KIANTO rakennut-
ti Kiantajärven rannalle 
talonsa, Turjanlinnan, 
vuosina 1910-12. Raken-
nus jäi talvisodassa kes-
kelle vihollisuuksia, kun 
venäläiset joukot hyök-
käsivät Raatteentiellä. 
Ilmari Kianto piti päivä-
kirjaa koko talvisodan 
ajan. Kirjan hän nimesi 
”Siviilimiehen sotapäivä-
kirjaksi”.
 
JOULUKUUSSA  1939 
Kianto joutui jättämään 
Turjanlinnan vihollisten 
pelosta. Jälkeensä Kian-
to jätti viestin, jossa hän 
pyysi venäjäksi jättämään 
talonsa ehjäksi. Venäjän 
hän oli oppinut olles-
saan Moskovassa valtion 
stipendiaattina vuosina 
1901–02.
 
TÄSTÄ KIRJEESTÄ hän-
tä syytettiin venäläisten vakoojaksi, koska 
Kianto olisi syyttäjien mukaan antanut sa-
laisia viestejä vihollisille. Kianto pidätettiin 
tammikuun alussa 1940 vakoilusta syytetty-
nä. 
 Ilmari Kianto sai tietää joulupyhinä, että 

Turjanlinna on tuhoutu-
nut tulipalossa. Raken-
nuksen mukana paloi 
runsaasti hänen kerää-
määnsä materiaalia, joi-
ta hän oli suunnitellut 
käyttävänsä tulevissa 
kirjoissaan.
 
SIVIILIMIEHEN sotapäi-
väkirjaan Kinto merkitsi 
muistiin päivä päivältä 
ja tunti tunnilta paikka-
kuntien sotatapahtumia, 
ihmisten mielipiteitä 
sekä omia arvelujaan ja 
mietteitään.
      Kiannon evakkomat-
ka suuntautui ensi Mu-
hokselle, jonka jälkeen 
hän oli Oulussa ja Raa-
hessa. 
 
PUHTAAKSI Ilmari Kian-
to kirjoitti päiväkirjansa 
kesällä 1941 Turjanlinnan 
raunioilla.

KIANNON Siviilimiehen sotapäiväkirja julkais-
taan nyt ensimmäisen kerran.

NKVD:N, nykyiseltä ni-
meltään Venäjän federaa-
tion turvallisuuspalvelun 
(FSB), keskusarkiston 
talvisotaa koskevat asia-
kirjat tarjoavat täysin uu-
den näkökulman vuosien 
1939-40 sotatapahtumiin. 
Venäjän tiedeakatemian 
ja Helsingin yliopiston 
Renvall-instituutin yh-
teistyössä julkaisemat 
asiakirjat ovat olleet tä-
hän asti huippusalaisia. 
Useimmat niistä olivat 
tarkoitettu vain Stalinin, 
Molotovin, Vorošilovin ja 
Berijan nähtäviksi. 
  Asiakirjat ja nii-
hin liittyvät venäläisten 
ja suomalaisten tutkijoi-
den artikkelit on julkais-
tu jo aiemmin Venäjällä, 
joka oli myös yksi niiden 
julkaisemisen ehto. Nyt 
julkaistussa suomalaises-
sa painoksessa on pääosa 
NKVD:n talvisotaa koskevista asiakirjoista 
ja venäläisten tutkijoiden artikkelit. Loput 
dokumentit ja suomalaisten tutkijoiden ar-
tikkelit on tarkoitus julkaista myöhemmin 
Renvall-instituutin verkkosivuilla.
 NKVD:n valtionturvallisuuden päähallin-
non laatimista raporteista käy hyvin selville 
se, että Neuvostoliiton ylimmällä johdolla on 
ollut käytössään hyvin totuudenmukainen 
kuva Suomesta. Stalin ja Molotov ovat siis 
tienneet täysin hyvin, etteivät syksyllä 1939 
julkaistut sepitelmät Suomen kansan tilas-
ta ja kapinamielialasta pitäneet alkuunkaan 
paikkansa. Toisaalta tuntuu varsin hälyttä-

vältä, että Neuvostoliiton 
tiedustelu näyttää olevan 
varsin hyvin perillä myös 
Suomen hallituksen ai-
komuksista ennen sotaa 
ja sen aikana. 
   
JULKAISUN aivan erityi-
nen arvo on kuitenkin 
siinä, että ensimmäistä 
kertaa suomalainen luki-
ja voi sen kautta nähdä, 
miten tavallinen Neu-
vostoliiton kansalainen 
ja Puna-armeijan sotilas 
kokivat talvisodan. Moni 
uskoi propagandaan ja 
sodan oikeutukseen, 
mutta hämmästyttävän 
paljon näyttää olleen 
myös niitä, jotka pahek-
suivat sotaa ja myös toi-
vat julkisesti tämän esiin. 
Tuon ajan Neuvostolii-
tossa tämä on vaatinut 
huomattavaa rohkeutta. 
Esimerkiksi akateemikko 

Andrei Saharovin isä arvosteli puna-armeijaa 
johtanutta Vorošilovia vain muutamien ys-
tävien keskuudessa – yhden näistä tekemän 
ilmiannon perusteella hänestä tuli tuomittu 
kansanvihollinen.
 Tuntematon talvisota –kirjaa ei voi suo-
sitella ensimmäiseksi tutustumiseksi talvi-
sodan neuvostoliittolaiseen näkökulmaan, 
ainakaan sotahistorian puolelta. Se sopii 
kuitenkin erittäin mainiosti syventäväksi jat-
kolukemiseksi esimerkiksi Ohto Mannisen ja 
Oleg A. Ržeševskin kymmenen vuotta sitten 
julkaisemalle Puna-armeija Stalinin tentissä 
-kirjalle (Edita 1997).

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi 

Sotilas, lehtimies 
ja poliitikko Talvisota NKVD:n silmin

Manninen ja Salokangas: Eljas 
Erkko – Vaikenematon valtiomahti 

ISBN 978-951-0-34265-7, WSOY 2009, 749 sivua.

Ilmari Kianto, Ilmari Kiannon 
talvisota

ISBN 978-951-20-8008-3, Ajatus Kirjat Oy 2009, 
216 sivua.

Vihavainen ja Saharov (toim.): 
Tuntematon talvisota

ISBN 978-951-37-5598-0, Edita 2009, 513 sivua.

EINO SUOLAHTI (1879-
1951) vaikutti voimakas-
tahtoisena itsenäisyys-
miehenä monin tavoin 
Suomen kohtaloihin. 
 Suolahti osallistui ak-
tiivisesti myös jääkärien 
värväykseen sekä A.K:n 
(Aktionskomimittén) toi-
mintaan. Suolahti toimi 
erittäin aktiivisesti Elmo 
Kailan ja Kai Donnerin 
kanssa vuonna 1917 Suo-
men itsenäisyyteen täh-
täävässä toimikunnassa, 
mutta ei eturivissä vaan 
taustalla. Sisällissodan 
Helsingissä 1918 hän toi-
mi valkoisten salaisissa 
tehtävissä auttaen kau-
punkiin jääneitä senaat-
toreita, mukaan lukien 
Svinhufvud. 

TALVISODASSA jo 60 
vuotta täyttänyt Suolah-
ti toimi sotasairaalain 
tarkastajana, mutta jo sodan kuluessa hänet 
määrättiin puolustusvoimain ylilääkäriksi. 
Hänet ylennettiin lääkintäeverstiksi talviso-
dan aikana. Suolahti nautti koko sodan ajan 
niin Mannerheimin kuin alaistensa lääkärei-
den jakamatonta kunnioitusta.

    Jatkosodan aikana 
Suolahti työskenteli edel-
leen puolustusvoimain 
ylilääkärinä ja järjesti 
persoonallisuutensa ja 
auktoriteettinsa voimalla 
lääkintähuollon esimer-
killisellä tavalla. Hänen 
vaikutuksensa oli epävi-
rallisesti vielä suurempi, 
sillä hän kuului ylipäälli-
kön lähipiiriin. 
 Eino Suolahti 
ehti toimia myös Suo-
men valtiollisen poliisin 
ensimmäisenä pääl-
likkönä ja oli yhdessä 
veljensä Hugon kanssa 
perustamassa Kansallis-
ta Kokoomusta. Lääkäri-
kunnan johtohenkilöksi 
hän nousi Duodecimin 
ja Suomen Lääkäriliiton 
puheenjohtajana 1920- ja 
1930-luvuilla. Teoksessa 
esiintyy taipumattoman 
isänmaan miehen lisäksi 

monia merkittäviä aikalaisia Suomen histori-
an käänteissä. 
 Kirjan tekijä Juhani Leikola on Eino Suo-
lahden tyttärenpoika. Mukana on ennen jul-
kaisemattomia, mielenkiintoisia valokuvia 
Suolahti-Leikola-suvun kotialbumeista.

Isänmaan lääkäri Kiannon talvisota

Juhani Leikola, Eino Suolahti - 
Isänmaan lääkäri

ISBN 978-951-37-5597-3, Edita Publishing Oy 
2009, 448 sivua, kuvitusta
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HELSINGIN Reserviupseeripiirin 
piirivaltuuston syyskokous pidet-
tiin maanantaina 9. marraskuuta 
Katajanokan Kasinolla. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi majuri Esa 
Pajunen.
 Kokouksessa piirivaltuuston pu-
heenjohtajana valittiin jatkamaan 
majuri Pajunen ja varapuheenjohta-
jana majuri Jorma Loimukoski.
 

VUODEN 2010 piirihallitukseen valit-
tiin seuraavat kahdeksan upseeria:
kapt Kimmo V Kinos, RT-Johto-
rengas, kapt Jukka I Mattila, Kan-
ta-Helsinki, kapt Jukka Rusila, 
Pioneeriosasto, ylil Karri Kupari, 
Pohjois-Helsinki, ylil Jyri Vilamo, 
Kenttätykistökerho, ltn Seppo Kul-
mala, Länsi-Vantaa, ltn Erik Westeri-
nen, Reservimeriupseerit, vänr Cas-
par von Walzel, Helsingfors Svenska

PIIRIN JÄSENMAKSUKSI vuodelle 
2010 vahvistettiin samat summat 
kuin vuonna 2009.

Vuonna 2010 pidettävää Suomen 
Reserviupseeriliiton liittokokousta 
varten seuraavat upseerit valittiin 
piirin ehdokkaiksi liittovaltuutetuik-
si ja heidän varamiehikseen:
kapt Jukka I Mattila (kapt Kimmo 
V Kinos), kapt Sakari Väliahde (ylil 
Jyri Vilamo), kaptl Antti Jäntti (ltn 
Seppo Kulmala), ylil Keijo Talja (ylil 
Arto Pulkki), ltn Markus Saarela 
(kapt Jukka Rusila)

Arto Pulkki 
toiminnanjohtaja

MAAILMALLA MATKUSTELLESSA 
on aina silloin tällöin mahdollista 
tutustua erilaisiin kiinnostaviin ar-
meijamuseoihin. Yksi tällainen löy-
tyy Lissabonista. Paikallinen armei-
jamuseo on itse asiassa kaupungin 
vanhin museo. Alkunsa se on saanut 
jo vuonna 1842, jolloin Paroni Monte 
Pedral alkoi organisoida hanketta, 
tarkoituksena säilyttää ja ylläpitää 
malleja erilaisista harvinaisista sekä 
"merkillisistä" laitteista. Valmista 
tuli sitten 10.12.1851, jolloin museo 
avattiin Tykistömuseo nimellä. Tä-
män nimen se säilytti aina vuoteen 
1926, jolloin nimi vaihtui nykyiseen.
 Rakennus on alun perin raken-
nettu sotamateriaalin ja ruudin va-
rastoimiseen, sekä tykkien kunnos-
tamiseen. Museoon tehtiin mittavia 
sota-aiheisia maalauksia 1800- ja 
1900-luvun vaihteessa tukemaan 
museon näyttelyä. Tänä päivänä 
nämä Portugalilaisten mestarimaa-

lareiden teokset edustavat yhtä mu-
seon hienointa ja arvokkainta osaa.
 Museon merkittävin anti on 
1400–1800 luvuilta olevien pronssi-
kanuunojen kokoelma, jonka kehu-
taan olevan niin laadullisesti kuin 
määrällisesti maailman mittavin. 
Laiva- ja maakäyttöön tarkoitettuja 
kanuunoita on kieltämättä vaikutta-
va lukumäärä esillä sekä ulko- että 
sisätiloissa.
 Tykkien lisäksi museossa on toki 
paljon muutakin nähtävää. Portuga-
lilaista sotahistoriaa esitellään pää-
asiassa 1500- luvulta alkaen, aina 
ensimmäiseen maailmansotaan asti. 
Miekkoja, käsiaseita, univormuja ja 
haarniskoja on esillä lukuisia. Löytö-
retkeilijä Vasco da Gaman käyttämä 
miekka on yksi näyttelyn helmistä. 
Lisäksi sota-aiheiset maalaukset ja 
itse rakennus ovat varsin näyttäviä. 
 Moitteita allekirjoittaneen täytyy 
antaa kahdesta seikasta. Valtaosassa 

näyttelyesineitä esittelytekstit ovat 
vain portugaliksi. Toinen asia mikä 
jäi itseäni harmittamaan, oli valoku-
vauskielto.
 Museo sijaitsee Lissabonin van-
hankaupungin eteläreunassa, me-
renrannan vieressä (katuosoite: 
Largo do Museu da Artilharia 1100-
366 Lisboa). Paikalle pääsee niin 
bussilla kuin metrollakin, joten eri-
tyistä vaivaa ei tarvitse nähdä paik-
kaa löytääkseen. Sisäänpääsymaksu 
oli erittäin kohtuullinen 2,50e/hlö 
(Lokakuu 2009). Internetistä löytyy 
lisätietoa englanniksi osoitteesta 
www.exercito.pt
 Jos matkasi suuntautuu Lissabo-
nin tulevaisuudessa, kannatta pai-
kanpäällä poiketa. Aikaa vierailuun 
kuluu minimissään 1h mutta toisen-
kin tunnin aihepiiristä kiinnostuneet 
saavat helposti vierähtämään. 

Teksti ja kuvat: Jyri Vilamo 

Talvisodan syttymisen 70-vuotismuistopäivää kunnioitettiin 30.11. myös heimo-

veteraanien muistopaadella Sibeliuspuistossa. Helsingin kaupungin tervehdyksen 

tilaisuuteen tuonut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava muistutti 

kuulijoita lukuisten heimoveljien osallistumisesta vapaaehtoisena jo Talvisotaan. 

Mm. inkeriläisistä ylikersantti Antti Vorho ja luutnantti Mikko Pöllä nimitettiin myö-

hemmistä ansioistaan Mannerheim-ristin ritareiksi.

HRUP 
piirivaltuuston 
syyskokous

Majuri Esa Pajunen vastasi kokouksen 

yleisestä järjestyksestä ja turvallisuu-

desta.                                                             

Kokouksen aluksi Suojelupoliisin pääl-

likkö, poliisineuvos Ilkka Salmi piti erit-

täin mielenkiintoisen esitelmän SUPOn 

toiminnasta sekä Suomen turvallisuus-

ympäristön nykytilasta.

Armeijamuseoita maailmalla 

Museu Militar De Lisboa

NAISTEN VALMIUSLIITTO ry:n Hel-
singin seudun alueneuvottelukunta 
järjesti lauantaina 5.12 lipaskeräys-
päivän Sotiemme Veteraanit keräyk-
sen 2009 hyväksi Helsingin keskus-
tassa Narinkkatorilla ja Kolmen Se-
pän Patsaalla. Kiitokset keräykseen 
osallistujille!

Helsingin seudun alueneuvottelu-
kunta kiittää yhteistyökumppaneita 
ja kaikkia toimintaan vuoden aikana 
osallistuneita menneestä vuodesta 
ja hyvästä yhteistyöstä! 
 OIKEIN HYVÄÄ JOULUN aikaa 
ja ONNEKASTA UUTTA VUOTTA 
2010!

toivottaen Helsingin seudun alue-
neuvottelukunnan puheenjohtaja 
Kristiina Slotte 

Naiset keräsivät sotiemme veteraaneille

Seppele heimoveteraanien 
muistomerkille
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HELSINGIN maanpuolustuspiirin 
huollon toimiala järjesti 28.11.2009 
Santahaminassa koulutuspäivän 
henkilöille, jotka toimivat tai ovat 
kiinnostuneita toimimaan Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen toi-
meenpanemilla kursseilla vääpelei-
nä. Osa kurssin oppilaista ja lähes 
kaikki kouluttajat olivat Helsingin 
Seudun Reserviläispiiriin kuuluvan 
Vääpelikilta ry:n jäseniä.
 Kurssilla mm. tutustuttiin kurs-
sivääpelin laajaan tehtäväkenttään, 
käytiin läpi kurssien tukipyynnön 
laatiminen sekä oikea toimintatapa 
eri varastoilla, autohalleilla ja muo-
nituskeskuksessa. Koulutuksessa 
korostettiin kurssin vääpelin tiivistä 
yhteistyötä kurssin johtajan kanssa 
ja terveen ”talonpoikaisjärjen” käyt-
töä käytännön toiminnassa. Kurs-
sivääpelin tehtävänä on huolehtia 

siitä, että kurssin yleisjärjestelyt 
toimivat ja edellytykset tehokkaalle 
oppimiselle ovat olemassa.
 Kurssin suunnittelussa oli hyö-
dynnetty niitä kokemuksia, joita 
Vääpelikilta ry:n aktiiviset koulutta-
jat eri puolilla Suomea ovat saaneet 
järjestäessään vastaavia kursseja 
omissa maanpuolustuspiireissään. 
Koulutusmateriaalin avoin vaihta-
minen on osoittautunut tehokkaaksi 
tavaksi kehittää koulutuksen laatua. 
 Kurssilaiset olivat erittäin tyyty-
väisiä saamaansa koulutukseen ja 
kehuivat monipuolista materiaalia, 
kouluttajia ja yleisjärjestelyitä. Ko-
konaisarvosana oli yli 4,8 (1-5 astei-
kolla). Kehittämiskohteena pidettiin 
lähinnä kurssin pidentämistä siten, 
että myös monipuoliseen käytän-
nönharjoitteluun olisi mahdollisuus.

HYGIENIAOSAAMISTESTI 
PITI JÄNNITYKSESSÄ  
Kurssivääpelikurssin oppilailla oli 
mahdollisuus osallistua myös San-
tahaminassa järjestettyyn hygienia-
osaamistestiin. Koska kurssivääpelit 
huolehtivat yleensä myös kurssien 
ruokailujen järjestämisestä, on heil-
le etua ns. hygieniapassista, joka 
vaaditaan pakkaamattomien elin-
tarvikkeiden parissa työskentelevil-
tä henkilöiltä. Testi järjestettiin osa-
na Helsingin maanpuolustuspiirin 
toteuttamaa Hygieniapassikurssia.
 Osa osallistuneista jännitti sel-
västi testiä etukäteen. Kurssien op-
pilaille oli järjestetty vain yksi va-
paaehtoinen luentoilta aiheesta ja 
valmistautuminen testiin tapahtui 
pääsääntöisesti itseopiskeluna verk-
komateriaalin avulla. Jännittäminen 
osoittautui kuitenkin turhaksi sillä 

kaikki läpäisivät testin.
 Seuraava koulutus kurssivääpe-
leille järjestetään lokakuussa 2010.

Juha Parkkonen
Kurssin johtaja

Uusia kurssivääpeleitä koulutuksessa

Koulutuspäällikkö Harri Kaijansinkko koulutti tukipyynnön oikeaa laatimista.

MITÄ TEKISIT, jos joutuisit vieraalle 
saarelle sateessa, tuiskussa ja su-
mussa veneesi moottorin sammues-
sa tai syttyessä palamaan keskellä 
ulappaa? Miten suojautuisit, millä 
pitäisit itsesi lämpimänä, miten hä-
lyttäisit apua?  Näihin kysymyksiin 
etsittiin taas vastausta syyskuussa 
5.-6.9.2009  Kuivasaaren linnak-
keella järjestetyllä naisille kohden-
netulla peruskurssilla Turvallisesti 
saaristossa I . Kurssin toteutti Nais-
ten Valmiusliitto ry:n Helsingin seu-
dun alueneuvottelukunta yhdessä 
MPK:n Meripuolustuspiirin kans-
sa ja yhteistyössä Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta ry:n kanssa. 
Kurssi järjestettiin  jo kaksi vuotta 
aikaisemmin samassa paikassa ja 
silloin hyväksi havaittiin. Nyt ohjel-
maan tehtiin vain pieniä muutoksia. 
Kurssilaisia oli tällä kertaa mukana 
23 naista, joista kolme jopa Salosta 
saakka. Kurssin johdosta, koulutuk-
sista ja huollosta vastasivat 13 Suo-
menlinnan Rannikkotykistökilta-
laista. Kurssin johtajana toimi Sirpa 
Holma, varanaan Kristiina Slotte. 

Lauantaina aloitettiin ensin har-

joittelemalla tulipalon sammutusta 
Isosaaren linnakkeella yliluutnantti 
Mika Merenlahden johdolla. Oli pa-
lavaa nukkea ja palavaa rasvakatti-
laa ja kaikki saivat sammuttaa.

Edelliskerrasta poiketen Kuiva-
saaren osuus aloitettiinkin reippain 
ottein!  Kymmenen hengen ryhmis-
sä, naiset pukeutuneina uimapukui-
hin ja puuvillahaalareihin, neopree-
nitossut  jalassa ja pelastusliivit 
päällä, hypättiin kylmään, n. 10 as-
teiseen veteen 15 minuutiksi. Tarkoi-
tus oli kokea, miltä hypotermia oi-
keasti tuntuu. Huolimatta kokeneen 
meripelastuskouluttajamme var-
moista ja vakuuttavista puheista, il-
meet veteen mennessä olivat toisilla 
aika kauhistuneet, mutta viiden mi-
nuutin vedessä olon jälkeen viimei-
nenkin oli tottunut kylmään kylpyyn 
ja iloinen kikatus ja kälätys täytti 
Kuivasaaren lahdenpoukaman. 

Harjoitusta pidettiin mahtavana .  
Oppiakin oikeasti tuli: kädet pitkin 
kylkiä ja jalat tiukasti yhdessä, niin 
kylmä vesi ei pääse kylmettämään 
niin pahasti.  Erilaisia yhdessä sel-
viytymisen kikkoja käytiin myös läpi. 

Miten päästään letkassa eteenpäin ja 
miten kaikkein pahimmin palelevaa 
voidaan vedessä lämmittää .

Muita rasteja viikonlopun aika-
na oli mm. hätämajoitteen teko ja 
tulentekoa erilaisilla puulajeilla ja 
erilaisin sytytyskeinoin. Se opittiin, 
että tulitikut kannattaa pistää van-
hanaikaiseen muoviseen fi lmirulla-
koteloon säilöön, niin pysyvät kui-
vina. Näin digikameroiden luvattu-
na aikana on muovikoteloita kohta 
vaikea vaan löytää, mutta eiköhän 
siihen kelpaa jokin muukin tiiviisti 
sulkeutuva pieni purkki.

Uusiin karttakoordinaatistoihin 
tutustuttiin myöskin ja mietittiin, 
miten kerrot apuun saapuville, mis-
sä olet.

Ensiapurastilla opeteltiin  mm., 
miten saada jalkansa murtanut po-
tilas pois metsästä. Olisiko se kulta-
tuolissa vai omatekoisilla, takeista 
tehdyillä paareilla. Hypotermia pu-
hutti myös tällä kurssilla, varmaan-
kin edellisen päivän omakohtaiset 
kokemukset auttoivat asiassa.  

Sunnuntaina saatiin Kuivasaa-
reen arvovaltaisia vieraita, kun 

MPK:n toiminnanjohtaja Pekka 
Tuunanen, Meripuolustuspiirin 
piiripäällikkö Matti Mäkinen, Suo-
menlahden Meripuolustusosaston 
päällikkö Sakari Saikku ja Suomen-
linnan Rannikkotykistökillan pu-
heenjohtaja Hans-Peter Rekola tu-
tustuivat kurssiin.

Myöskin viranomaistahoja esitel-
tiin kurssilaisille, kun Suomenlah-
den merivartioston Suomenlinnan 
merivartioaseman  kaksi alusta saa-
puivat Kuivasaareen ja pojat kertoi-
vat toiminnastaan.  

Kurssi jatkuu ensi keväänä Jär-
vössä toteutettavalla jatko-osalla 
Turvallisesti saaristossa II  ja hui-

pentuu saaressa loppukohtaukseen: 
Purjevene syttyy palamaan ja ajau-
tuu saaren rantaan!  Mitä sitten teh-
dään?

Kiitokset kaikille kurssilla mu-
kana olleille, niin kurssilaisille kuin 
toimijoillekin! Olitte upeita!

Teksti ja kuva: Kristiina Slotte

HYPOTERMIAA JA PALAVIA NUKKEJA 
Naisten turvallisuuskurssi Kuivasaaressa syyskuussa 

Palava kattila sammuu

SOTAVETERAANEJA on keskuudes-
samme enää alle 65 000 ja heistä 
noin 10 000 sotainvalideja. Heidän 
keski-ikänsä on yli 86 vuotta. Yhä 
harvempi veteraaneistamme ky-
kenee enää osallistumaan itsenäi-
syysjuhliin tai maanpuolustustilai-
suuksiin. Niistä jää tulevaisuudessa 
uupumaan veteraanin puheenvuo-
ro, silminnäkijän sana. Mitä tilalle? 
Tämä kysymys on itsenäisyyspäivän 
mietteeni.
 Otetaan opiksi hyvistä käytän-
nöistä, on eräs tämän päivän muo-
titermeistä. Nämä hyvät käytännöt 
ylläpitää ja nostaa maanpuolustus-
tahtoa, hoitaa veteraanityötä, kehit-
tää aatteellista toimintaa ja välittää 
uusille sukupolville tai ikäluokille 
tietoa Suomen historian tosiasioista 
tulisi koota yhteen. Yhteenvedosta 
voisi sitten tehdä vaikkapa oppaan. 

RUL ja RES yhdessä olisivat sopivia 
tietojen kerääjiä, koska niiden pai-
kallisyhdistykset toimivat näissä asi-

oissa etulinjassa.
 Otan pari sellaista esimerk-
kiä, joihin olen tykästynyt. Aloitan 
Järvenpäässä. Siellä pidettiin itse-
näisyysjuhlat otsikolla ”Vapauden 
viesti”. Juhlaohjelman toteutta-
jina olivat Järvenpään lukio sekä 
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan 
veteraani- ja reserviläisjärjestöjen 
yhteiselimen ( VETRES ) toimeksi-
annolla Järvenpään reserviyhdistyk-
set. Juhlaan osallistui koko lukio eli 
noin tuhat ( 1000 ) lukiolaista sekä 
veteraaneja ja kutsuvieraita. Lukion 
jättävä vanhin ikäluokka luovuttaa 
juhlassa vapauden viestin nuorem-
milleen. Vapauden viesti – juhlaa on 
järjestetty vuorovuosin Järvenpääs-
sä, Keravalla ja Tuusulassa vuodesta 
2002.

TOISEN ESIMERKIN otan Samma-
tista. Siellä pidettiin perinteinen 
itsenäisyyspäiväjuhla. Järjestämis-
vastuu oli kotiseutuyhdistyksellä. 
Yhteistyökumppaneina olivat mm 
Lohjan kaupunki, seurakunta, maa-
miesseura, partiolaiset ja koulu. 
Nuoret partiolaiset huolehtivat mm 
kynttilöiden sytyttämisestä sankari-
haudoille ja veteraanikivelle.
 Mikä esimerkeissä on tärkeintä? 
Yksiselitteisesti saada nuoret mu-
kaan koululaisista lähtien maanpuo-
lustushenkeä nostaviin tilaisuuksiin. 
Tämä taas edellyttää sellaista ohjel-
maa, jossa nämä nuoret ovat muka-
na niin suunnittelussa kuin toteu-
tuksessa.
 Edellisen kaltaisia esimerkkejä 
löytyy varmasti paljon. Kerättäköön 
ne yksiin kansiin.

