Helsingin Reserviupseeripiiri >
Helsingin Seudun Reserviläispiiri
Helsinki > Espoo > Kauniainen > Vantaa

5 | 2013
46. vuosikerta | 21. kesäkuuta

Ylennykset 10

Paraati Raaseporissa 24

2

21. kesäkuuta < 5 /2013 < Helsingin Reservin Sanomat

Pääkirjoitus

5
2013

Tässä numerossa
2

Pääkirjoitus

3

Puheenjohtajilta

4

Kirjat

8

Baltic Sea Cup

10 Ylennykset
12 Päävartion historia
14 Kolumni
19 Ampumatoiminta
20 Toimintakalenteri

15

Uusi Suomi > 21.6.1943

Uutisia 70 vuotta sitten
Laivaston sankarivainajat siunattiin
eilen viimeiseen lepoon.
Harrastunnelmainen siunaus- ja muistojuhla Naantalissa
Uuden Suomen kirjeenvaihtajalta
U.S. – Naantali, sunnuntaina
Suvisen pyhäpäivän helteinen rauha väreili kirkkaana vanhan Naantalin yllä,
missä tänään vietettiin arvokkain juhlallisuuksin merellä kaatuneitten sankarien
siunausjuhlaa. Kapeitten katujen ja kujien varsilla liehuivat puolitankoon vedetyt
siniristiliput vaikuttavan vastakohtana keskisuven täyteläiselle kirkkaudelle muistuttaen mieliin elämän ja kauneuden katoavaisuutta.
Muistojumalanpalvelus, joka alkoi klo kymmeneltä Naantalin vanhassa luostarikirkossa, oli tunnelmallinen harras ja juhlallinen. Auringonsäteet siivilöityivät
kirkkaina muistorikkaan birgittalaiskirkon kaari-ikkunoiden lävitse. Kynttilät paloivat alttarilla, jota vaaleanpunaiset ruusut koristivat.
Juhlassa olivat saapuvilla merivoimien komentaja, kenraali Valve seurassaan
komentajakapteeni Mattila, laivaston komentaja, kontra-amiraali Rahola seurassaan komentajakapteeni O.Kääriäinen , Varsinais-Suomen sotilasläänin komentaja, eversti Jernström, kenttäpiispa Björklund seurassaan sotilaspastori Tiivola,
Naantalin ja Turun kaupunkien edustajia, laivaston upseereita ja miehistöä sekä
kaatuneitten surevia omaisia. Kirkko oli viimeistä sijaa myöten täynnä.

Hankinta puhuttaa
Maastokuorma-autojen hankinta on saanut
kevään aikana melkoista huomiota. Kysymyksessä on 150 raskaan maastokuorma-auton hankinta, jonka arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Kaupan työllistävä vaikutus olisi
Raaseporin alueelle suuri, mikäli hankinta
voitaisiin suorittaa karjaalaistehtaalta.
Tilaus koskee Sisu ETP-mallistoa, jonka
kokonaismassa on 36 tonnia. Kuvista päätellen se on puhtaasti sotilaskäyttöön tarkoitettu
ajoneuvo. Sen pohja on miinasuojattu ja esimerkiksi jäähdytin on suojattu ohjaamon ja
rungon väliin. Malleja on erilaisia 4 x 4, 6 x 6
ja 8 x 8 vetoisia laitteita. Mallistossa on jopa
suuri 10 x 10 ajoneuvo.
Puolustusvoimat oli tehnyt tilauksen jo
Sisu Autolta, mutta maaliskuussa puolustusministeriö palautti hankinnan takaisin puolustusvoimille, koska tilauksen koon vuoksi
hankinta tulee kilpailuttaa EU:n kilpailudirektiivien mukaisesti.
Puolustusvoimat on aiemmin tehnyt suoraan tilauksia Sisulta, mutta lakimuutos vuodelta 2012 estää tämän nyt. Sisulta on ostettu
aiemmin panssaroituja maastokuorma-autoja, jotka on katsottu olevan selvästi puolustustarvikkeita. Huoltovarmuuden ylläpito on
katsottu EU-direktiivissä olevan syy, jolloin
hankinta voidaan tehdä kotimaasta ilman kilpailutusta.
Nyt kyseessä olevan hankinnan on katsottu olevan puhtaasti siviililuonteinen, joten
kilpailutus on tehtävä. Kilpailusta vastustaa
osa kansanedustajista sekä ammattiyhdistys,
koska suorahankinnalla katsotaan olevan suuri merkitys työllisyydelle.
Toukokuussa puolustushallinto teki päätöksen, jonka mukaan maastokuorma-autojen
hankinta kilpailutetaan puolustus- ja turvallisuushankintalain mukaisena tarjouskilpailuna, jolloin kilpailutus tehdään avoimena ja
tasapuolisena tarjouskilpailuna. Kilpailutus
tehdään koko Euroopan alueella. Mikäli perusteena olisi käytetty sitä, että hankinta on
puolustustarvike, kilpailutusta ei olisi tarvinnut tehdä. Poikkeamiseen normaalista menettelystä vaaditaan kuitenkin se, että hankinta
koskee keskeisimpiä asejärjestelmiä.
Sisu Auton kannalta asian venyminen on
kiusallista ja hankalaa. Yritys oli jo varautunut
palkkaamaan lisähenkilökuntaa, jotta tilaus
olisi saatu toimitettua. Nyt hankintailmoitus
tehdään tämän kesäkuun alussa ja tarjous-

Puolustusvoimat
on aiemmin
tehnyt suoraan
tilauksia Sisulta,
mutta lakimuutos
vuodelta 2012
estää tämän nyt.

pyynnöt lähetetään syyskuun alussa. Tarjoukset tulee jättää lokakuun lopussa, jolloin
tuotteiden katselmukset voidaan tehdä lokamarraskuussa tänä vuonna. Maastokuormaautojen hankintapäätös voidaan tehdä helmikuussa 2014.
Puolustusvoimien hankintojen toivoisi parantavan kotimaamme työllisyyttä. EU-direktiiveillä on haluttu avata puolustusteollisuutta
kilpailulle, mutta avaaminen on johtanut
siihen, että vain suuret toimijat Euroopassa
hyötyvät kilpailutuksista. Pienten maiden
teollisuus on jäänyt nuolemaan näppejään.
Olisi mielenkiintoista tietää, paljonko
maastokuorma-autoon pitäisi lisätä osia tai
toimintoja, jotta se voitaisiin määritellä puolustustarvikkeeksi. Olisiko mahdollista, että
tarjouspyyntöön sisällytetään sellaisia toimintoja, että kotimainen teollisuus olisi vahvoilla.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun
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Maanpuolustajat

Hieno suoritus!

Tätä kirjoittaessa on juuri vietetty Puo-

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna Hel-

lustusvoimain lippujuhlan päivää. Paitsi
symbolinen merkitys, joka juhlapäivällä on
meille kaikille, päivä on myös konkreettinen
kunnianosoituksen hetki niille reserviläisille, jotka ovat kunnostautuneet tehtävissään.
Monet ansiokkaat reserviläiset saivat tänäkin lippujuhlan päivänä ylennyksen.
Puolustusvoimien teemakirjoitus 4.6.2012
oli: Ylennys on osoitus kyvykkyydestä. Ja
näinhän se on, myös ja varsinkin meille reserviläisille. Ylennetty reserviupseeri on todistanut kykynsä toimia, ei vain nykyisessä sodan
ajan tehtävässään, vaan myös vaativammassa.
Ylennyksen myötä monen sijoitus muuttuu ja
vastassa on entistä haastavampi paikka. Tietysti ylennys on myös osoitus tehdystä käytännön työstä, koska ylennyksille on asetettu
ihan konkreettiset ehdot mm. kertauspäivistä. Paitsi sodanajan sijoitus ja reserviläisenä
saatu sotilaallinen koulutus myös siviilikoulutus voi vaikuttaa ylentämiseen. Tämä on hyvä
pitää mielessä, kun miettii omaa sijoitusta
verrattuna mahdolliseen erikoisosaamiseen
siviilipuolella.
Kun reserviläinen peilaa omia edellytyksiään saada ylennystä ja haastavampaa sodan
ajan sijoitusta, on hyvä pitää mielessä myös
sotilaskunnon merkitys. Kun meidät asetetaan tiettyyn sodan ajan tehtävään, meiltä
myös edellytetään sen suorittamista vaativaa
suorituskykyä sekä fyysisesti että henkisesti.
Kannattaa siis ehdottomasti hyödyntää reserviläisjärjestöjen tarjoamia mahdollisuuksia
ylläpitää ja parantaa kenttäkelpoisuuttaan,
ympäri vuoden.
Puolustusvoimien säästötoimenpiteet
ovat kohdistuneet vahvasti reserviläisten
kertausharjoituksiin. Siis niihin kertausharjoituksiin, joissa saisi tarvittavan sotilaallisen
koulutuksen sekä vaaditut koulutuspäivät
ylennystä varten. Kuitenkin myös vapaaehtoinen toiminta lasketaan eduksi koulutuksena.
Nyt on siis paras aika aktiivisesti osallistua
siihen monipuoliseen ja laadukkaaseen koulutustoimintaan, jota vapaaehtoisjärjestöt
tarjoavat esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. Paikalliskerhot tarjoavat myös monta erinomaista mahdollisuutta
ylläpitää ja parantaa kenttäkelpoisuutta. Sinä

voit osaltasi vaikuttaa siihen, mitä tämä koulutus on.
Helsingin piirin kerhojen toiminta on
monipuolista ja laadukasta. On kuitenkin
selvä, että paljon tehdään samaa työtä useammassa kerhossa ja ehkä myös samanaikaisesti.
Tekemällä parempaa yhteistyötä voisimme
tarjota vieläkin parempaa toimintaa ja se olisi
myös mielekkäämpää järjestäjille, kun osallistujia on enemmän. Tällä teemalla pidetäänkin
tämän syksyn piiriseminaari (1.9. Töölössä).
Tunnistetaan sellaiset tapahtumat ja järjestelyt, jotka tehdään monen kertaan tai päällekkäin ja etsitään myös keinoja tasata tapahtumatarjontaa aikataulullisesti. Näin useampi
upseeri voisi osallistua useampaan tapahtumaan. Samassa tilaisuudessa saamme myös
tavata RUL:n puheenjohtajaehdokkaat. He
kertovat hieman itsestään ja vastaavat myös
kysymyksiin.
Lopuksi haluan omalta osaltani vielä onnitella kaikkia ylennyksen saaneita reserviupseereita. Onnittelut myös maj Sakari Väliahteelle, jolle myönnettiin Suomen Valkoisen
Ruusun ritarimerkki, sekä kapt Ville Maijaselle ja kapt Tomi Alajoelle, joille myönnettiin
Suomen Leijonan ritarimerkki.

caspar@hsrk.fi

singin Seudun Reserviläispiiri ry isännöi
vuosittain järjestettävää kansainvälistä Baltic Sea Shooting Cup –ampumakilpailua.
Suomen joukkue oli muodostettu piirimme
eri yhdistysten ampujista. Ulkomaiset joukkueet edustivat Viron, Liettuan, Ruotsin ja
Tanskan kodinturvajoukkojen yksiköitä.
Kilpailu oli huikea osoitus piirimme aktiivisten reserviläisten pyyteettömästä vapaaehtoisesta maanpuolustustyötä ja korkeasta
osaamisesta. Järjestelyt ja aikataulutukset
sujuivat täsmällisesti ja eri ryhmien tuottamat osiot limittyivät saumattomasti toisiinsa
muodostaen koko viikonlopun kestäneen
tapahtumakokonaisuuden.
Piirimme puheenjohtajana minulla oli
mahdollisuus keskustella laajasti ulkomaisten vieraittemme kanssa kilpailuviikonlopun toteutuksesta ja saimme vuolaat kehut
mm. mielenkiintoisista ammuntatehtävistä,
täsmällisistä ja turvallisesti toteutetuista
ammunnoista, oheisohjelmasta, iltajuhlajärjestelyistä sekä ystävällisestä ja reilusta
ilmapiiristä koko viikonlopun aikana. Harmi,
ettei useammilla kutsumillamme yhteistyökumppaneittemme ja tukijoittemme edustajilla ollut mahdollisuutta tulla tutustumaan
reserviläisten osaamiseen.
Kilpailuviikonlopun järjestelyt alkoivat
jo yli vuotta aikaisemmin ja olen erityisen
tyytyväinen siihen tapaan, jolla piirimme
aktiiviampujat itsenäisesti valmistelivat varsinaisen kilpailun toteutuksen näyttäen ns.
parastaan. Kiitän myös kaikkia muita viikonlopun järjestelyihin osallistuneita henkilöitä,
jotka mahdollistivat mm. tuloslaskennan, kuljetukset, ensiavun, ulkomaisten joukkueiden
ohjaamisen ja valokuvaamisen. Viikonlopun
tapahtumien keskittäminen Santahaminaan
osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi. Haluan
julkisesti kiittää Kaartin Jääkärirykmenttiä,
joka tarjosi kilpailullemme ampumaradat,
majoitustilat sekä paljon muuta tukea sekä
Maanpuolustuskorkeakoulua, jonka suojissa
palkintojenjako- ja iltatilaisuus järjestettiin.
Kohdistan kiitokseni erityisesti KAARTJR:n
komentaja, eversti Pekka Saariaholle sekä yhteysupseerinamme toimineelle yliluutnantti
Jouni Pelkoselle.

Kolmas ryhmä, jota haluan kiittää, on tietysti piirimme edustusjoukkue, joka tiukassa
kilpailussa otti pitkästä aikaa Suomeen joukkuekilpailun voiton sekä useita henkilökohtaisia palkintoja eri aseilla. Joukkuekilpailun
kiertopalkinto, pronssinen lintu, palasi jälleen
pesimään pohjoiseen ”näille raukoille rajoille”.
Hienosti toimittu, olen ylpeä teistä kaikista!
BSSC-kilpailun järjestäminen vaati ennakointia ja pitkäaikaista suunnittelua. Piirillä
on käynnissä strategian valmistelu, johon
liittyen yhdistyksille on lähetetty kysely eräistä piirin lähivuosien kehityssuunnista, joiden
pohjalta syksyllä jatketaan strategian työstämistä. Toivon, että kaikki piirimme yhdistykset ottavat kantaa esitettyihin kysymyksiin ja
osallistuvat siten piirin tulevaisuuden suunnitteluun.
Yksi osa strategiaa on piirilehtemme tulevaisuus. Lukijat ovat varmasti huomanneet,
että lehdessä on aikaisempia vuosia vähemmän kaupallisia ilmoituksia. Mainosmyynnin
heikko kehitys pakottaa miettimään lehden
tulevaisuutta, mm. ilmestymiskertojen harventamista koska lehden postimaksut muodostavat suurimman osan lehden kustannuksista.
Vetoan kaikkiin Helsingin Reservin
Sanomien lukijoihin uusien ilmoittajien
löytämiseksi ja lehden ilmoitusmyynnin laajentamiseksi. Yli 12000 kappaleen levikki ja
jakelu mm. kirjastoihin ja puolustusvoimien
yksikköihin tekee lehdestä mielenkiintoisen
välineen yrityksille esitellä tuotteitaan ja
palveluitaan valikoituneelle lukijakunnalle.
Lisätietoja hinnoittelusta jne. antaa lehden
päätoimittaja.
puheenjohtaja@helresp.fi

Syksyn 2013 sotahistorialliset matkamme
Liettuan pääkaupungit kenrl Pentti Lehtimäki
Itä-Karjala ja Kizhin saari FM Juhani Vakkuri
Sotahistoriallinen matka Itä-Viroon KTM Göran Lindgren
Vanha Venäjä, Novgorod ja Tartto kenrl Pentti Lehtimäki
Vienan Karjala ja Solovetski FM Juhani Vakkuri
Helsinkiläispojat Kannaksella KTM Göran Lindgren
Normandian maihinnousu ev Sampo Ahto
Murmansk-Petsamo FM Juhani Vakkuri
Torjuntavoitto Kannaksella KTM Göran Lindgren
Volgan risteily kenrl Pentti Lehtimäki ja komdri Seppo Kanerva
Berliini ev Sampo Ahto

8.–12.8.
8.–12.8.
10.–11.8.
15.–19.8.
16.–19.8.
17.–19.8.
19.–24.8.
4.–7.9.
7.–10.9.
19.–29.9.
22.–25.9.

475 €
632 €
288 €
571 €
590 €
404 €
1248 €
563 €
469 €
1980 €
835 €

Matkat puolihoidolla, varaukset ja kyselyt Vihdin Liikenne Oy 09-444774
vihdin.liikenne@clarinet.fi ja www.vihdinliikenne.fi
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Pienen juutalaistytön tarina
toisessa maailmansodassa

Diplomatian taikuri

Renatan sota kertoo 1940-luvun
kauhuista ja vainoista lapsen näkökulmasta. Toisen maailmansodan alkaessa vasta 2-vuotias puolalaistyttö
Renata menettää perheensä ja yksi
toisensa jälkeen myös muut turvalliset aikuiset joko keskitysleireille tai
muuten saksalaisten uhreiksi. Renata itse selviää monien auttajien, hyvän tuurin ja vaalean ulkomuotonsa
ansiosta. Muistelmateos on koskettava tarina siitä, kuinka tarinat ja
kirjat voivat syvästi lohduttaa pelkäävää ja ikävöivää lasta.
Kun kaksivuotias puolalaistyttö
Renata herää syksyisenä yönä 1939
toisen maailmansodan alkuun, hän
ei tiedä, mitä sota on. Saksalaisten
miehitettyä maan Renata, hänen
äitinsä ja isoäitinsä joutuvat juutalaisten gettoon, josta Renata onnistuu pakenemaan muiden jouduttua
keskitysleirille.
”Minulle sota merkitsi sitä, että
katselin öistä tähtitaivasta tai aurinkoisen päivän harsopilviä pimennettyjen ikkunaruutujen takaa ja saatoin vain kuvitella auringon lämmön
selälläni tai viileiden sadepisaroiden
tipahtelun kasvoilleni. Sota tarkoitti
sitä, että miehet taistelivat ja tappoivat, varastivat muiden omaisuutta
ja veivät rakastamani ihmiset pois;
se tarkoitti tyhjyyttään kurnivaa ja
kurisevaa vatsaa; ainaista hiljakseen
olemista; varpaillaan hipsimistä aikuisten läheisyydessä koska heidän
mielialansa saattoi muuttua hetkessä; ja löydetyksi tulemisen pelkoa.”