PERUSTELEN ehdotustani marsalk-
ka Mannerheimin muistelmien toi-
sen osan päätöskappaleella, joka 
on profeetallinen. Se on seuraava: ” 
Jos pysymme uskollisina itsellemme 
ja kaikissa kohtalon vaiheissa yksi-
mielisesti ja järkkymättä pidämme 
kiinni niistä arvoista, jotka tähän 
päivään asti ovat olleet Suomen va-
pauden perustuksena , - isiltä peri-
tystä uskosta, isänmaanrakkaudes-
ta, päättäväisestä ja uhrivalmiista 
puolustustahdosta - , niin Suomen 
kansa voi lujasti luottavaisena kat-
soa tulevaisuuteen."

Risto Piekka
Majuri, res 

Vapauden viesti
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 
toiminut vuosina 1999—2004 Tartossa Viron 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

AMERIKKALAISET OVAT SITOUTUMASSA entistä tiukemmin sotaan Af-
ganistanissa. Eikö ole opittu mitään ? Kuitenkin amerikkalaiset olivat 
jo kauan sitten Koreassa ja Vietnamissa. Niistä on huonoja kokemuksia. 
Tehdäänkö taas samoja virheitä ?
 Olin suomalaisena upseerina Nato-operaatiossa Bosnia-Herzegovi-
nassa vuonna 1996. Amerikkalainen 1. US Division jakoi myös meille tie-
toja operaation onnistumiseksi otsikolla "Lessons Learned". Ymmärsin 
ihan heti, että siellä oli taustoja operaatioista, joissa oli ollut samanalai-
sia tilanteita mihin me mahdollisesti olisimme joutumassa. 
 Kannattaa siis lukea ja ottaa opiksi.
 Etsin nyt tietoja kaikkitietävästä netistä haulla "lessons learned". 
Viisi vuotta sitten oli joku viisas kirjoittanut mitä tämä termi tarkoittaa. 
Lesson learned on tietoa tai ymmärtämistä siitä mitä on koettu. "Oppi-
tunnit" voivat olla negatiivisia tai myönteisiä kokemuksia. Opin pitää 
olla merkittävää ja oikeata. Sitä on oltava mahdollisuus myös käyttää. 
Lesson learned opeilla on mahdollista säästä tappioita, myös ihmishen-
kiä, jos ei enää toisteta vanhoja virheitä.

AMERIKKALAINEN tietoläh-
teeni, jolla on kokemuksia 
sekä Korean että Vietnamin 
sodista piti suurimpana on-
gelmana maissa esiintynyttä 
korruptiota. Amerikkalaiset 
eivät sitä ymmärtäneet ei-
vätkä hyväksyneet korrup-
tiota. Mutta ei se, että ame-
rikkalaiset eivät hyväksyneet 
korruptiota ei lopettanut Ko-
rean eikä myöskään Vietna-
min korruptiota. Nyt tilanne 
on samanlainen Afganista-
nissa. Korruptio on kovin yleistä ja korruptiolla on valtaa. Missä ovat 
Washingtonin, Pentagonin ja 
 ISAF-johdon "Lessons Learned" Korea- ja Vietnammuistilistat ?

SOTILAANA YMMÄRRÄN AFGANISTAN OPERAATION sotilasjohdon vaa-
timuksen lisäjoukoista. Presidentti Barack Obama lupasi kuuluisassa 
West Point puheessaan lähettää operaatioon lisäjoukoiksi 30 000 soti-
lasta. 
 Liittolaisilta odotetaan vielä 10 000 sotilasta lisää. Mutta oliko oi-
kea ratkaisu presidentti Obamalta samassa puheessa ilmoittaa amerik-
kalaisjoukkojen kotiuttamisen käynnistyvän 18 kuukauden kuluttua. 
Analyytikot arvioivat nyt sitä, että tarkoittiko Barack Obama kotiutta-
misilmoituksellaan lisäjoukkojen vai vanhempien Afganistan joukkojen 
kotiuttamisen aloittamista. Sitä saamme nyt pohtia.
 Vähän vielä lisää amerikkalaisten lessons learned opeista. Vietnamin 
sodan aikainen puolustusministeri Ropbert McNamara kirjoitti muistel-
missaan vuonna 1995, kun sodasta oli kulunut 30 vuotta, 11 kohtaisen 
listan sodan virheistä. Yksi McNamaran listaamista virheistä oli se, että 
kansainvälisessä politiikassa niin kuin muuallakin saattaa olla ongelmia 
joihin ei löydy ratkaisua. Olisikohan Afganistanin sota nyt Barack Oba-
malle sellainen ongelma, johon ei löydy ratkaisua?

TALEBAN JOHDOLLE JA AL-QAIDALLE presidentti Barack Obaman puhe 
antaa uusia toimintamahdollisuuksia. Nyt talebaneille ja muille terro-
risteille jää 18 kuukautta aikaa harjoituttaa joukkojaan ja aloittaa sitten 
heinäkuussa 2011 uudet suuret operaatiot Afganistanin omia ja maassa 
silloin vielä olevia - väheneviä liittolaisjoukkoja vastaan. Tässä olisi mi-
nun mielestäni ihan oikea "lessons learned" talebaneille. Aika näyttää 
hyödyntääkö taleban tätä mahdollisuutta.
 Suomen puolustusvoimia ja myös monien muiden maiden asevoi-
mia ja erityisesti virassa olevia kenraaleita on useasti syytetty siitä, että 
ollaan valmistautumassa edelliseen sotaan. Monasti se pitää varmaan 
paikkansakin, mutta eräs tärkeimmistä lessons learned opeista on todel-
lakin se, että samoja virheitä ei kannata toistaa.

AFGANISTANIN SOTA JA LÄNNEN OPERAATIO Afganistanissa jatkuu vielä 
pitkään. Barack Obama peri Afganistanin ongelmat edeltäjältään. Vuosi
2011 tulee näyttämään onko Yhdysvaltojen presidentin 1. joulukuuta
2009 tekemä päätös oikea. Vietnamin sodan osalta vuoden 1965 koke-
mukset olivat sellaiset, että kun puolustusministeri esitti presidentille 
joukkojen lisäämistä runsaasta 20 000 vajaaseen 200 000 oli tuloksena 
katastrofi  amerikkalaisille. Toivottavasti historiasta on opittu jotain.

Lessons learned

Kolumni

Lesson learned on 
tietoa tai ymmärtä-
mistä siitä mitä on 
koettu. "Oppitunnit" 
voivat olla negatii-
visia tai myönteisiä 
kokemuksia.

Kapteeni Jyrki Ratia ja yliluutnantti Sampo Martiskainen esittelevät näyttävässä kuoressa myytyä Marskin 

merkkiä.

SUOMEN MARSALKKA Mannerheimin patsas-
hankkeen rahoitukseen ja mainostamiseen lyö-
tettiin vuonna 1951 erityinen rintamerkki, Mars-
kin merkki. Sen suunnittelija oli taiteilija Oskar 
Pihl ja valmistaja Merkkikeskus Hj. Sorsa O/Y.
 Taiteilija Oskar Woldemar Pihl (1890-1959) 
on suunnitellut mm. Suomen Leijonan Ritari-
kunnan kunniamerkit sekä viimeistellyt Man-
nerheim-ristit. Marskin rintamerkkejä teetettiin 
550.000 kappaletta. Myyntikampanja toteutet-
tiin 1.1.-31.12.1952, ja varsinainen myyntirynnäk-
kö aloitettiin Marsalkan kuoleman vuosipäivänä 
28.1.1952. 
 
KOKO KAMPANJAN AIKANA merkeistä myytiin 
runsaat puolet. Helsingin kaupungin poliisilai-
tokselle 29.5.1953 tehdyn selvityksen mukaan 
myyntituotot rintamerkeistä olivat yhteensä 
5.527.521 mk.
 Merkkien lunastushinta oli kampanjan aika-
na 20 mk, ja lunastus edellytti myös nimenkir-
joitusta keräyslistaan. Myymättä jääneet merkit 
Mannerheimin ratsastajapatsasvaltuuskunta 
lahjoitti Sotainvalidien Veljesliitolle 7.10.1958.
 Merkin tarina jatkui vielä senkin jälkeen. 
Teinikunnat myivät merkkejä Sotainvalidien hy-
väksi Mannerheimin ratsastajapatsaan paljastus-
tilaisuudessa 4.6.1960 ja myös sitä edeltävänä 
päivänä 3.6.1960. Sotainvalidien Veljesliitto lah-
joitti 9.2.1964 merkkejä lisäksi Mikkelin pääma-
jakaupungin patsastoimikunnalle sinne tulevan 
patsaan rahoittamiseen. 
 Kun valtakunnalliset veteraanijärjestöt saivat 
yhteiset toimitilat Pasilasta, lahjoitti Sotainvali-
dien Veljesliitto muuton yhteydessä 15.12.2008 
kaikki myymättä n. 100.000 kpl jääneet Marskin 
merkit Veteraanivastuu ry:lle, jotta ne voidaan 
käyttää sotiemme veteraanien varainhankin-
taan.

Myyntikampanja käyntiin lumipuvuissa
Talvisodan alkamisesta tuli 30.11.2009 kulu-
neeksi 70 vuotta. Silloin Suomi taisteli, ja syntyi 
yhtenäinen talvisodan henki. Talvisodan muis-
ton kunniaksi Sotiemme Veteraanit 2009 keräys 
järjestää alkuperäisten ja aitojen Marskin merk-
kien myyntikampanjan, joka kestää talvisodan 
105 päivää. Sotiemme Veteraanit 2009 keräyksen 
taustalla ovat maamme kaikki veteraanijärjestöt 
sekä Kaatuneiden Omaisten Liitto.
 Historiallisen Marskin merkin hinta on näyt-
tävässä myyntipakkauksessa 20 e.
 Marskin merkin myyntikampanja aloitet-
tiin näyttävästi jokaisella keräysalueella kautta 
maan 29.11.2009, jolloin maanpuolustusjärjestö-
jen lumipukuiset jäsenet myivät merkkejä

eri paikkakunnilla. Helsingin kampanja käynnis-
tettiin 24 henkilön voimin keskustassa, mm. Na-
rikkatorilla, Kampin kauppakeskuksessa, Elielin 
aukiolla, Paasikiven aukiolla, Kiasman aukiolla 
(Mannerheimin patsaalla) ja Kolmen Sepän au-
kiolla. Myyntitulos noin kolmen tunnin työstä oli 
318 merkkiä ja 6360 e. Kiitos hienosta tuloksesta 
kuuluu kaikille mukanaolijoille !
Helsingissä merkkejä myy mm. Helsingin Seu-
dun Sotaveteraanipiirin toimisto,
os. Mannerheimintie 93 A, piirisihteeri Sinikka 
Watjus, puh. 050 4414704.
Lisätietoja antaa kampanjasta Sotiemme Ve-
teraanit 2009 keräyksen Helsinki- Vantaan 
keräyspäällikkö Viljo Lehtonen viljo.lehtonen@
elisanet.fi  puh.050 5642088.

MYYNNISTÄ SAADUT varat käytetään Etelä-Suo-
men lääninhallituksen myöntämän myyntiluvan 
mukaisesti Marskin miesten sekä naisten hyväk-
si. Varat kohdennetaan sotiemme veteraanien 
kuntoutukseen, asuinolojen parantamiseen, eri-
laisten apuvälineiden hankintaan, kuntoliikun-
nan ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen sekä 
muuhun omassa kodissa selviytymistä tukevaan 
toimintaan.

Viljo Lehtonen

Aito Marskin merkki myyntiin

Keräys jatkuu 13.3.2010 saakka
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Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen 
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman 
Stockmannin 6.krs .temp-ravintolassa.  

Tarjous on voimassa 31.12.2009 saakka.

Stockmann Helsinki 6.krs

Joulukuu

20.12.  Ylikomisario, yliluutnantti Risto Metsäniitty (ei vastaanottoa) 75 v
20.12.  Insinööri, yliluutnantti Juhani Kunnas (matkoilla) 70 v
24.12.  Rakennusmestari, vääpeli Erkki Rosma (matkoilla) 90 v
27.12.  Rakennusmestari, vänrikki Eino Saarinen (perhepiirissä) 80 v
27.12.  Teollisuusneuvos, kapteeni Juhani Yli-Paavola (perhepiirissä) 75 v
27.12.  Insinööri, kersantti Pertti Rönnberg 70 v
28.12.  Filosofi an tohtori, yliluutnantti Kaj Aejmelaeus 90 v
29.12.  Eläkeläinen, kersantti Pentti Pöllänen 70 v
31.12.  Toimitusjohtaja, alikersantti Jouko Alastalo (matkoilla) 50 v

Tammikuu 2010

4.1.  Insinööri, luutnantti Leo Karjasilta 80 v
5.1.  Eläkeläinen, kersantti Kalervo Pulla 70 v
6.1.  Kapteeni Markku Helle  (lähipiirissä) 50 v
8.1.  Rehtori, kapteeni Lennart Salakka (perhepiirissä) 80 v
9.1.  Ylitarkastaja, sotilasmestari Pertti Haaksluoto 50 v
12.1.  Filosofi an maisteri, vänrikki Henry Ahlfors 60 v
20.1.  Varatuomari, vänrikki Veli Pyhälä  (lähipiirissä) 85 v
20.1. Liikennelentäjä, yliluutnantti Tapani Terämaa  70 v
 (ei vastaanottoa)  
21.1.  Toimitusjohtaja, luutnantti Jarmo Tukiainen  (matkoilla)    50 v
22.1.  Ekonomi, luutnantti Heikki Ojala (matkoilla) 80 v
22.1.  Logistiikkapäällikkö, alikersantti Ari Konttinen 50 v
23.1.  Toimitusjohtaja, majuri Heikki Simola 60 v
25.1.  Ekonomi, luutnantti Erkki Kallionpää 80 v

Onnittelemme

RESERVIN Sanomien numerossa 9 
oli kiinnostava kirjoitus asekätken-
nän muistokiven paljastuksesta 
Mäntsälässä. Siinä Risto Piekka 
kirjoitti määritelmän ”asekätken-
nän sielu, eversti V.K.Nihtilä”. Hän 
oli ansiokas sotilas ja merkittävä 
toimija Päämajassa. Asekätken-
nän sielu, suunnittelija ja johtaja 
oli kuitenkin Maavoimatoimiston 
päällikkö, ye-everstiluutnantti Usko 
Sakari Haahti. Asia käy täysin yk-
siselitteisesti ilmi eversti Matti Luk-
karin kirjasta Asekätkentä, joka on 
perusteellisin aiheen tutkimus, ja 
johon Piekkakin viittaa, sekä muista 

lähteistä. 
 Lukkari kirjoittaa kirjansa 
esipuheessa pyytäneensä Sotilasai-
kakauslehden päätoimittajana vuon-
na 1978 ”asekätkennän johtajalta 
Usko Sakari Haahdelta haastattelun 
lehteeni”. Myös Lukkarin kirja nojaa 
vahvasti tähän kahdeksantuntiseen 
haastatteluun ja Haahden päiväkir-
jaan ja muistiinpanoihin. Haahti 
ryhtyi taivuttelemaan lähintä es-
imiestään Nihtilää, jolle hän kertoi 
suunnitelmistaan. Nihtilä empi aluk-
si ja informoi asiasta esimiehiään - 
kuten Lukkarin kirjan uudistetusta 
painoksesta vuodelta 1984 käy ilmi 

- esimiehiään kenraaliluutnantti Ai-
roa ja sitä kautta Mannerheimiä ja 
sai luvan aseiden kätkemiseen mie-
hityksen varalta.
 Haahti maksoi työstään korkeim-
man hinnan ja sai korkeimman tuo-
mion, kuusi vuotta kuritushuonetta. 
Lisäksi hänet pantiin viralta, ja hän 
menetti ainoana eläkeoikeutensa. 
Kadettikunta valitsi Haahden har-
vojen kunniajäsentensä joukkoon 
vuonna 1976.

Olli Kivinen 
yliluutnantti

Espoo-Kauniainen Reserviupseerit

Haahti organisoi asekätkennän

NURMIJÄRVELLÄ esiteltiin talviso-
dan kunniaksi perinne-esineistöä 
Suomen sotien ajoilta. Näyttely pi-
dettiin Nurmijärven kunnan kärä-
jäsalissa lauantaina ja sunnuntaina 
28.-29.11.2009. Näyttelyn teemana 
oli Lähdettiin Talvisotaan – ja se 
esitteli seikkaperäisesti erityises-
ti paikallista näkökulmaa Suomen 
kohtalonvuosien ensimmäiseen näy-
tökseen.
 Näyttelyssä oli esillä asepukuja, 
aseita, valokuvia, kunniamerkkejä 
sekä näiden lisäksi henkilötarinoita 
ja dokumentteja. Näiden henkilöhis-
toriallisten aineistojen kautta näyt-
telyyn tutustuja pääsi kiinni sotaan 
lähteneiden miesten ja naisten hen-
kilökohtaisiin tarinoihin. Osa tari-
noista limittyi Suomen sotien lisäksi 
rauhaan ja jälleenrakennukseen, osa 
päättyi valkoisille hangille Suomen 
vapauden puolesta. 
 Näyttelyn järjesti tunnettu mili-
taria- ja aseasiantuntija Hannu La-
kee, jolle tämänkertainen näyttely 
oli järjestyksessä 18:ta. Lakee oli 
itse paikalla viikonloppuna esitte-
lemässä näyttelyään ja kertomassa 
kokoelman taustasta ja esineistöön 
liittyvistä Suomen historian tapah-
tumista. Mukana oli muun muassa 
Rajamäelle ”lentopostina” lähetetty 

palopommi. Esineet olivat pääosin 
Hannu Lakeen omista kokoelmista. 
Erityisen poikkeuksen tekivät upeat 
talvisota-aiheiset ryijyt, jotka olivat 
lainassa. Esillä oli myös erään äidin 

surutyönä kutoma liina, johon oli 
kuvattu sota-aiheisia kuvia ja kolme 
hautakumpua. Ne muistuttivat äidin 
menettämää kolmea poikaa.

Jukka I. Mattila

Sotahistorian näyttely 18. kerran

Hannu Lakee poliisiunivormussa kertomassa tarinaa Suomen kohtalonajoilta. Soti-

lasperinne on Hannu Lakeelle lähellä sydäntä. Hän on järjestänyt sotien perinnöstä 

kertovan näyttelyn 18 kertaa.
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Evl Jarmo Nieminen

”JA MINÄ SIINÄ [Santahaminan] 
kansakoulun pihalla ähräsin, kun 
yhtäkkiä minä huomaan, että len-
tokoneet tulee aivan matalalla, että 
melkein piippuja hipoo. Ja äijät 
kurkkii sieltä, näki ihan selvästi, kun 
ne kurkki. Ja minä näin, että niitten 
tasojen alla oli punaiset tähdet. Jol-
loin minä huuuusin hirviällä äänellä 
sitten äidille sinne koulun ikkunoi-
hin, että "Äiti, äiti, ryssä on päällä!" 
Mutta oppilaat oli niin fi ksuja, - ne 
oli nähneet sen kans". " kamala jy-
linä kävi tietenkin, kun ne meni yli 
siitä, - nehän oli jo heti ulkona ja 
juoksemassa kohti pommisuojaa. 
Ja saman tien se koulu tyhjeni ihan 
muutamassa hetkessä. " " Ja häly-
tyssireenit soivat nyt vasta kaupun-
gissa. Ja meillä ei ollut mitään häly-
tystä. Mutta pommeja tuli kyllä niin 
sen päivän kuluessa.

Tapahtui Santahaminassa, 
juuri ennen Helsingin 
ilmahälytystä
Talvisota alkoi Helsingissä 30.11.1939 
yleisellä ilmahälytyksellä ja ilmator-
juntapatterien torjuntahälytyksel-
lä kello 09.15. Neuvostoliittolaiset 
pommikoneet ilmestyivät Helsingin 
ilmatilaan viisi minuuttia myöhem-
min. Kolme SB-pommikonetta lensi 
kaupungin yli pudottaen ammuksia 
Pasilan ratapihalle, Malmille ja Tik-
kurilaan.

Helsingin ilmapuolustuksesta vas-
tasi Ilmatorjuntarykmentti 1:n perus-
tama Ilmapuolustusaluekeskus 15, 
jonka johtajana oli majuri Paasikivi. 
Käytössä oli neljä raskasta ilmator-
juntapatteria. Ne oli käsketty täysval-
miuteen hieman aikaisemmin kello 
08.30. Tehostetussa torjuntavalmiu-
dessa ilmatorjuntapatterit olivat ol-
leet jo kello 00.40 lähtien. Pattereista 
kaksi oli Suomenlinnassa, jaos Laut-
tasaaressa sekä patterit Taivaskalli-
olla ja Herttoniemessä. Ilmatorjunta-
konekiväärikomppanian aseet olivat 
ryhmittäin kantakaupungin katoilla. 

Helsingin ilmatorjuntajoukot 
sodan alkaessa.
Kouluaamun raju päätös

Santahaminan kansakoulun päi-
vä alkoi normaalisti aamulla kello 
09.00. Koulun päiväkirjoista löytyy 
merkinnät sodan alkamisesta:

”Venäläiset hyökkäsivät, San-
tahaminan pommitus alkoi 9.20.”
” Koulutyö keskeytyi venäläisten il-
mapommituksen takia, sodan alka-
essa kello 9.20.”

Lähimmät pommit putosivat kou-
lurakennuksesta 100 metrin päähän. 
Opettajat ja oppilaat kyyhöttivät 
koko päivän Santahaminan pommi-
suojassa, nykyisen sotilaskodin ran-
nassa, venäläisten vuonna 1915 ra-
kentamassa betonisessa sähkölaitok-
sessa. Mikko Laine, tuolloin 8-vuotias 
koulupoika, kertoo muistelmissaan, 
että pimeän tultua, kello 16, väki 
evakuoitiin Mellunkylän nuoriso-
seurantalolle. Kansakoulun opettaja 
Aune Tervaskari järjesti työvuorot ja 
tehtävät äideille ja yläkoululaisille. 
Mellunkylässä viivyttiin vajaan vii-
kon verran, jonka jälkeen santahami-
nalaiset vietiin junalla varsinaiseen 
evakuointipitäjäänsä, Karjalohjalle. 
Osa perheistä, osa Uudenmaan Ryk-
mentin sotaan lähteiden upseerien ja 
aliupseerien perheistä, muutti Tam-
misaareen Dragsvikiin. Joidenkin 
näiden perheiden evakkomatka kulki 
Sipoon Nikkilän kartanon evakuoin-
tipaikan kautta.

Ilmeisesti päiväkirjamerkintöjen 
perusteella on myöhemmin kirjoi-
tettu Santahaminan pommituksen 
alkaneen heti aamulla Helsingin il-
mahälytyksen tullessa. Tämä tieto 
on vahvistunut santahaminalaisten 
muistikuvissa. Muistitiedon haas-
teena on rakentaa muistinvaraisesti 
menneisyys ajallisesti oikeaan jär-
jestykseen. Muistijälkeä vahventavat 
kirjoitetut dokumentit, väärätkin. 
Koulu keskeytettiin kello 09.20. Väki 
juoksi 300 metrin päässä olevaan 
pommisuojaan harjoitellulla tavalla. 
Tunnin odotuksen jälkeen pommi-
suojan ympärillä " se sijaitsi lähes 
pommituskeskiössä " räjähtivät kym-

menet 100 kg:n lentopommit, lähim-
mät muutaman kymmenen metrin 
päässä pommisuojasta.

Kohteena merilentoasema
Kello 10.35 pommitettiin Santaha-
minaa. Kahdentoista pommikoneen 
ilmahyökkäys tuli täytenä yllätykse-
nä: koneet tulivat mantereelta, eivät 
mereltä, hälytysjärjestelmää ei ollut, 
tai se ei ollut käytössä, tai se ei kuu-
lunut saaren koillisrannan suurelle 
rakennustyömaalle. Olympiakylän 
(Kadettikoulun) työmaalla rakennus-
miehet katsoivat koillisen suunnasta 
tulevia pommikoneita, avautuvia 
pommiluukkuja ja irtoavia pomme-
ja. Koneet lensivät rakennustyömaan 
yli matalalla. Pommit irrotettiin työ-
maan yläpuolella.

Kohteena oli Santahaminan me-
rilentoasema. Pommit eivät kui-
tenkaan osunut täysin kohdalleen. 
Lentoaseman laiturilaitteet ja lento-
konehallit säilyivät lähes vaurioitta. 
Uusimman lentokonehallin, kolmos-
hallin, seinustoja pyyhkivät sirpaleet. 
Pommitus ulottui kansakoulun tasal-
ta koillis-lounaissuunnassa nykyisen 
Kaartin jääkärirykmentin esikunnan 
ympäriltä Radioniemeen (Länsinie-
meen) ja mereen asti. Kunkin (nel-
jän) lentueen pommisarja kattoi noin 
50 x 100 metrin kokoisen alueen. Ko-
neissa oli kantokykynsä mukainen 
maximikuorma, kuusi 100 kg:n mii-
napommia. FAB-100 pommeja (Fu-
gasnaja avijabomba 100) pudotettiin 
Santahaminaan 72 kappaletta.

Erik Hautamäki kertoo kirjassaan 
Kotisaareni Helsingin sylissä " Santa-
haminaa 1921"39 Talvisodan syttymi-
sestä seuraavasti:

”Olimme juuri tulossa talon edus-
talla olevan metsikön läpi. Laskim-
me kaapin maahan ja kiiruhdimme 
juoksujalkaa Kadettikoulun itäpää-
hän kuuntelemaan moottorin jyrinää 
ja katselemaan taivaalle. Siihen oli 
kertynyt jotakuinkin kaikki työmaan 
väki ihmettelemän, mistä oikein oli 
kysymys.

Pommikoneet ilmestyivät näky-
viin ja moottoreiden jyly täytti tie-

noon. Ne tulivat aivan matalalla. Oli-
vatko ne omia koneita? Eivät olleet, 
sillä siipien alla paistoivat punaiset 
neuvostotähdet. Juuri yläpuolel-
lamme avautuivat pommiluukut ja 
pommit alkoivat pudota kohti maata. 
Kaikki työmaan ihmiset ryntäsivät tai 
ainakin yrittivät rynnätä kaaosmai-
sesti päädyssä olevasta ovesta sisään 
ja kellariin (Kadettikellariin). En sot-
keutunut siihen joukkoon, vaan suo-
jauduin metsään.

Repivät räjähdyksen äänet täyt-
tivät ilman. Pommit, jotka olin näh-
nyt irtoavan koneista, räjähtivät ja 
jälkeenpäin kuulin, että ensimmäiset 
olivat osuneet ruokalarakennuksen 
päädyssä olleeseen käymälään, ja 
siellä tarpeillaan ollut keittiöapulai-
nen oli kuollut välittömästi. Lieneekö 
ollut talvisodan ensimmäisiä uhreja 
samoin kuin konekivääriampuja vie-
reisen kasarmin katolla.”

Talvisodan ensimmäiset 
helsinkiläisuhrit
Jo pommituspäivänä huhuttiin, että 
Santahaminassa olisi kuollut 15 hen-
kilöä kasarmin saadessa täysosuman. 
Asia vahvistettiin lehdistön sivuilla ja 
myöhemmässä historian kirjoitukses-
sa. Melko tarkka tietotapahtumista 
kirjattiin kuitenkin heti tapahtumien 
jälkeen Helsingin Ilmapuolustuksen 
esikunnan sotapäiväkirjaan 30.11. 
kello 11.15:

”Saatu ilmoitus puhelimitse luutn. 
Virkkuselta Santahaminasta: n klo 
10.45 12 konetta (muistutti BL konei-
ta) lentäen N-S suunnasta pommitti 
lentoasemaa. Osumia puisiin ranta-
varastoihin. 3–4 kuollutta. Halleissa 
eikä laskusilloissa ei ole osumia. Tu-
lipaloja ei syttynyt.”

Ministeri Juho Niukkanen kirjoitti 
vuonna 1950 muistelmissaan Talviso-
dan puolustusministeri kertoo, että 
Santahaminassa kuoli eräällä raken-
nustyömaalla 15 henkeä. Myöhem-
min kaatuneiden lukumäärä, kuten 
ajankohtakin 09.20, siirtyivät myös 
historian kirjoihin, kuten Helsingin 
kaupungin historiaan (V osa), joka 
julkaistiin vuonna 1964. Jopa neu-

vostoliittolainen historiankirjoitus 
vahvisti kaatuneiden lukumäärän.

Yhtenä syynä saattaa kaatuneiden 
määrän epämääräisyyteen piillä alu-
een meripuolustuksesta vastanneen 
johtoportaan, Helsingin Lohkon, so-
tapäiväkirjassa, johon kirjattiin seu-
raavaa:

"10.40 n. 10 venäläistä pommiko-
netta lensi Suomenlinnan yläpuolel-
la. Heittivät pommeja m.m. Santa-
haminaan. Raskaat it-ptrit avasivat 
tulen. Santahaminassa pommi osui 
johonkin kasarmiin, jolloin n. 7 mies-
tä haavoittui pahoin, ehkä kuoli."

Todellisuudessa Santahaminassa 
kuoli ensimmäisessä pommitukses-
sa neljä henkilöä, mutta ei kasarmin 
saadessa täysosuman. Yksikään ka-
sarmeista ei tuhoutunut, pommit 
osuivat pihoille ja puistoihin. 

Kaksi Uudenmaan Rykmentin 
ruokalan naistyöntekijää menehtyi 
ruokalan piha-alueelle pudonneen 
pommin sirpaleista. Ruokala sijait-
si tuolloin punatiilirakennuksessa 
C 23. Samoissa tiloissa sijaitsee ny-
kyisin Maanpuolustuskorkeakoulun 
sotatekniikan laitos. Kolmas pom-
mituksessa menehtynyt henkilö oli 
merilentoaseman työntekijä. Neljäs 
pommituksen uhri oli Taistelulento-
laivue 36:n sotamies. Hän kuoli pom-
mikoneen konekivääritulituksessa 
ilmatorjuntakonekivääripesäkkee-
seensä kasarmin C 21 katolle. Samai-
sessa kasarmissa on nykyisin Kaartin 
jääkärirykmentin Sotilaspoliisikomp-
pania. Kansallisarkiston menehty-
neet tietokantaa tunnistaa Helsingin 
alueen ensimmäiseksi sankarivaina-
jaksi juuri edellä mainitun sotilaan – 
vuonna 1918 syntyneen loimaalaisen 
Mikko Eelis Suomisen. 

Taistelulentolaivueen 
harhautus
Aiemmin lokakuussa Taistelulen-
tolaivue 36:n kaikki Blackburn Ri-
pon IIF –tiedustelukoneet (6 kpl) oli 
siirretty Vuosaaren Kallvikiin. Mar-
raskuussa suuren salaperäisyyden 
vallitessa siirrettiin esikunta, mekaa-
nikot ja lentäjät. Esikunnan lähtiessä 

Santahaminan pommitus
Santahamina-sarja, osa XII

Santahaminan pommitus vuoden 1932 kartalle kuvattuna. Selitteet: 1) Rakennustyömaa, 2) koulu, 3) pommisuoja, 4) Uudenmaan Rykmentin kasarmit, 5) Merilentoasema ja 6) Radioasema. Keltainen risti = kuolleet. 

Punaiset: pommitussuunta ja -alueet.
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marssille henkilöstö luuli siirtyvänsä 
Porvooseen. Salaaminen ja harhau-
tus onnistuivat hyvin, pommitus oli 
kohdistunut tyhjään tukikohtaan.

Muutoinkin Santahaminasta oli-
vat sotilaat poistumassa. Uudenmaan 
Rykmentti ja Ilmatorjuntarykmen-
tin Santahaminassa olleet osat oli-
vat siirtyneet syksyllä YH:ssa sodan 
ajan kokonpanoonsa ja poistuneet 
saarelta. Uudenmaan Rykmentistä 
muodostettu Uudenmaan pataljoo-
naksi nimetty suojajoukkopataljoo-
na keskitettiin syyskyyn puolivälissä 
Turkuun. Joukkoa varauduttiin käyt-
tämään yllättävän sodan avauksessa 
Ahvenanmaalla. Turussa pataljoona 
sai nimekseen 1. Prikaatin II Pataljoo-
na. Joukon komentajana oli majuri 
R. Wiberg. Talvisodan alkaessa patal-
joona oli siirretty junakuljetuksena 
Karjalan kannakselle Leipäsuon ase-
malle ja sieltä marssien 1. Prikaatin 
yhteyteen Punnuksen kylään.

Syyskuun alokkaista ja reserviläi-
sistä muodostettiin Santahaminassa 
1. Täydennysjalkaväkirykmentin I 
Pataljoona, komentajanaan majuri 
O. Grönroos. Joukko siirrettiin sodan 
alettua Hämeenlinnaan, missä lopul-
linen varustaminen ja joukon täy-
dentäminen 845 miehen vahvuiseksi 
pataljoonaksi tapahtui. Vuoden vaih-
teessa joukko nimettiin Jalkaväkiryk-
mentin 61:n III Pataljoonaksi. Patal-
joona keskitettiin 21. Divisioonaan 
kuuluvana 23.1.1940 Itä-Kannakselle, 
Pyhäjärvelle, ylipäällikön reserviksi.

Santahaminassa oli toiminnassa 
koko Talvisodan Santahaminan Lin-
nake. Sen pääaseistuksena olivat mo-
dernisoidut kuuden tuuman Canet-
rannikkotykit. Linnakkeen vahvuus 
oli noin 110 miestä. Santahaminan 
radioasema lopetti toimintansa so-
dan alkaessa.

Sankarilentäjä johtajana
Santahaminan ilmahyökkäyksen joh-
ti kapteeni Vasilj Rakov. Pommitus-
lento oli hänen ja hänen laivueensa 
ensimmäinen sotalento. Rakovin 
laivueeseen kuului neljä lentuetta. 
Kussakin lentueessa oli kolme SB-
pommikonetta. SB oli Tupolevin val-
mistama moderni kaksimoottorinen 
keskiraskas pommikone. Se oli yksi 
vertailuryhmänsä parhaista koneista 
1930-luvun puolivälissä. Siipien kär-
kiväli oli 20 m, huippunopeuden ol-
lessa 480 km/h. Nopeus oli suurempi 
kuin suomalaisten käytössä olleiden 
hävittäjien. Koneessa oli kolmen 
hengen miehistö. Pommien lisäksi 
aseistuksena oli neljä 7,62 mm kone-
kivääriä.

Laivue kuului Punalippuisen 
Itämeren laivaston 8. Prikaatin 57. 
Pikapommituslentorykmenttiin. 
Koneet lähtivät lentoon Suomenlah-
den kaakkoisrannikon tuntumas-
sa olleelta Kotlynin (Inkerinmaan 
Kattilan) kentältä. Lentoreitti eteni 
Seiskarin"Suursaaren pohjoispuo-
litse kiertäen lentäen Suomen ran-

nikon suunnassa Pellingin kohdalle, 
josta suunta muutettiin Porvoon län-
sipuolitse mantereelle ja Helsingin 
pohjoispuolelle. Lähestyminen koh-
teeseen tapahtui lentuejonossa Laa-
jasalon yli pohjois-koillissuunnasta. 
Alhaisen pilvikorkeuden takia pom-
mitus tehtiin matalapommituksena, 
Rakovin ilmoituksen mukaan 400 
metrin korkeudesta.

Rakovin raportissa lento oli me-
nestyksellinen: pommituksessa tu-
hottiin kaksi merilentoaseman len-
tokonehallia, kasarmeja ja laskusilta. 
Santahaminan komendantin puhel-
inilmoitus Ilmapuolustuksen esikun-
taan kello 11.15 oli hieman erilainen: 

"Osumia puisiin rantavarastoihin. 
3"4 kuollutta. Halleissa eikä lasku-
silloissa ei ole osumia. Tulipaloja ei 
syttynyt."

Rakovin laivue kunnostautui ryk-
menttinsä menestyksekkäimpänä. 
Laivue oli tunnettu hyvästä taistelu-
lentojen organisoinnista, annettu-
jen tehtävien järkevistä ratkaisuista, 
laskelmien tarkkuudesta ja iskujen 
yllättävyydestä. Hänen lentäjäuransa 
kruunasi suomalaisen rannikkopans-
sarilaiva Väinämöisen upottaminen 
Kotkan satamaan 16.7.1944. Tai niin 
Neuvostoliitossa kohteesta luultiin. 
Rakov, silloin everstiluutnanttina, 
johti 131 koneen lento-osastoa laivan 
tuhoamiseksi. 

Tuhoamisoperaatio oli harjoitel-
tu etukäteen ja toteutettiin sen mu-
kaisesti. Kohde, jota Väinämöiseksi 
luultiin, oli samalla tavalla aseistettu 
ja lähes samankokoinen, satametri-
nen, saksalainen ilmatorjuntaristeili-
jä Niobe. Väinämöinen " siis Niobe " 
oli Neuvostoliiton Punalippuisen Itä-
meren laivaston suurin yksittäinen 
hyökkäyskohde toisessa maailmanso-
dassa. Rakov palkittiin toistamiseen 
Neuvostoliiton sankarin arvolla. Ra-
kov olikin Suuren Isänmaallisen so-
dan tunnetumpia merilentäjiä. Hän 
yleni kenraalimajurin arvoon.

Ilmatorjuntatulta
Rakovin koneiden alhainen lento-
korkeus mahdollisti kivääritulituk-
sen. Jo 1920-luvulla oli armeijassa 
kivääriaseistuksella tapahtuva ma-
talatorjunta harjoittelun kohteena. 
Koneet saivatkin vastaansa kivää-
ri- ja ilmatorjuntakonekivääritulta 
sotapäiväkirjailmoitusten mukaan 
Laajasalosta, Villingistä, Isosaaresta, 
Harmajasta ja Kuivasaaresta, yhteen-
sä 1 500 patruunaa. Santahaminasta 
ammuttiin kymmenen patruunaa. 
Myös Helsingin Laivastoaseman ko-
nekiväärit tulittivat koneita. 

Suomenlinnan 51. Raskas ilmator-
juntapatteri avasi tykkitulen koneita 
vastaan ampuen kymmenen kranaat-
tia. Patteri oli aseistettu kahdella 76 
mm:n Bofors-ilmatorjuntakanuunal-
la. Ilmapuolustusaluekeskus ilmoitti, 
että ilmatorjunta-aseet ampuivat yh-
den koneen mereen Santahaminan 
eteläpuolella. Patterin sotapäiväkirja 

kertoo ensimmäisestä taistelustaan 
seuraavasti:

”09.45 Saapui 3 lentuetta idästä 
peräkkäin lentäen. Patterimme avat-
tua tulen pudottivat ne heti pom-
minsa jotka putosivat Santahaminan 
suuntaan. Yksi maalinamme olleen 
lentueen kolmesta koneesta sai osu-
man ja syöksyi mereen. (Palopituus 
8 sek.) Räjähdyspilvien peloittamina 
kääntyivät koneet etelään kadoten 
merelle. Kaikkiaan ampui patteri 10 
laukausta.

Rakovin muistelmissa asiat ovat 
hieman toisella tavalla:

"Kun ilmatorjunta avaa tulensa, 
lentueemme sekä Tshelepis"in len-
tue ovat jo kaukana Suomenlahdella. 
It-tuli jää kauaksi taaksemme, mut-
ta kuitenkin kolmannen laivueen, 
Gurev"in lentokoneen eteen. Hän on 
joka tapauksessa jo ehtinyt pudottaa 
pomminsa. Ilmatorjunta keskittyy 
nyt viimeiseen, Kurtlinin lentuee-
seen. Kahteen koneeseen tulee osu-
mia, mutta ei kuollettavia.

Rannikkotykistö ampuu
Helsingin Alalohko oli käskenyt Iso-
saaren Alalohkon täysvalmiuteen 
kello 00.54. Lohko peruutti kaikki 
lomat aamulla ja lähetti hälyttäjät 
hakemaan lomalaiset palvelukseen. 
Aamun ensimmäinen venäläisten 
tiedustelulento havaittiin ja raportoi-
tiin.

Rannikkotykit avasivat tulen San-
tahaminan pommitusmuodostel-
maan. Tuli avattiin Isosaaresta ja Pih-
lajasaaresta. Isosaaren tykit ampui-
vat kuusi kranaattia. Santahaminan 
Itälinnakkeella sijainnut 4-tykkinen 
Santahaminan Linnake ei ampunut 
ilma-ammuntaakin soveltuvilla ty-
keillään. Patterin tykkilaskimet eivät 
olleet kunnossa. Linnake oli ollut il-
matorjuntataisteluvalmiudessa kello 
07.00 alkaen. 

Santahaminan Linnake avasi tu-
len sotapäiväkirjamerkintänsä mu-
kaan konekivääreillä kello 09.40! 
Sotapäiväkirjan merkintä on osoit-
tanut virheelliseksi. Se on aiheutta-
nut aiemmin lukuisia monistumia 
kirjallisuuteen. Isosaaren Alalohko, 
joka toimi myös Santahaminan Lin-
nakkeen ylempänä johtoportaana, 
raportoi ilmatorjuntatulituksen alka-
neen Helsingin edustan linnakkeilla 
kello 10.37. Ilmoituksen mukaan lin-
nakkeiden tulitoiminta hajotti pom-
mituslentomuodostelman

Venäläisten tekemän oman ilmoi-
tuksen mukaan koneet palasivat ta-
kaisin tukikohtaansa suorinta reittiä 
Helsingin edustalta, etelän kautta 
itään kaartaen. Kaksi koneista oli 
saanut osumia konekivääritulessa. 
Kukaan ei ollut haavoittunut.
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Sissikerhon jäsenistä majureiksi ylennettiin puheenjohtaja 
Kimmo Karilan lisäksi kaksi Anttia - Holmroos sekä 
Rautiainen. Majuriksi ylennettiin myös RT-Johtorenkaan 
puheenjohtaja Kare Vartiainen sekä IT-Kerhon aktiivijäsen 
Timo Niiranen.

Kapteeniksi ylennettiin Itä-Helsingin puheenjohtaja, HRUP 2. 
varapuheenjohtaja Keijo Talja sekä Tapiolan puheenjohtaja 
Heikki Valkonen. Myös RUL:n järjestösihteeri Tommi Verho 
sekä Kanta-Helsingin ja RESUL:n toiminnassa vahvasti 
mukana oleva Antti Kokkola ovat tuoreita kapteeneja. 

Pioneeriosastosta yliluutnantiksi ylennettiin puheenjohtaja 
Markus Saarelan lisäksi Jussi Jaakkola. Muita yliluutnantteja 
ovat muun muassa Kanta-Helsingin kouluttaja-aktiivi Juha 
Konttinen sekä Meriupseerien sihteeri Janne Jaakkola.
Viisi vuotta sitten aliupseerista upseeriksi täydennyskou-
lutettuja ylennettiin nyt luutnantiksi HELRESP:n varapu-
heenjohtaja Juha Parkkonen sekä Juha Suvisaari ja Mika 
Kuutti.  Luutnantiksi ylennettiin myös lehtemme taittaja 
Pasi Väänänen. Vantaan Reserviläisten hallituksen jäsen, 
tuore farmasian tohtori Anne Tammimäki on nyt myös tuore 

lääkintäluutnantti. Uusia upseereita ovat täydennyskurssin 
käyneet vänrikit Markus Häyhtiö, Markus Markelin sekä Kari 
Voutilainen.

Itsenäisyyspäivänä ylennettiin myös useita alueemme 
aktiiviupseereita. Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnasta 
everstiluutnantiksi ylennettiin majurit Mika Kavén ja Sami 
Aarnio. Helsingin varuskunnan komendantti Marko Maaluoto 
on puolestaan tuore majuri. KAARTJR:n alueupseeri Jukka-
Pekka Tuominen ylennettiin kapteeniksi.

Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali 
Juha-Pekka Liikola ylensi itsenäisyyspäivänä vääpeliksi 
Tuomo Ruohosen. Ruohonen on toiminut vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen eri tehtävissä pääkaupunkiseudulla 
jo vuosia. Nykyisin hän toimii Helsingin Rauhanturvaajien 
puheenjohtajana. Vääpeliksi ylennettiin myös Niko Huttunen, 
joka on toiminut aktiivisesti Vääpelikillassa. Myös Kimmo 
Lohman sai vääpelin arvon. Lohman on valittu ensi vuodesta 
alkaen Helsingin Sissiosaston varapuheenjohtajaksi.

Helsingfors Svenska Reservunderoffi ceraren puheenjohtaja 
Markus Liesalho ylennettiin ylikersantiksi. Ylikersantin 

arvon sai myös Soini Hyttinen, joka on toiminut aktiivisesti 
piirin omistaman Vuosaaren saunapirtin isäntänä sekä Itä-
Helsingin Reserviläisten sihteerinä. Vantaan Reserviläisten 
aktiiviampuja Kari Sihvo ylennettiin myös ylikersantin 
arvoon. Kersantiksi ylennettiin Helsingin Sissiosaston Eki 
Monni. Timo Tuomi Vääpelikillasta ylennettiin alikersantiksi.

Tasavallan presidentti 
on ylentänyt seuraavat 
Helsingin Aluetoimiston 
valvonnanalaiset reservin 
upseerit 6.12.2009

MAJURI
Grönroos Jouni Åke (Espoo), Holm-
roos Antti Kustavi (Helsinki), Häyry 
Matti Johannes (Helsinki), Karila 
Kimmo Jukka (Helsinki), Kähkipu-
ro Pekka Tapio (Espoo), Kääriäinen 
Heikki Mikko Ilmari (Espoo), Lind-
roos Janne Verneri (Espoo), Niira-
nen Timo Pekka (Helsinki), Pelto-
nen Jari Heikki (Helsinki), Rautiai-
nen Antti Olavi (Kirkkonummi), 
Vartiainen Kare Antero (Espoo), 

KOMENTAJAKAPTEENI
Aalto Mika Kalervo (Helsinki), 

KAPTEENI
Hasari Marko Juhani (Vantaa), 
Heikkilä Pekka Valtteri (Helsinki), 
Hietanen Timo Juhani (Helsinki), 
Kantola Timo Pekka (Helsinki), 
Kokkola Antti Tapani (Helsinki), 
Lahdenranta Matti Sakari (Vantaa), 
Lankinen Mika Petteri (Espoo), 
Laukkanen Lasse Tapani (Espoo), 
Loikkanen Jarmo Tapio (Espoo), 
Manninen Pekka Kalevi (Espoo), 
Moisio Juha Tapio, Mänty Kaarle 
Erkki Juhana (Helsinki), Niskanen 
Kari Olavi (Espoo), Peltonen Jukka 
Tapio (Espoo), Reims Henrik Bertel 
Juhani (Espoo), Rintanen Marko 
Juhani (Espoo), Rönnqvist Jarmo 
Veikko Kalevi (Espoo), Talja Keijo 
Olavi (Espoo), Valkonen Heikki Ta-
pio (Espoo), Varjola Ville Valo (Hel-
sinki), Verho Timo Tommi Juhani 
(Kirkkonummi), Virmalainen Seppo 
Kalervo (Helsinki), Ylikoski Pekka 
Sakari (Helsinki), 

KAPTEENILUUTNANTTI
Parkkinen Kari Sakari (Espoo), 

TALOUSKAPTEENI
Kuosmanen Pekka Antero (Helsin-
ki), 

YLILUUTNANTTI
Björninen Teemu Ilari (Helsinki), 

Fagerholm Karl Mikael (Vantaa), 
Heikkilä Konsta Akseli (Helsinki), 
Hirvonen Mikko Petteri (Helsinki), 
Holopainen Juha Petteri (Vantaa), 
Honkonen Petri Jari Juhani (Es-
poo), Huttunen Marko Johannes 
(Helsinki), Hytti Jyrki Erkki Väi-
nämö (Helsinki), Jaakkola Janne 
Sakari (Helsinki), Jaakkola Jussi 
Matti (Helsinki), Jormalainen Sami 
Tapani Mikael (Vantaa), Jouhki 
Hannu Kristian (Helsinki), Kaltto-
nen Mika Kalevi (Espoo), Karvonen 
Janne Esa Matti (Helsinki), Kaunis-
mäki Joni Pekka (Helsinki), Klasila 
Jani Markus (Kauniainen), Klemet-
ti Harri Aleksi (Helsinki), Kohijo-
ki Eino Juhani (Espoo), Konttinen 
Juha Erkki (Helsinki), Korhonen 
Sami Pekka (Espoo), Kostamo Pasi 
Antero (Espoo), Kähkönen Tommi 
Tapani (Vantaa), Laukkanen Olli 
Tapio (Helsinki), Leukkunen Risto 
Erik Tapani (Vantaa), Lindblom Las-
si Lennart (Helsinki), Luomala Pasi 
Tuomas (Espoo), Luukkanen Jukka 
Kalevi (Helsinki), Lyytikäinen Kalle 
Artturi (Helsinki), Merikanto Niko 
Petri (Espoo), Metsälä Jukka Ante-
ro (Helsinki), Mäenmaa Arto Kalevi 
(Helsinki), Nykänen Aki Olavi (Hel-
sinki), Nyman Laura Kristiina (Hel-
sinki), Pajunen Markku Tapani (Kau-
niainen), Palvaila Kari Heikki Ju-
hani (Vantaa), Pellikka Jani Petteri 
(Vantaa), Penttinen Esko (Helsinki), 
Pikarinen Pekka Juhani (Vantaa), 
Pirkanniemi Risto Ilmari (Espoo), 
Puttonen Seppo Esa Olavi (Espoo), 
Pöllä Matti Jaakko (Helsinki), Raja-
la Tommi Kalevi (Helsinki), Ranta-
nen Pekka Tapio (Helsinki), Reimari 
Janne Tapio (Espoo), Riikonen Ari 
Antero (Espoo), Roman Johan Eric 
Sebastian (Helsinki), Rosenberg 
Paul Niklas (Helsinki), Rousku Mat-
ti Sakari (Vantaa), Saarela Markus 
Kristian (Espoo), Sandell Tom Erik 
(Espoo), Sirén Leif Fredrik (Espoo), 
Taipale Ari Johannes (Helsinki), Tii-
tinen Jukka Erkki Tapio (Vantaa), 
Törmä Matti Johannes (Helsinki), 
Vehviläinen Juha Kalevi (Helsinki), 
Vuorio Reijo Anssi Jarkko (Vantaa), 
Westerlund Heikki Seppo (Espoo), 
Yrjönen Teijo Juhani (Helsinki), 

LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Arkkila Perttu Erkki Tapani (Helsin-
ki), Haikala Olli Juhani (Helsinki), 
Kämppi Lauri Antti Olavi (Espoo), 
Santti Hannu Henrikki (Espoo), 

LUUTNANTTI
Aarninsalo Jukka Veli Antero (Es-
poo), Aitkoski Eero Juhani (Espoo), 
Aulu Mikko Johannes (Vantaa), 
Björkqvist Hasse Anders (Helsinki), 
Enkvist Karl Niklas (Helsinki), Ero-
nen Pasi Juhani (Helsinki), Eskola 
Jarkko Johannes (Vantaa), Evokari 
Tuomas Antti Juhana (Helsinki), 
Fagerholm Henri Mikael (Helsin-
ki), Finne Tomi Kristian (Espoo), 
Haanpää Mikko Kullervo (Vantaa), 
Halonen Teemu Petteri (Espoo), 
Hannus Michael Karl Erik (Helsin-
ki), Harjula Antti Pekka (Espoo), 
Haukilehto Joonatan Sakari Matias 
(Espoo), Hendolin Ilkka Ville Jo-
hannes (Helsinki), Hiekkala Matti 
Einari (Espoo), Hietaluoma Antti 
Valtteri (Helsinki), Hietikko Jesse 
Matias (Vantaa), Holma Risto Tapa-
ni (Espoo), Hykkönen Marko Juha-
ni (Kauniainen), Hyyryläinen Antti 
Juhani (Espoo), Hyötyläinen Sami 
Juhani (Helsinki), Hällfors Panu 
Päiviö (Espoo),  Hämäläinen Sami 
Tapio (Helsinki), Hänninen Petri 
Mikael (Espoo), Ilvesmäki Martti 
Otto Arnold (Espoo), Jaatinen Mik-
ko Valtteri (Espoo), Jokinen Heikki 
Ilmari (Helsinki), Jyrinsalo Jussi 
(Vantaa), Järvinen Kari Antero (Es-
poo), Järvinen Tuomo Juhani (Van-
taa), Kaasinen Mikko Juha (Espoo), 
Kalliokoski Harri Valtter (Helsinki), 
Karhumaa Veikko Matias (Helsin-
ki), Karhumäki Matti Johannes 
(Helsinki), Karlsson Lars-Ove Oscar 
(Espoo), Kaukoranta Samu Uolevi 
(Espoo), Kauria Minna Maria (Hel-
sinki), Knihtilä Ville Ilmari (Helsin-
ki), Koivula Pekka Olavi (Helsinki), 
Koivusalo Tuomas Artturi (Helsin-
ki), Koponen Juha Heikki (Espoo), 
Korhonen Teemu Artturi (Helsinki), 
Kosola Eero Matti (Espoo), Kostamo 
Tuukka Antti Juhana (Espoo), Kron-
qvist Tuomas Antti Jalmari (Hel-
sinki), Kukkola Martti Juha Vihtori 
(Helsinki), Källi Anssi Antero (Es-

poo), Kääriäinen Tomi Mikael (Van-
taa), Laaksonen Esko Jussi Akseli 
(Helsinki), Kuutti Kai Mika Juhani 
(Espoo),  Laaksonen Heikki Juhani 
(Helsinki), Laaksonen Heimo Kalevi 
(Helsinki), Lakio Antti Lauri Johan-
nes (Vantaa), Lauslahti Harri Kalevi 
(Kauniainen), Lehtinen Olavi Ilmari 
(Helsinki), Lehtonen Lauri August 
(Espoo), Lievonen Marko Juhani 
(Helsinki), Lilius Tony Mikael (Hel-
sinki), Liimatainen Markus Juhani 
(Helsinki), Lindroos Sarno Tapani 
(Helsinki), Linnalaakso Aaro Ta-
pio (Riihimäki) ,Loven Lauri Eero 
(Helsinki), Luhtala Jaakko Tapani 
(Espoo), Malmström Ville Tapani 
(Vantaa), Marjoniemi Hannu Olavi 
(Helsinki), Markkula Pekka Uolevi 
(Helsinki), Martikainen Tomi Pet-
teri (Espoo), Mattila Karol Mikael 
(Helsinki), Mattila Taneli Iisakki 
(Espoo),  Mäenpää Sauli Tapani 
(Helsinki), Nelimarkka Miikael Aati 
(Espoo), Nieminen Jussi Antti Jo-
hannes (Helsinki), Nyberg Mikael 
(Espoo), Ojala Olli Veikko Juha-
ni (Espoo), Oksanen Tari Tapani 
(Helsinki), Olin Maria Katja Johan-
na (Vantaa), Pallasto Pekka Pauli 
(Espoo), Palokangas Juha Markus 
Antero (Helsinki), Paloposki Juho 
Pekka (Helsinki), Pantsar Jukka 
Henrik (Helsinki), Parkkonen Juha 
Matti Herman (Espoo), Peltonen 
Antti Arvi Ilmari (Vantaa), Penna-
nen Timo Juhani (Vantaa), Pesonen 
Kari Olavi (Helsinki), Pitkänen Ta-
pio Voitto Antero (Espoo), Pouramo 
Mika Juhani (Helsinki), Päärnilä 
Pekka Tapani (Helsinki), Pääskynki-
vi Timo Juhani (Espoo), Rautio Tuo-
mas Juhani (Vantaa), Ravantti Mik-
ko Simo Tapio (Helsinki), Riihimäki 
Vesa-Pekka August (Espoo), Riiho-
nen Pekka Taneli Matias (Espoo), 
Riikonen Heikki Ilmari (Espoo), 
Riikonen Tony Antero (Helsinki), 
Ropponen Tuomas Antero (Espoo), 
Ruohola Hannu Kalevi Mikael (Hel-
sinki), Rämö Olli Ensio (Vantaa), 
Sainio Hannu Olavi (Helsinki), Sal-
linen Niina Maarit (Vantaa), Salo 
Sami Kristian (Helsinki), Santahol-
ma Jyrki Olavi (Espoo), Savioja Tero 
Jaakko Johannes (Espoo), Snäll 
Jaakko Ilmari (Helsinki), Sohlberg 