Ralph Enckell syntyi vuonna 1913
perheeseen, joka tarjosi hänelle lapsesta lähtien kansainvälisen kasvupohjan. Hänen isänsä toimi useita
kertoja ulkoministerinä Suomen itsenäistymisen jälkeen.
Ralph Enckell oli Suomen aktiivisen puolueettomuuspolitiikan keskeisiä arkkitehtejä ja toteuttajia.
Siinä missä Enckellin isä Carl oli
Paasikiven ministeri, Ralph oli Kekkosen harmaa eminenssi.
Ralph Enckell aloitti ulkoministeriössä kesällä 1955 poliittisen
osaston päällikkönä. Vuonna 19059
hän siirtyi YK-suurlähettilääksi New
Yorkiin. Tukholmassa hän toimi
edustajana vuodesta 1965 lähtien.
Vuonna 1969 Enckell avasi edustuston Pariisiin OECD:ssa. Vuosina
1970–1971 Enckell valmisteli tietä
Helsingin Etyk-isännyydelle laajoilla konsultaatiomatkoillaan, joiden
aikaiset keskustelut osoittivat suorastaan taiturillisia diplomaattisia
ominaisuuksia.
YK-suurlähettiläänä New Yorkissa 1960-luvulla Enckell loi Suomen
YK-politiikan kestävät linjaukset ja
avasi myös muualla, niin Tukholmassa kuin Pariisissa, Suomen toiminnan ajanmukaiselle tasolle.
Enckell oli kiinnostunut sekä suhdeverkon sisällöstä että sen näkyvyydestä julkisuudessa. Hän itse oli
suurlähettilään olemuksellaan
näyttävä ja edustava, henkilösuhteissaan särmikäs ja usein arvaamaton.
"Diplomatian taikuri" toimi ennen eläkkeelle siirtymistään Suomen

Renata Calverley, Renatan sota
ISBN 978-951-20-9165-2, Gummerus Oy 2013,
358 sivua

Monen sotavuoden piilottelu ja
pallottelu paikasta toiseen, aikuiselta aikuiselle, on pienelle, vanhempansa menettäneelle tytölle raskas
kokemus. Lohtua ja iloa Renata
löytää kirjoista, joita hän joissakin
piilopaikoissaan pääsee lukemaan ja
jopa ahmimaan. Charles Dickensin
David Copperfield auttaa Renataa
käsittelemään yksinäisyyttä, Grimmin sadut puolestaan syvimpiä pelkoja. Myöhemmin Renata toteuttaa
paitsi lupauksensa seurata äitiään
opettajan uralle myös unelmansa
kirjallisuuden opiskelemisesta ja kir-

Sodan jaloissa
Carola Sandbacka on tamperelais-

syntyinen kirjailija ja filosofian tohtori, joka nykyisin asuu Walesissa.
Sodan jaloissa on hänen neljäs teoksensa. Kirjan alkuun hän on sijoittanut luettelon tapahtumista, jotka
koskivat Suomen talvisotaa aikajärjestyksessä alkaen elokuusta 1939
Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksesta ja päättyen
aselepoon 13.3.1940.
Kirjan kuvaus sijoittuu Tampereelle talvisodan aikaan. Kirja on
mikrohistoriaa talvisodan ajalta,
enimmäkseen siitä miten kotirintamalla selvittiin sodan jaloissa.
Kaksi suomenruotsalaista sukua on
liittynyt yhteen Lillemorin ja Karl
Johanin avioliiton kautta. Hankausta syntyy vaikeissa oloissa. Miniä
Lillemor ja anoppi Sigrid eivät opi
ymmärtämään toisiaan. Heillä on
kuitenkin yhteinen huoli. Lillemorin
mies Karl Johan on rintamalla.
Lillemor on herkkähermoinen
omaan itseensä keskittynyt nuori
äiti, jonka esikoisen ristiäisiä ehditään viettää syksyllä 1939. Lillemorin
äiti Marietta pitää yllä positiivista
uskoa tulevaisuuteen. ”Mieli täytyy
pitää korkealla! Ei saa huolestua
vaikkei kirjeitä tulekaan.” Häntä kiukuttaa että kuopus Lillemor on niin
surkea. ”Ikään kuin ei pojilla rintamalla olisi tarpeeksi huolia, ilman
että vaimot kotona huokailevat ja
valittavat." Toinen kantava voima on
Karl Johanin isä patruuna Gunnar
Bengs, joka järjestelee perheen ja
tehtaan asioita ja tasapainoilee nais-

Carola Sandbacka, Sodan jaloissa
Tammi 2010, ISBN 978-951 -5666-4, 309 sivua.

ten keskellä. Helpotus on kaikille
suuri, kun Karl Johan selviää hengissä sodasta.
Romaanissa on liittymä nykyaikaan. Lillemorin lapsenlapsi Elisa
yrittää ymmärtää esivanhempiensa
ratkaisuja kuulemiensa kertomusten
kautta. Samalla hän suunnittelee
omaa elämäänsä ja hahnottelee
paikkaansa kahden suvun välissä. Kerronta kirjassa rakentuu eri
henkilöiden kirjeistä ja ajatuksista,
dialogia kirjassa on vähän. Sodan
kauheus ja kotirintaman hätä ovat
rinnakkain, niitä taitava kertoja yhdistelee onnistuneesti.

Markku Reimaa, Diplomatian
taikuri Ralph Enckell
ISBN 978-951-37-6350-3, Edita
Publishing Oy 2013, 254 sivua

suurlähettiläänä Varsovassa 1976–
1980. Eläkkeelle hän siirtyi 67-vuotiaana täysin palvelleena.
Enckell pyrki täydellisyyteen ja
vaativien yksityiskohtien hallintaan.
Jokaiselta alaiselta hän vaati tuloksellista työtä. Hänen kannustuksensa oli toteamus, ettei riittänyt, että
teki parhaansa. Jokaisen tuli työssään pyrkiä ylittämään itsensä.

Enckell valmisteli tietä Helsingin
Etyk-isännyydelle
laajoilla konsultaatiomatkoillaan,
joiden aikaiset
keskustelut
osoittivat suorastaan taiturillisia
diplomaattisia
ominaisuuksia.

Kirjan tekijä valtiotieteen tohtori
Markku Reimaa (s. 1943) oli ulkoministeriön palveluksessa 1970–2010
toimien parinkymmenen vuoden
ajan Etyk-tehtävissä muun muassa
Geneven neuvotteluissa 1973–1975
ja niiden seurantakokouksissa. Hän
työskenteli Wienissä suurlähettiläänä 1986–1989 ja Geneven aseidenriisuntakonferenssissa 1997–2005.

Kiellettyä rakkautta sodanjälkeisessä Suomessa
Paula Havasteen Kolme käskyä on
itsenäinen jatko-osa romaaneille
Kaksi rakkautta ja Yhden toivon tie.
Samalla se päättää rohkeista Mäkisen naisista kertovan romaanisarjan.
Kolmessa käskyssä eletään sotien
jälkeistä jälleenrakentamisen aikaa.
Salaisuuksien ja kielletyn rakkauden
teemat saavat jatkoa, kun Annan tytär Raija etsii identiteettiään ja suuntaa elämälleen.
”Kun kaikkea tapahtunutta ajatteli, ymmärsi miksi heidät sota-ajan
lapset oli opetettu kilteiksi ja kuuliaisiksi. Sellainen hänestäkin oli
tullut: vähän ujo, hiljainen, vähään
tyytyväinen ja ahkera. Kympin tyttö,
jonka todistusta isä ylpeänä esitteli
ja jonka äiti työnsi aina esittämään
jotakin pianolla. Aina puhdas juhlamekko, aina kireät letit. Aina uudet
vaatimukset ja velvollisuudet. Kolme
käskyä: ole ahkera, kiltti ja siveä.”
Maisteriopintojensa loppusuoralla oleva Raija on tyytyväinen
päästessään kesätöihin Rovaniemelle
perustettavaan kotiseutumuseoon.
Kodin painostava ilmapiiri jää taakse, kun Raija matkustaa Lappiin itsenäistymään ja tutustumaan uusiin
ihmisiin ja asioihin. Modernin naisen mallia hakevan Raijan maailma
törmää kuitenkin perinteisestä kulttuuristaan ylpeän mustalaismiehen
elämään. Nuorta kansatieteilijää
kiehtovat juuri Rainerin eksoottiset
tavat ja kulttuuri, mutta jalat vie sittenkin alta miehen upea lauluääni ja
tuoksu, joka on huumaava sekoitus
hevosta, hikeä ja nahkaa.

Modernin
naisen mallia
hakevan Raijan
maailma törmää
kuitenkin perinteisestä kulttuuristaan ylpeän
mustalaismiehen
elämään.
Paula Havaste, Kolme käskyä
ISBN 978-951-20-9166-9, Gummerus Oy 2013,
374 sivua

Havaste kertoo jälleen maamme
historiasta ja vanhoista tavoista
elävästi ja viihdyttävästi. Taikausko,
enteet ja kansanperinteet kulkevat
sulavasti mukana tarinan kiinnostavana juonteena.
Paula Havaste syntyi rovaniemeläiseksi vuonna 1962, paria vuotta
myöhemmin kuin kirjan Raija viettää kesän silloisessa Rovaniemen
kauppalassa.
”Lapsena näin, kuinka värikäs
historia teki Rovaniemestä legendaarisen kaupungin, Lapin portin.

Kun halusin kirjoittaa tarinan itsenäistyvästä Raijasta, joka etsii elämälleen suuntaa jälleenrakennusajan
Suomessa, sille oli helppo keksiä oikea paikka”, Havaste perustelee tarinan sijoittamista juuri Rovaniemelle.
Paula Havaste on filosofian tohtori, joka on työskennellyt toimittajana, kriitikkona, suomentajana,
tietokirjailijana, kirjallisuuden
yliopisto-opettajana ja tutkijana sekä
Kansallisteatterin tiedottajana. Nykyisin hän toimii tiedekeskus Heurekan ohjelmapäällikkönä.
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Italian Raid Commando 2013 kilpailu – 24-26.5.2013 Ternate, Lombardia

HRUP:n partiolle hopeaa – jo neljättä kertaa
Teksti: Jyri Vilamo
Kuvat: Heikki Onnela

Helsingin Reserviupseeripiirin nelihenkinen partio osallistui jo seitsemättä kertaa tähän sotilastaitokilpailujen parhaimmistoon kuuluvaan tapahtumaan. Itse kilpailu järjestettiin
27:nen kerran.
IRC mittaa sotilaiden (aktiivi,
reserviläiset ja sotilaskoulut) tietoja
ja taitoja monipuolisesti eri maavoimien aselajien osalta. Tänäkin
vuonna tehtäväkirjo jakautui jääkäri-,
pioneeri-, viesti-, tykistö-, tiedustelu-, laskuvarjojääkäri- ja lääkintäalan
tehtäviin. Suomalaiselle reserviläiselle
vieraampi tehtävä oli helikopterin
laskeutumispaikan valmistelu ja evakuointi.
Aiemmin sääolosuhteet ovat olleet kilpailun aikana helteiset – noin
25-35 C. Tällä kertaa päivälämpötila
jäi vain 15 asteen tietämille ja yöllä
oli noin kuusi astetta. Tämähän ei
pohjoisen poikia haitannut! Kilpailuun osallistui kaikkiaan 55 partiota
kymmenestä eri maasta. Suurimmat
osallistujamäärät tulivat Isosta Britanniasta, Italiasta, Saksasta ja Alankomaista. Kisan aikana etenimme
vaihtelevassa metsä- ja kukkulamaastossa 43 km:n matkan n.12 tunnin
(netto) aikana.Nousua kertyi n. 450
m verran.
Partiomme lähti matkaan numerolla 2, joten jonoja ei ollut tiedossa
rasteille, mutta ei myöskään vetoapua
muista partioista. Suunnistus on
tosin aina ollut vahvuutemme. Klo
23.03 partiomme lähti matkaan ja

simuloidulla laskuvarjopudotuksella
partiomme jätettiin kahteen eri paikkaan, josta tuli selviytyä reilun kilometrin päähän kokoontumispaikalle.
Tehtävärasteja reitin varrelle kertyi
kaikkiaan viitisentoista.
Lajeihin kuuluivat kivääri-,
tarkka-ammunta-, pistooli- kuin
myös haulikkoammunta. Tarkimmat
ampujat palkittiin italialaisilla ampumataitomerkeillä. Parhaita, kultaisia
merkkejä jaettiin vain kaksi yhteensä
220 kilpailijan joukosta.
Allekirjoittanut oli mukana viidettä kertaa, eikä kilpailu ole koskaan aiemmin ollut näin tasainen. Kilpailun
maksipistemäärä oli 2300 p ja alankomaalainen, aktiivisotilaista koostunut
voittajapartio sai kasaan 1788 pistettä.
Kilpailun toinen ja kahden edelliskilpailun voittanut sveitsiläispartio hävisi ainoastaan 9 p. Edellisenä vuonna
ensimmäisen ja toisen välillä eroa oli
n. 200 pistettä. Nyt saman kahdensadan pisteen sisään mahtui peräti 21
partiota!
Oman partiomme 1639 pistettä
riittivät yleiskilpailun sijalle 15. Reserviläissarjassa menestys oli hyvä ja
tulimme viimevuoden tapaan hopealle. Voittajapartiokin oli tuttu edelliseltä vuodelta ja kulta meni Sveitsiin.
Täydelliset tehtäväkuvaukset ja lopputulokset löytyvät sivustolta www.
italianraidcommando.it
Kenelle IRC-kilpailu on sopiva
ja miten mukaan? Tiedollisesti ja
taidollisesti kuka tahansa reserviläinen voi lähteä mukaan. Suuremmat
vaatimukset ovat kyky toimia tiivissä
ryhmässä, sitoutua harjoittelemaan

Ylil Saariluoma ohjeistaa alankomaalaisista, englantilaisista ja suomalaisista koostunutta iskujoukkoa ennen tehtävän
suorittamista.

ennen tapahtumaa, uhrata 3 päivää
kilpailuun sekä n.300-400 € rahaa.
Ikähaarukka kilpailussa on karkeasti
20-50v välillä ja oman partiomme
keski-ikä oli hieman yli neljänkymmenen.

Strategiakysely
Helsingin Seudun
Reserviläispiirissä
Teksti : Timo Soininen

Reserviläispiiri on lähettänyt jäsenyhdistyksilleen ja toimikuntien
edustajille kyselyn, jonka vastauksia
käytetään piirin vuosien 2014 -2016
strategian tekemiseen. Tarkoituksena on, että yhdistykset ja toimikuntien aktiivit vastaavat rajattuun määrään niin yhdistysten kuin piirinkin
tulevaisuutta koskevia kysymyksiä.
Kyselyn aihepiirejä voi käyttää myös
oman yhdistyksen tulevaisuuden
suunnitteluun.
Kyselyn aiheet on pyritty valitsemaan siten, että niillä katetaan
piirin keskeiset toiminnot ja etenkin
kartoitetaan yhdistysten näkemys
siitä miten piirin toimintaa tulee
viedä eteenpäin. Samalla yhdistykset
ja toimikunnat voivat myös kertoa
omista tavoitteistaan. Nykyisenä
epävakaan talouden aikana käsitellään myöskin piirin ja yhdistysten
talouden kysymyksiä. Valtakunnallisessa kyselyssä reserviläisliiton jä-

senet eivät pitäneet osin kohonneita
jäsenmaksuja merkittävänä asiana;
nyt on hyvä kuulla Helsingin yhdistysten kanta.
Tämä lehti, sen sisältö ja julkaisuformaatti (painettu/sähköinen),
on niinikään osana kyselyä. Nämä ja
osa muistakin kysymyksistä kattaa
pidempää ajanjaksoa kuin vain seuraavaa kolmea vuotta. Esimerkkeinä
mahdolliset palveluiden ja piirien
yhdistämiset. Näiden osalta on
kuitenkin hyvä saada säännöllisesti
palautetta ja mielipiteitä jäseniltä.
Erityisen toivottavaa on myös se,
että kyselyyn vastaajat huomauttavat mahdollisesti puuttuvista tähdellisistä asiakokonaisuuksista.
Kysely on yleisimmässä MSWord -muodossa. Vastauskentät
laajenevat tekstin mukana, joten
vastaajat voivat vapaasti kirjoittaa
niin pitkän vastauksen, kuin näkevät tarpeelliseksi. Hartaana toiveeena on, että vastaukset saataisiin sähköisessä muodossa ennen kesälomia.

Kyselyn aiheet
on pyritty valitsemaan siten, että
niillä katetaan piirin
keskeiset toiminnot
ja etenkin kartoitetaan yhdistysten
näkemys siitä miten
piirin toimintaa tulee
viedä eteenpäin.
Näin päästään jatkamaan strategian
rakentamista hyvistä asemista heti
syyskauden kynnyksellä.

Tyypillisesti parhaat partiot ovat
koostuneet n. 30-35 vuoden ikäisistä henkilöistä. Tällöin on jo jonkin
verran kokemusta, mutta vielä myös
kuntoa. Tosin mikään juoksukilpailu
tapahtuma ei ole vaan maastossa

edetään reippaasti marssien. HRUP/
HelResp tulee kokoamaan vuodelle
2014 partion/partioita vuodenvaihteen tietämillä. Lisäinfoa tuolloin
piiriilehdessä ja kuukausittaisessa
sähköpostikirjeessä jäsenillemme.

Veteraanijärjestöjen
varat
YLE:n MOT-ohjelmassa 3.6. esitettiin väitteitä veteraanijärjestöjen
varoista. Hyvä kun veteraanityön
varoista keskustellaan, sillä moni ei
selvästikään tunnista tämän päivän
vanhustentyön todellisuutta. Sen sijaan vihjailu kähmittävistä varoista
voi edistää kyseenalaista tarkoitusta hakevaa parjaamista. Itsenäisyys
antaa meille kansalaisvapauden jopa
hylätä historiamme ja siirtää usko
maailmaa syleilevälle globalisaatiolle. Tosin sitä hintalappua emme
tohdi katsoa. Kaikessa yhdistystoiminnassa kerätään varoja ja niitä
makailee yhdistysten tileillä jopa
miljardeja.
Suurimmalla veteraanityötä tekevällä Suomen Sotaveteraaniliitolla
varoja on n. miljoona euroa ja sen
toiminnan varsinaista työtä toteuttavan 380 yhdistyksen varallisuus on
(26 000€ ka.) Vapaan isänmaan ja
sotaveteraanien työn arvostaminen
on paitsi sosiaalisesti tärkeää, sille
on ilmiselvä tarve yhteiskunnassa.
Ilman sen tekijöitä kunniavelkamme
peruuttamaton eräpäivä olisi ollut jo
vuosikymmeniä sitten. On vaarallista sotkea säätiöityjä ja korvamerkittyjä varoja ja keräysvaroja keskenään. Ilman vuosittaisia keräyksiä

Mielipide

veteraanityön keskeinen toiminta
loppuu heti. Väitän, että enemmistökansa ei tätä halua.
Sotainvalidien veljeskunnan
varallisuus karttui mm. Kaunialan
sairaalan myynnistä. Jos heidän
varansa jaetaan nyt tasan elossa oleville 5 000 sotainvalidille, jokaiselle
jää vain 6 000 €. Siksi on hyvä, että
varoja ohjataan harkinnanvaraisesti
suurimpaan hätään. On muistettava,
että yhteiskunnalla on aina kansalaistensa hoidossa päävastuu. Lotilla
on oma tehtävänsä, jossa he ovat
paitsi onnistuneet, myös pystyneet
kasvattamaan varallisuuttaan.
Kun viimeiselle veteraanille koittaa iltahuudon aika varoja tarvitaan
yhä, sillä ilman veteraanien ”kaveria
ei jätetä” perinteen vaalimistyötä,
olemme pysyvästi pimeydessä vaeltava kansa.
Tikkurilan Reserviupseerikerho ry
Erkki Puumalainen
veteraaniperinneupseeri
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Kuukaupista Viipuriin
Helsingin Reserviupseeripiirin Seniorikerho on rekisteröimätön yhteisö, jonka jäseneksi hyväksytään
60 vuotta täyttäneet jonkin reserviupseeripiirin kerhon jäsenet. Vuosittain Seniorikerho järjestää useita
yritysvierailuita sekä retkiä erilaisiin
kohteisiin eri puolilla Suomea.
Toukokuussa kerho teki tutustumismatkan Karjalan kannakselle.
Matkalle osallistui yli 30 virkeätä
veteraania. Matkalla tutustuttiin
useisiin merkittäviin kohteisiin sekä
talvi- että jatkosodan ajalta. Matkan
asiantuntijaoppaana toimi kerhon
jäsen Göran Lindgren.
Seurueen bussi ylitti rajan Imatran takaa Ensossa (Svetogorsk), josta
matka jatkui Antreaan. Matkan aikana Göran Lindgren kertoi alueella
käydyistä taisteluista sitä mukaa
kuin maisemat vaihtuivat. Antreassa
seurue tutustui Antrean kirkon raunioihin. Venäläiset tulittivat kirkon
tuleen vuonna 1941. Samalla tutustuttiin paikalliseen sankarihautausmaahan, johon suomalaiset ovat
pystyttäneet muistokiven antrealaisille sankarivainajille.
Seurue suuntaisi seuraavaksi
Henttolaan, joka sijaitsee muutaman
kilometrin Antreasta itään. Ryhmää
oli vastassa Antti Henttosen veli
Aarne, joka ylläpiti heidän alkuperäistä kotitaloaan. He olivat tehneet
valtavan työn selvittääkseen kotitilansa kohtalon sekä mahdollisuudet
saada talo uudelleen alkuperäisten
omistajiensa käyttöön.
Seuraava tutustumiskohde oli
Kuukaupin silta, joka ylittää Vuoksen. Kuukaupin silta on merkittävä
kohde siksi, että sillalta pioneeriluutnantti Lauri Sutela löysi erikoisen radioaaltoihin perustuvan
vihollismiinan. Hän kävi yksin
purkamassa miinan, joka lähetettiin
asiantuntijoiden tutkittavaksi. He
löysivät monimutkaisen radiosytyttimen. Suomalaiset lähettivät sen
vuoksi viikkoja Säkkijärven polkkaa,
jotta vihollinen ei voinut käyttää radiosytytintä. Suomalaiset halusivat
varmistaa, että miinojen paristot
olivat varmasti tyhjentyneet.
Seniorit siirtyivät seuraavaksi
Viipuriin, jonka valtausta selvitettiin
perusteellisesti. Viipuri-KuparsaariTaipale- asema kulki Viipurin eteläja itäpuolella. Kesäkuun 20.päivänä
Viipuria puolusti eversti Armas
Kempin johtama 20. Prikaati, johon
kuului neljä pataljoonaa. Syitä Viipurin menetykseen on haettu useita.
Yhtenä on pidetty eversti Kempin
ikää ja kyvyttömyyttä reagoida nopeasti tilanteisiin, toisena on käytetty ammusvarikon henkilökuntaa,
joka kieltäytyi antamasta tykistön
kranaatteja, koska oikeanlainen tilauslomake puuttui. Jopa sellainen
salaliittoteoria on esitetty, että Päämaja ei pitänyt Viipuria niin tärkeänä kohteena, että sitä pitäisi puolustaa. Joka tapauksessa on selvää, että
Viipuri menetettiin yhdessä päivässä
lähes ilman taisteluita.
Läpimurto alkoi, kun majuri
Bäckmanin II pataljoonan eräästä
komppaniasta Ristimäellä lähti miehiä pois luultavasti väärinymmärryksen tai muun syyn vuoksi taakse.
Majuri Bäckman siirsi lähes samaan
aikaan komentopaikkansa hieman
toiseen paikkaan ja siihen oli yhte-

Viipurin uusin panssarimuistomerkki Keskuskentän läheisyydessä.

Läpimurto alkoi,
kun majuri Bäckmanin
II pataljoonan eräästä
komppaniasta
Ristimäellä lähti
miehiä pois luultavasti
väärinymmärryksen
tai muun syyn vuoksi
taakse.

ydet poikki ratkaisevalla hetkellä.
Näin tie viholliselle oli auki Viipurin
keskustaan. kello 16.45 laskettiin
Suomen lippu alas Viipurin linnan
tornista.
Viipurista vihollisen oli tarkoitus edetä 21. Armeijalla Haminan
suuntaan Salpa-linjalle saakka ja 59.
Armeijalla kohti Lappeenrantaa.
Suomalainen JR61 ryhmittyi vastaanottamaan vihollisen Tienhaaran
alueella. Se onnistui torjumaan
vihollisen hyökkäykset sekä Kivisalmen ylityksen kesäkuun 22. ja
23-päivinä ankarien taistelujen jälkeen. Tienhaaran torjuntavoitto esti
vihollisen pääsyn syvään murtoon
tällä rintamanosalla.

Kuukaupin sillalta löytyy vieläkin kuoppa, johon vihollinen oli kätkenyt radiomiinan.

Seniorikerho laski kukkalaitteen Antrean sankarihautausmaan muistomerkille.

Matkaseurue vierali Antti Henttosen (oik) kotitilalla. Vasemmalla Aarne Henttonen
ja keskellä Arne Lindholm.
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SUOMI JA NARVANSINIMÄKIEN
TAISTELUT
Teksti: Göran Lindgren, ylil res,
opas sotahistoriallisilla matkoilla.

Saksan mittava ja
ratkaiseva apu

Saksan pohjoisen armeijaryhmän Koillis-Virossa Narvassa ja
Sinimäillä käymä sitkeä puolustustaistelu 1944 auttoi Suomea
irrottautumaan sodasta,
vaikka Saksan tarkoitus olikin
päinvastainen. Mitä siellä oikein
tapahtui ja mitä siitä seurasi?

Kunnia torjuntavoitostamme kuuluu kiistatta omille joukoillemme.
Emme kuitenkaan olisi voineet mitenkään selvitä ilman aseveljemme
Saksan mittavaa apua. Puolet maarintamastamme Kuhmosta pohjoiseen oli Saksan yli 200.000 miestä
käsittävien joukkojen varassa. Jos
olisimme joutuneet itse vastaamaan
koko itärajastamme, puolustuksemme olisi ollut pelottavan harva. Kun
Päämajallemme selvisi puna-armeijan suurhyökkäyksen todellinen voima ja tarkoitus, Mannerheim pyysi
suoraan Hitleriltä apua, niin materiaalista kuin konkreettisia joukkojakin, peräti kuutta divisioonaa. Niillä
olisi todennäköisesti ollut tarkoitus
miehittää viimeinen puolustuslinjamme, joka nykyään kantaa nimeä
Salpalinja. Kuutta divisioonaa silloin
jo pahassa ahdingossa olevalla Saksalla ei ollut antaa, mutta saimme
kuitenkin puna-armeijan painopistesuuntaan Karjalan kannakselle merkittäviä lisävoimia. 16.6. lensi Baltian
rintamalta Immolaan taisteluosasto
Kuhlmey, joka kerralla lähes kaksinkertaisti käytettävissämme olevat ilmavoimat. Heinäkuun alussa laivattiin Suomeen Baltiasta myös 122.Divisioona, joka vaikutti ratkaisevasti
puolustuksen pitämiseen Viipurinlahdella. Lähinnä taistelumoraalin
kannalta oli tärkeä myös Ihantalaan
saatu 303. Rynnäkkötykkiprikaati,
jonka käytännön taisteluarvo ei ollut
kummoinen.
Saksan aseapu onkin sitten oma
lukunsa. Pääosan siitä ostimme ja
maksoimme viennillämme Saksaan.
Viimeiset erääntymättömät maksut
tosin jouduimme suorittamaan rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti
Neuvostoliitolle, joka vaati luovuttamaan kaiken saksalaisomaisuuden.
Jo hyökkäyksemme alkaessa kesäkuussa 1941 aseellinen voimamme
oli aivan eri luokkaa kuin talvisodassa, koska Saksa oli vapauttanut
aseiden viennin Suomeen. Osa
vuoden 1942 jälkeen ostamistamme
aseista ja tarvikkeista oli saksalaisten sotasaalista puna-armeijalta.
Kaiken kaikkiaan Saksasta ostettiin
syyskuuhun 1944 mennessä mm.
56.700 kivääriä, noin kolmesataa
panssarintorjuntatykkiä, 59 Sturm
-rynnäkkötykkiä, yli kolme sataa
kenttätykkiä, 168 ilmatorjuntatykkiä,
18 panssarivaunua, 53 telatraktoria,
1854 panssarikauhua ja niihin 18.000
laukausta, 25.800 panssarinyrkkiä,
30 miljoonaa kiväärin patruunaa, n.
19 miljoonaa 9 mm pistoolinpatruunaa, yli 450.000 panssarintorjuntatykin kranaattia, n. 950.000 kenttätykin laukausta sekä 1,4 miljoonaa
ilmatorjuntatykkien kranaattia.
Saksalaiset ilmavalvontatutkat ja
muut tulenjohtolaitteet olivat korvaamattomia esimerkiksi Helsingin
suurpommitusten torjunnassa helmikuussa 1944. Ilmavoimillemme
saimme Göringin ”henkilökohtaisena lahjana” 15 Dornier Do 17 pommikonetta ja ostimme 24 raskasta
Junkers Ju 88 syöksypommikonetta
sekä 161 Messerschmidt Bf 109
hävittäjää. Tämän lisäksi saimme
runsaasti panssarimiinoja, käsikranaatteja ennen muuta suuret määrät

Suurpoliittiset taustat
Suomi oli 1941 joutunut valitsemaan
”Pirun ja Perkeleen” välillä ja valinnut talvisodan jälkeisessä ahdingossaan Saksan. Sen rinnalla ja sen monipuolisen tuen turvin Suomi lähti
hakemaan hyvitystä Moskovan pakkorauhan menetyksille. Alussa kaikki meni hyvin, mutta viimeistään
vuodenvaihteessa 1942-43 alkoi olla
selvää, että Saksa ei voisi voittaa sodassa Neuvostoliittoa ja länsiliittoutuneita vastaan. Niinpä Suomi ryhtyi
vähitellen etsimään tietä irti sodasta,
jonka lopputulos ei näyttänyt hyvältä. Neuvostoliiton esittämät rauhan
ehdot olivat kuitenkin niin kovat,
että niihin ei voitu suostua.
Joulukuussa 1943 Neuvostoliitto
ja länsiliittoutuneet sopivat Teheranissa sodan jälkeisestä Euroopasta.
Lähinnä Yhdysvaltojen vaatimuksesta Stalin myöntyi siihen, että Suomi
saisi säilyttää itsenäisyytensä, mutta
rauhan ehdot tulisivat olemaan kovat. Teheranissa sovittiin myös, että
länsiliittoutuneet nousisivat maihin
Ranskan länsirannikolla ja että Neuvostoliitto sitoisi hyökkäyksillään
saksalaiset voimat itärintamalla.

Suomen itsenäisyys
pelastui kesän 1944
torjuntavoittojen ansiosta.
Neuvostoliitto lunasti lupauksensa
suurhyökkäyksellä Karjalan kannaksella 9.-10.6.1944 ja kymmentä päivää myöhemmin Syvärillä ja Maaselän kannaksella. Sen tavoitteena oli
irrottaa Suomi Saksan rintamasta
ja siten turvata luoteisrintamansa.
Tämä oli sille tärkeätä, koska sen
hyökkäyksen painopisteet tulivat jatkossa olemaan Baltiassa ja Itä-Preussissa sekä tietysti osallistumisessa
kilpajuoksuun kohti Saksan ydintä ja
Berliiniä.
Vaikka Stalin oli Teheranissa
myöntynyt säilyttämään Suomen
itsenäisyyden, hänellä oli kuitenkin
valmiit suunnitelmat myös Suomen
miehittämiseksi. Sitkeä torjuntamme ensin kesä-heinäkuussa Kannaksella ja sen jälkeen Laatokan Karjalassa ja vielä elokuussa Ilomantsissa
pelasti meidät miehitykseltä. Punaarmeija ei kyennyt lyömään joukkojamme ja joutui ensin heinäkuun
puolenvälin tienoilla Kannaksella ja
myöhemmin muilla rintaman osilla
luopumaan jatkotoimista ja asettumaan puolustukseen saavutetulle
tasalle. Torjuntavoittomme oli avannut meille tien rauhaan. 4.9.1944
astui voimaan aselepo, joka vahvistettiin Moskovassa 17.9. välirauhansopimuksella. Ehdot olivat kovat,
mutta itsenäisyys oli pelastettu.

Puna-armeijan suunnitelma valloittaa Etelä-Suomi ja Pohjois-Viro.

elintärkeitä poltto- ja voiteluaineita.
Kotirintaman ja myös joukkojen
muonituksen kannalta Saksasta ostettu vilja oli henkiin jäämisemme
elinehto.

Narvajoki -linjalla ja
Sinimäessä puolustettiin
myös Suomea
Saksa ei suinkaan tukenut puolustustamme ”sinisten silmiemme”
vuoksi. Ensinnäkin Saksa halusi
pitää parhaan kumppaninsa rintamassa loppuun saakka ja siten sitoa
puna-armeijan voimia. Toiseksi se
halusi mahdollisimman pitkään säilyttää hyökkäysvaiheessa saavutetun merkittävän edun eli Itämeren
saksalaisena sisämerenä. Tämä oli
välttämätöntä Ruotsista tapahtuvien
elintärkeiden malmikuljetusten sekä
pohjoisessa olevien saksalaisjoukkojen huollon vuoksi.
Leningradin saartoon tuli ensimmäinen murtuma tammikuussa
1943, kun puna-armeija avasi kaupunkiin maateitse huoltoreitin Laatokan etelärantaan Nevajoen suulle.
Lopullisesti saksalaiset heitettiin Leningradin porteilta vuotta myöhemmin. Saksalaiset eivät olleet koskaan
saaneet vallattua Kronstadtin merilinnoitusta eivätkä sen eteläpuolella olevaa Oranienbaumin aluetta.
Tämä osoittautui kohtalokkaaksi,
sillä juuri tätä kautta puna-armeija
iski saksalaisten kylkeen. Seurauksena oli väistämätön rintaman siirtyminen vaiheittain Narvajoki linjalle.
Siihen se kuitenkin jähmettyi kuukausiksi saksalaisten kyetessä kaikki
reservinsä käyttäen pysäyttämään
puna-armeijan. Kun se ei päässyt
sieltä, ”pääovesta”, se yritti ”saranapuolelta” eli tuli Suomen vuoro
kohdata strateginen isku Kannaksella 9.-10.6. Tunnetuin seurauksin!
Ja kun ei sieltäkään päässyt, se siirsi
painopisteen uudelleen Narvan rintamalle.
Alkoi raivokas taistelu, jonka tuloksena rintama siirtyi saksalaisten
Tannenberg -linjaksi nimeämälle
tasalle, missä Sinimäet hallitsivat
kapealla Suomenlahden, suurten

soiden ja etelämpänä Peipsijärven
välisellä kannaksella maisemaa. Ja
tämä rintama kestikin sitten meidän kannaltamme ratkaisevat kaksi
kuukautta. Syyskuun puolenvälin
jälkeen, kun Suomi oli jo irrottautunut sodasta ja sitoutunut internoimaan maassa olevat saksalaisjoukot,
Hitler viimein antoi käskyn Virossa
taisteleville joukoilleen irtautua. Sotilasjohto oli vaatinut tätä jo kauan,
mutta Hitlerin päätöksissä sotatalous kulki sotilaallisten operaatioiden
edellä. Sinimäkien puolustaminen
oli ollut välttämätöntä näin pitkään,
koska punalipun laivastoa ei missään
tapauksessa saanut päästää Suomenlahden pohjukasta mellastamaan
Itämerelle. Sinimäkien rintama suojasi osaltaan miinoitteita ja sukellusveneverkkoja, jotka olivat sulkeneet
sen toimettomaksi lahden pohjukkaan. Nyt oli seuraavaksi vuorossa
viime hetkillä alkanut saksalaisjoukkojen evakuointi pääosin vesiteitse
Baltiasta, sillä puna-armeija oli jo
paikoitellen päässyt Itä-Preussissa
merelle saakka.
Sankarillisella puolustuksellaan
olivat saksalaisjohtoiset ”EU-joukot”,
mukanahan oli saksalaisten lisäksi
suuri määrä virolaisia sekä ainakin
tanskalaisia, norjalaisia, hollantilaisia ja belgialaisia ss-vapaaehtoisia,
suojelleet Suomea etelästä suun-

tautuvalta Neuvostoliiton uhalta
riittävän kauan, jotta saatoimme
irrottautua sodasta.

Historia puhuttelee
parhaiten maastossa
Sotahistoriallisilta matkoilta saatujen kokemusten mukaan historia
alkaa elää kokonaan uudella tavalla,
kun tapahtumia tarkastelee aidossa
tapahtumaympäristössä. Senioriupseerien kerhon urhoolliset matkailijat saivat kokea tämän viimekesäisellä retkellään Narvaan ja Sinimäille. Mukana olleet kertovat varmasti
mielellään kokemastaan. Ja netistä
löytyy paljon mielenkiintoista hakusanoilla Narva ja Sinimäet. Kaikille asiasta kiinnostuneille tarjoutuu
vielä mahdollisuus elämysmatkaan
samalla ohjelmalla tänäkin vuonna
10.-11.8. Ilmoittautumiset Vihdin
Liikenteeseen puhelimitse numeroon 09 444774.

Lähteitä
Terä, Martti V.: Tienhaarassa, Syksyn 1940 tapahtumat Barbarossa
-suunnitelman taustaa vasten, Otava, Helsinki 1962
Terä, Martti V.: Kesäkuun kriisi
1944, Otava, Helsinki 1967
Suomen sota 1941-1945, Osa 10

Tuhottu saksalainen vaunu kuvattiin Sinimäessä vielä vuonna 1949.

Kuvateksti: Saksalainen panssarivaunu Sinimäessä sellaisena kuin se sieltä löytyi vielä 1949. Alue oli ollut suljettuna ja raivaamattomana sodan
päättymisestä alkaen. Valokuva: Sinimäkien taistelujen Vaivaran museo

8

21. kesäkuuta < 5 /2013 < Helsingin Reservin Sanomat

Baltic kisa Helsingissä
Kilpailussa ammuttiin TRG 42-tarkkuuskiväärillä.

Baltic Sea Shooting Cup-kilpailu
käynnistettiin virolaisen
Tallinna Malevin ja Helsingin
Seudun Reserviläispiiri ry:n
välillä vuonna 1997 Tallinnassa.
Kilpailuun osallistui aluksi vain
nämä kaksi joukkuetta.
Myöhemmin kilpailuun hyväksyt-

tiin mukaan joukkue Tukholman

eräästä Hemvärnetin pataljoonasta.
Jo tuolloin sovittiin, että kilpailun
järjestelyvastuu kiertäisi eri kaupunkien välillä. Myöhempinä vuosina
kilpailuun ovat liittyneet tanskalaisen Hjæmmeværnetin joukkue ja
liettualainen joukkue Panevezysistä.
Kilpailuun osallistuu nykyisin siis
kaikkiaan viisi joukkuetta. Ruotsin
edustaja on vaihtunut vuosien varrella johtuen muutoksista Ruotsin
vapaaehtoiskentässä. Nykyisin Ruot-

Ennen ammuntoja aseet koulutettiin turvallisuussyistä.

sia edustaa Skånen FBU:n joukkue.
Tänä vuonna kilpailu järjestettiin
Santahaminassa, jonka ampumaradat piiri sai käyttöönsä. Kilpailu
on ollut jo useita vuosia sovellettu
kilpailu, jossa ammutaan eri maissa
käytettävillä sotilasaseilla.
Ennen kilpailua perjantai-iltana
kilpailijoille esiteltiin aseet sekä
kerrattiin suomalaiset turvallisuusmääräykset. Esimerkiksi tanskalaiset
eivät omien määräystensä mukaan

saa ampua aseilla, joiden käyttöä
heille ei ole opetettu.
Kilpailun ampumarasteista
vastasivat Seppo Siimeslehto, Jari
Gerasimoff, Kari Savolainen ja Olli
Korkalainen. Tuloslaskennan hoiti
Hannu Ilonummi.
Kilpailussa ammuttiin yhteensä kuudella eri ampumapaikalla.
Sako:n puoliautomaatilla ammuttiin
kahdella eri ampumapaikalla. Ampumamatkana oli molemmissa 150

Kaikki ammunnat suoritettiin sirpaleliivit päällä ja kypärä päässä.

metriä. Toisella paikalla ammuttiin
peruskouluammunta 10 laukausta
makuulta. Ampuma-aika oli rajoitettu. Toisella paikalla ampujat ampuivat pienen kehyksen läpi 150 metrin
päässä oleviin tauluihin. Ammuntaan käytetty aika vaikutti tulokseen
osumien lisäksi.
TRG-tarkkuuskivääri-rastilla ammuttiin 300 metrin matkalla. Maaleja oli kolme, jotka kaatuivat osumista. Tällä ampumapaikalla myös aika
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ERIKOISMATKOJEN
ASIANTUNTIJA
ERIKOISMATKOJEN
ASIANTUNTIJA

JaPi-Matkat
JaPi-Matkat
Oy Oy
Sotahistorian
matkat 2013:
Sotahistorian
matkat 2013:

Karjalan 19.-21.4.,
Kannnas 19.-21.4.,
Karjalan Kannnas
23.-25.8. 23.-25.8.
alk. 299 € alk. 299 €
ja Taipaleenjoki
TalvisodanTalvisodan
Kannas jaKannas
Taipaleenjoki
3.-5.5. alk.3.-5.5.
325 € alk. 325 €
Tuntemattoman
sotilaan
sotatie
23.-26.5.
Tuntemattoman sotilaan sotatie 23.-26.5. alk. 425 € alk. 425 €
Viipurinlahden
saaret 1.-2.7.
Viipurinlahden
saaret 1.-2.7.
alk. 240 € alk. 240 €
Aunus – Maaselkä
Aunus – Maaselkä
10.-14.7. 10.-14.7.
alk. 520 € alk. 520 €
Uhtua
–
Kiestinki
Rukajärvi
26.-30.7.
Uhtua – Kiestinki - Rukajärvi 26.-30.7.
alk. 520 € alk. 520 €
Karjalan23.-25.8.
Kannas 23.-25.8.
Karjalan Kannas
alk. 299 € alk. 299 €
: kuljetus
Karhula,
majoitus
kahden hengen
Hinnat sis : Hinnat
kuljetussis
alk.
Karhula,alk.
majoitus
kahden
hengen
huoneessa,
puolihoito,
huoneessa, puolihoito,
oppaana
Kiukas
/ Martti Turtola
sotahistoriansotahistorian
oppaana Aimo
KiukasAimo
/ Martti
Turtola

Venäjänviisumit
vuoden viisumit
Venäjän vuoden

alk. 150 €alk. 150 €

www.japi-matkat.fi
www.japi-matkat.fi

Katso lisää Katso lisää
Puh 05 3559365
Puh 05 3559365
myynti@japi-matkat.fi
myynti@japi-matkat.fi

Kaivokatu 10
Kaivokatu 10
49400 Hamina
49400 Hamina

Simuilmo 95x125_Simu 28.3.2012 10.13 Sivu 1

Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori

Liettualaiset tutustuivat TRG-kivääriin Petri Juutilaisen johdolla.