Jouko Ilmari (Helsinki), Soikkeli 
Aki Lari Tapani (Helsinki), Sorsa 
Perttu Tapio (Espoo), Sorsanen Jan-
ne Juhani (Espoo), Stauffer Petter 
Jaakko Johannes (Helsinki), Ström 
Jesse Joakim (Espoo), Sulin Ville 
Juhani Alfred (Vantaa), Suoranta 
Kari Pekka Santeri (Espoo), Surak-
ka Jari Tapio (Espoo), Suvisaari 
Juha Pekka (Espoo), Syrjälä Han-
nu Tapani (Espoo), Syrman Simo 
Valtteri (Helsinki), Söderström Max 
Christian (Helsinki), Tainio Mikko 
Juhana (Espoo), Teppala Johan-
Peter (Espoo),  Teräväinen Juha 
Pekka (Helsinki), Timgren Lauri 
Aksel (Helsinki), Tirronen Tuomas 
Juhani (Helsinki),  Toikka Samuli 
Ensio (Espoo), Toikkanen Sakari Ta-
pio (Espoo), Toivanen Vesa Teemu 
(Helsinki), Toivonen Heikki Sakari 
(Espoo), Torvinen Tuukka Olli Pet-
teri (Helsinki), Turunen Timo Oiva 
Alexander (Helsinki), Törnqvist 
Jason Alexander (Espoo), Töyrylä 
Ilkka Olavi (Helsinki), Unnaslahti 
Antti Aleksi (Helsinki), Vaara Mis-
ka Johannes (Helsinki), Vainionpää 
Mikael Marko (Helsinki), Varjoran-
ta Tero Tapio (Helsinki), Vartiainen 
Mikko Johan (Helsinki),  Vertanen 
Anu Tuulikki (Helsinki), Vesala Juk-
ka Matti (Espoo), Vihtilä Markku 
Kristian (Helsinki), Viinikka Tuomas 
Juhani (Helsinki), Vuorinen Matti 
Sakari (Helsinki), Vänskä Ari Tapa-
ni (Helsinki), Väänänen Pasi Juhani 
(Helsinki), Wathén Mikael Johannes 
(Helsinki)
 
LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Jauhiainen Tommi Tapani (Espoo), 
Lakoma Kari Tapani (Espoo), La-
vikainen Antti Johannes (Espoo), 
Salo Ari Kalevi (Helsinki), Sarvilin-
na Roopejussi (Espoo), Suojanen 
Kimmo Henrik (Espoo), Tammimäki 
Anne Emilia (Lohja), Toivonen Juk-
ka Tapani (Helsinki), Viitanen Antti 
Tapio

VÄNRIKKI
Aarnio Antti Tuomas (Helsinki), 
Häyhtiö Markus Tapani (Helsinki), 
Tihilä Markku Johannes (Helsinki), 
Voutilainen Kari Juhani (Helsinki), 

Itsenäisyyspäivän ylennykset

Mukana viisi kerhojen puheenjohtajaa sekä 

Yliluutnantti Markus Saarela
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Etelä-Suomen 
Sotilasläänin komentaja 
on ylentänyt seuraavat 
Helsingin Aluetoimiston 
valvonnanalaiset reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön 
kuuluvat 6.12.2009

YLIPURSIMIES
Kuhanen Hannu Tapani (Helsinki), 

VÄÄPELI
Blommendahl Jani Mikael (Vantaa), 
Huttunen Niko Ilari (Espoo), Ikonen 
Janne Ville (Espoo), Juvonen Han-
nu Heikki (Helsinki), Lohman Kim-
mo Juhani (Vantaa), Ojanen Jani 
Petteri (Espoo), Ruohonen Tuomo 
Tapani (Helsinki), Saarela Olli Jo-
hannes (Helsinki), Sjöblom Henry 
Kristian (Espoo), Tenhunen Jukka 
Pekka (Helsinki), 

YLIKERSANTTI
Brandt Peter Wilhelm (Helsinki), 
Degerlund Pontus Fredrik (Helsin-
ki), Eichholz Tony Robert Christian 
(Espoo), Friman Jari Veikko (Helsin-
ki), Grönqvist John Kristian (Helsin-
ki), Hakkila Matti Juhani (Espoo), 
Hautaniemi Eero Ilmari (Espoo), 
Hirsi Tuomas Kristian (Helsinki), 
Hokkanen Perttu Eemeli (Helsinki), 
Hyttinen Soini Markku (Helsinki), 
Häkkinen Jarkko Veli Tapio (Helsin-
ki), Isoaho Teemu Johannes (Hel-
sinki), Juhola Tom Henrik (Espoo), 
Kahilainen Juho Tapio (Helsinki), 
Kantola Ilkka Sakari (Vantaa), 
Kauppinen Matti-Pekka (Helsinki), 
Kilponen Janne Petri (Espoo), Kin-
nunen Jorma Kalevi (Espoo), Klin-
ga Kaj Peter Johan (Espoo), Koivula 
Lauri Tapani (Helsinki), Kokkala 
Ville Jalmari (Helsinki), Koskelai-
nen Jussi Sakari (Helsinki), Laiho 
Jari Juhani (Espoo), Lamminen Rai-
mo Sakari (Espoo), Launiainen Pet-
ri Kristian (Espoo), Lehtola Heikki 
Antero (Helsinki), Lehtonen Ilkka 
Antero (Vantaa), Leinonen Jussi Il-
mari (Espoo), Lindqvist Henry Mar-
kus (Espoo), Liesalho Markus Erik 
(Helsinki), Lukkarila Matti Juhani 
(Vantaa), Mattila Ville Juha Samuli 
(Helsinki), Multanen Marika Su-
sanna (Vantaa), Mäkelä Teemu Ta-
pani (Helsinki), Niskanen Samuli 
Aarno Johannes (Helsinki), Nygren 
Jani Kalervo (Vantaa), Nyqvist Joni 
Emil (Helsinki), Pekkanen Sami 
Antero (Espoo), Peltosaari Lauri 

Matti (Helsinki), Penttilä Pekka Ilk-
ka Johannes, Purasmaa Jari-Pekka 
(Vantaa), Pusula Lauri Pekka Johan-
nes (Helsinki), Puttonen Mika Veli 
(Ulkomaat), Pyrhönen Tero Tapani 
(Helsinki), Ronkainen Niko Antero 
(Vantaa), Roos Teemu Teppo (Hel-
sinki), Rummukainen Ukko Petter 
Samuli (Helsinki), Sainio Kimmo 
Tapani, Salminen Johanna Evelina 
(Helsinki), Sihvo Kari Erik (Vantaa), 
Soininen Markku Mikael (Espoo), 
Syrjänen Petri Olavi (Helsinki), Säde 
Lasse Oskari (Helsinki), Teittinen 
Matti Juhani (Vantaa), Tierala Lauri 
Antero (Espoo), Törhönen Markku 
Juhani (Helsinki), Varjo Timo Aarne 
Sakari (Espoo), Viikeri Pauli Antero 
(Helsinki), Viipuri Timo Seppo Ka-
levi (Helsinki), Virolainen Antti Os-
kari (Espoo), Virolainen Jani Matti 
Samuli (Vantaa), Väistö Marko Sami 
Petteri (Espoo), Wickman Aki Reijo 
Henrik (Espoo), 

KERSANTTI
Aallos Ville-Veikko Johannes (Es-
poo), Aalto Petri Tapio (Kauniai-
nen), Aavameri Jesse (Helsinki), 
Ahlroos Jukka Sakari (Vantaa), 
Ahola Juha Ilari (Helsinki), Ainamo 
Jori Peter (Espoo), Alopaeus Olli 
Juhani (Helsinki), Anttila Kimmo 
Tapio (Helsinki), Czarnecki Tomas 
Sigismund (Espoo), Elfvengren 
Ilkka Tuomas (Espoo), Eloheimo 
Antti Joonas (Helsinki), Haarala 
Visa Kaleva (Helsinki), Harju Timo 
Tapio (Espoo), Hautamäki Mikael 
Jukka-Pekka (Helsinki), Heine Kari 
Markus Paavali (Espoo), Hiekka-
mies Mauri Antero (Vantaa), Hok-
kanen Juha Petri Tapani (Helsinki), 
Honkavaara Erkka Pekka (Espoo), 
Hynönen Ville Henrik (Espoo), Här-
könen Pasi Eerik (Helsinki), Ihalai-
nen Janne Pekka (Vantaa), Isoniemi 
Pekka Juhani (Helsinki), Juvonen 
Tomi Mikael (Helsinki), Järekallio 
Tuomas Antero (Espoo), Kaartinen 
Jani Petteri (Kuopio), Kaasalainen 
Touko Tuomas (Helsinki), Kalsta 
Panu Jussi (Helsinki), Karell Pek-
ka Juhani (Espoo), Kauranen Toni 
Juha Ensio (Helsinki), Kettunen Rei-
jo Tapio (Vantaa), Kokkonen Tuo-
mas Sakari (Vantaa), Koops Kimmo 
Emil NurmijärviKuokkala Pasi Ta-
pani (Helsinki), Kurki Jukka-Pekka 
(Espoo), Kuronen Matti (Espoo), 
Kurri Tuomo-Juhani (Helsinki), Kyl-
li Petri Tapio (Helsinki), Kääriäinen 

Kimmo Juhani (Helsinki), Lahtinen 
Jarkko Kalevi (Helsinki), Lahtinen 
Jussi Petteri (Espoo), Lehtimäki 
Timo Juhani (Espoo), Lehto Markku 
Olavi (Vantaa), Levola Heikki Lauri 
Väinämö (Helsinki), Liimatta Juho 
Henrik (Vantaa), Lindström Mar-
ko Arthur (Helsinki), Lindén Asko 
Henrik (Helsinki), Luoma Aarne 
Inno Kristian (Helsinki), Magnusson 
Roland Lars Johannes (Helsinki), 
Markkula Valtteri Ilmari (Helsinki), 
Metsämäki Janne Tapani (Helsinki), 
Mikola Juho Ilpo Matias (Helsinki), 
Monni Eki Petteri (Espoo), Mäkelä 
Arsi Pertti Oskari (Helsinki), Mäki-
nen Mika Petteri (Helsinki), Määttä 
Ville-Juhani (Vantaa), Nordlund 
Timo Johannes (Espoo), Novio Juk-
ka Ilmari (Kauniainen), Nurhonen 
Olli Ville Aleksi (Helsinki), Nurme-
la Kari-Pekka (Espoo), Olli Lasse 
Kauko Mikael (Vantaa), Orell Antti 
Juhani (Espoo), Orola Jarmo Ilma-
ri, Pajunen Lauri Matias (Helsinki), 
Palatz Patrik Mikael (Helsinki), Pel-
tonen Juho Martti (Espoo), Pihlaja 
Niko Mikael (Helsinki), Piirainen 
Pete Kalle (Helsinki), Puputti Lau-
ri Petteri (Helsinki), Puusaari Sari 
Susanna (Vantaa), Pätynen Jussi 
Erik (Espoo), Rantanen Jukka Ta-
pio (Vantaa), Rantanen Ville Heik-
ki (Espoo), Rintala Topias Paavo 
Aleksi (Helsinki), Saksa Vesa Harri 
Antero (Espoo), Salmi Jari Antero 
(Vantaa), Salminen Tommi Lauri 
Juhani (Espoo), Salo Ilkka Lauri 
Olavi (Helsinki), Savolainen Matti 
Lassinpoika (Espoo), Seppälä Ant-
ti Juha Henrik (Helsinki), Siitonen 
Jarkko Juhana (Espoo), Sirve Heik-
ki Kaleva (Helsinki), Sivonen Pekka 
Päiviö (Ulkomaat), Soini Esa-Matti 
Johannes (Espoo), Sorvoja Timo 
Tapani (Espoo), Sucksdorff Martti 
Olavi (Helsinki), Suomi Mikko Kal-
le Johannes (Ulkomaat), Suvanto 
Aapo Antero (Helsinki), Syrjälä 
Lassi Juhani (Helsinki), Taiha Jarno 
Markku (Helsinki), Taskinen Tommi 
Juhani (Helsinki), Teuho Juho Erk-
ki (Vantaa), Tolonen Jani Kristian 
(Helsinki), Ursin Jari Petri Kalervo 
(Vantaa), Vainikainen Juha-Pek-
ka (Espoo), Vainio Petteri Mikael 
(Vantaa), Varjonen Ilmari Vilhelm 
(Helsinki), Vuorio Tom Mikael (Es-
poo), Vuoristo Toni Petteri (Espoo), 
Weckström Caj Ole Mikael (Espoo), 
Ylihurula Pekka Olavi (Helsinki), 

 ALIKERSANTTI
Ahonen Marko Juhani (Helsinki), 
Heikkinen Toni Kristian (Helsinki), 
Heinonen Mikko (Vantaa), Heinä-
nen Hannu Juha Olavi (Helsinki), 
Hellas Markus Hermanni (Helsinki), 
Hokkanen Jani Petteri (Espoo), Hos-
tikka Teemu Kalevi Valter (Helsin-
ki), Hytönen Petri Juhani (Helsinki), 
Jouhkimo Panu Petteri (Helsinki), 
Jussila Lasse Rikhard (Helsinki), 
Jäppinen Karri Eelis Juhani (Hel-
sinki), Kallio Jukka Tapio (Helsin-
ki), Karonen Jussi Kristian (Espoo), 
Kontkanen Jouni Juhana (Helsinki), 
Laine Antti Petteri (Espoo), Laiti-
nen Santeri Samuli (Espoo), Lehto 
Teemu Olavi (Helsinki), Levo Jouni 
Juhani (Espoo), Löppönen Jukka 
Petteri (Helsinki), Majander Janne 
Akseli (Helsinki), Malino Paul Mar-
cus (Vantaa), Markkanen Jari Ju-
hani (Helsinki), Martikainen Juha 
Sakari (Helsinki), Miettinen Jussi 
Pekka (Espoo), Mikkola Paavo Ilma-
ri (Helsinki), Mäenpää Ville Oskari 
(Helsinki), Mäntylä Juha August 
Tapani (Helsinki), Nousiainen Mar-
ko Petteri (Vantaa), Paalanen Erik 
Joel Sakarias (Espoo), Palm Henri 
Matias (Helsinki), Pennala Jyrki 
Henrik (Vantaa), Poropudas Jirka 
Lauri Daniel (Helsinki), Raikaskoski 
Marko Tapani (Helsinki), Rauhala 
Pasi Sakari (Espoo), Roininen Antti 
Heikki (Vantaa), Ruotsalainen Sami 
Petteri (Helsinki), Salokorpi Mik-
ko Johannes (Helsinki), Saloranta 
Juha-Pekka (Helsinki), Savinsaari 
Niklas (Helsinki), Savolainen Tero 
Antero (Espoo), Skyttä Olli-Pekka 
(Helsinki), Tanninen Jukka Kaler-
vo (Helsinki), Tuomi Timo Tuomas 
(Vantaa), Tuominsalo Juha Pekka 
(Helsinki), Vainiola Kimmo Mikael 
(Espoo), Valtanen Atte Nikolai (Hel-
sinki), Vartiainen Timo Kalevi (Van-
taa), Vertanen Sami Harri Mikael 
(Helsinki), Vilkko Juha Tapio (Hel-
sinki), Väätäinen Henry Albin (Hel-
sinki), Ylinen Sami Henrik (Espoo), 

KORPRAALI
Backman Niklas Patrik Michael 
(Helsinki), Bamberg Petri Kristian 
(Vantaa), Blomqvist Christopher An-
dreas (Helsinki), Eero-Hovi Petteri 
Aleksi (Helsinki), Fast Petri Kristian 
(Vantaa), Haarala Marko Olavi (Hel-
sinki), Hakala Marko Juhani (Van-
taa), Hamari Antti Ilmari (Vantaa), 
Hartikainen Risto Olavi (Vantaa), 

Haukipuro Jukka Tapani (Vantaa), 
Heilimo Jarkko Ilmari (Helsinki), 
Heino Henrikki Gunnar (Espoo), 
Heinonen Lauri Artturi (Helsinki), 
Helminen Jussi Erkka Aleksi (Van-
taa), Holmberg Jarno Tapio (Helsin-
ki), Häkkinen Sami Tapio (Helsinki), 
Isolankila Arto Juhani (Helsinki), 
Julin Jari Antero (Helsinki), Juntu-
nen Esa-Matti (Vantaa), Jääskeläi-
nen Pekka Juhani (Helsinki), Kart-
tunen Antti Helmer (Espoo), Kauka-
nen Heikki Mikael (Espoo), Kinnari 
Tomi Johannes (Espoo), Konttinen 
Hannu Tapio (Vantaa), Koponen 
Ilkka Olavi (Espoo), Kopranen Timo 
Juhani (Helsinki), Kormilainen Vil-
le Samuel (Helsinki), Lahtela Tomi 
Pekka (Vantaa), Laine Jussi Samuli 
(Helsinki), Makkonen Matias Aarre 
Tapani (Helsinki), Murtomäki Jari 
Juhani (Helsinki), Myllymäki Jan-
ne Olavi (Vantaa), Nevalainen Riku 
Sakari (Helsinki), Nieminen Marko 
Johannes (Vantaa), Nokelainen Pasi 
Eino Johannes (Helsinki), Nousiai-
nen Petri Olavi (Helsinki), Palosaari 
Mikael Johannes (Vantaa), Pitkä-
ranta Pekka Jaakko (Helsinki), Pote-
ri Antti Petteri (Helsinki), Pylkkönen 
Janne Samuli (Espoo), Rantanen 
Jarkko Johannes (Vantaa), Rentola 
Kimmo Kaleva (Helsinki), Rytkönen 
Ari Jarmo Tapio (Vantaa), Räisänen 
Riku Petteri (Helsinki), Saarelainen 
Heikki Petteri (Helsinki), Sainio 
Juha Petteri (Helsinki), Savolainen 
Jani Markus (Helsinki), Seppänen 
Pekka Markku Antero (Espoo), Sor-
sa Jussi Kaarlo Oskari (Vantaa), 
Suotamo Ville Tuomas (Helsinki), 
Sved Jarl Henrik (Helsinki), Särkkä 
Joel Hermanni (Helsinki), Thurén 
Lauri Tuomas (Helsinki), Tissari 
Tommi Petteri (Helsinki), Tuominen 
Tero Juhani (Helsinki), Turpeinen 
Anssi Juhani (Helsinki), Vento Han-
nu Olavi (Vantaa), Vickholm Janne-
Petteri (Helsinki), Viljanto Hannu 
Olavi (Espoo), Volanen Ville Pertti 
(Helsinki), Vuohelainen Juha Olavi 
(Espoo), Wacklin Tomi Mikael (Hel-
sinki)

YLIMATRUUSI
Karjala Juho Tuomas (Helsinki), 
Matikainen Juha Sakari (Helsinki), 
Mattila Klaus Johannes (Helsinki), 
Rytkönen Heikki Tapio (Helsinki), 
Räty Jani Petteri (Vantaa)

molempien piirien varapuheenjohtajat

Kapteenit Keijo Talja ja Heikki Valkonen Vääpeli Tuomo Ruohonen Vääpeli Niko Huttunen Ylikersantti Kari Sihvo
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Kohti tuntematonta
Aktiiviluutnantti Sven Oskar Lind-
gren oli ylimääräisiin harjoituksiin 
lähdettäessä määrätty Jalkaväki-
rykmentti 11:n adjutantiksi. Hän 
”nimitti” kuitenkin itsensä ennen 
pitkää sen rykmenttiupseeriksi. Ad-
jutantiksi nousi reservin luutnantti 
L Arvi P Poijärvi, erittäin merkittä-
vä hahmo, johon tulemme tutustu-
maan myöhemmissä artikkeleissa 
paremmin. Sotiemme aikana hyvin 
värikkääksi hahmoksi ja rohkeaksi 
upseeriksi kehittyvä luutnantti Lind-
gren (ei ole sukua tämän kirjoitta-
jalle) kuvailee Ässä-rykmentti ry:n 
vuonna 1940 julkaisemaan kirjaan 
kirjoittamassaan artikkelissa Haapa-
niemen kentälle sotavalmiustarkas-
tukseen järjestäytynyttä rykmenttiä 
seuraavasti: 
 ”Vähitellen päästiin auttavaan 
kuntoon. Komppania toisensa jäl-
keen marssi rykmentin komenta-
jan katselmukseen. Rivissä nähtiin 
virkapuvun rinnalla siellä täällä 
työpusero, huopahattu, pitkät si-
viilihousut ja puolikengät. Mutta 
katselmuksessa joukko osoittautui 
puutteellisuuksista huolimatta ryh-
dikkääksi ja reippaaksi. Reippaasti 
tervehdittiin komentajaa. Ja reip-
pain askelin, mutta vakavin mielin 
S-rykmentti lähti liikkeelle määrä-
aikana. Kuten sukupolvi toisensa 
jälkeen, kuten esi-isämme vuosisa-
toja ennen meitä, aloitimme mat-
kan itään uhkaavaa vainolaista vas-
taan.”
 JR 11 matkasi junalla Karjalan 
kannakselle Johanneksen asemalle 
lähelle Viipuria. Miehistö matkasi 
pitkässä junassa miehistökuljetuk-
siin varustetuissa tavaravaunuissa, 
”härkävaunuissa”, reippaan mieli-
alan vallitessa. Matka kohti tunte-
matonta päämäärää sujui hitaasti. 
Minne oltiin menossa, sitä ei yksi-
kään tiennyt, ei edes junailija, jolta 
asioita oli yritetty urkkia. Lahdessa 
seistiin jonkin aikaa, syötiin kaura-
puuroa ja sitten jatkettiin matkaa. 
Viipuriin tultua arvuuteltiin, jatke-
taanko sieltä pohjoiseen vai etelään. 
Kannas kutsui, ja Johanneksen ase-
malla oltiin perillä lähes 30 tuntia 
kestäneen matkan jälkeen 19.10. aa-
mulla. Vielä tottumattomina kovalla 
alustalla makoilemiseen lähdettiin 
liikkeelle kankeina ja paikat kipeinä. 
Edessä oli vielä viiden tunnin marssi 
ennen kuin oltiin oman divisioonan 
keskitysalueella. Reput painoivat 
selkää, ja pitkä marssi pani monien 
tottumattomien jalat kovalle koetuk-
selle. Ei ollut helppoa hevosillakaan, 
sillä outojen ja tottumattomien ajo-
miesten ohjastamia kuormia kaatui 
huonolla ja kuormitetulla tiellä tuon 
tuostakin. Joukon mieliala oli kui-
tenkin matkan vaivoista huolimatta 
reipas.

Perillä ryhmitysalueella
4.Divisioona, johon JR 11 kuului, 
ryhmittyi puolustukseen Kuolema-
järven pitäjään Summan lohkolla 
olevan 5.D:n ja Suomenlahden ran-
nalle sijoitettavan Koiviston rannik-
kolohkon välille ns. Hatjalahden 
lohkolle Kuolemajärven ja Hatja-
lahdenjärven rannoille. Lohkon 
hyökkäysvaunuesteet olivat kesken-
eräisiä, ja myös piikkilankaesteissä 
oli useita aukkoja. Kestorakenteita 
ei ollut lainkaan. Koska suojakorsu-
jakaan ei ollut, rykmentti majoittui 
telttoihin ja paikallisten asukkaiden 
taloihin. JR 11 kunnosti asemiaan 
koko YH-vaiheen ajan. 
 Siviiliväestö oli siinä vaiheessa 
tällä alueella vielä pääosin paikoil-
laan. Hyviä suhteita paikallisväes-
töön ylläpidettiin eri tavoin. Isäntiä 
autettiin maatöissä ja heidän ko-
tinurkkiensa paikkailussa. Se oli-
kin tarpeen, sillä pellot olivat osin 
kyntämättä, kun kylän miehet oli 
kutsuttu sotaväen harmaisiin. Aluk-
si paikallinen väki epäili helsinki-
läisten mahdollisuuksia selviytyä 
maatöistä, mutta vähitellen epäluu-
lot kaikkosivat. Joukossa oli näet 
runsaasti erilaisia ammattimiehiä, 
myös itäiseltä Uudeltamaalta tullei-
ta ja maatöihin tottuneita. On myös 
hyvä muistaa, että monilla helsinki-
läisilläkin oli maalaistaustansa. Työt 
sujuivat, saunat lämpenivät, ja muu-
tenkin olo koetettiin tehdä mahdolli-
simman mukavaksi. Järvien jäädyt-
tyä päästiin mateita pyytämään ja 
saatiin siten tervetullutta vaihtelua 
armeijan pian yksitoikkoisilta tuntu-
viin muoniin. 
 Varsinaisiin sotilaallisiin harjoi-
tuksiin ei päällystön mukaan ollut 
riittävästi mahdollisuuksia, kun oli 
ensi sijassa tehtävä kenttävarustelu-
töitä. Huono sääkin haittasi harjoit-
telua. Syyssateet jatkuivat päivästä 
toiseen eikä miehiä mielellään viety 
maastoon vaikeasti kuivattavia vaat-
teita kastelemaan. Vaihtovaatteita 
kun ei ollut riittävästi. Oli aihetta 
pelätä, että idän jättiläinen saattaisi 
koska tahansa hyökätä. Siksi oli saa-
tava valmista varustusta niin paljon 
kuin mahdollista. Kiireesti ja tauko-
amatta oli kaivauduttava, rakennet-
tava esteitä ja raivattava ampuma-
alaa. 
 Erilaisista oloista tulevat, kau-
punkioloihin tottuneet miehet suh-
tautuivat silloin kuitenkin vielä 
turhaksi olettamaansa oleskeluun 
Kannaksella, sotataitojen paikkai-
luun ja linnoitustöihin yllättävän 
tyynesti. Puutteellinen varustus ja 
yksitoikkoinen, paikoin huonoksi-
kin koettu ruoka antoivat kuitenkin 
aihetta tyytymättömyyteen. Yleen-
sä mielialat olivat kuitenkin hyvät, 
vaikka epätietoisuus tulevasta ja 
huoli omaisista ja heidän toimeentu-
lostaan kotirintamalla tietysti painoi 
mieliä. 