1.		
		
		
		
		

Finland
Nyman Andrei
Potkonen Teemu
Hakanen Jere
Juutinen Ari

1036,36111
368,7381
345,7152
321,9078
----

2.		
		
		
		
		

Estonia
Abel Kalvi
Hindov Raul
Altmäe Argo
Purik Oliver

1021,06359
382,9441
329,0820
309,0374
----

3.		
		
		
		
		

Sweden
Palmkvist Magnus
Jönsson Fredrik
Sekrathok Gunnar
Hedstigen Lars

875,737984
329,5279
283,3603
262,8497
----

4.		
		
		
		
		

Denmark
Engelhart January
Schneekloth Mikkel
Pedersen Mads Christian
Pedersen Jens Tolver

752,892972
300,9993
279,1495
172,7441
----

5.		 Lithuania
		 Kiskis Vaidas
Kripaitis Zilvinas
		 Doleba Dainius
		 Ramoniene Tatjana

Lennä

ässien siivenjäljillä
ja koe omakohtaisesti
jatkosodan ilmataisteluiden
vauhti ja jännitys!
Messerschmitt -simulaattoriin myydään opastettuja elämyspaketteja,
jotka sisältävät lyhyen perehdytyksen ja lentoaikaa.
Puolen tunnin paketin hinta on 69 euroa ja tunnin paketin 99 euroa.
Elämyspaketteja myydään Ma-Pe klo 9-14 ja lennot suoritetaan
keskiviikkoisin klo 17-20 ja lauantaisin klo 12-17
Varaukset ja tiedustelut: simulaattorit@ilmailumuseo.fi
tai puhelimitse 044 754 2930

Tietotie 3, 01530 Vantaa, puh. (09) 8700 870 www.ilmailumuseo.fi

694,416667
242,8820
226,3952
225,1394
----

Itsepalvelu – Palvelupesula

Sija Pisteet

Nro Kilpailija

Yhdistys

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8
1
3
13
7
2
4
6
5
11
16
10
14
20
18
19
17
15
12
9

Estonia
Finland
Finland
Sweden
Estonia
Finland
Finland
Estonia
Estonia
Denmark
Sweden
Denmark
Sweden
Lithuania
Lithuania
Lithuania
Lithuania
Sweden
Denmark
Denmark

382,9441
368,7381
345,7152
329,5279
329,0820
321,9078
320,9575
309,0374
303,3818
300,9993
283,3603
279,1495
262,8497
242,8820
226,3952
225,1394
220,0130
215,5370
172,7441
140,2712

Kalvi Abel
Andrei Nyman
Teemu Potkonen
Magnus Palmkvist
Raul Hindov
Jere Hakanen
Ari Juutinen
Argo Altmäe
Oliver Purik
January Engelhart
Fredrik Jönsson
Mikkel Schneekloth
Gunnar Sekrathok
Vaidas Kiskis
Zilvinas Kripaitis
Dainius Doleba
Tatjana Ramoniene
Lars Hedstigen
Mads Christian Pedersen
Jens Tolver Pedersen

KOT I & PALVELT UT

vaikutti tulokseen.
Toimintaradalla ammuttiin
kolme rastia. Kahdella paikalla ammuttiin 9 mm:n Glock pistoolilla
ja yhdellä MP5-puoliautomaatilla.
Ammuntoja oli vaikeutettu sijoittamalla maalit sermien taakse, joihin
ampujien piti ampua pienten aukkojen läpi. Mp5-rastilla lisäksi ampujat
joutuivat liikkumaan, jotta maalit
löytyivät. Maalialueella oli lisäksi ns
no shoot-tauluja, joihin osumalla sai
miinuspisteitä.
Kaikkiaan ammunnan järjestäjät
olivat tehneet hienoa työtä. Kaikki
ampumapaikat olivat mielenkiintoisia ja turvallisia. Ammunnat
pystyttiin suorittamaan suunniteltua
aikataulua nopeammin, joten myös
joukkueiden johdot pääsivät kokeilemaan vanhoja suomalaisia sotilasaseita.
Kilpailujen palkintojenjakotilaisuus pidettiin Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa. Joukkuekilpailussa voiton vei helsinkiläisten
joukkue, jossa ampuivat Andrei
Nyman, Teemu Potkonen, Jere Hakanen sekä Ari Juutinen. Helsingin
piiri sai vuodeksi haltuunsa virolaisten lahjoittaman ”Lintupokaalin”.
Kiertopalkinto on kiertänyt vuodesta 2007. Helsingin piiri on voittanut
sen itselleen neljä kertaa. Tallinnan
Malevan joukkue oli toinen ja Skånen FBU:n joukkue kolmas. Henkilökohtaisessa kilpailussa voiton vei
Tallinnan Kalvi Abel. Andrei Nyman
oli toinen ja Teemu Potkonen kolmas.

Joukkuekilpailun lopputulokset

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100
Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
120

Kilpailu on
ollut jo useita
vuosia sovellettu
kilpailu, jossa
ammutaan eri
maissa käytettävillä sotilasaseilla.

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen
tankoa (etu 5 e )
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Tasavallan presidentin linnan kunniavartio kesällä 2012. Presidentin ollessa Kultarannassa tai matkoilla kunniavartio ei ole tehtävässään.

Helsingin päävartio 1945—1991
Teksti: Majuri Marko Maaluoto,
Helsingin varuskunnan komendantti

Osa 5

Sotilasruokaa ostokorteilla
Sotien jälkeen arestirangaistuksen suorittamispaikkoja Helsingin varuskunnassa tarkennettiin. Helsingissä ”mantereen” puolella olevien
joukko-osastojen arestilaiset tuotiin Helsingin
päävartioon, Suomenlinnan ja Santahaminan
joukko-osastojen arestilaiset suorittivat rangaistuksensa mainittujen paikkojen omissa
päävartioissa. Suomenlinnasta arestilainen
voitiin tuoda Helsingin päävartioon siinä tapauksessa, että heillä itsellään ei ollut riittävästi tilaa.
Kesäkuun 1945 varuskuntakäskyn mukaan
arestiin määrättyjen viran- ja toimenhaltijoiden piti ilmoittautumisen yhteydessä jättää Helsingin Komendantinvirastolle muut

ostokortit kuin yleis- ja vaatekortit. Näin
toimiessaan he saivat Helsingin päävartiossa
rangaistuksena aikana sotilasruokaa. Saman
varuskuntakäskyn mukaan arestiin tuotavilla
varusmiehillä piti olla lyhyeksi leikatut hiukset
ja vain lääkärin määräyksestä ne saivat olla
pidemmät. Ilman mainittua lääkärinmääräystä
pitkähiuksisia varusmiehiä ei saanut ottaa päävartioon.
Eri vartiotehtävien hoitajille oli koulutus- ja sotilasarvovaatimuksia, jonka johdosta
vartioidentarkastajien tuli olla majureita tai
everstiluutnantteja, Helsingin päävartion
vartiopäällikön kapteenin tai yliupseerin ja
vartioaliupseerin aliupseerin. Vaihdonjohtaja

oli miehistöön kuuluva sotilas. Lisäksi Helsingin varuskunnan järjestyspartioita saattoi
olla kolmenlaisia: upseeripartio, vääpelipartio
ja aliupseeripartio. Päävartion vartio-osaston
vartiopaikkoja ovat olleet aulavartio, arestikäytävä, Tasavallan presidentin linnan kunniavartio ja kanavavartio. Aikakaudesta riippuen
nämä kaikki mainitut ovat olleet käytössä tai
vain osa. Vielä vuoden 1948 lopulla päävartion
vartiotehtäviä jaettiin jonkin verran muillekin
varuskunnan joukoille kuin Helsingin Varuskuntapataljoonalle. Vuodesta 1949 alkaen vartiopalvelukseen osallistuivat lähes poikkeuksetta vain Helsingin Komennuskomppania ja
sen organisaatiomuutoksen jälkeen Helsingin
Varuskuntapataljoona, jonka nimi muuttui
1954 Vartiopataljoonaksi ja 1957 Kaartin Pataljoonaksi. Tällaisia edellä mainittuja poikkeuksia oli neljänä päivänä esimerkiksi 1960,
jolloin Uudenmaan Jääkäripataljoona ja Suo-

menlinnan Rannikkotykistörykmentti asettivat
vartiohenkilöstön.
Kaartin Pataljoonan kunniakomppania sai
1966 uuden edustusasun, jota käyttivät myös
Tasavallan presidentin linnan kunniavartiomiehet ja päävartion aulavartiomies. Tätä asua
tarvitsivat myös vartiopäälliköiksi ja vartioaliupseereiksi määrättävät sotilaat. Ennen vartiotehtävän aloittamista he kävivät kuittaamassa
nämä vaatteet Kaartin Pataljoonasta tai Komendantin toimistosta.

Arestia kovennettuna tai
palvelusvelvollisuudella –
erilaisia♥ rangaistusmuotoja
Rangaistusten suorittamisessa oli vielä ainakin 1960-luvulla erilaisia muotoja, kuten ”kovennettu” ja ”palvelusvelvollisuudella”. Ensin
mainittu tarkoitti sitä, että päivän ajaksi patja
ja petivaatteet luovutettiin pois, jonka jälkeen
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lahti.” Arestirangaistusta ei ole käytetty enää
yli kymmeneen vuoteen. Vertailun vuoksi esimerkiksi 1990-luvun lopulla seuraamussuosituksen mukaan 10 minuutin myöhästymisestä
olisi seurannut ylimääräistä palvelusta. Vastaavasti viikon pituinen arestirangaistus olisi
saattanut seurata esimerkiksi vartiorikoksesta.

Kahdeksan sekunnin
arestirangaistus

Tasavallan Presidentin Linnan talousrakennuksen sisäpiha kuvattuna syksyllä 2012. Kuvan vasemmassa
reunassa olisi kulkenut vuonna 1907 rakennettu ja vuosina 1998 - 1999 purettu muuri.

sellin seinään saranoitu sänky nostettiin pystyyn seinää vasten. Lepääminen oli mahdollista vain lattialla. Tavanomaisen rangaistuksen
suorittaja sai pitää patjan, mutta petivaatteet
luovutettiin vartio-osastolle päivän ajaksi.
Rangaistuksen suorittamista ”palvelusvelvollisuudella” sovellettiin ainakin upseereihin.
Tämä tarkoitti sitä, että virka-aikana oltiin
omalla työpaikalla ja illaksi sekä yöksi tultiin
Helsingin päävartioon. Tätä rangaistusmuotoa
käytettiin esimerkiksi juopumustapauksissa ja
vahingonkorvauksen vaihtoehtona. Osa rangaistusta saattoi olla myös palkan puolittaminen arestiajalta, lisäksi ruokailu päävartiossa
oli maksullista. Tavanomaista oli lisäksi se, että
upseerien sellien ovia ei lukittu vaan heidän
pysymiseen päävartiossa luotettiin. Suurimmalta osin tämä luotto pelasi, mutta tiettävästi on kuitenkin ollut ainakin yksi siinä määrin
hankala asiakas, että sellin ovi piti lukita joka
kerta kun hänet tuotiin rangaistusta suorittamaan.
Arestilaiset eivät saaneet tuoda Helsingin
päävartioon esimerkiksi tupakkaa tai jotain
muuta sopimatonta. Kaikki vartiopäälliköinä
toimineet upseerit eivät kuitenkaan noudattaneet tätä vartio-ohjeen kohtaa täsmällisesti.
Eräs upseeri saapui Pääesikunnasta kahden
viikon ajan Päävartioon suorittamaan rangaistustaan palvelusvelvollisuudella. Joka päivä
hänellä oli tullessaan mukana kaksi täyttä
termospulloa, jotka hän sitten joi tyhjäksi illan kuluessa ja sisältö oli muuta kuin teetä tai
kahvia.
Vuosina 1969 – 1970 Päävartio ja talousrakennus maalattiin nykyiseen sinertävän harmaaseen sävyyn, tätä ennen väri oli vaalean

Kesäkuun 1945
varuskuntakäskyn mukaan
arestiin määrättyjen
viran- ja toimenhaltijoiden
piti ilmoittautumisen
yhteydessä jättää
Helsingin Komendantinvirastolle muut ostokortit
kuin yleis- ja vaatekortit.

violetin punainen. Alkuperäinen pääväri oli
keltainen, jota on vielä nähtävissä eräissä piilossa olevissa rakenteissa. Rakennusten nurkat
ja koristeet ovat aina olleet valkoisia.
Arestilaisen ilmoitus vuonna 1950 oli seuraava: ”Herra kapteeni. Päävartion arestihuone
n:o 9, arestissa sotamies Mökkölä Helsingin
Varuskuntapataljoonan Vartiokomppaniasta,
sovittamassa seitsemän vuorokauden yksinkertaista arestirangaistusta. Sovitus alkoi
1.8.1950 kello 11.00 ja loppuu 8.8.1950 kello
11.00. Rangaistuksen syy: Iltalomalta myöhästyminen 10 minuuttia 27.7.1950. Rangaistuksen
määrännyt Helsingin Varuskuntapataljoonan
Vartiokomppanian päällikkö kapteeni Kutin-

Entiset upseerisellit remontoitiin ja sisustettiin toimistoiksi 1984, tältä näytti yksi selleistä
toimistokäytössä lokakuussa 2012. Kuukautta myöhemmin huone oli sisustettu Tasavallan
presidentin kanslian tarpeisiin.

Vartiopalvelukseen liittyen joukko-osastojen
komentajilla oli tarkastusoikeus oman joukkonsa vartio-osastoon niin Helsingin päävartiossa kuin muillakin varuskunnan vartiopaikoilla. Myös varuskunnan päivystävällä
lääkärillä ja sotilaspapilla oli oikeus käydä
päävartiossa tehtäviinsä liittyen. Lisäksi tietyt
valtion viranomaiset saivat tarkastaa vartion,
yksi tällainen oli puolustusministeriön sosiaalitarkastaja ja yksi tällainen tarkastuskäynti
päävartiossa on ollut 1960-luvulla. Käynnillään sosiaalitarkastaja puuttui sellien turvarakenteiden ”epäinhimillisyyteen” arestilaisten
näkökulmasta ja käski poistamaan kalterit.
Lyhyen aikaa ne olivatkin pois ikkunoista,
mutta vastaavien tai parempien ratkaisuiden
puuttuessa kalterit laitettiin takaisin kaikessa
hiljaisuudessa.
Kalterien vielä puuttuessa sellien ikkunoista
eräs sotilas tuotiin Helsingin päävartioon suorittamaan arestirangaistusta ja suljettiin selliin.
Vartiomiehet laittoivat oven kiinni ja lukitsivat
salvan, kun samalla sellistä kuului rikkoutuvan
ikkunan kilahdus. Ovi avattiin välittömästi ja
tuolloin vain arestilaisen kantapäät näkyivät
niiden vilahtaessa ikkunasta ulos. Vartiomiesten arvion mukaan arestilainen ehti olla
sellissään vain kahdeksan sekuntia. Tämän
lyhyempää aikaa ei tiettävästi kukaan ole Päävartion sellissä arestilaisena tai kiinniotettuna
viettänyt.
Tasavallan presidentin linnan talousrakennuksessa ei tapahtunut sotienjälkeisenä aikana
erityisiä toiminnallisia muutoksia. Asukkaiden
ja työntekijöiden viihtyvyyttä sen sijaan lisäsi
oleellisesti saunan valmistuminen vuonna
1972.
Päävartion upseerisellit rakennuksen
Mariankadun puoleisessa päässä muutettiin
pikkuhiljaa sotilashenkilökunnan arestihuoneiksi tultaessa 1970-luvun lopulle. Vuonna
1984 niiden käyttö mainitussa tarkoituksessa
loppui kokonaan, kun sellit muutettiin toimistoiksi ja Helsingin komendantintoimisto
muutti sinne vuoden 1985 alussa. Tätä varten
sisäpihalle tehtiin uusi sisäänkäynti. Tämä osa
Päävartiota tunnetaan edelleenkin komendantin toimistona ja sisäpiha komendantin pihana.
Komendantintoimisto sijaitsi kahta reilun
vuoden pituista jaksoa 1991 – 1992 ja 1998 –
1999 lukuun ottamatta vuoteen 2003 asti päävartiossa. Ennen kuin Komendantintoimisto
aloitti toimintansa Päävartiossa, se oli sijainnut
useissa eri paikoissa kuten Kaartin kasarmilla, Taivallahden kasarmilla, Merikasarmilla
ja Mariankadullakin kahdessa eri paikassa.
Helsingin varuskunnan komendantilla samoin
kuin varuskunnan päälliköllä on edelleen toi-

Päävartion aluavartiomies vartioturkissaan
2012.

misto päävartiossa.
Talvisin sään mukaiseen lämpimään pukeutumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota
kaikkina vuosikymmeninä. Tämän ansiosta
Helsingin päävartion vartiomiehillä on ollut käytössään tavanomaista lämpimämpiä
sormikkaita tai rukkasia ja turkisliivit tai
vartioturkit. Nykyäänkin kylmimpänä vuodenaikana Tasavallan presidentin linnan kunniavartiomiehet ja päävartion aulavartiomies
käyttävät vartioturkkia, rukkasia, korvaläppiä
ja tarvittaessa talvikumisaappaita. Varsinkin
1980-luvun lopulla kadetit toimivat usein vartiopäälliköinä. Siitä huolimatta päävartio, vartiotehtävät ja vartiopalvelus ylipäätään ei ollut
kovin tuttua. Tästä yhtenä esimerkkinä käy
se, että eräälle vartiopäällikkönä toimineelle
merikadetille oli suuri ihmetyksen aihe miksi
aulavartiomiehen piti käyttää vartioturkkia,
koska aulassahan on lämmintä. Hän ei tiennyt
vartiovuoroa aloittaessaan, että aulalla tarkoitetaan Helsingin päävartion edessä olevaa
kivitolppien ja kettingin rajaamaa aluetta eikä
sisällä olevaa eteisaulaa.
Artikkeli perustuu majuri Marko Maaluodon
Helsingin päävartion, Helsingin varuskunnan
ja Kaartin Pataljoonan historiaa käsitteleviin
tutkimustöihin. Artikkeli on kuusiosainen,
ensimmäinen osa käsitti vuosia 1757 – 1840,
toinen osa vuosia 1840 – 1918, kolmas osa
vuosia 1918 – 1945 ja tämä neljäs osa vartioparaatin historiaa. Sarjan viides osa käsittelee vuosia 1945 – 1991 ja sarjan päättävä
kuudes osa vuosia 1991 – 2013. Artikkelissa
on käytetty monipuolisesti arkisto- ja kirjallisuuslähteitä.

Arestihuoneen metallisänky vuodelta 1876 käännettynä seinää vasten, kuten sen tuli olla päivisin kovennettua rangaistusta suoritettaessa. Vastaavat sängyt olivat jokaisessa arestihuoneessa vielä ainakin
1960-luvulla ja tämän jälkeen ne korvattiin perinteisillä sotilassängyillä. Vanhat sängyt on varastoitu
päävartioon ja kaksi on luovutettu Hämeenlinnaan vankilamuseoon.
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Laura Tiilikainen ja Lotta Mertsalmi kapteeneiksi,
Sakari Väliahteelle ritarimerkki

Eversti Markku Arola

Kapteeni Seppo Simola

Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä
ylennettiin majuriksi Uudenmaan
Reservipiirien toiminnanjohtaja Jussi
Karhila. Komentajakapteeniksi ylennettiin Sinisen Reservin puheenjohtaja
Robin Elfving. Kapteeneiksi ylennettiin
mm. Kanta-Helsingin Reserviupseerien
Markus Luoma, Matti Kariniemi ja Jorma
Kainulainen, Pioneeriosaston Klaus
Koivu ja Pekka Suorsa, Munkkivuoren
Reserviupseerien Seppo Simola ja
Tapiolan Reserviupseerien Laura Tiilikainen. Naisten Valmiusliiton pääsihteeri
Lotta Mertsalmi ylennettiin niinikään
kapteeniksi. Yliluutnanteiksi ylennettiin
mm. Kenttätykistökerhon puheenjohtaja

Tasavallan presidentti on ylentänyt
seuraavat Helsingin Aluetoimiston
reservin upseerit 4.6.2013

MAJURI
Aalto-Setälä Pauli Juhani (Helsinki),
Heikkinen Juha Lauri (Helsinki), Kunelius Ari Juhani (Helsinki), Telakivi
Heikki Martti (Helsinki), Vaari Jukka
Matti (Espoo), Valkamo Juha Olavi
(Helsinki), Zitting Yrjö Antti (Kauniainen)

KOMENTAJAKAPTEENI
Elfving Robin Gustaf Henrik (Helsinki)

KAPTEENI
Ahtiainen Ilkka Antero (Helsinki), Hamro-Drotz Markus Richard
(Kauniainen), Harju Aki Perttu Ilari, Hussi Sami Esko Ilari (Espoo),
Isotalo Risto Johannes (Espoo), Johansson Nils Johan Mikael (Kauniainen), Kainulainen Jorma Juha Matti
(Helsinki), Keinänen Markku Tapio
(Espoo), Koivu Klaus Asko Yrjänä
(Helsinki), Kyläkoski Jukka-Pekka
(Helsinki), Lehtonen Yrjö Jaakko
(Espoo), Luoma Markus Mikael
(Espoo), Mertano Eero Ilmari (Helsinki), Mäntylä Juha Eerik (Espoo),
Rikala Mikko Matias (Helsinki), Sahi
Markku Sakari (Espoo), Sandberg

Helsingin Reserviupseeripiirin palkitut.

Janne Hänninen ja Pioneeriosaston
urheilu-upseeri Toni Teittinen.
Helsingin Reserviupseeripiirin 4.6.2013
ansiomitalein palkitut. Suomen Leijonan
ritarikunnan 1. luokan ritarimerkki:
Luutnantti Pekka Appelqvist (KHRU).
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan
ritarimerkki: Majuri Saku Väliahde
(KHRU). Suomen Leijonan ritarikunnan
ritarimerkki: Kapteeni Tomi Alajoki
(TARU) ja kapteeni Ville Maijanen (TARU).
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen
ansiomitali soljen kera: Kapteeni Jyrki
Ratia (TÖÖLÖ), komentajakapteeni Juha
Tenhunen (HRMU), majuri Urho Ilmonen
(SISSIK) ja majuri Tapio Jaakkola (SISSIK).

Jorma Väinö (Helsinki), Simola Seppo Juhani (Helsinki), Suorsa Pekka
Ilmari (Vantaa), Taipalus Tapio Pietari (Helsinki), Tiilikainen Laura Inkeri (Espoo), Tommola Pekka Sakari
(Espoo), Turunen Kimmo Uolevi
Varmanpoika (Espoo), Vuorenmaa
Timo Tapio (Espoo)

YLILUUTNANTTI
Ehramaa Turkka Johannes (Helsinki), Elsinen Santtu Jarkko Juhani
(Helsinki), Haapaniemi Pietari Tapio Henrik (Espoo), Hasenson Joran (Helsinki), Haukkovaara Tuomo
Antero (Helsinki), Hänninen Janne
Johannes (Helsinki), Innanen Mikko Petteri (Espoo), Jouppila Markku
Mikael (Helsinki), Jussila Tatu Juhana (Espoo), Juvonen Sampo Juhani (Helsinki), Järvinen Petri Ville
(Vantaa), Kauniskangas Kari Tuomo
Olavi (Espoo), Kesälä Kalle Petteri
(Vantaa), Kielenniva Jani Kristian
(Vantaa), Kirjanen Teemu Antero
(Helsinki), Koivuniemi Henry Kalervo (Espoo), Kosunen Tomi Juhani
(Helsinki), Kyllönen Timo Kalervo
(Vantaa), Lahdenperä Harri Tapio
(Espoo), Laine Pasi Kalevi (Espoo),
Laitinen Arttu Ilmari (Helsinki),
Lakkala Janne Marko Anselmi (Espoo), Lammi Olli-Pekka (Helsinki),
Maksimainen Risto Juhani (Vantaa),

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen
ansiomitali: Luutnantti Matti Passi
(TIRUK), kapteeni Jyri Vilamo (KT-KERHO)
ja kapteeni Risto Jouttimäki (KHRU).
Maanpuolustuskiltojen Liittoa
pitkään johtaneelle Erkko Kajanderille
myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun
komentajamerkki. Maanpuolustuksen
Tuen aiemmalle asiamiehelle Markku
Arolalle myönnettiin Suomen Leijonan
ritarikunnan komentajamerkki. Sama
kunniamerkki myönnettiin Kaartin
Jääkärirykmentin komentajalle eversti
Pekka Saariaholle. Reserviläisliiton
entiselle puheenjohtajalle Markku
Pakkaselle myönnettiin Suomen Leijonan

Montin Mikko Christian (Espoo),
Nurmi Mikko Juhani (Helsinki), Pölönen Jouko Markku Kalevi (Vantaa), Rontu Markku Henrik (Espoo),
Saalismaa Juha Tapani (Helsinki),
Samaletdin Emin (Espoo), Sarikkola Matti Kalevi (Espoo), Savolainen
Antti Janne Mikael (Helsinki), Sipiläinen Ari Juhani (Helsinki), Sironen Vesa Yrjö Peter (Helsinki),
Spolander Mikko Eerikki (Helsinki),
Suihkonen Juha Pekka (Espoo), Tuominen Tomi Petri (Vantaa), Vesaoja
Lauri Juhani (Helsinki), Vuori Jari
Antero (Helsinki), Väisänen Viljo
Pekka Tapio (Vantaa), Wiiala Eero
Ilmari (Helsinki),

LUUTNANTTI
Aaltonen Jussi Antti-Paavali (Helsinki), Alstola Tero Esko (Ulkomaat),
Bouix Jérôme Michel (Espoo), Henttonen Antti Johannes (Vantaa),
Hollmén Jyrki Olavi (Espoo), Hovi
Teemu Jalmari (Helsinki), Huuhilo
Robert Juhani (Helsinki), Huuhtanen Topi Tapani (Helsinki), Häkkinen Johannes Heikki (Helsinki),
Hänninen Juha Petteri (Helsinki),
Ikonen Jyrki Antero (Espoo), Ilonen
Petri Johannes (Vantaa), Jäntti Henri Olavi (Helsinki), Kalasniemi Jani
Petri (Espoo), Kallio Tero Johannes
(Espoo), Kallioniemi Juha Erkki (Es-

I luokan ritarimerkki. Reserviläisliiton
järjestöpäällikölle Suvi Tuomaselle
myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun
ansioristi. Puolustusvoimain komentaja
on myöntänyt seuraaville sotilasansiomitalin: Juha Hakola, Reima Mäkeläinen,
Sirkku Rantakari, Jouko Sillanpää, Timo
Sysilampi. Lisäksi sotilasansiomitali
myönnettiin RUL:n toiminnanjohtajalle
Janne Kososelle ja Reserviläisliiton
toiminnanjohtajalle Olli Nybergille.
Saman huomionosoituksen saivat Helsingin Varuskunnan komendantti majuri
Marko Maaluoto sekä Etelä-Suomen
Maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Mauri
Väänänen.

poo), Karlsson Claus Robert Wilhelm (Helsinki), Karrakoski Markus Christian (Helsinki), Karvonen
Christoffer Juhani (Helsinki), Kemppainen Simo Joonas (Helsinki), Kokkonen Juha-Matti Johannes (Helsinki), Krooks Anssi Juhani (Helsinki),
Kuusanmäki Erkki Kalevi (Helsinki), Laitinen Petri Juhani (Helsinki),
Lankinen Lauri Antero (Helsinki),
Lehto Juuso Veikko (Helsinki), Lindberg Björn Gustaf Roger (Helsinki),
Luostarinen Alpo Juha Aleksi
(Helsinki), Matilainen Janne Jari
Jalmari (Helsinki), Mustonen Mika
Petteri (Helsinki), Mäkitalo Jukka
Vilho (Espoo), Määttä Henrik Tapani (Espoo), Nikkilä Kari Ilmari (Helsinki), Nousiainen Henri Matti Einari (Kerava), Pahlsten Juuso Martti
(Espoo), Pajuharju Tapio Olavi (Espoo), Palovaara Jenna Terhi Tuulia
(Helsinki), Pesola Tapio Mikael (Espoo), Puolakka Masi Matti Johannes
(Helsinki), Rautiainen Miikka-Pekka
Olavi (Helsinki), Renkonen Risto
Lauri Olavi (Espoo), Renlund Robin
Oliver (Helsinki), Saarinen Erkka
Pentti Hermanni (Helsinki), Scheinin Elias Theodor (Helsinki), Silvasti
Henrik Johannes (Espoo), Snickeri
Henri Mikael (Espoo), Suomela Juha
Pekka (Helsinki), Toivanen Antti
Santeri (Helsinki), Tossavainen Kari

Pekka (Espoo), Turpeinen Antti
Aleksi (Helsinki), Vartiainen Joonas
Jukka Kalervo (Helsinki), Vehosmaa
Antti Veikko Sakari (Helsinki), Vehviläinen Mika Pekka, Vitzthum von
Eckstädt Carl Christoph Eric (Helsinki), Väänänen Ilkka Ilmari (Helsinki), von Walzel Nicolas Stephan
Camillo (Ulkomaat), Äyräväinen
Ilkka Juhani (Helsinki)

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Franssila Rauli Mikael (Helsinki),

Kapteeni Markus Luoma
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Juha Hakola sotilasmestariksi,
Ari Pesonen ja Kristian Hamström vääpeleiksi

Kapteeni Laura Tiilikainen

Sotilasmestari Juha Hakola

Kapteeni Jorma Kainulainen

Ylikersantti Kim Lehto

Kersantti Kaarlo Saukonpää

Majuri Marko Maaluoto

Sotilasansiomitalilla palkitut Janne Kosonen ja Olli Nyberg.

Yliselä Ari Pekka (Espoo)

nen Matti (Espoo), Norrby Aki Viljami (Helsinki), Norros Heikki Otto
(Espoo), Oikarinen Anssi Simeon
(Helsinki), Oinasneva Henrikki Jouni Kalevi (Helsinki), Peltonen Janne
Albert (Helsinki), Penkkala Matti
Tapio (Espoo),
Pitkälä Aulis Tapio (Vantaa), Pullinen Ville-Pekka Aleksei (Helsinki),
Purhonen Mikko Päiviö (Espoo),
Rautio Timo Aki Samuli (Espoo),
Ristonen Tarmo Elias (Helsinki),
Rossi Tuomas Petteri (Espoo),
Rytkönen Mikko Juhani (Espoo),
Sarpola Sami Juhani (Helsinki), Saukonpää Kaarlo Henrik Mikonpoika
(Helsinki), Seppälä Hannu Kaarlo
(Helsinki), Sopanen Taneli Matias
(Helsinki), Talvitie Veijo Henrikki
(Espoo), Tamminen Bob Mikael
(Helsinki), Tervamäki Tuomas Henrik Nikodemus (Espoo), Turkkila
Jussi Matias (Helsinki), Turunen
Juha-Pekka (Helsinki), Ylinen Aari
Johannes (Espoo)

Helsingin Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali
Pertti Laatikainen ylensi sotilasmestariksi Sissiosaston
Juha Hakolan. Vääpelin sotilasarvon sai Helsingfors
Svenska Reservunderofficeraren Kristian Hamström.
Samoin vääpeliksi ylennettiin Helsingin Reserviläisten
Ari Pesonen. Kersantiksi ylennettiin Kaarlo Saukonpää
(Svenska Reservunderofficerare). Alikersantiksi ylennettiin
Merireserviläisten Matias Kaivos.

Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat Helsingin Aluetoimiston reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 4.6.2013

SOTILASMESTARI
Hakola Juha Tapio (Helsinki)

YLIVÄÄPELI
Helismaa Ilpo Olavi (Helsinki) ,
Kapp Henri Mikael (Helsinki), Posti
Jorma Ari Kaleva (Espoo), Savolainen Sami Juhani (Espoo), Tarsala
Jan-Juhani (Helsinki)

VÄÄPELI
Alatalo Juha Mikael (Espoo), Hamström Hans Karl Kristian (Helsinki), Juvonen Ismo Ilmari (Helsinki),
Kansa Tuukka Taneli (Helsinki),
Lehtonen Jouni Kristian (Helsinki),
Pikkarainen Kalle Antero (Espoo),
Salmimies Okko Pekka (Espoo), Sillanpää Markku Juhani (Helsinki), Sinervä Martti Samuli (Espoo), Tynjä
Mika Marko Juhani (Helsinki)

PURSIMIES
Tulimaa Mika Heikki Kristian (Espoo)

YLIKERSANTTI
Aarnikunnas Johannes Sakari (Helsinki), Ahopelto Lauri Aleksi (Helsinki), Artjoki Risto Antti (Kauniainen), Broas Petri Mikael (Espoo),
Bünger Kim Rasmus (Helsinki),
Elonheimo Mikko Joakim (Helsinki), Forss Ville Olavi (Espoo), Hakala
Esko Tapio (Vantaa), Hatakka Ilari
Johannes (Helsinki), Hietajärvi Lauri
Ville Oskari (Helsinki), Holopainen

Juha Antti (Vantaa), Honkanen Simo
Tapani (Vantaa), Hurmeranta Jyrki
Olavi (Helsinki), Hyle Mikko Pekka (Espoo), Hämäläinen Olli Pekka
(Helsinki), Hänninen Aleksi Johannes (Helsinki), Inkeri Markus Juhani
(Helsinki), Johansson Tuomas Sakari
(Helsinki), Jokela Mika Petri (Helsinki), Järvimäki Saija Anne Helena
(Helsinki), Karjalainen Juha Kalevi
(Espoo), Karttunen Mika Lauri Olavi (Vantaa), Kilpi Christian Henrik
(Helsinki), Konola Kai Olavi (Espoo), Konu Juho Antero (Vantaa),
Koskinen Mikko Juhani (Helsinki),
Kuula Matti Johannes (Helsinki),
Lagerblom Niklas Lasse (Espoo),
Latva-Aho Markus Mikael (Vantaa),
Lehto Kim Nicolas (Helsinki), Mussalo Petteri (Espoo), Mäkelä Ilkka
Antero (Helsinki), Mäkäräinen Jari
Kalevi (Helsinki), Niiranen Valtteri Petri Tapani (Helsinki), Nuolioja
Mikkopekka (Helsinki), Ojala Harri
Samuli (Vantaa), Ojanen Paavo Juhani (Helsinki), Pankkonen Antti
Juhani (Vantaa), Pekkola Tuomas
Samuli (Helsinki), Puistosalo Pekka
Juhani (Espoo), Sandström Daniel
Johannes (Espoo), Savolainen VilleVeikko Johannes (Vantaa), Sihvonen
Juha Antti (Helsinki), Siirilä Joakim
Elias (Helsinki), Sikiö Timo Pekka
Tuomas (Helsinki), Sillanpää Antti Kullervo (Espoo), Suvanto Jorma
Kalervo (Vantaa), Sylvänne Kalevi
Eino Juhani (Helsinki), Turkki KariPekka Mikael (Helsinki), Vepsä Jussi
Pekka (Helsinki), Virtanen Aki Pekka (Helsinki), Virtanen Jussi Kalevi
(Espoo), Värmälä Matti Jussi-Pekka
(Espoo), Väätäinen Jaakko Olli (Espoo), Wiljanen Mika Kalevi (Espoo),

KERSANTTI
Ahlroth Lauri Ilmari (Ulkomaat),
Ahola Tapio Kullervo (Helsinki),
Ahvenainen Markus Aleksi (Helsinki), Airamo Niko Petteri (Helsinki),
Alkio Kimmo Tapio (Espoo), Aro
Henri Kalevi (Helsinki), Asikainen
Topi Juhani (Helsinki), Eklund Jari
Pekka (Helsinki), Finnholm Johnny
Alexander (Helsinki), Hed Mikael
Kristian (Espoo), Hietikko Juha
Matti (Espoo), Hintikka Perttu Tapani (Helsinki), Hirvonen Henri
Aleksi (Helsinki), Hirvonen Juho
Pekka (Helsinki), Hossi Timo Pekka
(Helsinki), Hurskainen Paavo Tapio
(Espoo), Kajula Jaakko-Joonas Olavi
(Helsinki), Karhinen Emppu Heikki Einari (Helsinki), Kauniskangas
Kari Seppo (Helsinki), Kivikangas
Tero Petteri (Vantaa), Koivisto Sebastian Sakari (Espoo), Kokkonen
Tomi Einari (Helsinki), Korhonen
Janne Markus Antero (Helsinki),
Korkeaoja Lauri Sakarias (Helsinki),
Kouhia Mikko Ilmari (Espoo), Kullberg Otto Oskar (Helsinki), Kumpulainen Pekka Tapani, Lahdensuo
Lauri Aapo (Helsinki), Leino Viljami
Juhani (Helsinki), Liukkonen Aku
Samuli (Helsinki), Lummukka Timo
Juhani (Helsinki), Mantere Eero Tapani, Martin Karri Tapani (Vantaa),
Mattsson Kai Mikael (Espoo), Mustonen Heikki Tuomas (Helsinki),
Mustonen Jussi Matias (Helsinki),
Mäkijärvi Markku Antero (Espoo),
Mäntymaa Petteri (Helsinki), Nieminen Antti Tapani (Espoo), Niskala Timo Tapio (Helsinki), Niskanen
Juho Heikki Aleksi (Espoo), Nojo-