 Yleensä haluttiin kuitenkin kai-
kesta päätellen olla hyviä sotilaita. 
Asemia paranneltiin ja koulutuksel-
la pyrittiin valmistautumaan edessä 
mahdollisesti olevaan taisteluun. 
Lapiohommat ottivat koville niille, 
jotka olivat ruumiilliseen työhön 
tottumattomia. On selvää, että esi-
miesten vapaaehtoinen osallistu-
minen miestensä töihin oli omiaan 
luomaan yhteishenkeä. 
 Kun YH vain jatkui ja jatkui, 
erityisesti pitkät pimeät illat kasvat-
tivat koti-ikävää ja yleistä turhautu-
mista. Niinpä yleistä ikävystymistä 
ja koti-ikävää torjuttiin esimerkiksi 
erilaisilla urheiluharrastuksilla. Ne 
onnistuivatkin hyvin, sillä rykmen-
tistä löytyi poikkeuksellisen run-
saasti aktiiviurheilijoita. Upseerien 
mukanaolo näissä vapaa-ajan rien-
noissa kohotti selvästi tunnelmaa. 
Kuolemajärven kirkossa pidettiin 
esimerkiksi marraskuun alussa ju-
malanpalvelus, jossa rykmentin 75 
–miehinen kuoro lauloi komeasti. 
Sama kuoro esiintyi myös pataljoo-
nien illanvietoissa. Niissä oli muuta-
kin ohjelmaa, mm. tietokilpailuja. 
 Kun kenttäposti vähitellen alkoi 
toimia, mielialat kohenivat entises-
tään. Kirjeet kotirintamalta olivat 
hyvin odotettuja. Radiota kuunnel-
tiin, seurattiin huolestuneina uutisia 
neuvotteluista Moskovassa. Kortin-
peluu oli monille keskeinen ajantap-
pokeino. Ikkunat oli pimennettävä 
illan tultua. Silti uskottiin yleisesti, 
ettei sotaa tule ja että kaikki vielä 
päättyy hyvin. Joukosta alkoi löytyä 
tuttuja poikia koulu- ja ruotuvä-
kiajoilta. Lapsuudenystäviäkin oli 
joukossa. Hirtehishuumorilla ylläpi-
dettiin hyvää henkeä. Kaikenlaisista 
asioista kyllä keskusteltiin, mutta 
keskustelujen sävy oli yleensä mal-
tillinen ja ristiriitoja välttelevä. Lu-
men tulo lokakuun lopulla muutti 
maisemia, ja hiihtämistäkin päästiin 
vähitellen harjoittelemaan. Se olikin 
monelle pääkaupunkiseudun mie-
helle tarpeen. 
 Joukkojen positiiviseen henkeen 
ja mielialoihin vaikuttivat selvästi 
myös upseeriston ja miehistön pää-
osin hyviksi kehittyneet suhteet. 
Tämä ei ollut kaikkien mielestä en-
nakkoon mitenkään itsestään sel-
vää. Joillakin tahoilla oltiin ennak-
koon huolestuneita aktiiviupseerien 
käyttäytymisestä. Yleisesti ottaen 
henkilöstöryhmien välit olivat kui-
tenkin hyvät, ja se oli hyvä perusta 
yhteishengen kasvamiselle. Erityi-
sesti miehistöä lähimpinä olevat 
aliupseerit tuntuivat yrittävän par-
haansa, ja reserviupseereista moni 
oli jo kertausharjoituksissa ja suo-
jeluskunnissa harjaantunut tehtä-
viinsä. Vakinaista päällystöäkin ryk-
mentissä oli naapureihin verrattuna 
runsaasti. Reserviupseerit toivat 
rykmentin kenttäarmeijaan suoje-
luskunnissa opitun ”demokraatti-
sen” johtamistavan, joka oli miehille 
enemmän mieleen kuin varusmies-
palveluksen aikainen, kasarmeissa 
ja harjoituskentillä koettu. Talviso-
dan henkeä tutkineen Sampo Ahdon 
mukaan puolitoista kuukautta kes-
täneen YH:n aikana monet muutkin 
upseerit ennättivät löytää itselleen 
ja alaisilleen sopivan, asiallisen joh-
tamistyylin. Ne, jotka eivät sitä YH:n 
aikana löytäneet, eivät varmaan löy-
täneet sitä myöhemminkään.
 Reservistä koolle kutsuttu ja ”so-
tisopaan puettu”, toisilleen pääosin 
vieras, hyvinkin erilaisista amma-

teista ja lähtökohdista tulevista mie-
histä koostuva joukko ei ole koskaan 
hetkessä valmis sotilaallisiin tehtä-
viin. Pitkäksi venynyt YH täytti kui-
tenkin tehtävänsä niin, että johtajat 
oppivat vähitellen tuntemaan alai-
sensa ja alaiset tottuivat johtajiinsa. 
Yhdessä perehdyttiin tulevaan toi-
mintamaastoon, opittiin luottamaan 
toinen toisiinsa ja toimimaan käy-
tännön töissä yhdessä. Kun yksittäi-
set reserviläiset mukautuivat soti-
laiksi, heistä ja heidän johtajistaan 
kiinteytyi toimivia sotilasyksiköitä. 
Rauhallisuus ja päättäväisyys sekä 
aito halu täyttää velvollisuutensa 
leimasivat yleensä toimintaa. 
 Kun tietoja Neuvostoliiton vaa-
timuksista sitten alettiin YH:n jat-
kuessa saada, yleinen mielipide 
osoittautui jyrkän torjuvaksi niin 
kotirintamalla kuin joukkojenkin 
keskuudessa. Hallitusta ja sen Mos-
kovaan lähettämiä neuvottelijoita 
epäiltiin peräänantamisesta. Mit-
kään alueluovutukset eivät saisi tul-
la kysymykseen! Ei tuumaakaan!
 Kun sota sitten syttyi ja tapahtu-
mat etenivät kohti kriittistä loppu-
vaihettaan, voitiin selvästi havaita 
harjoitusten vaikutus. Noin kuuden 
viikon aikana oli JR 11:sta kehitty-
nyt yhtenäinen joukko, joka sodan 
sytyttyä ja sen jatkuessa erottui dra-
maattisella tavalla edukseen muista, 
lähinnä Viipurinlahden alueella tais-
telleista, häthätää kokoonpannuista 
täydennysjoukoista, niin taisteluar-
voltaan kuin –hengeltäänkin. Huo-

limatta ankarista tappioistaan Ässä-
rykmentti hoiti tehtävänsä kunnialla 
loppuun saakka.

Teksti: Göran Lindgren

Seuraamme Ässä-rykmentin sota-
tietä lehtemme seuraavissa nume-
roissa. Aiheina ovat tästä eteenpäin 
Ässän hengen muodostuminen, Äs-
sän taistelut, sodasta rauhaan sekä 
Ässä-rykmentti ry ja Aseveliliitto. 
Artikkelit perustuvat maaliskuussa 
2010 ilmestyvään WSOY:n kirjaan, 
jonka kirjoittajia ovat VTL, MpKK:n 
tutkija, maj res Olli Harinen, FM, 
eversti evp Erkki Nordberg ja KTM, 
ylil res Göran Lindgren. 

Artikkelin valokuvat on julkaistu 
Ässä-rykmentti ry:n luvalla

Lähdekirjallisuutta:
Ahto, Sampo: Talvisodan henki, 
Mielialoja Suomessa talvella 1939 – 
1940, WSOY, Juva 1989
Hatjalahdelta Viipurinlahdelle, Äs-
sä-rykmentti r.y., Helsinki 1940
Kaipoinen, Toivo: Ässä, helsinkiläis-
ten miesten rykmentti, Kansa Taiste-
li 9/59
Keltikangas, Matti: L. Arvi P. Poijär-
vi - Sodanajan merkittävä vaikutta-
ja, Sotahistoriallinen aikakauskirja 
24/2005
Rintamakirjeitä rakastetulle, WSOY, 
Porvoo 1942
Talvisodan historia, Osa II

Stadin kundien talvisota 2

Ässä-rykmentin YH:n aika 
Yleisten harjoitusten, YH:n aika oli erittäin tärkeä vaihe Ässä-
rykmentin poikkeuksellisen tiiviin asevelihengen ja joukon 
sotilaallisen kiinteyden rakentumiselle. Silloin näistä hyvin erilai-
sista ammateista ja sosiaalisista oloista tulleista reserviläisistä 
muokkaantui sotilaallinen joukko, joka valmistautui lähestyvän 
sodan koviin koitoksiin. Johtajien ja johdettavien suhteet kehittyi-
vät luonteviksi ja luottamuksellisiksi. Näin YH täytti ainakin tämän 
rykmentin, ja epäilemättä koko 4.Divisioonan osalta tehtävänsä 
erinomaisesti 
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Talvisota-näyttely 
Sotamuseossa
Sotamuseossa avautuu 1.12.2009 Talvisota - 70 vuotta kunnia-
mme päivistä -niminen näyttely, joka on samalla Sotamuseon 
juhlanäyttely museon täyttäessä tänä vuonna 80 vuotta
 Talvisota - 70 vuotta kunniamme päivistä kertoo 30.11.1939 
syttyneen talvisodan tapahtumista taustoista seurauksiin.
  Näyttely perustuu aitoon sodanaikaiseen esineistöön, 
jonka antamaa tietoa on täydennetty runsaan valokuva-, kart-
ta-, piirustus- ja arkistomateriaalin avulla.  Laaja näyttely sisäl-
tää materiaalia, jota ei aikaisemmin ole ollut esillä. Aineistoa 
on lainattu myös yksityisiltä keräilijöiltä ja muilta museoilta.
 Nähtävillä on sodan osapuolten käytössä ollutta pe-
rusaseistusta, sekä mieskohtaisia aseita että raskaampaa 
kalustoa. Esillä on myös suomalaisten ja neuvostosotilaiden 
käyttämiä univormuja sekä muuta varustusta. Talvisodan mer-
kittävimpiin taisteluihin voi tutustua kuvien ja karttapiirrosten 
avulla. 
 Lisäksi näyttelyssä on mottipienoismalli ja Raatteen tietä 
esittävä huoneen kokoinen dioraama. Rintamatapahtumien 
ohella huomiota on kiinnitetty myös kotirintaman tilanteeseen.
 Talvisodan kuvaa täydentää multimediaesitys, jota voi 
katsella useammasta eri puolille näyttelyä sijoitetusta katselu-
pisteestä. Ajankuvaa luovat lisäksi talvisodan uutiskatsaukset.

Sotamuseo, Liisankatu 1, 00170 Helsinki.
sotamuseo@mil.fi .
Avoinna ti – to klo 11-17, pe – su klo 11-16, maanantaisin suljettu.
Pääsymaksut 4 / 2 euroa. Ilmainen sisäänpääsy: mm. alle 
kouluikäisille.

Tervetuloa Aktiaan!

Nyt entistä monipuolisempi 
Aktia palveluksessasi

pankkipalvelut    vakuutukset    kiinteistönvälitys

www.aktia.fi

*kiinteästä linjasta 8,21 snt/puhelu + 5,90 snt/min., matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 16,90 snt/min.

Ajanvaraukset 
puh. 010 247 100*

Mannerheim-ristin ritarien 
muistomerkeistä kirja
1. painos oli 1200 kpl ja sen tuotto loppuunmyytynä oli 36.000 euroa. Tuo-
tosta 80% luovutettiin Sotainvalidien Veljesliitolle käytettäväksi kotona 
asuvien sotainvalidien avustajien palkkoihin, ja 20% Mannerheim-ristin 
ritarien säätiölle sen omaan veteraanityöhön.

Nyt myynnissä oleva paino on toinen. Painoksen koko on 1000 kpl ja tuot-
totavoite samoille tuotonsaajaryhmille 30.000 euroa.
Tilaukset suoraan Heikki Lehtonen, puhelin 040 562 7607 ja sähköposti 
heikki_lehtonen@hotmail.com

Kirjan hinta on 30 euroa/
kpl, plus mahdolliset lähe-
tyskulut. 
Toimitus postitse (tai sovel-
tuvissa tapauksissa nouto/
vienti, jolloin vältetään 
lähetyskulut).

Lähetyksen mukana 
tulevat tarkat maksuoh-
jeet. Kirjat maksetaan 
suoraan Sotainvalidien 
Veljesliitolle ja lähetys-
kulut minulle.

HELSINGIN SEUDUN Reserviläispiiri jo 
perinteeksi muodostunut ansiomita-
leiden luovutustilaisuus järjestettiin 
Pääesikunnassa 3.2. Tilaisuudessa 
luovutettiin 6.12. myönnetyt ansiomi-
talit piirin eri tehtävissä ansioituneil-
le. Samassa yhteydessä luovutettiin 
Helsingin Maanpuolustuspiirin esit-
tämät MPK:n ansiomitalit sekä Maan-
puolustusmitalit. Mitaleita luovutet-
tiin yhteensä 58. Huomionosoitukset 
esittävät pääsääntöisesti perusyh-
distykset ansioituneille jäsenilleen. 
Esitykset käsitellään piirin Perinne-
toimikunnassa, joka tekee esityksen 
piirihallitukselle. Piirihallitus tekee 
liiton mitaleista esityksen liitolle ja 
päätökset omista mitaleistaan. Mita-
lit luovuttivat piirin puheenjohtaja 
Kimmo Karinen sekä piiripäällikkö 
Mauri Väänänen.

Sininen Risti
Eero Kurjensaari, Juha Wallius

Reserviläisliiton 
kultainen ansiomitali
Tapio Haavisto, Ilkka Kakko, Kimmo 
Karinen, Viljo Lehtonen, evl Timo 
Mustaniemi

Reserviläisliiton 
hopeinen ansiomitali
Jukka Hallikainen, Magnus Holm-
ström, Esa Jokinen, Veikko Jout-
senlahti,  maj Marko Maaluoto, ylil 
Santeri Martikainen,  Johan Nyholm, 
Heikki Onnela,  Harri Paukku, Kosti 
Piipponen, evl Heikki Pohja, Pentti 
Taskinen

Reserviläisliiton 
pronssinen ansiomitali
Jorma Ala-Keturi, Jouko Alanen, 
Timo Arkiomaa, Martti Helamaa, Ris-
to Kirjavainen, Pertti Koivunen, Mik-
ko Koskenniemi, Martti Leisti, Soile 
Parkkonen, Kaj Ranta, Erja Remsu, 
Jouni Toivanen, Patrik Westerlund, 
ltn Markku Virtanen

Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin 
1.luokan ansiomitali
Teuvo Mäkinen, Marko Nieminen, 
Niko Niemistö, Sampsa Olkinuora, 
Juha Suvisaari,

Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin 
2.luokan ansiomitali
Jori Arrakoski, Kristian Hamström, 
Ari Hautala,  Jyrki Helin, Timo Hie-

tala, Anders af Hällström, Hannu Hä-
mäläinen,  Markku Hänninen, Vesa 
Kankaanpää, Daisy Käyhkö,  Terhi 
Latva-Käyrä, Harry Sainio,  Perttu 
Salonen 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin 
3.luokan ansiomitali
Henri Jacobsson, Jari Järvi, Hannu 
Kerovuo, Herman Ljundberg,  Ma-
nuel Manner,  Marko Silvander, Mar-
ko Sipura

MPK:n hopeinen ansiomitali
Kapt Jukka-Pekka Tuominen

MPK:n rautainen ansiomitali
Harri Heikkonen, Pekka Konu, Raimo 
Korhonen, Sakari Väliahde

Maanpuolustusmitali 
kultainen solki
Erkki Joukainen, Markku Nieminen

Maanpuolustusmitali  
pronssinen solki
Kim Nikander

Maanpuolustusmitali
Johannes Slotte

Runsaasti ansioituneita palkittiin

Vasemmalta Esa Jokinen, Jukka Hallikainen, Marko Maaluoto ja Heikki Pohja.

-

el-
/
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Teksti: Stig Roudasmaa

Merisuojeluskunta      
1920-luvun alkuvuosina suojelus-
kuntajärjestölle hahmoteltiin kes-
kitetysti johdettua suojeluskun-
talaivastoa, jonka laivueet toimi-
sivat sekä rannikolla että suurilla 
järvillämme, Päijänteellä, Saimaalla 
ja Laatokalla. Suunnitelma toteutui 
pääpiirtein, merisuojeluskuntia pe-
rustettiin yli 30 - mutta suojeluskun-
tapiirien alaisiksi. Yliesikunnassa oli 
laivasto-osaston päällikkö, joka johti 
ja koordinoi koulutusta. 
 Pääkaupungissa suojeluskunti-
en merelliselle toiminnalle oli hyvät 
edellytykset, sillä koulutuksessa voi-
tiin tukeutua Helsingin laivastoase-
maan sekä lähisaarissa oleviin ran-
nikkotykistön linnakkeisiin.
    Helsingissä perustettiin joulukuun 
7. päivänä 1928 Laivue, jonka nimi 
vuonna 1932 muutettiin Merisuoje-
luskunnaksi. Laivueessa oli kolme 
pääkoulutushaaraa, joiden mukaan 
laivue jakautui osastoiksi eli divisi-
ooniksi; merenkulku-, miina- ja ran-
nikkotykistödivisioonaksi. 
    Merenkulkudivisioonassa opetet-
tiin merenkulkua, merenkulkuvies-
titystä sekä merivalvontaa. Talvisin 
divisioonan koulutustilaisuudet ta-
pahtuivat pääosin sisätiloissa ”kui-
vaharjoitteluna”. Avovesikautena 
harjoiteltiin merenkulkua ja viesti-
tystä väyläajona sekä kuljetettaessa 
miehiä harjoituksiin lähisaariin. Me-
rivalvontakoulutus tapahtui pääosin 
Melkin saaressa, jossa oli tähystys-
asemat suuntimolevyineen. Maalei-
na oli normaali meriliikenne, mutta 

koulutukseen kuului myös neuvos-
tolaivaston alusten tunnistaminen. 
Kesäisin merisuojeluskuntalaisia 
komennettiin Karjalan kannaksen 
Seivästölle, jonka linnakkeelta voi-
tiin ympäri vuorokauden seurata 
Kronstadtin laivastoaseman meri- ja 
ilmaliikennettä.
    Miinadivisioonassa annettiin mii-
na-, miinanraivaus- ja väyläpalvelu-
koulutusta. Talvisin oli teoriakoulu-
tusta Merikasarmin miinaluokassa 
ja avovesikaudella oli käytännön 
toimintaa viikonloppuharjoituksina. 
Sarvimiinojen S 02 miinanlaskuhar-
joituksia varten divisioona sai käyt-
töönsä merivoimien miina-aluksia 
ja -veneitä. Maayhdysmiinojen M 
12 käyttöä opetettiin Melkin lähive-
sillä. 1930-luvun loppupuolella oli 
myös mahdollisuus osallistua Ran-
nikkolaivaston miinaosaston harjoi-
tuksiin.
    Rannikkotykistödivisioona oli ly-
hytaikainen, sillä se siirtyi vuoden 
1932 alussa rungoksi perustettavalle 
Rannikkotykistösuojeluskunnalle. 
Laivueeseen jäi tämänkin jälkeen 
pieni RT-osasto, joka vuonna 1938 
lakkautettiin miehistöpulan takia. 

 Merisuojeluskunnan oli aluksi 
itse huolehdittava oman meripääl-
lystön ja -alipäällystön koulutukses-
ta. Venepäällikkökurssille valittiin 
lähes 40 merisuojeluskuntalaista, ja 
näistä osa kurssitettiin edelleen me-
risuojeluskuntaupseereiksi. Muuta-
ma mies suoritti myös Merisotakou-
lun lyhennetyn reservinupseerikurs-
sin. 
    Laivueen koulutus kehittyi ja mo-
nipuolistui kokemuksen karttuessa, 
ja vuonna 1933 koulutus muutet-
tiin osittain kurssimaiseksi. Lähes 
vuosittain pidettiin seuraavia ope-
tustilaisuuksia: venepäällikkö-, ali-
upseeri-, ruori- ja kansimatruusi-, 
konematruusi-, miina- ja torpedo-, 
tykki-, merivartio-, yhteyspalvelu- 
sekä radiokurssi. Vuosikymmenen 
loppupuolella kurssitoimintaan tuli 
myös valonheitin- ja ilmatorjunta-
konekiväärikoulutus.
    Merellinen toiminta vaati jon-
kintasoisen aluskannan. Suurim-
millaan ja samalla kirjavimmillaan 
kanta oli 1930-luvun alkupuolella, 
jolloin siihen kuului neljä moottori-
venettä, kaksi purjevenettä ja kaksi 
valasvenettä. Käyttökelpoisin oli 
Lotta Svärd Osasto XII:n lahjoittama 
11 metrinen Englannissa valmistet-
tu SP 20 eli ”Puukenkä”. Viimeisinä 
rauhanvuosina aluskantaa karsittiin 
ikääntymisen ja ylläpitokustannus-
ten takia.” Puukenkä” korvattiin 
vuonna 1939 uudella 16 metrisellä 
miinanraivaajatyyppisellä aluksel-
la - myös SP 20 - jonka rahoituksen 
sama lottaosasto oli järjestänyt.
    Merisuojeluskunnalla oli omat, 

noin viikon pituiset leirikurssit ja 
-päivät, jotka tavallisesti pidettiin 
Kyläsaaressa tai Kuivasaaressa. Vuo-
sien mittaan tehtiin omalla kalustol-
la harjoitusmatkoja mm. Turkuun ja 
Itämerelle sekä Suursaareen ja La-
vansaareen.

Rannikkotykistö-
suojeluskunta
Laivueeseen oli sen ensimmäisenä 
vuotena perustettu Rannikkotykis-
tödivisioona, joka koulutuksessa 
toimi tiiviissä yhteistoiminnassa RTR 
1:n kanssa. Kalustokoulutus tapahtui 
Merikasarmin harjoitustykeillä, ja 
tykki-, mittaus- sekä viestikoulutus 
annettiin Santahaminan Isosaaressa 
ja Villingissä. Kovapanosammunnat 
pidettiin Suomenlinnan Pikku-Mus-
tassa olleella ”Jumbo-patterilla”.
    Helmikuun 1. päivänä 1932 divi-
sioona irrotettiin omaksi suojelus-
kunnaksi – Rannikkotykistösuoje-
luskunnaksi. Seuraavana vuonna 
suojeluskunnalle märitettiin koulu-
tustavoitteet ja uudessa koulutusoh-
jelmassa toimintavuosi jaettiin kol-
meen jaksoon. Kevätjaksolla koulu-
tusyksiköille annettiin luentosarjoina 
tietopuolista koulutusta. Kesällä lin-
nakkeilla oli käytännön harjoittelua 
sekä leiripäivät, ja syksyllä oli kerta-
us- ja täydennysjakso. 
    Aliupseeri- ja miehistökoulutus 
annettiin suojeluskunnan tykistö-, 
mittaus-, ja viestiosastoissa. Toi-
mintamuotojen kehittyessä siirryt-
tiin kurssimaiseen koulutukseen ja 
uusina kohteina olivat mm. valon-
heitinkoulutus ja a-tykkimiesten 
jalkaväkikoulutus. Linnakesaarten 
lähipuolustuskoulutus, johon myös 
kuului perehtyminen konekivää-
rin käyttöön, annettiin leiripäivillä. 
Yleissotilaallinen koulutus sekä alo-
kas- ja a-tykkimies/matruusikurssit 
pidettiin aluejohtoisesti yhdessä Me-
risuojeluskunnan kanssa. 

    Upseereilla oli oma osastonsa, 
jossa annettiin myös merivalvon-
ta-, miina- ja valonheitinkoulutusta. 
Rannikkotykistösuojeluskunnassa 
aloitettiin koulutusmuoto, jossa re-
servinupseerit joutuivat itsenäisesti 
syventymään aselajinsa erityispiirtei-
siin. Heille annettiin valmisteltavaksi 
ja alustettavaksi ammuntaan ja tais-
telutoimintaan kuuluvia aiheita, ja 
eräs upseeri kehitti huomattavan pa-
rannuksen lentoratahäiriötaulukon 
laskemiseen. 
    Rannikkotykistösuojeluskunta tu-
keutui käytännön kalusto- ja ampu-
makoulutuksessa täysin Rannikkoty-
kistörykmentti 1:een, ja perehtyi näin 
Helsingin rannikkopuolustuksen eri 
tykkimalleihin. Alkuaikoina toimit-
tiin Suomenlinnan 152/22 D-jaoksella 
sekä myöhemmin Isosaaren 152/45C-
jaoksella ja Katajaluodon 254/45 
D-jaoksella. Syksyllä 1937 aloitettiin 
tykkimiesten koulutus Kuivasaaren 
305/52 O:lla. 
    Suojeluskuntapiirillä oli myös pieni 
ruotsinkielinen rannikkotykistösuo-
jeluskunta, mutta siitä seuraavassa 
kirjoituksessa.    
Merisuojeluskunta ja Rannikkotykis-
tösuojeluskunta sekä pirin jalkavä-
kisuojeluskuntiin kuuluva Erillinen 
Konekiväärikomppania sisällytettiin 
liikekannallepanosuunnitelmissa 
suojajoukkoihin. Yhteistoiminta puo-
lustuslaitoksen kanssa oli tiivis, ja 
esimerkiksi vuonna 1937 rannikkoty-
kistön suojeluskuntalaiset osallistui-
vat RTR 1:n kertausharjoitusjoukko-
jen sotaharjoitukseen.   
    Tshekkoslovakian kriisin aikana 
22.9.- 3.19.1939 suojeluskuntapiiri 
osallistui puolueettomuuden varti-
ointiin kolmella suojeluskunnalla. 
Merisuojeluskunta suoritti merival-
vontaa Helsingin edustalla ja Rannik-
kotykistösuojeluskunta sekä Koneki-
väärikomppania osallistuivat rannik-
kolinnakkeiden miehittämiseen.

Helsingin Suojeluskuntapiiri:

Merelliset suojeluskunnat

Suojelus-
kuntien 
historia 

Osa 5/8
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Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy 
www.avanttecno.com 

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Oy Johnson Metall Ab

Oy K.G.Öhman Ab

LP-Mercatura Oy 
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp

WEG Oy

Oy Motoral Ab 
toivottaa hyvää Joulua

Helsingin Reservin Sanomat toivottaa 
lukijoilleen Hyvää Joulua!

Tykkimiehen toimintapäivä 
6.2.2010 Santahaminassa 
 
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan yhteinen 
tapahtuma kaikille uusille ja nuorille jäsenille. Mukaan 
voi ja saa ottaa epäsuorantulen asioista kiinnostuneita, va-
rusmiespalveluksen suorittaneita kavereita. Tapahtuma 
järjestetään neljättä kertaa. Ohjelmaa ja tehtäviä on uusittu 
joten aiemmin mukana olleetkin tervetulleita 
uudelleen. 
 - Ohjelma: Suunnistusmuotoinen tehtävärata, jossa läpikäy-
dään epäsuorantulen perusasioita. Toiminnallinen 
ammunta 9mm pistoolilla. Radan suorittamisen jälkeen sau-
na ja pientä lämmintä purtavaa. 
- Ota mukaan: Sään mukainen ulkoiluvarustus ja oma pyyhe 
saunaa varten 
- Missä ja milloin: Santahaminassa la 6.2.2010 klo.10.00. Ko-
koontuminen Santahaminan portilla klo.09.50. 
Päivän ohjelma loppuu klo.17.00 mennessä 
- Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Ma 1.2.2010 mennessä. Jussi 
Sorsa 050-4656920, jussi.sorsa@kolumbus.fi  
 
Aiempien vuosien kertomuksia löytyy osoitteesta www.
tykistö.fi 

Upseerikoulu 
53 (UK 53)
Kurssimme päättymisestä tulee kuluneeksi 
68 vuotta ensi helmikuun 14.päivänä, mutta 
sunnuntaipäivän johdosta kokoonnumme 
maanantaina 15.2.2010.
Ohjelma on perinteisen vakiintunut: kello 
12.30 kunnianosoitus marsalkka Mannerhei-
min ratsastajapatsaalla. Siirrymme sitten 
Ravintola Loisteeseen eli sisään Sokoksen 
tavarataloon joko Mannerheimintien tai 
Kaivokadun puolelta. Keskitymme asevelje-
yden rikkaaseen maailmaan hyvän aterian 
merkeissä. Muistelkaa vapaasti.
Toivotaan, että kaikki suinkin kynnelle 
kykenevät tulisivat mukaan. Avecit ja saat-
tajat ovat monelle ratkaiseva tekijä; siis he 
myös ovat sydämellisesti tervetulleita!
Ilmoittautumiset ja tieto, syöttekö kalaa vai 
lihaa viimeistään 31.1. Tervetuloa!

Erik Berner   Erkki Sillanpää
0207 9100   040 578 7257

VAPAAEHTOISIA PERUSTAMISTEHTÄVIIN

Helsingin maanpuolustuspiirin Koulutus- ja tukiyksikkö tarvitsee lisää vapaaehtoisia miehiä ja naisia kurssien perus-
tamis- ja purkutehtäviin. Vapaaehtoiset toimivat lähinnä Santahaminassa sijaitsevan koulutuskeskukseen varastoi-
dun koulutus- ja vaatetusmateriaalin käsittelyssä. Tehtäviin ei edellytetä sotilaskoulutusta ja ne sopivat hyvin myös 
varttuneemmille henkilöille, jotka haluavat edelleen tehdä työtä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen hyväksi. 

Lisätietoja tehtävistä antaa tukiosaston päällikkö Juha Parkkonen, puh. 040-8663055, juha.parkkonen@gmail.com.

Kaikkia tarvitaan, kaikille löytyy tehtävä!
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Ampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi 

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi     

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki
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Olemme osallistuneet ja järjestäneet kil-
pailuja seuraavissa lajeissa: TA, SRA, Perin-
nekivääri, Palvelus, pistooli, sotilaspistooli 
ja ilmapistooliammunnoissa. Lisäksi kesä- 
heinäkuussa ampumaleirit Syndalenissa. 
Piirimme useat yhdistykset ovat ampuneet 
virkistysammunnat Padasjoella, että Lo-
pella. Unohtamatta vuorojamme kiväärille 
ja pistoolille Santahaminassa että OMALLA 
Töölön suojeluskuntatalon ampumaradalla. 
Kuluneen vuoden aikana toimintamahdolli-
suudet ovat parantuneet. Kalustohankinnat 
sekä koulutus mm. MP5 aseilla yhdistysten 
asevastaaville on poikinut kerhoissa jatko-
kursseja. Lehden ilmestyessä on Suojelus-
kuntatalossa pistoolin peruskurssi saatu 
päätökseen. Kurssilaiset jatkavat ampumis-
ta omissa yhdistyksissä sekä MPKn vuoroil-
la. SRA tuomarikurssilta saatiin 17 tuomarin 
voima kilpailujen järjestämisentueksi. Uusi-
en tuomarien aktiivisuus punnitaan ensike-
vään kolmessa SRA karsintakilpailuissa.
 Vuoden 2010 kurssit ja koulutukset 
ovat parhaillaan rakenteilla ja loppusilausta 

vailla. Näistä mainitsen jo aktiivisena olevan 
SRA- ampujan kurssin Tammikuussa. Katso 
ilmoitus ja ilmoittaudu. Kevään ampuma-
vuorot on anottu KAARTJRltä ja odottelem-
me niistä päätöstä tammikuussa. 
 2010 Ohjelmassa ovat piirimme am-
pumavuorot ja kilpailut. Edustusjoukkueet 
karsitaan piirikilpailuiden yhteydessä.  San-
tahaminan ulkoratojen lisäksi haemme vuo-
rot Syndaleniin ampumaleirien tarpeisiin. 
Seuraa aktiivisesti palstaamme ja ota koppi 
tapahtumista sekä ampumavuoroista. 
 Kiitoksia kouluttajat, vuorojen vastaa-
vat, osallistujat, KAARTJR , muut tukijamme 
mukavasta vuodesta kanssanne. Hyvää 
Joulun ja Uudenvuoden vaihteen odotusta 
2010, nähdään runsain joukoin radoilla sekä 
tapahtumissa. 

Rehdissä joukossa, erinomaisen harrastuk-
sen parissa.

vänr Veijo Rautio
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Vuosi 2009 on ollut tapahtumien 
osalta antoisa.

Urheilukalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm aika laji paikka ilmoittautuminen
Joulukuu
20.12. 18- Kuntopiiri Töölö harjoitussali tomi.alajoki(at)hrup.fi
Tammikuu 2010
3.1. 18- Kuntopiiri Töölö harjoitussali tomi.alajoki(at)hrup.fi

Tule kohottamaan kuntoasi 
20.12/09 ja 3.1.2010
Piirien harjoitussalilla järjestetään ohjattua kuntoliikuntaa Ensimmäinen kerta on sunnuntai 
15.11. klo 18-19. Parannamme reserviläisten peruskuntoa. Kurssi etenee nousujohteisesti, joten 
se soveltuu mainiosti myös alokkaille. Eritasoiset taistelijat otetaan huomioon. 
 Kurssille mahtuu jumppaajia 20 kpl, mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Liikuntakerta on noin tunnin mittainen ja se koostuu alku- ja loppu verryttelyistä, harjoitus 
osiosta ja loppuvenyttelystä. Teemme monipuolisia harjoitteita; kuntopiirejä ja kuntonyrkkei-
lyä. Kurssilta peritään pieni korvaus osanottajilta. 
 N. 150 m2 tilassa on tatami jolla liikutaan ilman kenkiä. Pukuhuoneet naisille ja miehille 
sekä juuri remontoidut suihkutilat. Osoite Töölöntorinkatu 2, (MP-myymälän takaovesta 
sisään, ovikello). Varustus: sisäliikuntavarusteet ja juomapullo.
 Ilmoittaudu vuorolle: tomi.alajoki (at) hrup.fi   Liikunnasta vastaa Liikuntaneuvoja/ val-
mentaja korpr Elisa Latvasto (Vares) e.m_latvasto@yahoo.com. Myös sinä MAAK:n jäsen, joka 
et saanut 100% kuntotestistä – Nyt mukaan salille!

Näinä aikoina moni harkitsee uudenvuo-
denlupauksia. Taatusti hyvä ja halpa lupaus 
toteuttaa on liikunnan lisääminen. Piirimme 
puitteissa järjestetään ensi vuonnakin 
monenlaisia tapahtumia: hiihtoa, reserviläis-

jumppaa, maastomarsseja, jotoksia, yhteis-
lenkkejä, ampumajuoksua ja niin edelleen. 
Ota tavoitteeksesi kunnon määrätietoinen 
kohottaminen. Suoritukset on hyvä kirjata 
sähköiseen kuntokorttiin, resul.fi /kuntokortti. 

Ohjeita kirjautumisesta ja käytöstä saa alle-
kirjoittaneelta.

kapt jukka Rusila
HRUP-HELRESP liikuntatoimukunta

Ilma-aseiden piirinmestaruuskilpailu

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin seudun Reserviläispiirin jäsenten välinen ilma-
aseiden piirinmestaruuskilpailu ammutaan Töölön ilma-aseradalla seuraavina ajankohtina:

- Tiistai 19.1.2010 klo 15.00 - 19.00
- Torstai 21.1. 2010 klo 16.30 - 18.00
- Tiistai 26.1. 2010 klo 15.00 - 19.00
 
Laukausmäärä on 40, sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia. Ilmapistoolilla ammu-
taan 5 kilpalaukausta taulua kohden, ilmakiväärillä 2 kilpalaukausta taulua kohden. 

Ampujalla on oikeus yhteen mestaruuskilpailusuoritukseen, vapaavalintaisesti edellä mai-
nitusta ajankohdista. Ei ennakkoilmoittautumisia. Ammutaan omatoimisesti non-stoppina. 
Taulut ja kilpailukortit ovat radan takaosan varastohuoneessa.

Kilpailumaksu on 3e, joka maksetaan kassaan.
 
Piirinmestaruuskilpailu on samalla karsintakilpailu 13.-14.03.2010 Hankasalmella ammuttaviin 
ResUL ilma-asemestaruuskilpailuihin, johon piirit lähettävät 4-henkiset joukkueet. Piirit mak-
savat osallistumisen, mikäli joukkue saadaan koottua. Yksittäiset ampujat voivat osallistua 
ResUL mestaruuskilpailuun omalla kustannuksellaan tai edustamansa reserviläisyhdistyksen 
maksamana.

Radalle pääsee katutasosta MP-kaupan takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperi-
ankadun kulma). Oven pielessä on ovikello radalle.
 
Tiedustelut, Jukka Väänänen 040 584 4568, jukka.vaananen@tapiola.fi  

SRA-kurssi/ 
Turvallisen 
ampujan kurssi 
22. – 24.1.2010 

Sisältö: Poliisin aselakiluento. Reservi-
nampumaurheilu SRA ja muut lajit.
Puolustusvoimien alueet ja niiden käyt-
tö. SRA-teoriakoe ja käytännön koe.
Käytännön harjoittelu tapahtuu Santa-
haminan ampumaradoilla. Kohderyhmä: 
PK-Seudun reserviläisyhdistysten 
jäsenet, jo kurssin käyneet, asiasta kiin-
nostuneet, ampumisen harrastajat

Reserviläisyhdistyksien jäsenillä on 
kurssin suoritettuaan mahdollisuus 
lunastaa SRA-ampujan kortti. Kurssin 
suorituksesta saa todistuksen ja kurssil-
le osallistuvien nykyisten SRA-ampujien 
tiedot päivitetään SRA rekisteriin.

Kurssilla on järjestäjien puolesta kivää-
rilainakalustoa. Lisätiedot lähetetään 
osallistujille viikkoa ennen kurssia. 
Ilmoittautumisaika päättyy 10.1.2010. 
Ampujan vakuutus pakollinen.

ILMOITTAUDU > www.mpky.fi  > HELSINKI > 
SRA - kurssi 22.01.2010

SUOJELUSKUNTATALON harjoitussa-
lin remontti on valmis. Aikaisemmin 
remontin ensimmäisessä vaiheessa 
maalattiin seinät, kaapit ja pöydät 
sekä asennettiin uusi ilmoitustaulu 
ja peili. Toisessa vaiheessa levytet-
tiin, johdotettiin ja maalattiin katto. 
Tämän lisäksi on tilaan asennettu 
ilmanvaihto ja remontoitu wc/suih-
kutilat. 

VIIMEISTELYTALKOISSA poistettiin 
vanhat ja asennettiin uudet valot. 
Samalla kattopalkit kitattiin ja maa-
lattiin siisteiksi. Myös Ilmaradan 
käyttölaitteet asemoitiin käyttäjien 
mittojen mukaan sopiviksi.

Ylil Tomi Alajoki
HRUP Järjestöupseeri

Harjoitussalin 
remontti valmis

RESUL KILPAILUKALENTERI 2010

Kilpailu Piiri Paikkakunta Tukeva j-os. Ajankohta
     
Talvikilpailu Pohjois-Karjala Kontiolahti  06.02.
Ampumahiihto Pohjois-Pohjanmaa Raahe  13.-14.02.
Pistooliampumahiihto Etelä-Häme Hattula  27.-28.02.
Talvijotos Lappi Rovaniemi JPR 5.-7.03.
Ilma-aseet Keski-Suomi Hankasalmi  13.-14.03.
Ampumasuunnistus Keski-Pohjanmaa Kannus  24.4.
Perinneaseet Päijät-Häme Lahti HÄMR 22.-23.05.
Naisten jotos Keski-Suomi Äänekoski  21.-23.05.
Neliottelu Suur-Savo Kangasniemi ESAVALTSTO 29.05.
Pistooliampumajuoksu Etelä-Karjala Immola K-SR 30.05.
Kesäyön marssi  Vantaa  11.6.
Palvelusammunnat Suur-Savo Mikkeli ESAVALTSTO 24.7.
SRA –amp.mestaruus Satakunta Niinisalo TYKPR 7.-8.8.
Häyhä – TA -kilpailu TA-KILTA Niinisalo TYKPR 12.-14.08.
RUL ampumamest Kymenlaakso Tyrri UTJR 21.-22.8.
RES ampumamest Varsinais-Suomi Säkylä PORPR 21.-22.8.
Merikilpailu Pirkanmaa Tampere  03.-04.9.
Pystykorva SM-kilp. Keski-Suomi Keuruu PIONPR 04.09.
Partiokilpailu Varsinais-Suomi Loimaa  11.-12.09.
Syysjotos Pohjois-Savo Iisalmi KARLSTO 24.-26.09.
Maastokilpailu Varsinais-Suomi Alastaro  03.10.

Ampumakalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm aika laji paikka ilmoittautuminen
20.12. 12-16 Pistooliammunta SH pist. 1 ratavuorolle@luukku.com

SH = Santahamina
2010 vuorot seuraavassa lehdessä
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Toimintakalenteri Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fi 

ESPOO–KAUNIAINEN
RESERVIUPSEERIT

24.12.  Jouluaaton kunniavartio Kau-
niaisten sankaripatsaalla kello 13.30 
- 17.00

HELSINGFORS SVENSKA 
RESERVOFFICERSKLUBB

ALLMÄNT
När denna tidning kommer ut har 
HSRK haft sitt höstmöte och styrel-
sen för år 2010 har valts. Samman-
sättningen på styrelsen fi nns att läsa 
på klubbens hemsida www.hsrk.fi .

Styrelsen vill tacka medlem-
marna för verksamhetsåret 2009. 
Höjdpunkten på året var klubbens 
60-årsfest på Skatuddens Casino. 
Verksamheten har också utvecklats 
i en positiv riktning, och klubbens 
medverkan i olika organ har varit 
mycket positiv.

Medlemmarna önskas en fridfull 
jul och ett mycket gott och aktivt år 
2010.

SKYTTE
Vintersäsongen är i full fart med 

pistolskytte och miniatyrgevärsskyt-
te (AR15) i Luolan. Skytteturerna är 
udda veckors torsdag kl 17-19. För 
information eller om du har frågor, 
kontakta skytteoffi cer Caspar von 
Walzel (050 353 4714 eller caspar@
hsrk.fi ) eller Jussi Hermunen (040 
546 8353 eller jussi@hsrk.fi ).

KANTA-HELSINKI

Kanta-Helsingin Reserviupseerit 
haluaa kiittää jäseniään sekä kaikki 
yhteistyökumppaneita menneestä 

vuodesta ja toivottaa kaikille rau-
hallista joulua ja hyvää tulevaa uut-
ta vuotta.

Kerho pyrkii järjestämään kevään 
aikana reserviläisammunnasta kiin-
nostuneille tutustumistilaisuuden. 
Kiinnostuneet voivat tiedustella li-
sää ampumaupseereilta. Päivämää-
rä vahvistetaan myöhemmin.

Kerhon tavoitteena on asettaa 
joukkue Kesäyön marssiin 2010. 
Aloita harjoittelu jo nyt ja ilmoittau-
du mukaan.

Kerhon yhteystietoja: Verkkosi-
vusto: www.khru.net, sähköposti: 
khru@khru.net

Sähköpostitiedotteita haluavat 
voivat ilmoittaa osoitteensa sihtee-
rille. 

Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 
540 5882, jari.ora@oralaw.fi ; sihtee-
ri Raimo Hynynen, p. 040 510 8513, 
raimo.hynynen@fi .ibm.com

Ampumaupseerit: pekka.appel-
qvist@hut.fi , p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi .fujitsu.com, p. 045 7880 
9029; pirkka.jalasjoki@gmail.com

LÄNSI-VANTAA

Jouluaattona, torstaina 24.12.09 on 
kunniavartio Pyhän Laurin kirkon 
sankarihaudoilla. Kerhomme vuo-
rot ovat klo 15.30 – 16.00 ja 16.00 – 
16.30. Vartiovuoroille voit ilmoittau-
tua Ari Koski-Ukolle sähköpostitse 
osoitteisiin ari.koski-ukko@elisanet.
fi  tai ari.koski-ukko@op.fi  tai nume-
roon 050-544 0563. Ampumarata-
vuoro Suojeluskuntatalon pistooli-
radalla jatkuu parittomien viikkojen 
lauantaisin klo 14.30–17.00 ja parit-
tomien viikkojen maanantaisin klo 
16.00-19.00. Lauantaina 16.1.2010 
klo 13.00 alkaen järjestämme Suoje-
luskuntatalon radalla ampumailta-
päivän. Kaikki jäsenet tervetulleita. 
Mahdollisuus ampua kaiken kokoi-
silla pistooleilla sekä piirin MP 5 
–aseilla. Ilmoita tulostasi etukäteen 
numeroon 040 586 9252. 

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2009 
toimintakalenteri löytyvät päivite-
tyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta 
http://lvru.rul.fi  

Kerhomme toivottaa jäsenilleen 
ja yhteistyökumppaneilleen rauhal-
lista Joulun aikaa ja loppuvuotta 
sekä menestyksekästä ja aktiivista 
vuotta 2010.

MUNKKIVUORI

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
3.11.2009 Munkkivuoren seurakun-
nan tiloissa. Syyskokous valitsi vuo-
den 2010 hallituksen. Puheenjohta-
jaksi valittiin Mauri Routio (puhelin 
040-7322751), varapuheenjohtajaksi 
Yrjö Alastalo, sihteerinä toimii Aimo 
Tervo ja muina hallituksen jäseninä 
Risto Koskinen, Jarmo Tani, Jukka 
Vihersaari ja Esko Kahila Alho. Ko-
kous vahvisti vuoden 2010 toiminta-
suunnitelman ja talousarvion. 

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot parillisten viikkojen perjantaisin 
18.00 – 19.30. Suojeluskuntatalon 
pistooliradalla ammumme paritto-
mien viikkojen tiistaisin sotilaspis-
toolin pika-ammuntaa ja muita sopi-
via harjoitteita kello 19 alkaen. Am-
munnat vetää Timo Mikkonen puh. 
0400 607590 tai timo.mikkonen@
luukku.com. Jos tulee muutoksia, 
Timo lähettää maililla muutoksista 
tietoa. Ulkokausi on nyt päättynyt. 
Kalvolassa jatketaan taas maalis-
kuussa.

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 4292565 tai risto.koskinen@ori-
on.fi . Varmista aina ennen lähtöäsi 
radalle, ettei muutoksia ole tullut.

Hallitus kiittää jäsenistöä kulu-
neesta vuodesta ja toivottaa hyvää 
ja rauhallista joulunaikaa.

TIKKURILA

Kuukausikokous 28.1.2010 klo 19.00 
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiek-
kaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs). 
Esitelmän pitää merenkulun tarkas-
taja Harri Pulsa ja aiheena on ”Sata-
maturvallisuus Suomessa”. Ilmainen 
kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu 
klo 18.00 alkaen.

Jouluaaton 24.12.2009 kunnia-
vartiot Pyhän Laurin kirkon sanka-
rihaudalla. Vuoromme ovat 14.00-

14.30 ja 14.30-15.00. Porukkaa tar-
vitaan erityisesti toiseen vuoroon. 
Tule hankkimaan ikimuistoinen 
kokemus. Ilmoittautumiset Kari 
Töyrylälle puh. 050-5948845 Seuraa 
myös kotisivujamme www.tiruk.net. 
Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat 
Tikkurilan Urheilutalon ampuma-
radalla pienoispistooliammunnat. 
Myös pienoiskiväärillä voi tulla har-
joittelemaan. Rohkeasti mukaan! 
Lisätietoja antaa ampumaupseeri 
Jukka Luotola puh.0500-455474. 

Hallitus toivottaa kaikille Hyvää 
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuot-
ta!

TÖÖLÖ

Töölön Reserviupseerit onnittelee 
itsenäisyyspäivänä 6.12. ylennettyjä 
ja ansioistaan mitalein palkittuja.

Töölön RU:n syyskokouksessa 
18.11. valittiin Sampo Martiskai-
nen jatkamaan puheenjohtajana ja 
Jyrki Ratia varapuheenjohtajana. 
Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin 
Raimo Ahokas, Pertti Elvilä, Hans 
Gabrielsson, Antero Jauhiainen, 
Kerkko Kinnunen, Juhani Lahti, Ris-
to Mustonen, Erkki Nikunen, Gabriel 
Ojanperä, Seppo Perälä, Risto Piek-
ka ja Hans Åberg. Kerhon toimin-
tasuunnitelman painopistealueita 
ensi vuonna ovat jäsenaktiivisuuden 
lisääminen, ampuma- ja liikuntatoi-
minta sekä veteraanitoiminta. 

Kerho jakoi syyskokouksen 
yhteydessä ensimmäisen kerran 
Vuoden kerholainen-kiertopalkin-
non ja siihen liittyvän esineen, jonka 
sai Antero Jauhiainen innokkaasta 
osallistumisestaan lukuisten tilai-
suuksien järjestelyihin sekä marssi-
aktiivisuudestaan. Muita syyskoko-
uksessa palkittuja olivat Seppo Perä-
lä, jolle luovutettiin RUL:n hopeinen 
ansiomitali, Sampo Martiskainen, 
jolle luovutettiin Reserviläisurhei-
luliiton kultainen ansiomitali sekä 
Raimo Ahokas, jolle luovutettiin 
Reserviläisurheiluliiton hopeinen 
ansiomitali. Tilaisuudessa luovutet-
tiin myös syksyllä pidetyn keilakisan 
kiertopalkinto Helsingin Veteraani-
keilaajille. Kiertopalkinnon ottivat 
vastaan Niilo K. Mikkonen ja Leif 
Markio.

Kerhomme osallistui Mäntsälässä 
pidettyyn asekätkennän muistoki-
ven paljastustilaisuuteen 18.10.

Kerho järjesti ampumaviikon-
lopun RUL:n Padasjoen koulutus-
keskuksessa 21.-22.11. Ammuimme 

erilaisilla pienaseilla; pistooleilla, 
revolvereilla ja kivääreillä, sekä tau-
luun että sovelletusti. Kerhon hank-
kima uusi 9 mm palveluspistooli sai 
Padasjoella ”tulikasteensa”.

Kerho osallistui Mannerheim-
merkin myynnin aloitukseen 29.11. 
Eliel-aukiolla hyvällä menestyksellä. 
Kerho suosittelee kaikille jäsenilleen 
20 e hintaisen merkin hankkimista. 
Merkin tuotto menee sotaveteraa-
neille. Merkkejä myydään mm. R-
kioskeissa ja sitä voi myös tiedustella 
Hans Gabrielssonilta 040-9523062.

Kerho asetti kunniavartion Inke-
riläisten ja karjalaisten heimovete-
raanien paadelle Sibeliuspuistossa 
30.11. Seppeleen laskun jälkeen Hel-
singin kaupungin hallituksen pu-
heenjohtaja Risto Rautava muistutti 
tervehdyksessään, että heimovete-
raaneja osallistui Suomen armeijaan 
jo talvisodassa ja kaksi heistä sai 
jopa Mannerheim-ristin. Tilaisuu-
den jälkeen järjestimme Heimove-
teraaneille glögitilaisuuden, johon 
osallistui parikymmentä sotiemme 
heimoveteraania. 

Osallistumme jouluaaton kunnia-
vartioon Hietaniemen sankarihau-
doilla Huoltoupseerikerhon kanssa. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Antero 
Jauhiaiselta 050-3683539.

Ampumavuoromme Suojelus-
kuntatalon  sisäampumaradalla jat-
kuvat ensi vuonna ja niistä ilmoite-
taan mm. kerhon kotisivulla, kun ne 
on saatu tietoomme. Kerhon aseet 
ovat käytettävissä ja kerho tarjoaa 
ensikertalaisille panokset. Kerholla 
on oma ampumaharrastusvakuutus. 
Lisätietoja ammunnasta antaa am-
pumaupseeri Raimo Ahokas p.050-
5114123. 

Kerho suosittelee jäseniä otta-
maan käyttöön Reserviläisurheilu-
liiton nettikuntokortin, joka löytyy 
osoitteesta www.resul.fi /kuntokort-
ti. 

Ilmoita kuluneen vuoden 2009 
maanpuolustuksellinen toimintasi 
(maanpuolustukselliset seminaarit, 
koulutukset, ym. tilaisuudet, lehti-
kirjoitukset jne.) Sampo Martiskai-
selle. Kerhon ja jäsenistön toiminnot 
kootaan RUL:n toimintakyselyyn 
tammikuun 10. päivään 2010 men-
nessä. 

Kerhon tulevat tapahtumat il-
moitetaan tämän lehden yhdistys-
palstalla ja ne löytyvät myös toimin-
takalenterista, jota ylläpidetään ker-
hon nettisivuilla, www.rul.fi /toolo. 
Maanpuolustukseen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvää koulutusta 
löytyy myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen nettisivulta www.
mpky.fi .

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350
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Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

Kerhon toimintaa koskevat kehi-
tysehdotukset ja kysymyksiin vastaa 
puheenjohtaja Sampo Martiskainen 
040-709 8459, sampo.martiskai-
nen@tapiola.fi  tai sihteeri Kerkko 
Kinnunen 0400-705 181, kerkko.
kinnunen@tkk.fi . Kerhon nettisivut 
löytyvät osoitteesta www.rul.fi /too-
lo. Kerho toivottaa jäsenilleen ja yh-
teistyökumppaneilleen rauhallista 
joulua ja menestyksekästä tulevaa 
vuotta 2010.

ASELAJIKERHOT

HUOLTOUPSEERIKERHO

Pitkää perinnettä noudattaen ker-
homme osallistuu kunniavartioon 
jouluaattona Suomen Marsalkka 
Mannerheimin hautapaadella sekä 
Sankariristillä Hietaniemen Sanka-
rihaudalla.

Vuoromme alkaa klo 16.45 ja kes-
tää puoli tuntia. Tule mukaan tähän 
mieleenpainuvaan jouluaaton het-
keen. Ilmoittaudu 18.12.09 mennes-
sä Heikki Heikkoselle p. 0400 776 
294, jolta myös tarvittavat lisätie-
dot.

Ensi vuoden toiminta käynnistyy 
Autojoukkojen vuosipäivän merkeis-
sä 20.1.2010 kukkalaitteiden laskulla 
Suomen Marsalkka Mannerheimin 
haudalle, Sankariristille ja Presi-
dentti Kekkosen haudalle. Kokoon-
tuminen Hietaniemen hautausmaan 
pääportin luona klo 14.45. Tämän 
jälkeen siirrymme Santahaminan 
Muonituskeskus/Jääkäritaloon 
nauttimaan päivällistä klo 16 alka-
en. Joukolla mukaan.

Kerhomme toivottaa jäsenilleen 
ja yhteistyökumppaneilleen Hyvää 
ja Rauhallista Joulua sekä Onnellis-
ta Uutta Vuotta 2010. 

ILMATORJUNTAKERHO

It-kerho valitsi uuden hallituksen. 
Aiemmasta hallituksesta siirrettiin 
yksi upseeri reserviksi, mutta muu-
ten samalla kokoonpanolla jatke-
taan 2010. Uusi hallitus kiittää jäse-
nistöä luottamuksesta!

Samassa yhteydessä käsiteltiin 
myös toimintasuunnitelma seuraa-
vaksi vuodeksi. Painopistealueita 
toiminnassamme tulevat olemaan 
nuorten jäsenten rekrytointi, mitä 
toteutetaan mm. kahdesti vuodes-
sa pidettävin kokelastilaisuuksin, 
liikunnallisten aktiviteettien lisäys, 
sekä yhteistyö muiden aselajikerho-
jen, sekä pohjoismaisten veljesjär-
jestöjen kanssa. Yhteistyön saralla 
ensimmäiset avaukset onkin jo to-
teutettu. Luonnollisesti kerho jatkaa 
myös perinteidensä vaalimista.

Kerho julistaa haettavaksi sti-
pendin nuoren it-upseerin opiske-
lumatkaa varten Farborough'n il-
mailunäyttelyyn. Mikäli ymmärrät 
käyttää näin loistavan tilaisuuden 
hyväksesi, lähetä vapaamuotoinen 
hakemus osoitteeseen toppari@sau-
nalahti.fi .

Kerhon säännölliset ampuvuorot 
ovat vielä muutaman viikon: vko 42-
52, ke klo 16-19. Olemme hakeneet 
samaa vuoroa myös ensivuodeksi.

Sähköpostilistalle voi liittyä ot-
tamalla yhteyttä Topias Uotilaan, 
toppari@saunalahti.fi  tai liittymällä 

suoraan kerhon Google-ryhmään, 
jolla listaa hallinoidaan osoitteessa 
http://groups.google.com/group/
it-kerho. Näin saat huomattavasti ai-
emmin mm. nämä lehteen tulevat il-
moitukset, sekä muuta ajankohtais-
ta tietoa kerhon toiminnasta. Kerho 
ottaa vastaan myös ideoita toimin-
nan edelleen kehittämiseksi.