ALIKERSANTTI
Aspara Jaakko Tapio (Helsinki),
Haapala Janne Joonas (Helsinki),
Hakkarainen Mika Pekka Olavi
(Helsinki), Halttunen Juha Kalle
Artturi (Helsinki), Hassi Janne Hermanni (Espoo), Helminen Ville Petteri (Helsinki), Holma Janne Kyösti
(Espoo), Häkkinen Vesa Pekka (Helsinki), Hämäläinen Keijo Johannes
(Vantaa), Ihanus Jukka Mikael (Helsinki), Jantunen Kai Jyrki Juhani
(Helsinki), Jarva Teemu Johannes
(Vantaa), Kaivos Kari Matias (Espoo), Kirjavainen Johannes Timo
Tapani (Helsinki), Korhonen Jarno
Christian Michael (Espoo), Korho-

nen Joonas Juhani (Espoo), Lankinen Erkki Tapani (Vantaa), Laru
Timo Tapani (Helsinki), Latva Tero
Tapani (Helsinki), Lehtipuu Otto
Kimmo Johannes (Helsinki), Lepistö Atte Ilari (Helsinki), Martikainen
Jari Petteri (Espoo), Merikallio Jussi Antti Tapio (Espoo), Männikkö
Kari Juhani (Vantaa), Ovaska Juhani
Oskari (Vantaa), Rask Tomi Allan
(Vantaa), Rihu Jyrki Olavi (Vantaa),
Sjöberg Anders Erik Joakim (Espoo), Snellman Aki Arvo Johannes
(Helsinki), Tamminen Ilkka Juhani
(Helsinki), Tollander Sven Erik Emil
(Helsinki), Toropainen Timo Aaro
Henrik (Helsinki), Tuominen Leo
Olavi (Espoo), Turunen Mikko Matias (Vantaa)

KORPRAALI
Holmén Markku Teemu Juhani
(Helsinki), Johansson Juha Mikael (Espoo), Juntunen Jani Johannes
(Helsinki), Karjalainen Reijo Tapani
(Espoo), Kauto Jukka Tapio (Espoo),
Kondo Ken Jack (Helsinki), Kärnä
Anssi Kalevi (Vantaa), Liukko Arno
Petri (Helsinki), Niemi Esa Juhani (Espoo), Pietiläinen Jari Hannu
(Helsinki), Pulkkinen Karoliina Ilona (Helsinki), Salmi Jouni Tapani
(Espoo), Taponen Tuomo Kalevi
(Espoo), Viitala Kari Esa Petteri (Espoo), Ylinen Mika Paavo Johannes
(Helsinki)

YLIMATRUUSI
Makunen Pete Tomas (Helsinki),
Saatsi Kari Tapio (Helsinki)
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Vuositalkoot saksalaisella
sotilashautausmaalla

Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Teksti: Kari Vainio
Kuvat: Mike Stezka

Syyria

Perinteiset vuositalkoot toteutettiin tänä

Arabikevät on jatkunut pitkälti yli kaksi vuotta. Sisällissota Syyriassakin on jo ollut käynnissä kaksi ja puoli vuotta. Sodan osapuolten toimet
viime aikoina ja maailmalle levinneet uutiset hermokaasun käytöstä taisteluissa on pakottamassa ulkopuolisetkin ottamaan kantaa Syyrian tilanteeseen. Sota on selkeästi kansainvälistymässä.
Kaksikymmentä vuotta sitten keskellä Eurooppaa eli Jugoslaviassa käytiin sisällissota. Sodan osapuolilla oli tukijansa ja tilanteen rauhoittaminen onnistui vasta Yhdysvaltojen ja Naton toimilla. Eurooppa ja Euroopan unioni olivat Jugoslavian kriisissä voimattomia.
Syyria ei ole Euroopassa vaan on yksi Lähi-idän

Sodan
osapuolten
toimet viime aikoina ja
maailmalle levinneet
uutiset hermokaasun
käytöstä taisteluissa
on pakottamassa
ulkopuolisetkin ottamaan kantaa Syyrian
tilanteeseen.

valtioista. Todellista rauhaa
ei siellä ole ollut vuosikymmeniin. Arabimaailma on
Syyrian tilanteessa samassa
asemassa kuin Eurooppa ja
EU olivat Jugoslavian kriisissä. Tilanteen rauhoittamiseksi tarvitaan yhteisymmärrystä ja se näyttää puuttuvan. Pahalta näyttää.
Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen
vieraileva tutkija Alan Salehzadeh on laatinut netistäkin löytyvän tutkimuksen
"Syyrian sisällissota: syitä
ja taustatekijöitä". Se löytyy
osoitteesta: tinyurl.com/
syyria.
Tutkija ei työllään ole
ratkaisemassa kriisiä, mutta
selvittää perusteellisesti
sisällissodan syitä ja taustoja. Suomessa me hahmotamme kohtuullisesti
Lähi-idän alueen ja samalla myös Israelin, Libanonin, Syyrian, Jordanian,
Egyptin jne. Vaikeata suomalaisen on kuitenkin ymmärtää sitä, että Syyriassa kuten muuallakin on erilaisia uskonnollisia ja etnisiä ryhmiä. Sieltä
löytyvät Syyrian sisällissodan syyt ja taustatekijät.
Tutkija Salahzadeh kirjoittaa, että oletus Arabikevään vaikutuksista
Syyriaan olisi ollut saman tapainen kuin se oli Tunisiassa ja Egyptissä.
Vallan odotettiin vaihtuvan kohtuullisen rauhanomaisella tavalla. Toisin
on käynyt. Sodan uhrien lukumääräksi eri lähteet mainitsevat 80 000 120 000. Useita satojatuhansia on lisäksi lähtenyt maanpakoon.

Syyrian presidentillä Bashar al-Assadilla on kotimaisten tukijoittensa
lisäksi Venäjän ja Kiinan sekä Iranin tuki. Euroopan unionin kiistellessä
Syyrian asevientikiellosta ilmoitti Venäjä toimittavansa Syyrialle ilmatorjuntaohjuksia. Asekaupoissa on kyse tietenkin rahasta, mutta samalla
saadaan tuotetuille ja myydyille aseille myös hankittua käyttökokemuksia.
Tämäkin näkökulma on tunnustettava, kun uutisissa kerrotaan uusista
asekaupoista ja aseiden viennistä jollekin kriisialueelle.
Hermokaasun käytöstä syytetään sekä Syyrian hallitusta että kapinallisjoukkoja. Asioiden todellisuutta on vaikeata määrittää. Tarvittaisiin
ulkopuolisia puolueettomia tarkkailijoita. Jos sodan osapuolten välillä
päästäisiin yhteisymmärrykseen ja sopimukseen kansainvälisen tarkkailijaorganisaation lähettämisestä Syyriaan saatettaisiin sinne lähettää suomalaisiakin asiantuntijoita.
Yhdysvaltojen rooli on ollut maailman kriiseissä merkittävä. Lähiidässä USA on ollut mukana lähinnä liittolaisensa Israelin tukena ja varmistamassa omia öljynsaantimahdollisuuksiaan. Saattaa olla, että presidentti Obama ei ole vielä valmis merkittävämpään rooliin Syyrian asiassa.
Ranskan reaktiot hermokaasu-uutisista olivat kovasti sen mukaisia,
että Syyrian tapahtumiin on puututtava. Pian nähdään onko Ranskalla,
Iso-Britannialla ja EU:lla yhteinen Syyria-politiikka.

vuonna hyvässä talkoosäässä keskiviikkoiltana
29. päivä toukokuuta noin 15 hengen joukolla,
koostuen naisista, miehistä ja koululaisista.
Lisähaasteen tämän vuoden talkoisiin toi
kesäkuun alkupuolen sotilashautausmaan 50v
juhlallisuudet ja seppeleenlasku. Koska hautakiviä on jo vuodesta 2009 aikana pesty määrävälein alkaa niiden kunto pikkuhiljaa pysyä
kohtuullisena, ts. juuriharjapesu mäntysuovan
kera helpottuu ja nopeutuu kun sammaleiden
ja epäpuhtauksien pinttyminen ja juurtuminen eivät ole pitkäaikaiset.
Lisäksi pestiin suuri monumentti ja kivipenkit, roskat ja irto-oksat vietiin siirtolavalle.

Kivimuurista irronneita kiviä ladottiin myös
takaisin. Toissa talven myrskyn kaatamien
puiden aiheuttamat muurin sortumat oli jo
aiemmin korjattu, mutta vähäisiä vahinkoja
syntynee joka talvi kun vesi ja räntä jäätyy irtokivien välissä.
Vuositalkoiden perinteisiin kuuluvat myös
huoltopalvelut kuten Honkanummen hautausmaan järjestämät haravat, kottikärryt, jätelava ja pesuvesisäiliö logistiikkapalveluineen,
ja Saksan puolustusasiamiehen toimiston
(Helsinki) järjestämät taukovirvokkeet ja tänä
vuonna lisäksi rva Karin Stezkan valmistamat
pikkusuolaiset.
Vantaan Reserviläiset ry kiittää em. huollosta vastanneita tahoja, jäseniään ja tukijoita
aktiivisesta osallistumisesta hyvässä asiassa.

Talkoissa puhdistettiin hautakivistä sammalta.

Suunnitelkaa ja tilatkaa oma vyönsolki
arkeen ja juhlaan.
• Reserviläiset
• Tulli
• Rajavartiolaitos
• Pelastuslaitos/VPK
• Seurat
• Clubit
• Yhdistykset
• ym.

Pahin skenaario asioiden kehittymisestä on se, että Syyrian sisällisso-

ta jatkuu ja uhreja sekä pakolaisia tulee edelleen lisää. Erilaiset liittolaissuhteet voisivat estää sodan jatkumisen, mutta toisaalta ne samat suhteet
saattavat myös antaa tukensa sodan jatkumiselle.
Israelin ja Iranin reaktioita odotetaan. Nyt ne ovat olleet suurelta osin
salaisia, mutta suuremmankin konfliktin ainekset ovat olemassa.

Yhteydenotot ja lisätiedot sähköpostilla:
Myynti@mlworks.fi
GSM: 044-3777255
www.mlworks.fi
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Saksalaisten seppeleen seppeleen laskivat Volker Hannemann ja ye-everstiluutnantti Axel Pfaffenroth.

Saksalaisen sotilashautausmaan
50-vuotistapahtuma Vantaalla Honkanummen
Tienviittoja vaihtamassa Kari Vainio ja Sampsa Olkinuora.

Teksti: Kari Vainio
Kuvat: Esa Matinheikki ja Riitta Vainio

Vantaan reserviläiset ry asetti ta-

pahtumaan kunniavartion, jonka
muodostivat Niko Niemistö ja Petri
Minkkinen.
Saksalaisten seppeleen laskivat
Volk sbund
Deutsche
Kriegsgräberfürsorge’n Vice president Professor Volker Hannemann,
sotilasasiamies ye-evl Axel Pfaffenroth ja sotilasmestari Mike Stezka.
Puolustusvoimien seppeleen laski
Helsingin varuskunnan komendantti
majuri Marko Maaluoto.
Vantaan Reserviläiset ry:n seppeleen laskivat puheenjohtaja Sampsa
Olkinuora ja kerhomestari Kari Vainio.
Vo l k s b u n d
Deutsche
Kriegsgräberfürsorge’n Suomen

toiminnoista vastaava herra Arne
Schrader piti juhlapuheen. Soittoosasto soitti trumpettifanfaarin ja
rukouksen, johon jokainen sai yhtyä
omalla kielellään.

Huomionosoitukset
Professori Hannemann luovutti yhdistyksen puheenjohtajalle Sampsa
Olkinuoralle Volksbundin kunniaplaketin yhdistyksen pitkäaikaisesta
yhteistyöstä Honkanummen sotilashautausmaan huollossa ja kerhomestari Kari Vainiolle Volksbundin
Baruch-de-Spinoza-mitalin.
Läsnä lämminhenkisessä tapahtumassa oli noin 30 henkilöä,
pääosin jäseniä perheineen. Eestin
Kaitseliiton Tarton Malevaa edusti
Anne-Ly Matinheikki ja suomalaisia
veljesjärjestöjä Sakari Väliahde.

Suomalaisten seppeleen laskivat Sampsa Olkinuora ja Kari Vainio.

Vaikka tieviitat
aikoinaan oli pystytetty virallisella
luvalla, katsotaan
tänään kaikki
vanhat luvat rauenneiksi ja kaikkiin
toimenpiteisiin
tulee hakea uusi
lupa.

tieviittaprojekti
Teksti: Kari Vainio
Kuvat: Riitta Vainio

Vuonna 2012 Saksan puolustusasiamies ye-evl Axel Pfaffenroth kertoi yhdistyksellemme, että he ovat
vastaanottaneet kansalaispalautetta sotilashautausmaan tieviittojen
huonosta kunnosta ja tiedusteli voisimmeko auttaa asian saattamiseksi
kuntoon.
Projekti vaikutti yksinkertaiselta,
mutta osoittautui hyvin haastavaksi.
Henkilöt, jotka aikoinaan ovat pystyttäneet kilvet ja hoitaneet siihen
liittyvän lupabyrokratian, eivät enää
olleet työelämässä. Honkanummen
hautausmaalla ei ollut tietoja sotilashautausmaan tieviitta-asiasta,
ei myöskään Vantaan kaupungin
tienpitäjällä. Lopputulos oli tyrmäys.
Mihinkään tieviittaan ei saa koskea
ilman lupaa. Perustelut olivat murskaavat. Vaikka tieviitat aikoinaan oli
pystytetty virallisella luvalla, katsotaan tänään kaikki vanhat luvat rauenneiksi ja kaikkiin toimenpiteisiin
tulee hakea uusi lupa.
Kävi ilmi että Pirkanmaan ELYkeskus Tampereella hallinnoi isojen
teiden varsilla (Helsinki -Lahtimoottoritie) olevia tieviitta-asioita,
ja seuraavaksi todettiin, että Vanhan
Lahdentien tieviitta-asiat kuuluvat
samaan ryhmään kuin moottoritien
viitat.
Sotilasmestari Mike Stezkan
kanssa kirjoitimme alustavan, vapaamuotoiseen ja valokuvin varustetun
esityksen tieviittojen vaihtoprojektista. Esitykseen sittemmin lisättiin
nykyisten huonokuntoisten tieviittojen GPS-koordinaatit ja ELY-keskus
ilmoitti, että näiden tietojen perusteella asiamme voidaan käsitellä hakemuksena. Myönnetty lupa sisälsi
tarkat ohjeet ja piirustukset nykymääräykset täyttävistä tieviitoista,
ja tiedot hyväksytyistä tieviittojen

valmistajista jne. Kuriositeettina
mainittakoon, että ELY vaati saada
lähettää laskun luvasta asiamiehelle,
jolla on suomalainen Y-tunnus. Lupa
lähetettiin Volksbundille Saksaan ja
Saksan suurlähetystöön Helsinkiin.
Nyt elimme jo tammi-helmikuun
vaihdetta 2013.
Koska moottoritien viereen,
mutta uusin paikkoihin sijoittuvat
tieviitat ovat vanhoihin verrattuina
täysin erilaiset ja vaativat uudet betoniperustukset, oli tarpeen lähestyä
rakennusliikettä tarjouspyynnöllä
ajatuksella, että se suorittaa näiden
tieviittojen ja perustuksien pystytyksen, mutta kustannussäästöjen
vuoksi reserviläiset vaihtavat talkoilla hautausmaan läheisyydessä olevat
tieviitat hyödyntäen olemassa olevia
vanhoja paaluja.
Volksbund hyväksyi tienpitäjän
tarjouksen ja asia lähti käyntiin siten että tieviittavalmistaja tarvitsi
viikon toimitusajan, joka sopi aikataulullisesti rakennusliikkeelle ja
meille reserviläisille. Rakennusliike
rakentaa kolmet uudet perustukset
ja pystyttää tieviitat viikonloppuna
01-02.06.2013 ja reserviläiset vuorostaan vaihtavat kahdet tieviitat
06.06.2013. Suunnitelmien mukainen deadline tieviitta-asialle oli
08.06.2013 siten, että uudet tieviitat
ottavat vieraat vastaan 09.06.
Tällä hetkellä (09.06) rakennusliike etsii yhä yhtä puuttuvaa tieviittasarjaa. Reserviläiset ratkaisivat
puuttuvien tieviittojen ongelman
pienimmän haitan periaatteella.
Näkyvimmät Lahden moottoritien
ja Vanhan Lahdentien tieviitat ovat
kaikki nyt ulkonäöltään ja muodoltaan yhtenäiset. Vastaavasti hautausmaan parkkipaikalla, kauimpana
maantiestä sijaitsevat vanhat tieviitat menevät vaihtoon kunhan uudet
löytyvät.
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Osallistumisvelvollisuus
HRUP:n nuorten upseerien toimintapäivä 2012.

Reserviläistapahtuman järjestäminen on usein työlästä, mutta
palkitsevaa. Tämä edellyttää
kuitenkin, että tapahtuman
sisältö on laadukasta, osallistujia on riittämiin ja työmäärä
pysyy kohtuullisena. Piirien
yhteinen sotilasliikuntatoimikunta on tuottamassa ”tapahtuman järjestäjän ohjepakettia”,
joka tarjoilee työkaluja ja
periaatteita tapahtuman
järjestämisen avuksi. Tässä
ensimmäisessä osassa aiheena
ovat tapahtuman ”reunaehdot”.
Tämä ja muut ohjeistuksen
osat julkaistaan myös piirien
kotisivuilla www.hrup.fi. Jutut
kannattaa leikata lehdestä
talteen ja käyttöön!
Teksti: Heikki Valkonen
Kuva: Tomi Alajoki

Mitä reserviläistoiminta on ja miten siihen voisi osallistua? Voi sanoa,
että pariin tapahtumaan rohkeasti lähtemällä vastaus kyllä löytyy
ja monesti samalla myös innostus
kokea lisää. Piirien yhteisiltä kotisivuilta www.hrup.fi löytyy toimintakalenterista ’kaikille avoimia’ tapahtumia. Jatkossa on tarkoitus tuoda
selvemmin esille kaikille avoimet
tapahtumat, jotta koko laaja tarjonta
myös tavoittaa - sinut.