JÄÄKÄRIKERHO

Rauhaisaa Joulua ja loppuvuotta jä-
senille ja veljeskerhoille. Aloitamme 
vuoden 2010 saunomalla tiistaina 
5.1. Santahaminan Kiltasaunalla. 
Löylyt ovat valmiina klo 17.00 alka-
en.

Kerhon yhteystiedot: Puheenjoh-
taja Jorma Nisula, puh. 698 4260, 
GSM 0400 453 709. Sihteeri Yrjö 
Saulamo, puh. 349 3162, GSM 050 
344 5635.

KT-KERHO
 

TULEVAA TOIMINTAA:
 Tykkimiehentoimintapäivä 6.2.2010 
Santahaminassa Kenttätykistöker-
hon ja Uudenmaan Tykistökillan yh-
teinen tapahtuma kaikille uusille ja 
nuorille jäsenille. Mukaan voi ja saa 
ottaa epäsuorantulen asioista kiin-
nostuneita, varusmiespalveluksen 
suorittaneita kavereita. Tapahtuma 
järjestetään neljättä kertaa. Ohjel-
maa ja tehtäviä on uusittu joten ai-
emmin mukana olleetkin tervetullei-
ta uudelleen. 

- Ohjelma: Suunnistusmuotoinen 
tehtävärata, jossa läpikäydään epä-
suorantulen perusasioita. Toimin-
nallinen ammunta 9mm pistoolilla. 
Radan suorittamisen jälkeen sauna 
ja pientä lämmintä purtavaa. 

- Ota mukaan: Sään mukainen ul-
koiluvarustus ja oma pyyhe saunaa 
varten 

- Missä ja milloin: Santahami-
nassa la 6.2.2010 klo.10.00. Kokoon-
tuminen Santahaminan portilla 
klo.09.50. 

Päivän ohjelma loppuu klo.17.00 
mennessä 

- Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Ma 1.2.2010 mennessä. Jussi Sorsa 
050-4656920, jussi.sorsa@kolum-
bus.fi  

Aiempien vuosien kertomuksia 
löytyy kotisivuiltamme. KT-kerhon 
toimintakalenteri osoitteessa www.
tykistö.fi  

 TAPAHTUNUTTA: 
 Yhdistysten vuonna 2008 aloit-

tama hallinnon yhdistämisprojekti 
saatiin päätökseen 18.11 järjestetyissä 
vuosikokouksissa. 1.1.2010 alkaen KT-
kerholla ja Uudenmaan Tykistökilta 
ry:llä on samoista henkilöistä koos-
tuvat hallitukset. Uutena Puheenjoh-
tajana aloittaa Markku Mantere ltn 
res. Varapuheenjohtajana toimii Pek-
ka Vasara ylil res. Hallituksen muut 
jäsenet ovat: Patrick Hjelt, Janne 
Hänninen, Jorma Kainulainen, Riina 
Markkula, Tero Merjomaa, Aki Mäki-
rinta (sihteeri), Arto Oja, Jussi Sorsa 
ja Jyri Vilamo 

 Uuden Puheenjohtajan yhteystie-
dot ovat: Markku Mantere, +358-40-
709 8902, puheenjohtaja@ktkerho.fi 

Pyhän Barbaran iltaa vietettiin 
n.40 tykkimiehen voimin Hämeen-
linnan tykistömuseolla 4.12. Paikalla 
oli juhlijoita niin Uudenmaan kuin 
Hämeen alueelta. Museon Tutkimus-

johtaja Lauri Haavisto piti lyhyen 
esitelmän Talvisodan tykistöstä. 

TOIMIHENKILÖT JA YHTEYS-
TIEDOT: Pj. Jyri Vilamo / puheen-
johtaja@ktkerho.fi / 044-5110472, 
vpj. Markku Mantere / markku.man-
tere@iki.fi  / 040-7098902, sihteeri 
Aki Mäkirinta / sihteeri@ktkerho.fi  / 
0400-805124. www.tykistö.fi  

 

PIONEERIOSASTO

28.-29.11. järjestettiin Padasjoella 
perinteinen AMPUMA- JA MAASTO-
VIIKONLOPPU ja pikkujoulu. Osas-
ton uudet aseet tuli testattua ja hy-
viksi havaittua. Molempina iltoina 
oli myös pimeäammuntaa. Osaston 
sovelletun reserviläisammunnan 
mestaruus ratkaistiin steel plate am-
muntana, jonka voitti monen tiukan 
kisan jälkeen Markus Saarela. Pai-
kalla oli 5 osaston jäsentä ja lisäksi 
n. 10 henkeä Tapiolan Reserviupsee-
reista ja Espoon Reserviläisistä.

Pioneeriosaston perinteinen PIK-
KUJOULUSAUNA oli keskiviikkona 
2.12. ja paikalla oli lähes ennätys-
määrä väkeä eli 17 henkeä. Pionee-
rivisassa selviytyi voittajaksi evl evp 
Keijo Pennanen. Onnittelut!

AMMUNNAT Suojeluskuntatalon 
radalla jatkuvat. Vuoden viimeinen 
vuoromme on Töölöntorinkatu 2:n 
radalla keskiviikkona 23.12. klo 19. 
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneil-
le jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm. 
Paikalla on myös aseita ja koulut-
taja. Ota omat kuulonsuojaimet 
mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu 
edelliseen iltaan mennessä puheen-
johtajalle. Ammunnat jatkuvat ensi 
vuonna samalla rytmillä, seuraa il-
moittelua.

Pioneeriosastolla on MYYNNIS-
SÄ mustia t-paitoja, joiden rinta-
muksessa on pieni keltainen pionee-
rilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur. 
Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja 
pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.

JÄSENEKSI voit liittyä ottamalla 
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuu-
tokset myös sihteerille.

Puheenjohtajamme on ylennet-
ty yliluutnantiksi. Onnittelut myös 
muille 6.12. ylennetyille ja palkituil-
le.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ylil Markus Saare-

la, 040-743 1867, markus.saarela@
sks.fi , sihteeri, tiedotusupseeri kapt 
Jukka Rusila, 040-779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi, ampumaupsee-
ri evl evp Matti Mähönen, 040-570 
3718, matti.mahonen@fonet.fi, 
urheilu-upseeri ltn Toni Teittinen, 
050-321 6237, toni.teittinen@iki.fi 

VIESTIOSASTO

Viestiosasto kiittää kuluneesta vuo-
desta ja toivottaa kaikille jäsenilleen 
ja yhteistyökumppaneilleen rauhal-
lista joulua ja onnellista uutta vuot-
ta 2010!

Ensi vuoden ampumavuoromme 
Suojeluskuntatalon pistooliradal-
la ovat keskiviikkoisin viikoilla 2, 
6, 10, 14, 18 sekä 34,38,42,46 ja 50. 
Kokoontuminen klo 18.50 sisään-
käynnin luona. Tarkemmat ohjeet 
löytyvät verkkosivuiltamme, lisätie-
toja ampumavastaaviltamme Jussi 
Liesiöltä p. 050-5603325 ja Tapani 
Niemiseltä p. 050-5502368. Huomat-

kaa myös HRUP:n ampumavuorot 
Santahaminassa, ilmoittautuminen: 
www.mpky.fi . 

 Lisätietoa toiminnastamme, 
ampumavuoroista, MPK:n ja jäse-
nistömme järjestämästä viestikou-
lutuksesta sekä Viestiosaston yhte-
ystiedot löytyvät verkkosivuiltamme 
www.viestiosasto.net. 

SENIORIUPSEERIT

Joulunajan tunnelmissa ja vuoden 
lopun lähestyessä tahdon esittää ar-
vostavan kiitoksen Helsingin Reser-
vin Sanomille, joka tänäkin vuonna 
on uskollisesti kertonut jäsenistöl-
lemme ja muillekin lukijoilleen tu-
levasta ja toteutuneestakin toimin-
nastamme. Vain lehden kautta jäse-

nemme saavat ajankohtaista tietoa. 
Näin lehden välityksellä saan esittää 
kiitoksen myös Helsingin Reserviup-
seeripiirille, jonka antama tuki on 
meille senioreille suuriarvoista.

Päättyvänä vuonna olemme jär-
jestäneet useita mielenkiintoisia 
esitelmätilaisuuksia ja matkoja jä-
senillemme ja tulevana vuonna näin 
jatkamme. Olemme myös saaneet 
uusia jäseniä ja kaikki 60 vuotta 
täyttäneet reservin upseerit ovat 
edelleenkin oikeutettuja jäsenyy-
teemme.

Kiitän yhdistyksemme hallitusta 
ja jäseniä aktiivisesta toiminnasta, 
kun nyt kymmenvuotisen puheen-
johtajuuden jälkeen saan jättää 
kerhon ohjakset uuden puheenjoh-
tajan, Arne Lindholm'in taitaviin kä-
siin. Toivotan kaikille Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta 2010.

Klaus A. Raninen, puheenjohtaja

VANTAAN 
RESERVILÄISET

Totuttuun tapaan järjestetään jou-
luaattona kunniavartio Pyhän Lau-
rin kirkon Sankariristillä. VaResin 
vastuulla on kaksi puolen tunnin 
vuoroa. Tarvittava varustus tuodaan 
paikalle. Harjoitukset maanantaina 
21.12.2009 klo 17:30. Ilmoittautu-
miset: Sampsa Olkinuora, GSM 040 
5221339.

SRA/turvallisen ampujan kurs-
si 22. – 24.1.2010. Ilmoittautumiset 
MPK:n järjestelmän kautta www.
mpk.fi 

Ampumaradat:
Vuoden 2009 viimeinen Santa-

haminan ampumavuoro on sun-
nuntaina 20.12. (pistooli, rata 1.). 
Palvelusammunta 4, VaResin piirien 
mestaruuskilpailu Suojeluskuntata-
lon ampumaradalla 30.1.2010. En-
simmäinen erä alkaa klo 10:00. Kil-
pailussa noudatetaan Reserviläisur-
heiluliiton lajisääntöjä. Yhdistyksen 
kalusto on jäsenten käytettävissä. 

Töölön ampumaradan vakiovuo-
rot jatkuvat toistaiseksi parillisen 
viikon maanantaina klo 17 ja parit-
toman viikon keskiviikkona klo 19. 

Tikkurilan urheilutalon radalla 
pienoispistoolikisa 5.1.2010. Yhdis-
tyksen aseet ovat jäsenten käytettä-
vissä. 

Urheilutalon vakiovuorot jatku-
vat tiistaisin klo 17, torstaisin klo 17 
ja sunnuntaisin klo 15. Valvojia tar-
vitaan!!! 

Lopen ampumaradalla saa hir-
venmetsästyskauden aikana ampua 
lauantaisin ja sunnuntaisin vasta klo 
12:30 jälkeen.

Jumppaohjelmat:
Tiistaisin vapaaottelutyyppistä 

harjoittelua klo 18:30 eteenpäin. 
Keskiviikkoisin kapap-tyyppiset 
treenit alkaen klo 18:30. Molem-
missa paikkana Nuorten voimistelu-

kerho RYSKYn sali. Lisätiedot: Tom 
Lindblom, GSM 040 5044273.

Yhteydenotot ja tiedustelut: Van-
taan Reserviläiset ry, puheenjohtaja 
Niko Niemistö, GSM 050 5656632. 
Sisärata-asiat ja ilmoittautumiset 
kilpailuihin: Toni Kallio-Könnö, 
GSM 050 5538838. Tarkista aina vii-
meisimmät muutokset osoitteesta 
www.vantaanreservilaiset.fi 

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVILÄISET

Kiitokset kaikille Kulosaaren sep-
peleenlaskuun sekä Puurojuhlaan 
osallistuneille.

Itä-Helsingin Jotos pidetään lau-
antaina 15.5.2010. Yhdistyksemme 
tavoitteena on saada pidettyä kaksi 
rastia jotoksella. Tätä varten kaiva-
taan vastuuhenkilöä suunnitteluun 
ja rastien vetämiseen sekä rastihen-
kilöstöä rastien tehtävistä riippuen, 
kuitenkin vähintään kolme henkeä. 
Mikäli halukkaita osallistujia riittää 
rastihenkilöstön lisäksi, voimme 
myös laittaa kilpailuun oman jouk-
kueen. Ilmoita osallistumishaluk-
kuudestasi (ei sitova) 11.1.2010 men-
nessä puheenjohtajalle osoitteeseen 
Heikki.Tulokas@tkk.fi  tai 0440 64 
44 30.

Yhdistykselle on avattu uudet 
nettisivut Reserviläisliiton sivujen 
alle. Sivuilta löydät tuoreimmat tie-
dot tulevista tapahtumista ja tarvit-
tavat yhteystiedot. Käy tutustumas-
sa sivuihin ja anna palautetta sivu-
jen toimivuudesta.

Rauhallista joulun odotusta ja 
onnea uudelle vuodelle 2010.

HFORSNEJDENS SVENSKA 

RESERVUNDEROFFICERARE

Alla medlemmar önskas en fridfull 
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KOKONAISMAAN-
PUOLUSTUS

Kokonaismaanpuolustus ry on aka-
teemisen tai muun ylemmän tutkin-
non suorittaneiden reserviläisten 
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite 
on edistää kokonaismaanpuolustuk-
sen tutkimusta, opiskelua ja opetus-
ta reserviläisten keskuudessa.

Piirin nuorin, lähes 40 jäsenen 
yhdistys aloittaa kahdeksannen täy-
den toimintavuotensa MBA Timo 
Soinisen johdolla. Valt.tri Tapani 
Sarvanti ehti luotsata yhdistystä 
2002-2006 ja varatuomari Juhani 
Parkkari 2007-2009. 

Kirjailija Kari Saviniemen johdol-
la toteutettiin MPK:n propaganda 
–kurssi 14.-15.11., muina luennoit-
sijoina toimivat eversti evp, valt.tri 
Pekka Visuri sekä kirjailija, fi l.mais-
teri Maarit Niiniluoto. Karjakaivon 
saunamajalle Nuuksioon tehtiin 
avec-retki Tuomo Niemen johdolla 
5.12. 

Töölöntorinkadun ammuntoihin 
voidaan osallistua sunnuntaisin yh-
distyksen ampumavuorolla, yhdys-
henkilönä on Timo Soininen, muun 
ammunnan osalta ota yhteyttä pau-
li.rautio@kolumbus.fi .

Kokonaismaanpuolustukselli-
nen ajattelu niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti on myötätuulessa 
vaikka sen soveltamisessa kriisien 
ja konfl iktien selvittämiseen on vie-
lä runsaasti parantamista. Yhdis-
tyksen hallitus toivottaa jäsenilleen 
ja sidosryhmilleen hyvää joulua ja 
innovatiivista uutta vuotta. Lisätie-
toja yhdistyksen toiminnasta www.
helresp.fi /kokonaismaanpuolustus/ 
pj. timo.soininen@gmail.com tai 
pääsihteeri tuomo.niemi@hotmail.
com.

MUUT 
MAANPUOLUSTUS-

YHDISTYKSET

HELSINGIN KILTAPIIRI

Vuosi on lopuillaan ja on juhlien ai-
kaa. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 
ovat saaneet juhlapäivän tuntumaan 
oikealta juhlalta. Helsingin yliopis-
ton juhlasalissa vietettävässä itse-
näisyyspäivän kansalaisjuhlassa kil-
tapiiri oli ohjelmajärjestelyvastuus-
sa. Kiitos kaikille osallisille, juhla oli 
hetki itsenäisyydelle ja heille, jotka 
olivat silloin valmiit puolustamaan 
isänmaata ja sen itsenäisyyttä. 

Samaan aiheeseen liittyen MPKL 
ry:n kunniavartio on jouluaattona 
Hietaniemen sankarihaudoilla. Vuo-
ro on 14.30-15.00. Kiinnostuneet ot-
takaa yhteyttä toimisto@mpkl.fi  tai 
puhelimella 040 554 8805.

Sotiemme veteraaneille varoja 
kerätään mm Marskin rintamer-
kin myyntikampanjalla. Tämän 
keräyksen kesto on 105 päivää ke-
rääjinä maamme kaikki veteraani-
järjestöt ja Kaatuneiden Omaisten 
Liitto.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry 
on ollut Reserviläisurheiluliiton 
jäsen kuluvan vuoden, se mahdol-
listaa kiltalaisten osallistumisen 
RESUL:n toimintaan ja kilpailuihin. 
Sähköinen kuntokorttikin saadaan 
pian kiltalaisille käyttöön. 

Suomen Reserviläisurheiluliitto 

pyytää killoilta ja kiltapiireiltä ur-
heilu-/ammuntavastaavien nimiä. 
Tästä on killoille lähetetty viestiä, 
mutta jos asia on jäänyt huomaa-
matta, ota mahdollisimman pian 
yhteyttä RESUL:n toimistosihteeri 
Sirpa Paloahoon, spa365@hotmail.
com tai 4056 2023.

Uutta vuotta suunnitellaan jo. 
Suunnitelmiin kannattaa lisätä pe-
rinteinen MPKL ry:n Turvallisuuspo-
litiikan seminaari Santahaminassa 
lauantaina 30.1.2010. Ilmoittautu-
miset toimisto@mpkl.fi  .

Maanpuolustuskiltojen netti-
sivuilta löytyy toimintakalenteri 
koko ensi vuodeksi, tärkeitä päi-
vämääriä, jotka kannattaa merkitä 
omaan kalenteriin heti. Kuluvana 
vuonna olen kuullut moneen ker-
taan valitteluja kiireestä ja tilaisuuk-
sien samanaikaisuudesta. Samoin 
on ollut epätietoisuutta määräpäi-
vistä, nekin löytyvät sekä MPKL ry:n 
että kiltapiirin sivuilta.

Sääntömääräiset 2 x 2 vuotta 
Helsingin kiltapiiri ry:n puheenjoh-
tajana ovat täyttymässä, aika on ol-
lut työntäyteistä, suurelta osaltaan 
myönteisiä yllätyksiä täynnä. Olem-
me päässeet mukaan alueelliseen 
toimintaan kaikilla sektoreilla.

Hieman haikein mielin, mutta 
tyytyväisenä jätän paikan seuraa-
jalleni Helsingin Laivastokilta ry:n 
puheenjohtaja Lars Eklundille. Ha-
luankin kiittää alueen järjestöjä yh-
teistyöstä. Kiitoksen ansaitsee myös 
kiltapiirin vanha hallitus ja henkilöt, 
jotka ovat edustaneet kiltapiiriä eri 
yhdistyksissä, toimielimissä ja tilai-
suuksissa. 

Hyvää Joulua ja Menestystä tule-
valle vuodelle toivottaen

Etelä-Suomen kiltapiirin ry:n pu-
heenjohtaja Pirkko Kvarnström 

HELSINGIN 
ILMATORJUNTA-

RYKMENTIN KILTA

Kilta kiittää yhteistyökumppanei-
taan kuluneesta vuodesta ja toivot-
taa jäsenilleen ja sidosryhmilleen 
RAUHALLISTA JOULUA sekä ME-
NESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 
2010. 

Ampumatoiminta: Loppuvuoden 
ampumavuorot parillisilla viikkoilla 
keskiviikkona klo 16-19. Lisätietoja 
antaa Ari Vaarasmaa, puh. 040 502 
3754.

K I L L A N  P O S T I O S O I T E : 
HELITR:n – Kilta ry, PL 100 00811 
HELSINKI. 

Puh.joht. Timo Niiranen puh. 
040 074 3877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein 
puh. 044 333 1027 edward.breiten-
stein@gmail.com.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA

Ansioituneita kiltamme jäseniä pal-
kittiin taas sekä Kaartin Jääkäriryk-
mentin Killan ja Autojoukkojen Hel-
singin Killan yhteistilaisuudessa sekä 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
ry:n tilaisuuksissa 3. ja 6.12.2009.

Uuden toimintavuoden 2010 
aloitamme taas näkyvästi Kaar-
tin Jääkärirykmentin omaisten-
päivällä, jotka vietetään la 16 ja su 
17 tammikuuta Santahaminassa. 
Tervetuloa tutustumaan rykmen-

on suositeltava, muttei pakollinen. 
Ampumavuoromme eivät maksa mi-
tään. Paukut maksavat. Lisätietoja 
antaa puheenjohtaja.

Luola-vuorot 
Parillisten viikkojen torstait. Si-

sään pääsee nonstoppina klo 16-19 
välisenä aikana. Töölöntorinkadun 
ja Pohjois-Hesperiankadun kulmas-
sa olevan muistomerkin takapuolel-
ta sisään – kulunvalvontakamera/
summeri. Paikat siivotaan ampujien 
toimesta vuoron jälkeen. Radalta 
poistutaan klo 21 mennessä. Yhdis-
tyksellä on runsaasti kuulosuojaimia 
ja suojalaseja sekä kiikareita, mut-
ta omat ovat aina mukavat, vaikkei 
asetta omistaisikaan. Iskemiä pyri-
tään tarkkailemaan kaukoputkilla 
ja kiikareilla, jotta turha tauluilla 
ramppaaminen ei syö tehollista am-
puaikaa ja häiritse muiden keskitty-
mistä. Merkkaa vuorot heti uuteen 
allakkaasi:

-Kevätkausi: 14.1./28.1./11.2./25.2.
/11.3./25.3./8.4./22.4./6.5./20.5.

-Syyskausi: 9.9./23.9./5.10./21.10.
/4.11./18.11./2.12./16.12.

Ilma-asevuorot
Parittomien viikkojen torstait. 

Sisään pääsee ennen klo 18 MP-myy-
mälän kautta. Luolan vieressä olevan 
takasisäänkäynnin ovenpielestä löy-
tyy myös summeri mattimyöhäisiä 
varten.Vuoromme on klo 18-19, mut-
ta jos on oma ase käytettävissä, voi 
sisään tulla aikaisemmin edeltävän 
piirin vuoron aikana. Korvatulpat 
on hyvä varata mukaan – helpottaa 
keskittymistä, samoin oma tähystys-
väline. Ilma-aseammunta on hyvää 
tekniikkaharjoittelua ja vaativampaa 
kuin moni luulisi. Merkkaapa ylös:

-Kevätkausi: 5.1./21.1./4.2./18.2./4
.3./18.3./1.4./15.4./29.4./13.5.

-Syyskausi: 16.9./30.9./14.10./28.
10./11.11./25.11./9.12./23.12.

Yhteystiedot
 Puheenjohtaja ym. Tatu Korho-

sen tavoitat puhelimitse 045-2675452 
ja sähköpostitse tatu.p.korhonen@
gmail.com.

 Muun johtokunnan sähköposti-
osoite merireservilaiset@helresp.fi . 
Vastuualueet ja puhelinnumerot löy-
tyvät nettisivuiltamme www.reservi-
laisliitto.fi /merireservilaiset.

S-RYHMÄN 
RESERVILÄISET

Ässäkeskuksen ilma-aseradalla pi-
dettiin kisa 24. marraskuuta. Innok-
kaita ampujia oli tällä kertaa reilu 
tusina. Kiväärisarjan voitti Mauno 
Niemelä tuloksella 159 ja pistoolisa-
rjan Jukka Lehtinen tuloksella 160. 
Molemmat palkittiin joulukinkulla.

Vuosijuhlaa vietämme Täällä 
Pohjantähden alla elokuvan katse-
lulla 6. helmikuuta. Elokuvan jäl-
keen nautimme vuosijuhlaillallisen. 
Tarkemmat tiedot tammikuun alku-
puolella.

Jouluaattona osallistumme Hie-
taniemen Sankariristillä kunnia-
vartioon. Vuoromme on klo 15.00-
15.30.

Toiminnanjohtaja toivottaa kai-
kille Isänmaallista Joulua!

Yhteystietoja: 
puheenjohtaja juha.dahlman@

inex.fi  tai 040-7693816, toiminnan-
johtaja makinen.teuvo@gmail.com 
tai 050-3385636, sihteeri ja II pu-
heenjohtaja sami.keino@sok.fi  tai 
050-3096210, I puheenjohtaja Jukka 
Hallikainen jukka.hallikainen@peu-
geot.fi  0500-607874.

Jul och ett Gått Nytt År 2010.
Skyttet i "Luolan" fortsätter på 

våren 2010 varje parlös veckas tors-
dag. Vi börjar vecka 3.

www.reservilaisliitto.fi /hsru, 
ordförande Markus Liesalho, tel. 
0400-421 002, email. svenska@hel-
resp.fi 

VÄÄPELIKILTA

VÄÄPELIKILTA

JOHTOKUNTA JA JÄSENMAKSU 
2010

Vääpelikilta ry:n syyskokous 
päätti pitää yhdistyksen jäsenmak-
sun ennallaan 29 eurossa myös 
vuonna 2010. Yhdistyksen johto-
kuntaan kuuluvat ensivuonna Timo 
Syrjänotko (pj), Juha Parkkonen, 
Juhani Keto-oja, Timo Tuomi, Heik-
ki Pietilä, Risto Tarkiainen, Ari Hau-
tala, Markku Nieminen ja uutena 
Thuong Do. Lisätiedot: Timo Tuomi, 
puh. 040 5401 625, timo.tuomi@
gmail.com

RESERVILÄISINFO VARUSMIE-
HILLE HÄMEENRYKMENTISSÄ

Vääpelikilta ry järjestää 
22.12.2009 reservin toimintaa ja 
vapaaehtoista maanpuolustuskou-
lutusta esittelevän infotilaisuuden 
Hämeen Rykmentissä huollon ali-
upseerikursseilla palveleville varus-
miehille. Lisätiedot: Juha Parkko-
nen, puh. 040 8663 055, juha.park-
konen@gmail.com.

JOULUAATON KUNNIAVARTIOT
Useilla paikkakunnilla järjeste-

tään jouluaattona kunniavartioita 
sankarihaudoilla. Katso tarkemmat 
tiedot pääkaupunkiseudun tapahtu-
mista tästä lehdestä.

MPK:N VUODEN 2010 KURSSIT 
NETISSÄ

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen uusilta verkkosivuilta on 
mahdollista hakea nyt helposti esim. 
kaikki eripuolilla maata järjestettä-
vät huollon kurssit. Uudet verkko-
sivut löytyvät osoitteesta https://
www.mpky.fi 

YHTEISTYÖPÄIVÄ LOIMAALLA 
KEVÄTTALVELLA

Vääpelikilta ry järjestää Loimaan 
Seudun Reserviläiset ry:n kanssa 
maanpuolustushenkisen yhteista-
pahtuman Loimaalla, jonne toivo-
taan mukaan lähiseudulla asuvia 
Vääpelikilta ry:n jäseniä. Tarkempi 
ajankohta varmistuu lähiviikkoina. 
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 
040 8663 055, juha.parkkonen@
gmail.com.

VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPU-
MAVUORO

Suojeluskuntatalon sisäampuma-
radalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. 
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 
ACP kaliiperiin saakka. Kysy rata-
vuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi  
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 
7837. 

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www.re-
servilaisliitto.fi /vaapelikilta tai ota 
yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko, puh. 
040 5552 821, ht.notko@fonet.fi  ja 
sihteeri Timo Tuomi, puh. 040 5401 
625, timo.tuomi@gmail.com.

MERIRESERVILÄISET

Merireserviläisten vuosi 2009 on ol-
lut aktiivinen ja toimintaa on eri ta-
hoilla ollut tarjolla paljon enemmän 

kuin osanottajia olisi mahtunut mu-
kaan. Ehkäpä meistä jokainen voisi 
tykönänsä tehdä Uuden Vuoden lu-
pauksen myös reserviläistoiminnan 
suhteen. Käydä ainakin tutustumassa 
yhdistyksen ampumavuoroon ja ko-
keilla jotain lajia. Vuosikokouksessa 
ja purjehduskauden avajaissaunassa 
on istumapaikkoja tarjolla yllin kyl-
lin. Ja ainakin jokainen voisi pyrkiä 
pitämään omasta kunnostaan huolta 
– liikkua usein ja täyttää Reserviläis-
urheiluliiton sähköistä kuntokorttia. 
Omatoimista liikuntaahan ei tarvitse 
kuitenkaan harrastaa yksin – toden-
näköisesti lähipiiristä löytyy kaveri 
kävelylenkille tai uimaan silloin täl-
löin. Hyvää joulua ja kiitos tästä vuo-
desta. Tehdään ensi vuodesta vielä 
parempi!