’Kaikille avoin’ tapahtuma on
jonkin kerhon järjestämä tapahtuma, jonka pääasiallinen kohderyhmä ovat tietysti jäsenet: Oman
kerhon, toisten pääkaupunkiseudun
kerhojen tai minkä tahansa reserviläisjärjestön jäsenet. Pääasia on, että
tapahtumassa pääsee mahdollisimman moni kokemaan ja oppimaan
uutta sekä nauttimaan hyvästä
porukan seurasta. Jos sinulla on
kavereita, jotka eivät ole minkään
kerhon jäseniä, tai et tiedä ovatko,
soita järjestäjälle ja kysy onko esteitä kavereiden mukaan ottamiselle.
Usein riittää, että järjestäjä tietää
poikkeuksien olemassaolon ja voi
arvioida tarvitseeko sen johdosta
tehdä mitään erityisjärjestelyjä.
Jäsenyys antaa järjestäjälle muutamia etuja. Liittojen kautta vakuutusturva on tiedossa ja voimassa.
Henkilöt ovat täysi-ikäisiä ja tietty
perustietämys maanpuolustamisesta ja siihen liittyvistä taidoista
on olemassa. Tuo täysi-ikäisyys on
tarpeen aseiden kanssa toimittaessa,
samoin armeijassa saatu perusampumataito ja turvallisen aseenkäsittelyn perusteet. Santahaminaan
pääsy on vain Suomen kansalaisille.
Jäsenrekisteristä saadaan myös yhteystiedot jos jatkotiedottamiselle
on tarve.
Tapahtuman johtajalla on vastuu
tapahtumassa, niin yksittäisen osallistujan turvallisuudesta ja viihtymisestä kuin myös sama koko joukon
osalta. Osallistujilla tulee pääsääntöisesti olla omat tapaturma- ja
ampumavakuutukset, vakuutusasioihin palataan laajemmin juttusarjan tulevissa osissa. Johtajalla on

Piirien
yhteinen sotilasliikuntatoimikunta
on tuottamassa
”tapahtuman
järjestäjän ohjepakettia”, joka
tarjoilee työkaluja
ja periaatteita
tapahtuman
järjestämisen
avuksi.

oikeus ja velvollisuus tehdä paikan
päällä päätöksiä osallistujien suhteen, omaan arvioonsa perustuen.
Tällaisia ovat tietysti riskiarvio henkilön terveyden, kunnon, asenteen
ja taitojen suhteen. Joukon etu ajaa
ohi yksilönvapaudesta. Esimerkkinä
suunnistusosuus, johon on varattu
ohjelmassa 2 tuntia aikaa. Jos henkilöä joudutaan odottamaan liikaa

tai jopa järjestämään maastoetsintä,
koko tapahtuma menee mönkään.
Joissakin tapahtumissa on tarkempia vaatimuksia toiminnan
luonteesta johtuen. Esimerkkinä ampumatapahtuma, jossa ammutaan
omilla aseilla. Omaan aseeseen pitää
tietysti olla luvat mukana, ammunta
voi vaatia ampujavakuutuksen tai
osoituksen turvallisen aseenkäytön
osaamisesta (Turvallisen ampujan
kortti). Jos osallistujalla ei ole aseenkantolupaa, pitää hänen ammunnoissa olla lain mukaan ’välittömässä
valvonnassa’. Tietysti omia varusteita ja eväitä voi olla tarpeen olla
omasta takaa, mutta harvoin mitään
erityistä ja joitain reppuja tms. voi
saada järjestäjän kautta lainaankin,
kunhan on ajoissa liikkeellä.
Tapahtumissa voi olla kapasiteettirajoitus. Kaikkien tulee ymmärtää,
että esitelmäillassa tilan täytyttyä loput eivät pääse seuraamaan esitystä.
Paikat menevät tulojärjestyksessä.
Järjestäjä ei voi tietää tulijoiden
määrää ennakolta, jos ilmoittautumista ei ole käytössä. Jos ilmoittautuminen on käytössä, on mahdollista
tehdä viime hetken järjestelyjä sekä
tiedottaa ilmoittautuneille muutoksista. Järjestäjä voi myös perua
tapahtuman, mistä tahansa hyvästä
syystä. Järjestäjätkin voivat olla sairaita tai olosuhteissa tapahtua isoja
muutoksia. Säävaraus voi olla ilmoituksessa, jos sää aiheuttaa ison riskin tapahtuman onnistumiselle. Jos
tapahtuman minimiosallistujamäärä
ei täyty, tapahtuma perutaan. Raja
voi olla määritelty kiinteiden kustannusten, ohjelman mielekkyyden tai

jonkin muun syyn takia. Raja tulee
olla ilmoituksessa kerrottuna ja väliaikatietoja jaossa, jos alkaa näyttää
ettei se täyty.
Ilmoittautumisiin tullaan käyttämään pääasiassa nimenhuuto
-palvelua. Kokeile ilmoittautumalla
kiinnostuneeksi kuukausittaisista
sotilasliikuntatapahtumista: Mene
sivustolle http://tinyurl.com/urheiluressut ja kirjaudu sisään salasanalla: Urheilu Ressut
Tapahtumasta riippuen on ilmoittauduttava viimeistään kaksi
päivää ennen tapahtumaa ja tapahtuman mahdollinen peruminen on tehtävä edellisenä päivänä.
Suurempia järjestelyjä vaativassa
tapahtumassa ilmoittautuminen
mahdollisimman aikaisin, vaikka
porrastamalla osallistumismaksua,
ja mahdollinen peruminen neljä päivää ennen tapahtumaa.
Tapahtumista kerrotaan ennakolta osallistumispäätöstä helpottavat
tiedot: Tapahtuman luonne tai ohjelma, osallistumisoikeus, vaatimukset
osallistujille, maksu/kustannukset,
varustus/tarvittavat varusteet, tapahtumapaikka, alku- ja loppuaika,
kyytijärjestelyt, ilmoittautumistapa
– määräajat, minimi- ja maksimiosallistujamäärät, järjestävä taho,
johtaja, lisätiedon saantitapa, huolto:
ruoka, vesi, vessa, peseytyminen
Tavoitteena on vakioida tietyt
asiat tapahtumista, jotta niitä ei
tarvitse toistaa joka tapahtuman yhteydessä, mutta ne eivät myöskään
jää määrittelemättä ja epäselväksi
tapahtumasta kiinnostuneille.
Tarkemmat tiedot tapahtumakalenterin yhteydessä: www.hrup.fi
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Lauri Allan Törni 28.5.1919—18.10.1965

Laittomaksi siirtolaiseksi Amerikkaan
Teksti: Markku Salomaa

Pari kuukautta vapautumisensa jäl-

keen helmikuussa 1949 Törni matkusti metsätöihin Pohjois-Ruotsin
tukkisavotoille. Sittemmin hän siirtyi Etelä-Ruotsiin ja keväällä 1950
hän otti väärennetyllä virolaisella
merimiespassilla pestin rahtilaivaan,
jonka määränpäänä oli La Guairen
(Caracasin) satama Venezuelassa,
minne saavuttiin 22.4.1950.
Törnin tavoitteena oli kuitenkin
Yhdysvallat. Hän pestautui edelleen
ruotsalaiseen MS Skagen -nimiseen
laivaan, joka kulki Venezuelan ja Yhdysvaltain väliä.
Laivan seistessä New Orleansin edustalla redillä Törni sukelsi
iltahämärissä mereen ja ui hailaumoja pelkäämättä maihin. Niin hän
rantautui kesäkuun puolivälissä 1951
Louisianaan. Kaupungilta hän hankki uudet vaatteet ja lähti linja-autolla
läpi preerioiden New Yorkiin.
Siellä hän sai yhteyden entisiin
sotakavereihinsa, jotka palvelivat
Yhdysvaltain asevoimissa. Nämä
auttoivat Törniä, kun FBI pidätti tämän 19.6.1951 salaa maahan tulleena
siirtolaisena. Myös CIA kiinnostui
Törnistä. CIA teki hänelle palvelutarjouksen 14.9.1951, mutta Törni
kieltäytyi. Hän halusi armeijaan.
Törni sai työluvan ja paiski
aluksi töitä kirvesmiehenä Harlemin
kaupunginosassa erään suomalaisen
perustaman rakennusfirman palveluksessa. Vähitellen hänen paperiasiansa saatiin selvitettyä ja ystävien
antamien lausuntojen nojalla hänen
SS-miestaustansa painettiin villaisella - tosin tarkan tutkinnan jälkeen.
Elinaikaisena muistona ajasta
SS-joukoissa hänellä säilyi suuri
polttamalla tatuoitu A-kirjain vasemman käsivarren hauislihaksessa.
Yhdysvaltain kongressi sääti elokuussa 1953 poikkeuslain ”Lex Törnin” (Private Law 168), jonka nojalla
Törni sai lopulta värväytyä Yhdysvaltain asevoimiin.
Lauri Allan Törnistä tuli
28.1.1954 alokas nimeltä ”Larry A.
Thorne” ja hän vannoi elämänsä kolmannen sotilasvalan; nyt tähtilipulle.

Upseeriksi USA:n
erikoisjoukkoihin
”Larry Thorne” suoritti kolmen kuukauden alokasajan New Jerseyn osavaltion Fort Dix -nimisessä koulutuskeskuksessa. Hän suoritti lisäksi
laskuvarjojääkärikurssin ja vuoristokiipeilykurssin, joiden jälkeen Pentagon määräsi hänet Pohjois-Carolinaan Fort Braggin varuskuntaan,
missä toimi ilmakuljetteiseen XVIII
armeijakuntaan lukeutunut 77. Erikoissodankäynnin ryhmä (77th
Airborne Special Forces Group),
joka oli sissisodankäynnin yksikkö.
Joukot lukeutuivat ns. vihreisiin baretteihin. Sinne ”Private first class”
(Pfc) L.A.Thorne saapui 22.6.1954.
Jonkin aikaa hän ehti olla korpraalinakin.
Kersantiksi Törni ylennettiin
samana päivänä kuin hän sai Yhdysvaltain kansalaisuuden eli 26.7.1955.
Hän säilytti silti myös kaksoiskansalaisuuden Suomeen. Suomalaisten
upseerien suosituksin Törni sai
ylennyksen luutnantiksi 9.1.1957
reservinupseereita koskevan lain

Osa 3

Larry A. Thorne vuonna 1960.

ja ylennyssäännöstön nojalla ilman
West Pointin kadettikoulua ja hänet
määrättiin oppilaaksi viestiupseerikursseille. Kursseilta valmistuttuaan
keväällä 1957 hänet määrättiin vihreitten barettien viestijoukkoihin
11. Maahanlaskudivisioonaan Kentuckyn osavaltioon Fort Campbellin
varuskuntaan.
Kesällä 1957 divisioona siirrettiin Baijeriin Saksan liittotasavaltaan
ja liitettiin NATO:n kokoonpanoon.
Muu divisioona piti majaa Augsburgin kaupungin kasarmeilla, mutta
10. Erikoissodankäynnin ryhmä, johon Törni kuului, sijoitettiin Alppien juurelle Bad Tölzin lähelle. Sodan
tilanteessa ryhmä olisi solutettu venäläisjoukkojen selustaan “psykologiseen sodankäyntiin”, Törni ja muut
suomalaissyntyiset erikoismiehet
mahdollisesti jopa Suomeen.
Yhdysvaltain asevoimien operatiivisiin suunnitelmiin kuului
käynnistää sissisota Euroopassa
kaikkialla, minne venäläiset joukot
olisivat tunkeutuneet. Suunnitelman koodinimi oli “Comsotfe Otplan 100-1”. Suunnitelman mukaan
myös Suomeen olisi eri puolille
maata perustettu sissiosastoja, joita
amerikkalaiset olisivat varustaneet.
Kuukauden sisällä miehityksestä olisi Suomessa perustettu 500
sissin perusjoukko, joka oli tarkoitus kasvattaa viidessä kuukaudessa
4 500 sissiin. Sissiosastot olisivat
ryhtyneet toteuttamaan sabotaasiohjelmaa ja psykologista sodankäyntiä. Tehtävänä oli vakuuttaa
suomalaiset Yhdysvaltojen voiton
välttämättömyydestä ja rohkaista
näitä sissisotaan.
Törni vietti Saksassa värikästä
ja vauhdikasta vapaa-aikaa, mutta
palveli myös ansiokkaasti ja ylennettiin kapteeniksi 30.11.1960.
Törnin tehtävien luonteesta
antaa kuvan hänelle uskottu salainen operaatio Iranissa Himalajan
vuoristossa, joka vaati sekä laskuvarjomiehen että jäätikkökiipeilijän
taitoja. Törnin johtamalle 12-miehiselle Alpha-kommandolle annettiin
5.5.1962 tehtäväksi noutaa Zagrosin
vuoristoon 27.1.1962 törmänneen
suuren amerikkalaisen vakoilulen-

Larry Thorne kadettien peruskurssilla 1957.

Törni haavoittui
taisteluissa ja
väijytyksissä neljä
kertaa, joista hänelle
myönnettiin kaksi
Purppurasydän
-kunniamerkkiä
(Purple Heart).
Lisäksi hän oli
saanut yhden Pronssitähden (Bronze
Star), joka vastasi
suomalaista 4. lk
Vapaudenristiä.

tokoneen laitteistot ja 6-henkisen
miehistön jäännökset sekä tuhota
koneen hylky tunnistamattomaksi.
Koneen hylyn luokse 14 000 jalan
korkeuteen ikuisen jään vyöhykkeelle oli pyrkinyt jo kaksi partiota, mutta vasta Törnin kommandot pääsivät
perille ja suorittivat tehtävän salassa
- vain 200 kilometrin päässä Teheranista.
Operaation ansiosta hänet
kelpuutettiin vuonna 1963 esiupseerikurssille Fort Benningin jalkaväkikouluun Georgian osavaltioon. Komennus merkitsi paluuta Saksasta
Amerikkaan.
Valmistuttuaan hän palveli
jälleen vihreissä bareteissa, nyt 7.
Erikoissodankäynnin ryhmässä Fort
Braggissa aina joulukuuhun 1964.
Kurssin kuluessa hänet komennettiin ensimmäisen kerran Vietnamin sotaan. Hänen “väliaikainen”
palvelunsa kesti 6 kuukautta marraskuusta 1963 huhtikuuhun 1964. Hän
toimi tällöin erikoisryhmänsä kanssa
Vietnamin eteläosissa Kambodzhan
rajan lähellä ns. Seitsemän Vuoren
alueella, missä Vietkongin sissit olivat aktiivisia.

Törni haavoittui taisteluissa ja
väijytyksissä neljä kertaa, joista hänelle myönnettiin kaksi Purppurasydän -kunniamerkkiä (Purple Heart).
Lisäksi hän oli saanut yhden Pronssitähden (Bronze Star), joka vastasi
suomalaista 4. lk Vapaudenristiä.
Toisen ja samalla viimeisen
komennuksensa hän sai Vietnamiin
tammikuussa 1965. Hän johti Phan
Chaussa erikoisjoukkojen ns. Aleiriä, joka oli vahvasti linnoitettu ja
aseistettu tukikohta. Phan Chau oli
rajaseudun valvontaleiri, josta käsin
pyrittiin estämään Vietkongin soluttautuminen näiden kukkuloiden
kautta Mekong -joen suistoon. Se
joutui usean kerran Vietkongin armottomien hyökkäysten kohteeksi.
Amerikkalainen lehtimies ja
kirjailija Robin Moore vieraili Törnin tukikohdassa vuoden 1964 alkupuolella ja joutui keskelle taisteluja.
Näistä kokemuksista syntyi kohukirja “Vihreät baretit” (Green Berets),
joka ilmestyi Yhdysvalloissa 1965.
Kirjan pohjalta tehdyssä elokuvassa
“Törniä” (“Kornie”) näyttelee John
Wayne, josta on tosin tehty elokuvassa irlantilaissyntyinen.
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UPSEERILIITTO
Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.

NIJMEGEN-PROJEKTI 2013
Vantaalaisten harjoittelu
Loppusyksystä 2009 oli Vantaan
Reserviläisissä teemana
liikunta- ja maastoaktiviteettien
kehittäminen. Yhdeksi tavoitteeksi asetettiin sotilasjoukkueen saaminen Kesäyön Marssille
2010. Joukkuehan saatiin,
harjoiteltiin ja marssittiin,
osallistujia 40 km:n vedolle oli
tasan kolme, parempi se kuin ei
yhtäkään. Osallistujien mielestä
homma oli hyvä ja kipinä jäi
kytemään.
Teksti: Esa Matinheikki

Vuoden 2012 Kesäyölle alettiin
koota joukkuetta syksyllä 2011, muutaman aktiivitallustajan porukka
saatiin kasaan ja käveltiin Santista
ympäri jonkun kerran. Reitti oli äärimmäisen tylsä ja tapahtuman järjestely aika huonossa hapessa, mutta
ilmeisesti virikkeiden puutteet marssin aikana synnyttivät idean paremmasta. Heräsi ajatus marssien kuninkaasta 4 daagsista eli Nijmegenin
Marssista, aluksi juttutasolla, mutta
pikkuhiljaa ajatuksiin syöpyen.
VaRes:n ulkopuoliset ryhmän jäsenet sen sijaan ovat ottaneet perinteekseen osallistua vuosittain syyskuussa järjestettävään RES-URSUS
marssiin, joka tarjoaa marssimisen
lisäksi sopivan haastavia sotilastaitoja mittaavia tehtäviä. Pikku hiljaa
todettiin kuitenkin, että lisähaaste
ei olisi pahitteeksi ja VaRes:laisten
johdolla porukka kasvoi.
Lienee pakko myöntää idean
olleen kaikilta osin sopiva sekoitus
suuruudenhulluutta ja tarvetta todistaa itselleen ja muille olevansa
piirun verran kovempi kuin rivireserviläinen.
Aluksi suunnitelmissa oli koota
sotilasjoukkue Helsingin Seudun Re-

serviläispiiristä 4 x 40 km matkalle
(min. 10 kg reppu selässä), mutta jo
syksyllä 2012, kun aloitimme harjoitukset, oli selvää, että niin suurta
porukkaa emme saisi kokoon. Liekö
ollut syynä mukavuudenhalu tai 160
km pelote? Porukka tiivistyi alkuvaikeuksista huolimatta harjoitusmarssien myötä, ja varmistui, että saamme kuusi varmaa osallistujaa. Sehän
ei tule riittämään sotilasjoukkueen
muodostamiseen ja siviilisarjaan
pääseminen on täysin lottoa, koska
marssille otetaan 45.000 marssijaa,
hakijoita on 450.000 (ilmoitti Hollanin lähetystön edustaja). Sotilaille
on omat kiintiönsä.
Meni vähäksi aikaa sormi
suuhun, mutta tuli mieleen, että
suomalaiset Rauhanturvaajat ovat
vuosittain osallistuneet sotilasjoukkueella ko. sessioon ja vähän
aikaa tutkimustyötä tehtyäni selvisi,
että tämän vuoden porukkaa vetää
faitteriveli Altti Lindgren. Soittelin
Altille, joka onneksemme toivotti
HelResP:n marssijat tervetulleeksi
RT-ryhmään, edellyttäen, että harjoittelu hoidetaan kunnolla. Siihen
sitouduimme sekä omaa, että joukkueen parasta ajatellen. Lopulta
jokaisella oli lentoliput ostettuina
ja ilmoittautumisasiat hoidettuina,
joten puuttui vain se pieni oleellinen
osa projektia, harjoittelu.
Järjestimme yhteisiä harjoituksia
syyskuun alusta alkaen n. kerran
kuukaudessa. Matkat 15 – 25 km /
veto, nehän eivät luonnollisestikaan
riittäneet, vaan edellytyksenä oli,
että jokainen vastaa omasta marssikunnostaan, mikäli on sitä mieltä,
että lahjattomat harjoittelee, on
se OK. Tämän lisäksi ryhmäläiset
sitoutuivat kävelemään ominpäin,
minkä jokainen pani toimeen tavallaan. Arkiliikuntaa usein hehkutetaan ja mainittakoon nytkin, että
normaalisti sporalla 20 minuutissa
taittuvan matkan voi yhtä hyvin kävellä maihareissa. Tulee sekä liikut-

tua, että totuteltua kenkiin, mikä on
äärimmäisen oleellinen osa hyvään
marssikuntoon yltämisessä.
Finaalina vedimme viimeiset
pidemmät loppufiilaukset 41 km
huhtikuussa ja 2 x 40 km toukokuun puolessa välissä, sekä vielä
yksi Kesäyön marssi kesäkuussa,
Pirkkalassa. Tarkoituksena oli paitsi
totutella pidemmän reitin taittoon,
myös todistaa itselleen, että moinen
marssirupeama on täysin mahdollinen suorittaa sekä fyysisesti että
psyykkisesti.
Täytyy myöntää, että jokainen
harjoitus, ainakin itselle oli tarpeen
ja opetti jotakin uutta. Toisilla toimii villasukka, toisilla tuplasukka,
jne. nämä asiat selviävät ainoastaan
marssimalla ja on fakta, että marssimista voi harjoitella ainoastaan
marssimalla!
Talvella marssiminen on luonnostaan hankalaa, kun pitoa on
lähes mahdoton saada, mutta heti
keväästä on tarjolla useita mahdollisuuksia osallistua marssikuntoa ja
sotilastaitoja mittaaviin jotoksiin.
Kunhan vain saa kasaan 3-4 hengen
porukan, on marssiminen yhtäkkiä paljon rattoisampaa, eivätkä ne
muutamat rakot loppujen lopuksi
hirveästi häiritse.
Tavoitteemme marssia läpi Nijmegen (160 km) ei todellakaan ole
mikään suuri extreme-suoritus.
Marssiminen on sotilaan perustaito,
jonka pitää olla hallinnassa armeijoiden teknistymisestä huolimatta.
Esimerkiksi talvi- ja jatkosodassa ko.
tyyppiset siirtymät olivat arkipäivää,
eikä vedetty asfalttia pitkin (ehkä
varustustakin oli hieman enemmän).
Luokittelisin normikenttäkelpoisen
reserviläisen perussuoritukseksi.
Marssiminen on erittäin miellyttävä
tapa pitää yllä omaa kenttäkelpoisuutta asettamalla pieniä tavoitteita
ja harjoitella samanhenkisessä porukassa!