VUODEN 2010 TOIMINTAA:
RK Marine Kiel
Olemme käynnistämässä yhteis-

toimintaa Kielin Merireserviläisten 
kanssa Saksassa. Lisätietoja kame-
raadien toiminnasta löytyy heidän 
nettisivuiltaan www.rk-marine-kiel.
de.

2009 mestaruus- ja sarjakilpailu-
jen palkinnonjako 6.1.

Normaalin ampumavuoron yhte-
ydessä. Ilman suuria juhlallisuuksia. 
Voit pistäytyä, vaikket ampuisikaan.

Vuosikokous 19.1.
 Merireserviläiset ry, Sjöreservis-

ter rf:n sääntömääräinen vuosiko-
kous pidetään reserviläisjärjestöjen 
auditoriossa, Töölöntorinkatu 2, 
tiistaina 19.1.2010 klo 18:00 alkaen. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Yhdistyksen voimassaolevat säännöt 
löytyvät nettisivujemme www.reser-
vilaisliitto.fi/merireservilaiset ala-
osasta. Tervetuloa.

Merireserviläistoiminta 50 vuotta 
9.3.

Yhdistyksemme edeltäjän, Meri-
osaston perustamiskokouksesta tu-
lee tiistaina 9.3.2010 kuluneeksi 50 
vuotta. Perustamispaikka oli ravinto-
la Primulan kerhohuone. Virallinen 
vastaanotto tullaan pitämään perus-
tamispaikassa, eli nykyisessä ravinto-
la Baker'sissä klo 15-17. Myös jäsenis-
tölle tulee olemaan tarjolla ohjelmaa 
samassa paikassa. 

Purjehduskauden avajais- ja päät-
täjäissaunat Suomenlinnassa

 Tuttuun tapaan purjehduskau-
temme käynnistyy ja päättyy Meriso-
takoulun suuren saunan kuuluisissa 
löylyissä. Purjehduskauden avajaiset 
perjantaina 23.4.2010 ja päättäjäiset 
perjantaina 22.10.2010.

Sisärata-ammunnat ja sarjakilpai-
lut 2010

Uudet sarjakilpailut käynnistyvät 
ensi vuoden alussa ruutiaseilla Suo-
jeluskuntatalon radalla ja ilma-aseil-
la viereisen MP-myymälän takatilo-
jen ilma-aseradalla. Sarjakilpailuihin 
voi osallistua haluamissaan lajeissa, 
joita on tarjolla useita, omassa sar-
jassaan. Naisilla on oma sarjansa 
D, ja miehillä ikäkausittain H (49 v. 
Asti), H50 (50-59 v.) ja H60 (60 v:sta 
eteenpäin). Osallistuminen kunkin 
lajin sarjakilpailuun v. 2010 edellyt-
tää vähintään kahta suoritusta ko. 
lajissa sekä keväällä että syksyllä. 
Suorituksia saa tehdä niin paljon 
kuin ennättää. Vuoden lopussa yn-
nätään kunkin osallistujan 2 parasta 
kevätsuoritusta ja 2 parasta syksy-
suoritusta. Lopputulema on piste-
määrä, jotka rankataan, ja 3 parasta 
kussakin sarjassa ja lajissa palkitaan 
mitalein. Tämä edellyttää siis 2+2 
tulosta. Tietenkin radoilla voi ampua 
myös omaksi lystikseen eli harjoitella 
muuten vaan. Yhdistyksen aseet ovat 
käytettävissä. Vuorot ja lisäohjeet 
löytyvät aina nettisivuiltamme. Re-
serviläisen Ampumaturva -vakuutus 
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SISSIKERHO
SISSIOSASTO

STADIN SISSIT
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuo-

liseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuun-
tunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.

SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi . Muista myös Sissiportaalin 

käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
JÄÄKÖ NIMESI HISTORIIKKIMME LEHDILLE?
Stadin Sissien 50-vuotishistoriikki on valmistumassa. Varaamme sinulle 

tai yrityksellesi mahdollisuuden tukea juhlajulkaisuamme henkilö- tai yritys-
rivi-ilmoituksella. Henkilön rivi-ilmoitus maksaa 50,00 e ja yrityksen 100,00 
e. Maksa suoritus heti, kuitenkin viimeistään 11.12.2009. Toimi näin: lähetä 
maksu sissitilille Aktia 405 556-1429, ilmoituskohtaan kirjoitat nimesi tai yri-
tyksesi nimi ja ”rivi-ilmoitus”. Tarvittaessa saat lisätietoa, Jukka Karila 0400 
611 692 tai jukka.karila(at)iki.fi 

VUOSIKOKOUS
Sissien vuosikokous pidettiin 5.11.2009 reserviläisjärjestöjen auditoriossa. 

Sissiparlamenttiin vuodeksi 2010 valittiin Kimmo Karila (Sissikerho) puheen-
johtaja, Seppo Siimeslehto (Sissiosasto) puheenjohtaja, Antti Holmroos(SK) 
varapuheenjohtaja, Kimmo Lohman(SO) varapuheenjohtaja sekä Antti Brax, 
Tomi Haimelin, Matti Huomanen, Nils Ingves, Sampo Jokinen, Juha Jouppi, 
Mikko Koskenniemi, Petteri Lakkamäki, Marko Lehti, Juha Matikainen, Chris-
ter Mikkonen, Petri Nikkilä, Antti Rautiainen, Matti Riikonen, Kari Savolai-
nen. Onnea ja työskentelyiloa valituille.

MAASTOTOIMINTA
Kaartin Jääkärirykmentin omaistenpäivä 16.–17.1. Tiedustelut christer.mik-

konen@elisanet.fi 
MAASTOAJOKURSSI Santahaminassa 30–31.1.2010. Tule MPK:n kurssille 

tin varusmiestoimintaan ja tietysti 
myös Kiltamme toimintaan sekä 
Kiltanurkkaukseemme Jääkäritalol-
la. Tapahtumassa joukko aktiivisia 
jäseniämme laittaa taas itsensä li-
koon.

Keskiviikkona 20 tammikuuta 
2010 vietämme perinteiseen ta-
paan Autojoukkojen vuosipäivää. 
Kokoontuminen Hietaniemen hauta-
usmaalle klo 14.45. Josta siirrymme 
haudoilla käynnin jälkeen Santaha-
minaan, missä syömme päivällisen 
(omakustannehintaan 5 e) ja nau-
timme kahveista ja vietämme aikaa 
hyvässä seurasta Jääkäritalolla. Ter-
vetuloa kaikki mukaan. Ilmoittautu-
minen 13.1.2010 mennessä numeroon 
050-5945408 järjestelyjen helpotta-
miseksi.

Autojoukkojen Helsingin Killan 
johtokunta toivottaa kaikille jäsenil-
leen perheineen Hyvää ja Rauhallista 
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 
2010.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
PIONEERIKILTA

Killan syyskokous pidettiin 30.11.09. 
Kokouksessa valittiin puheenjoh-
tajaksi edelleen Ilpo Ervasti. Vara-
puheenjohtajaksi valittiin Tommi 
Laakkonen, sihteerinä jatkaa Ismo 
Pajarinen, raha- ja jäsenasiat Antero 
Pesonen sekä jotos- ja kilpailutoi-
minta Petri Karhumäki. Killan talous 
on kohtuullisessa kunnossa ja antaa 
mahdollisuuden lisätä kiltatoimin-
taa. Killan toimintasuunnitelma ja 
muuta tiedotettavaa jaetaan jäse-
nille ensi vuonna lähinnä s-postin 
välityksellä.

HELSINGIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA

TRADITIONSGILLET 
FÖR H:FORS 

SKYDDSKÅRSDISTRIKT

Tammikuussa 2010 postitetaan pe-
rinteinen jäsenkirje, jossa on ennak-
kotietoja kevään toiminnasta. Kaik-
ki tiedot tulevat olemaan näkyvillä 
myös Helsingin Reservin Sanomien 
tulevissa numeroissa, joten seurat-
kaa tätä omaa palstaamme!

Killan hallitus toivottaa kaikille jä-
senille rauhallisia joulupyhiä ja miel-
lyttävää vuodenvaihdetta.

Lisätietoja killan toiminnasta an-
taa puheenjohtaja Markus Anaja; 
email markus.anaja@kolumbus.fi; 
GSM 0400 694 004.

UUDENMAAN 
TYKISTÖKILTA

Tapahtunutta:
Killan aktiiveja oli bussilastillinen 

tutustumassa Leopard- ammuntoi-
hin Pohjankankaalla 15.11.2009. Ta-
pahtumassa oli mahdollisuus seurata 
mekanisoidun osaston taisteluharjoi-
tusta. 

Killan vuosikokouksessa päätet-
tyä

18.11. järjestetyssä killan vuosiko-
kouksessa puheenjohtajaksi valittiin 
Markku Mantere ja varapuheenjoh-
tajaksi Pekka Vasara. Uudet säännöt 
hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

Uusien sääntöjen mukaisesti nuori-
sojäseneksi voidaan hyväksyä 15- 22 
-vuotias killan tarkoitusperät hyväk-
syvä Suomen kansalainen. Nuori-
sojäsenten jäsenmaksu voi olla al-
haisempi kuin varsinaisten jäsenten. 
Muutoin nuorisojäsenten oikeudet ja 
velvollisuudet killassa eivät poikkea 
varsinaisten jäsenten oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Jäsenmaksu koro-
tettiin hallituksen esityksen mukai-
sesti 40 euroon. Korotuksen taustalla 
oli liittyminen Reserviläisliittoon.

Tulevia tapahtumia: 
6.2.2010 Tykkimiehen toiminta-

päivä Santahaminassa
"Pienois-Hedberg" yhdessä Kent-

tätykistökerhon kanssa. Tapahtuma 
on tarkoitettu erityisesti alle 40 -vuo-
tiaille, mutta ikääntyneemmätkin 
tykistön ystävät ovat tilaisuuteen 
tervetulleita. Ohjelmassa leppoisaa, 
mutta kehittävää toimintaa sisältävä 
tehtävärata, pistooliammuntaa ja tie-
tenkin saunomista. Tarjoamme pur-
tavaa ja palan painikkeeksi juotavaa. 

Ilmoittautumiset: Ilmoittaudu 
viimeistään 1.2.2010 ensisijaises-
ti MPK:n tietojärjestelmän (www.
mpky.fi) kautta tai Jussi Sorsalle 
050-465 6920, jussi.sorsa (at) kolum-
bus.fi .

17.3.2010 Esitelmätilaisuus klo 
18.00

Majuri, VTT Juha Mälkin esitelmä 
”Herrat, jätkät ja sotataito. Kansa-
laissotilas- ja ammattisotilasarmeijan 
rakentuminen 1920- ja 1930-luvulla 
talvisodan ihmeeksi” väitöskirjan 
pohjalta. Paikka: Maanpuolustusjär-
jestöjen auditoriossa.

Killan eroava hallitus toivottaa 
kaikille jäsenille hyvää loppuvuotta 
ja rauhallista joulua sekä onnellista 
uutta vuotta 2010. 

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Markku Mantere, 

markku.mantere@iki.fi . varapuheen-
johtaja Pekka Vasara, pekka.vasara@
luukku.com, pekka.vasara@oikeus.
fi ,  rahastonhoitaja Marko Naapuri, 
Vesimiehentie 29A, 00740 Helsinki, 
mp 050 3868 411, marko.naapuri@
evira.fi. Lohjan patterin päällikkö 
Tero Merjomaa, mp 0500 841 585, 
tero.merjomaa@nordea.com. patte-
rin sihteeri Pauli Tuorila, pk 044 325 
1950.

Killan verkkosivut: www.tykisto-
kilta.net.

HELSINGIN 

RAUHANTURVAAJAT

www.helrt.org
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, 
t. 020 4835377, p. 040- 5867874, tuo-
mo.ruohonen@metso.com;  Hannu 
Juvonen, varapuheenjohtaja, ve-
teraanivastaava, p. 050- 4921956, 
hhjuvonen@hotmail.com; Mika 
Raatikainen, jäsenvastaava, p.044-
5603780,mikapekkaraatikainen@
hotmail.com, Mervi Aho,vt-
sihteeri,kotona ja kaukana–tukitoi-
minta, p.050- 3045116, mervi.aho@
mehiläinen.fi . Liiton veteraanituen 
päivystävä puhelin 0207698111.

 Messi-illat . Huom !! Messi-ilto-
jen paikka vaihtunut. Uusi paikka 
on Millionaires Club, Kaivokatu 12 
,eli aivan ydinkeskustassa. Ovi au-
keaa klo 17.30 ja tiloissa ei ole muita 
kuin me klo 21.00 saakka, jolloin ovi 
aukeaa yleisölle. Narikkamaksu 2,5 , 
mutta juomat ovat kohtuuhintai-
sia. Saatavilla myös hyviä täytettyjä 
sämpylöitä.  Tammikuu to 7.1.2010 
klo 19.00: Everstiluutnantti Esa Van-
onen: Puolustusvoimien Kansainvä-
linen Keskus. Helmikuu to 4.2.2010 
klo 19.00: Erikoislääkäri Lauri Han-
dolin : Taktinen leikkausyksikkö krii-
sinhallinnassa. Maaliskuu to 4.3.2010 
klo 19.00: Yhdistyksen vuosikokous. 
Kaikki mukaan messi-iltoihin. 

Jouluaaton kunniavartio Hieta-
niemessä 24.12.2009 klo 15.55. Lisä-
tiedot Tuomo Ruohoselta.

Ammunta: Säännölliset luolavuo-
romme ovat päättyneet, lisätietoja 
ammunnasta  Jukka Soini, puh. 050-
3740994 sekä Jari Luostarinen, puh. 
0503103347. 

Järjestyksenvalvojaksi ! Yhdis-
tys  järjestää halukkaille jäsenilleen  
jv-koulutuksen. Koulutusajankohta 
selviää ,kun on riittävästi osallistujia. 
Ilmoittautumiset : Juha Salonen,p. 
040 7229804 tai juhasalonen1959@
luukku.com.

Hallitus toivottaa jäsenistölle rau-
hallista joulunaikaa sekä menestystä 
vuodelle 2010.

oppimaan, mihin maasturisi/SUV:isi pystyy, ja mitä tehdään kun ei aivan pys-
tynytkään. Kurssilla on tukeva teoriaosuus ja paljon käytännön harjoittelua 
turvallisissa oloissa. Kouluttajina sissit Timo Liusvaara ja Urho Ilmonen. 

KAUKOPARTIOHIIHTO. Kahdestoista Kaukopartiohiihto järjestetään Utis-
sa 27.2. - 1.3.2010. Hiihto on kaukopartiomiesten perinteitä vaaliva tapahtu-
ma, jonka suojelijana toimii vuosittain sodassa kaukopartiotehtävissä toimi-
nut veteraani. Stadin Sissit kokoavat partiota. Lisätiedot: Kimmo Karila 0400 
458 133.

TEEMAPÄIVÄ 27.3.2010 pidetään sissien oma sotilaskilpailuaiheinen har-
joituspäivä, paikkana Helsingin Seudun Reserviläispiirin maja Vuosaaressa. 
Lisätiedot matti.riikonen@elisnet.fi 

SISSITAITOKILPAILU järjestetään 24.–25.4.2010 MPK:n kurssina. Lisätie-
dot MPK :n nettisivuilta www.MPKY.fi  

AMPUMATOIMINTA
Töölöntorinkadun sisäampumaradan vuorot normaalisti. Ohjeet tarkem-

min Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys kari.savolainen@danpat.fi . 
Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!

SALITOIMINTA
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00-19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18.00-

19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00-19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko Leh-
ti 040 5438 264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkeinan@cc.hut.fi 

YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi , Sis-

siosasto pj: Nils Ingves 040 952 5377 nils.ingves@welho.com, jäsenrekisteri: 
Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.com.

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET

www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi 
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää 
yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 
09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi , aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 
4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi .

HUOM! Osa EsResin jäsenistä ei ole saanut kerholehti Gonaa marraskuun 
postituksessa tapahtuneen virheen takia. Jos et ole vielä ilmoittanut asiasta, 
niin tee se heti kerhon puheenjohtajalle, sähköposti: perttu.salonen@esres.fi 

PERINNETOIMINTA
Jouluaatto 24.12.
Tarulaiset ja Espoon-Kauniaisten Reserviupseerit ry järjestävät Espoon 

vanhalle kirkolle kunniavartion sankarivainajien muistomerkille puolentun-
nin vuoroissa klo 13-17. Tämä on ja on ollut hieno tapa hiljentyä joulun aikaan. 
Lisätiedot: marko.puumalainen@ovi.com, p. 040 – 544 5763.

LIIKUNTA
Ensi vuoden ensimmäinen liikuntatapahtuma on Harjoitusmarssi 1, mat-

ka 10 km, aika: su 17.1. Lisätiedot: Jan Ek p. 050-543 1043 ja Juha Matikainen 
p. 050-597 7139, juha.matikainen@esres.fi . Ilmoittautuminen www.mpky.
fi  kurssikalenterin kautta. Muista tarkistaa ja päivittää henkilötietosi mpky:n 
järjestelmään, joka on nyt uudistunut.

AMMUNTA
SRA- kurssi / Turvallisen ampujan kurssi tammikuun lopulla vko. 3 22-

24.01.2010
Kohderyhmä: pk- seudun reserviläisyhdistysten jäsenet, myös jo kurssin 

aikaisemmin käyneet, asiasta kiinnostuneet, ampumisen harrastajat. Reservi-
läisyhdistyksien jäsenillä on kurssin suoritettua mahdollisuus lunastaa SRA- 
ampujan kortti. Kurssilla ei tarvita omia aseita jos niitä ei ole, järjestäjien puo-
lesta on lainakalustoa. Lisätiedot osallistujille viikkoa ennen kurssia.

ILMOITTAUDU > https://www.mpky.fi  > HELSINKI > SRA - kurssi 
22.01.2010

PIIRIEN AMPUMARADAN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00 
- 20:30

Oma pistooliammuntavuoro piirien radalla on tarjolla syyskaudeksi jokai-
sena sunnuntaina. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina 
EsRes:llä

Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. 
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai 
sitä pienemmillä.

Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi  ja parillisina 
viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi  viimeistään keskiviikkona.

SANTAHAMINAN VUOROT
Syksyn Santahaminan vuorot löydät Espoon-Kauniaisten koulutusosaston 

sivuilta www.eskapat.net. Ohjeet vuoroille ilmoittautumiseen: www.eskapat.
net, valitse kohta : ohjeet ampumaratavuoroille /ohjeet.

Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä ki-
soista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: 
Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0400 212 252.

Hyvää ja rauhallista joulua sekä toiminnallista Uutta Vuotta 2010!
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; kapt heikki.valkonen@tapi-

olanreserviupseerit.fi , 040-552 9530, varapj ja tiedotusvastaava: ltn panu.kor-
pela@tapiolanreservinupseerit.fi , 
040-557 4747

Espoon Reserviläiset ry: es-
poo@helresp.fi 

Puheenjohtaja alik Perttu.Salo-
nen@esres.fi , 0400 280 378

 Helsingin Suomalainen
Klubi r.y.

tukee vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä!
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
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Oy Tammesvirta & Co
Vanha Porvoontie 229

01380 VANTAA
020 728 9880  

Tampereen Mac-Repro
Hatanpään Valtatie 34 D

33100 TAMPERE
(03) 223 1150  

Tampereen 
Kassajärjestelmät

Lemminkäisenkatu 10
33540 TAMPERE

(03) 254 6100  

Finnopta Oy
Särkiniementie 5 C 51

00210 HELSINKI
(09) 692 2255  

Iisalmen Putkiasennus Oy
Teollisuuskatu 17

74120 IISALMI
0400 273 535  

Jarmo Hotti Oy
Ohjaajantie 12

00400 HELSINKI
(09) 587 7802  

Kirjansitomo 
Haglund Oy

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI    

Forssan 
LVI-Valmiste Oy

Perkiöntie 5
30300 FORSSA
(03) 4246 9000  

Franke Finland Oy  
76850 NAARAJÄRVI

044 341 1455  

Munkkivuoren 
Seurakunta

Raumantie 3
00350 HELSINKI

2340 5200  

Myllylän Betoni Oy
Myllyläntie 40

07560 PUKKILA
(019) 685 1164  

LVI-Työt Putkari Ky
Sahamäenrinne 3
01860 PERTTULA

0400 412 312  

Sanmat 
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
(017) 261 1654  

Tampereen 
Pienkoneliike Oy

Ahlmannintie 56
33800 TAMPERE

(03) 222 5585  

JT-Kaivoskoneet Oy
Kytkintie 51

00770 HELSINKI
(09) 343 4970  

ES-Projektit Oy
Vattuniemenkatu 27

00210 HELSINKI
0207 757 1600  

PJ-Tilit Oy
PL 28

00751 HELSINKI
0400 439 070  

Insinööritoimisto 
JS-Suunnittelu Oy

PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650  

Helsingin Diesel Oy
Autotallintie 19

00770 HELSINKI
(09) 387 9282  

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900 LAMMI
(03) 633 4064  

Muovijaloste Oy
PL 55

15871 HOLLOLA
(03) 882 020  

A.Palojoki Oy
Sienitie 17

00760 HELSINKI
(09) 350 8110  

www.laakkonen.fi 
Kiinteistöhuolto 

Mak Oy
Sompiontie 1

00730 HELSINKI
0207 303 300  

Petrus Församling
Vespervägen 12 A

00320 HELSINGFORS
2340 7100  

Kiinteistöalan 
Kustannus Oy

Annankatu 24
00100 HELSINKI
0500 507 830  

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067  

Pohjolan 
Arkistotuho Oy

Lapinkatu 14
96100 ROVANIEMI

(016) 318 192  

Pajunen Oy
PL 141

38701 KANKAANPÄÄ
(02) 572 1082  

Radial Oy
Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI

(09) 385 4617  

Uudenmaan Leipä
PL 69

01801 KLAUKKALA
(09) 879 4044  

Roihuvuoren 
Seurakunta

Tulisuontie 2
00820 HELSINKI
(09) 2340 5700  

Kirjansitomo 
V & K Jokinen

Tarkk´ampujankatu 9
00120 HELSINKI

(09) 635 143  

Lujitustekniikka Oy
Juvantasku 1

02920 ESPOO
(09) 849 4440  

Keravan 
Raudoituspalvelu

Piennarlenkki 13
01840 KLAUKKALA

0201 551 955  

Girafe
Ylötie 1

33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940  

Hotelli Julie
Valimontie 3

80710 LEHMO
(013) 26 311  

He-Lå Oy
Kuormakuja 2

03100 NUMMELA
(09) 225 2400  

Viitasen 
Hautaustoimisto VARATTU        

Pelti- ja Rautatyö Oy 
E.Salminen
Kyläsaarenkatu 8 D
00580 HELSINKI

(09) 761 933  

Hellmanin Konepaja
Sienitie 22

00760 HELSINKI
010 836 5400  

Energico Oy
Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150  

Erikoishammasteknikko 
Markku Kari

Timpurininkuja 3
02650 ESPOO
041 527 2044  

Eckes-Granini 
Finland OY AB

Pl 411
20101 TURKU

0207 207 300  

Harvialan 
Taimimyymälä Jokinen 

& Maunula  
13330 HARVIALA

0400 415 882  

Aerial Oy
PL 22

04401 JÄRVENPÄÄ
(09) 279 0120  

Asianajotoimisto 
Erkki Laamanen

Helsinki 
ks. myös Lappeenranta.

Puh: (09) 685 2855

Karhulan Pesuliike
Virsumäentie 32
48600 KOTKA

(05) 262 118  

Kemiönsaaren 
Paikallislehti

PL 18
25701 KEMIÖ
(02) 421 725  

Äyriäistukku Arvo 
Kokkonen

PL 12
00771 HELSINKI
(09) 278 6070  

Kuopion Ev.lut 
seurakunta

PL 5110
70101 KUOPIO
(017) 158 111  

Espoon Autokori 
Service Oy

Lommilantie 6
02740 ESPOO
(09) 888 2277  

Pirkanmaan 
Keittiökaluste

Teollisuustie 8
33470 YLÖJÄRVI

0207 209 240  

Insinööritoimisto 
Erkki Heinonen

Talvitie 37
90530 OULU

(08) 554 3860  

Kontulan Kiinteistöt
Kontulankaari 12
00940 HELSINKI
(09) 342 4430  

Vantaanportin 
Apteekki

Kauppakeskus Jumbo
(09) 774 3780  

Hämeenlinnan 
Seurakuntayhtymä

Rauhankatu 14
13100 HÄMEENLINNA

(03) 62 641  

Vantaan 
Luonnonkivi Oy

Nauharinne 13
01260 VANTAA
(09) 876 4237  

Cortex Oy
Kutojantie 5

02630 ESPOO
(09) 759 0770  

Hessumobiili Oy        

Petras-Konsultointi Oy
Suppalantie 13

15540 VILLÄHDE
(09) 6969 3369  

Eläinlääkäri Tuija 
Salminen

Sopulitie 2 B
00800 HELSINKI

(09) 784 713  

Keski-Uudenmaan 
Diesel Oy
Peltomäenkatu 8
04250 KERAVA
(09) 242 3582  

Insinööritoimisto 
Vahvaselkä ja Viitamäki

Kaupintie 8
00440 HELSINKI

(09) 562 5544  

Be bolder.
bolder.fi /showcase

SEK & GREY
Annankatu 28

00100 HELSINKI
(09) 69 571

  

ID-Systems IDS Oy
Messukatu 23

41340 LAUKAA
0207 689 851

  

Svenska Finlands 
Folkting

Lönrothinkatu 3 A 3
00120 HELSINKI
(09) 684 4250

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy

MA-TI Maalaus- ja 
tasoitetyöt Oy

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

  

Kirkkohallitus
Satamakatu 11

00160 HELSINKI
(09) 18 021

Sähkösuunnittelu-
toimisto Forssell Oy

Kullervonkatu 20
00610 HELSINKI
(09) 720 6330

  

Lohjan Ase ja Osa
Vehka-Alhontie 33
03100 NUMMELA

(019) 335 135
  

Berner Oy
PL 15

00131 HELSINKI
(09) 134 511

  

Hankasuontie 13, 00390 Helsinki
Vaihde 029 006 200. www.tecalemit.fi
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Toiminnanjohtaja Arto Pulkki 
puh. 4056 2071
arto.pulkki@hrup.fi 

Järjestöupseeri Tomi Alajoki 
puh. 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi 

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. 4056 2080 > fax: 448 659
kari.talikka@helresp.fi 

Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.

UPSEERILIITTO

Helsingin Seudun Reserviläispiirin itsenäisyyspäivän jumalanpalvelusta vietettiin 

tänä vuonna Leppävaaran kirkossa, Espoossa. Paikalla oli 200—300 henkeä. Juma-

lanpalveluksessa saarnasi teologian tohtori Niko Huttunen Vääpelikillasta. 

Vastaanotto Ostrobotnialla keräsi jälleen 250 vierasta.

Helsingin Yliopiston kansalaisjuhla oli jälleen Itsenäisyyspäivän suurin tilaisuus.

AU L I S  N YQV I ST

AU L I S  N YQV I ST AU L I S  N YQV I ST

Juhlapuheen piti ylipormestari Jussi 

Pajunen.

Katajanokan Kasinon perinteikkäässä Itsenäisyyspäivän iloisessa illassa yhä use-

ammalla reserviläisellä oli päällään juhlapuku m/58.

Itsenäisyyspäivä 
Helsingissä

Kansalaisjuhlassa esiintyi viulisti Leevi Lintunen Länsi-Helsingin Musiikkiopistosta.
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