19

Helsingin Reservin Sanomat > 5 /2013 > 21. kesäkuuta

Ampumatoimintaa
Ampumavuoroille
ilmoittautuminen
Ilmoittaudu WWW.MPK.FI>HELSINKI, viimeinen ilmoittautumispäivä on kalenterissa kohdassa ilmoittaudu. Ilmoittaudu
aina kello 16.00 mennessä!
Tärkeää niille jotka tavitsevat
lainakalustoa ampumavuoroille käyttöönsä: toimi kyseisen vuoron infossa
olevan ohjeen mukaan myös klo. 16.00
mennessä.
Ampumaratavuorot ovat ulkoradoilla tapahtuvia johdettuja ampumavuoroja ja edellyttävät ilmoittautumista.
Jos vuorolle ei ole ilmoittautunut, sille
ei myöskään ole mahdollista osallistua.
Ilmoittautunut saa aina ennen vuoroa
tarkemmat ohjeet s-postiinsa.
Radalla ampumavastaavat ovat
hyväksynnän saaneita ohjaajia vuoroille, ja heillä on ”käskyvalta radalla”.
Toimimme Kaartin Jääkärirykmentin
ohjeiden mukaan toimittaen Kaartiin
listat osallistujista. Noudatamme ampumaratojen johtosääntöjä ja ampumaaselakia, muuta toimintamallia ei ole
olemassa. Kiväärivuoroilla suurin mahdollinen kaliiperi on 8.6 mm (LM338).
Ratavuoroista on huomioitava, että
jos puolustusvoimat tarvitsee varauksessa olevaa vuoroa, me väistymme.
Tästä pyrimme ilmoittamaan heti tiedon
saatuamme, joten tarkistakaa sähköpostinne ampumapäivinä ennen radalle
lähtöänne.

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen
syysjotos, TÖRNI-JOTOS 2013 järjestetään
20.-22.09. Vantaalla. Jotoksen päävastuullisena järjestäjänä toimii Vantaan Reserviläiset ry. Jotos toteutetaan yhteistyössä
lähialuiden reserviläisyhdistysten sekä
MPK:n kanssa.
Yleistä
Jotos alkaa perjantai-iltana klo 19.00 ja
päättyy sunnuntaina iltapäivällä viimeistään
klo 13.00.
Paikka
Jotoskeskus sijaitsee Vantaalla, ajo-ohjeet
toimitetaan kilpailijakirjeessä partioille.
Sarjat
Sarjat ovat kaikille avoin Suomen sotilasja vaativampi Törni-sarja, johon otetaan

RUK 157 kurssitapaaminen
Haminassa
RU-kurssin 157 ”Ilkka” (31.4.-13.7.1978) 35-vuotistapaaminen järjestetään Haminassa
30.-31.8.2013.
Perjantaina 30.8. on ohjelmassa kurssi- ja
yksikkökokoukset sekä veljesilta Varuskun-

reservinsanomat@helresp.fi

Pistoolin ampumaohjelma

Ampumavuorot Santahaminassa

2013 KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ratavuorolle pääsee näyttämällä portilla
RUL / RES jäsenkortin. Muina aikoina ei varuskuntaan jäsenkortilla pääse. Kilpailuissa palkitaan vain HRUP:n tai HELRESP jäsenyhdistysten jäsenet.
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA		
ti 25.6.2013
rata 2 ja 3		
ti
9.7.2013
rata 2 ja 3		
ti 23.7.2013
rata 2 ja 3		
ti 20.8.2013
rata 2 ja 3		
ti
3.9.2013
rata 2 ja 3		
ti 17.9.2013
rata 2 ja 3		
ti 1.10.2013
rata 2 ja 3		

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti
2.7.2013 rata 2 ja 3
ti
16.7.2013
rata 2 ja 3
ti
30.7.2013 rata 2 ja 3
ti
27.8.2013 rata 2 ja 3
ti
10.9.2013
rata 2 ja 3
ti
24.9.2013 rata 2 ja 3

Vuoro
Vuoro
Vuoro
//4€
4€
/ 4€
KESÄKUU
KESÄKUU
KESÄKUU
pistooli
pistooli
r2r2r2
pistooli
kivääri150m
kivääri150m
kivääri150m
pistooli
pistooli
pistooli
r2r2r2
kivääri150m
kivääri150m
kivääri150m
HEINÄKUU
HEINÄKUU
HEINÄKUU
pistooli
pistooli
r2r2r2
pistooli
kivääri150m
kivääri150m
kivääri150m
pistooli
pistooli
pistooli
r2r2r2
kivääri150m
kivääri150m
kivääri150m

pvm
pvm
pvm

rata
rata
rata

tapahtuma
tapahtuma
tapahtuma ilmoittaudu
ilmoittaudu
ilmoittaudu Numero
Numero
Numero

Ti25.6.2013
Ti25.6.2013
klo.17‐21
Ti25.6.2013klo.17‐21
klo.17‐21
To27.6.2013
To27.6.2013
To27.6.2013klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
29.6.2013
29.6.2013
29.6.2013 klo.9‐12
klo.9‐12
klo.9‐12
29.6.2013
29.6.2013
29.6.2013 klo.12‐16
klo.12‐16
klo.12‐16

klo
klo
klo

pist2
pist2
pist2
keskusA150m
keskusA150m
keskusA150m
pist2
pist2
pist2
keskusA150m
keskusA150m
keskusA150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Su
SuSu
23.6
23.6
23.6
Su
SuSu
23.6
23.6
23.6
Su
SuSu
23.6
23.6
23.6
Su
SuSu
23.6
23.6
23.6

0400
0400
0400
13
1313
12131
12131
12131
0400
0400
0400
13
1313
12040
12040
12040
0400
0400
0400
13
1313
12042
12042
12042
0400
0400
0400
13
1313
12041
12041
12041

2.7.2013
2.7.2013
2.7.2013
4.7.2013
4.7.2013
4.7.2013
6.7.2013
6.7.2013
6.7.2013
6.7.2013
6.7.2013
6.7.2013

pist2
pist2
pist2
keskusA150m
keskusA150m
keskusA150m
pist2
pist2
pist2
keskusA150m
keskusA150m
keskusA150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Su
SuSu
30.6
30.6
30.6
Su
SuSu
30.6
30.6
30.6
Su
SuSu
30.6
30.6
30.6
Su
SuSu
30.6
30.6
30.6

0400
0400
0400
13
1313
12145
12145
12145
0400
0400
0400
13
1313
12132
12132
12132

klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.9‐12
klo.9‐12
klo.9‐12
klo.12‐16
klo.12‐16
klo.12‐16

0400
0400
0400
13
1313
12133
12133
12133
0400
0400
0400
13
1313
12134
12134
12134

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

mestaruuskilpailut				
pistooli pika		
ti
6.8.2013 rata 2 ja 3
sotilaspistooli pika
ti
13.8.2013 rata 2 ja 3
Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2013 jäsenkortti / maksukuitti,
aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Kilpailuaika radalla on klo
17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua.
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek
kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun.
Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli, laukaisuvastus 1 kg.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen
10 laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4.
Lisätiedot:www.hrup.fi > ampumatoiminta > pistoolin ampumaohjelma 2013.
Seppo Laitakari puhelin 050 4626 780,
Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

Liikuntatoimintaa
Reserviläisurheiluliiton
”Törni-Jotos 2013”
Vantaa 20.-22.09.

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

rajattu (30) määrä partioita ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jotosreitti ja tehtävät
Jotos käsittää suunnistusosuuden, valinnaiset rastitehtävät ja lisäksi Törni-sarjassa
sotilastehtävän.
Ilmoittautuminen
Partiot ilmoittautuvat jotokselle
www.tornijotos.fi sivuilta löytyvällä lomakkeella. Kilpailun hinta on 80 e/partio
20.8.2013 mennessä ilmoittautuneille.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista
10.9.2013 asti, hinta 120 e/partio. Osallistumismaksuun sisältyy ruokailu sunnuntaina
jotoksen päätyttyä ja peseytymis/saunomismahdollisuus.
Helsingin piirien jäsenet voivat ilmoittautua myös järjestelytehtäviin. Ilmoittaudu
osoitteeseen sampsa.olkinuora@
vantaanreservilaiset.fi

www.tornijotos.fi

takerholla. Lauantaina 31.8. aamupäivällä
on turvallisuuspolitiikan seminaari, jossa
käsitellään puolustusvoimauudistusta,
kybersodankäyntiä ja median roolia kriiseissä. Ilmoittautuminen kurssitapaamiseen
pyydetään tekemään 15.6. mennessä RUK:n
Oppilaskunnan Kannatusyhdistykselle sähköpostilla: kannatus.yhdistys@ruk.inet.fi tai
puhelimitse 0299 433361. Tervetuloa!
Toimikunta: Pekka Uusitalo, Markku Haranne,
Ismo Silvo, Juha Tammikivi, Pertti Laatikainen ja Vesa Kangasmäki

Päätös harjoitusalueista
Padasjoki säilytetään
Puolustusvoimain komentaja on päättänyt,
että Padasjoen harjoitusalue ampumaratoineen säilytetään puolustusvoimien käytössä, samoin Hiukkavaaran harjoitusalue
ja ampumaradat jäävät puolustusvoimien
käyttöön.
Hälvälän harjoitusalueesta, mukaan
lukien ampumaradat, luovutaan asteittain

pitkällä aikavälillä. Puolustusvoimat osallistuu Päijät-Hämeen maakuntaliiton johtamaan selvitystyöhön alueen jatkokäytön
ja maakunnan maanpuolustustoiminnan
turvaamisen suunnittelemiseksi.
Isosaaren harjoitusalueesta puolustusvoimat luopuu. Lähde: Pääesikunnan päätös
AJ9524. 20.5.2013.
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Kuukausittaiset liikuntatapahtumat käyntiin heti kesän jälkeen
Sotilasliikuntatoimikunta on käyttänyt kevätkauden ideointiin. Työn pohjalta on syntynyt
kaksi asiaa, joista toinen alkaa tässä lehdessä
ja toinen heti kesän jälkeen.

sittaiset liikuntatapahtumat, jossa joka kerta
on esillä eri liikuntalaji. Tarkoitus on tarjota
jäsenistölle matalankynnyksen tapahtuma tutustua itseään kiinnostavn liikkumismuotoon.

Tässä lehdessä alkaa artikkelisarja, johon
kasattu niitä erilaisia käytänteitä, mitä onnistuneen tapahtuman luominen edellyttää. Ei
ole väliä, onko kyseessä liikuntaa tai vaikkapa
museovierailu. Monet järjestelyihin liittyvistä
asioista eivät poikkea toisistaan hirveän
paljon. Artikkelisarjan tarkoituksena on luoda
opas, jonka avulla jokainen piiriemme kerho
voi luoda parempia tapahtumia jäsenistölle.
Materiaali kasataan luonnollisesti myös
piirien yhteisille verkkosivuille, josta sen
voi kuka tahansa käydä lataamassa omaan
käyttöönsä.
Toiseksi, kesän jälkeen aloitamme kuukau-

MITEN MUKAAN? Tapahtumista ilmoitetaan tässä lehdessä mutta pääasiallinen
ilmoituskanava on www.nimenhuuto.com
niminen verkkopalvelu. Ilmoittautuminen
tapahtumiin, lisätiedot, peruutukset ja kaikki
kommunikointi osallistujien ja järjestäjien
välillä tapahtuu kyseisen palvelun avulla.
Jos siis haluat osallistua tai saada lisätietoa,
toimi näin:
1. Mene osoitteeseen: http://sotilasliikunta.
nimenhuuto.com/
2. Klikkaa liity joukkueeseen. Salasana
palveluun on: Urheilu Ressut
3. Lisää omat tietosi tai käytä olemassaolevia nimenhuuto.com tunnuksia liittyäksesi

PAHKIS tulee 27. –
29.9. Tule sinäkin

teita, tämä on juuri etsimäsi harjoitus.
VEH-harjoituksen vuoksi muista ilmoittautua
ajoissa!

Pahkis on Stadin Sissien organisoima maastotaitokilpailu, jossa taistelijan taidot pistetään
koetukselle, ei pelkästään perinteisissä
sissitaidoissa vaan muissakin aselajeissa.
Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan ja suojaa samalla toimintansa
vihollista vastaan. Harjoitus on fyysisesti ja
henkisesti vaativa mutta palkitseva.
Jos haluat kunnon toimintaa ja tiukkoja tilan-

Pahkis löytyy MPK:n kurssikalenterista kohdasta: Kaakkois-Suomi=> Kymenlaakso=>
Kurssi:
Maastotaidot, Pahkis 2013
0800 13 12014
pvm 27. - 29.9.2012
Harjoitus alkaa perjantaina 27.09 klo 08.00
ilmaisella yhteiskuljetuksella Helsingin Rau-

joukkueeseen
4. Klikkaa sähköpostiisi tullutta vahvistusviestiä- Tämän jälkeen pääset kirjautumaan
’Sotilasliikunta’ joukkuueen sivuille.
5. Sähköpostiisi tulee säännöllisin väliajoin
viesti, jossa ilmoitetaan tapahtumasta. Voit
valita suoraan viestistä tuletko mukaan vai et
(in/out). Mikäli haluat lisätietoja niin kirjautumalla joukkuueen sivuille voit esittää sen
välityksellä kysymyksiä järjestäjälle tai muille
osallistujille. Kaikki kommunikointi tapahtuu
ko. palvelun kautta.
Ensimmäinen liikuntatapahtuma on syyskuussa järjestettävä tutustuminen nyrkkeilyyn.
Seuraavassa lehdessä tarkemmat tiedot
tapahtumasta.
TULE MUKAAN!

tatientorin tilausajolaiturista (ns. Fennian
pysäkki) Vekaranjärvelle ja päättyy 29.9. n.
klo 18.00 myös paluukuljetuksella Rautatieasemalle.
Omalla autolla tulijoiden on oltava Vekaranjärvellä perjantaina 27.9. klo 9:45 mennessä.
Opastus varuskunnan portilta järjestetään.
Yhteystiedot:
Kilpailun johtaja Jani Heimala
050-5995899
jani@heimala.fi
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri

Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa
sähköpostiosoitteenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai olli.
pusa@pusa.fi
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.fi/lansivantaa

Tikkurila

ALUEkerhot
LÄNSI-VANTAA

Kanta-helsinki
Ampumatoiminta: Yhdistyksen sisäratavuoro Suojeluskuntatalon radalla on kesätauolla ja jatkuu taas
11. syyskuuta. Uudet ampujat ovat
tervetulleita. Saat tarvittavan opastuksen ja käyttökoulutuksen ja käytössäsi ovat yhdistyksen laina-aseet.
Ilmoittaudu ampumaupseereille ennen vuorolle tuloa osoitteeseen ampumaupseerit@khru.net.
Perinteinen Padasjoen ampumaleirimme järjestetään 16. - 18.
elokuuta. Leirin ampumaohjelma on
monipuolinen ja painottuu toiminnalliseen ammuntaan. Leiri soveltuu
myös uusille ampujille. Tapahtuma
on ollut perinteisesti hyvin suosittu, joten ilmoittaudu ajoissa. Myös
pelkkä lauantain osallistuminen on
mahdollista. Ilmoittautumiset ja
kyselyt osoitteeseen ampumaupseerit@khru.net.
Tiedotustoiminta: Yhdistyksemme tiedottaa sähköisesti, parhaiten
saat tietoa uusista tapahtumista kotisivuiltamme. Seuraa myös piirin
tapahtumakalenteria (www.hrup.
fi). Tarkistathan s-postiosoitteesi
ajantasaisuuden Reserviupseeriliiton
kotisivuilta (www.rul.fi) kohdasta jäsenrekisteri > jäsentietojen muutoslomake. Käytämme tässä rekisterissä
olevia osoitteita.
Yhteystiedot: Kotisivut: www.
khru.net. Puheenjohtaja Pekka Appelqvist (pekka.appelqvist@aalto.
fi) p. 050 368 4141. Sihteeri Sampo
Siitari (sampo.siitari@gmail.com) p.
044 206 1717. Ampumaupseerit (ampumaupseerit@khru.net)

munkkivuori
Hallitus toivottaa jäsenille hyvää ja
aktiivista kesää reserviläistaitoja kohottavan toiminnan parissa. Lomakauden jälkeen jatketaan perinteistä
ampumatoimintaa.
Tulevaa ampumatoimintaa: Kalvolassa ammutaan perinteisin kuvioin 24.8. Mahdollisuus ampua sekä
pistooli- että kiväärilajeja. Santahaminan ja muista piirin ammunnoista
tämän lehden muissa ilmoituksissa.
Tavataan siellä ammunnan ja kesän
merkeissä.
Jos et ole saanut lähiaikoina sähköpostia yhdistykseltämme ja haluat
sähköpostilistalle, lähetä sähköpostiosoitteesi tänne: mauri.routio@sci.fi
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi

Kaatuneiden
muistop äiv änä
19.5.2013 oli LVRU:n vuoro laskea
maanpuolustusjärjestöjen seppele
sankarihaudoille Pyhän Laurin kirkolla sekä Ruskeasannassa.
Helsingin Reserviupseeripiiri,
TIRUK ja LVRU ovat käynnistäneet
yhdessä mm. Vantaan pelastusviranomaisten kanssa selvittelyn siitä,
millaisissa rooleissa reserviläiset
voivat toimia yhdessä paikallisten
turvallisuusviranomaisten kanssa.
Armeijan koon supistuessa yhä harvemmalle riittää sijoitusta armeijan
organisaatiossa. Myöhemmin selvitetään mahdollisuutta levittää kokemuksia muualle kuin Vantaalla.
Armeijan koon pieneneminen
merkitsee useille vähäisempiä kertausharjoituspäiviä ja pienempiä
mahdollisuuksia ylennyksiin. Usein
on kysytty kerhon mahdollisuutta
vaikuttaa asioihin. Helsingin Reserviupseeripiiri voi kerhon esityksestä
esittää ylennystä esim. 40-60-vuotiaille vänrikeille maanpuolustuksellisten ansioiden perusteella. Piiri
edellyttää kuitenkin merkittävän
aktiivista toimintaa maanpuolustuksessa tai kerhossa.
Ennen kesälomille siirtymistä on
syytä vielä kerrata syksyn ohjelmistoa. Kerhon syysleiri Padasjoella on
13-15.9. Merkitkää jo kalenteriinne.
Syysjotos eli Törni-jotos pidetään
Länsi-Vantaalla 20-22.9. Pääjärjestäjänä on Vares. Tuoksi ajaksi LVRU:n
toimintakeskus on varattu jotoksen
johto- ja huoltokeskuskäyttöön.
Kerholla on kaksi rastia hoidettavanaan. Rastimiehiä tarvitaan lisää.
Erinomainen tilaisuus tutustua toimintaan kohtuullisella ponnistelulla.
Rastitehtävistä kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä Heikki Lehtiseen
h.lehtinen@elisanet.fi puhelin 0401321299.
Nuorille upseereille (syntynyt
1983 tai myöhemmin) erityistiedonanto. Helsingin Reserviupseeripiiri
on organisoinut nuorten upseerien
toimintaa. Lisätietoja toiminnasta saa piiristä Ossi Ikoselta (ossi.
ikonen@hrup.fi). LVRU:n edustus
kyseisessä toiminnassa on auki.
Kyseisestä toiminnasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan
puheenjohtaja Olli Pusalle. Tilaisuus
kehittää reserviupseeritoimintaa itseään kiinnostavaan suuntaan. Hallitus tulee alkusyksystä linjaamaan,
millaista tukea kerho voi toiminnalle
järjestää.
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00. Tikkurilan Urheilutalon radalla on ampumavuoro
perjantaisin klo 15:00-17:00, 22 kal.
aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuksiin ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P: 040 586 9252.

Seuraava reserviupseeri-ilta on
26.9.2013 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa
talossa.
Muistakaa täyttää ResUL:n
sähköinen kuntokortti, joka löytyy
ResUL:n nettisivuilta.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ammunnoista lisätietoja antaa
ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.
Hallitus toivottaa kaikille hyvää
kesää!

Töölö
Kesän alettua toiminta on vanhaan
tapaan hieman rauhoittunut. Ammunnat Töölön radalla jatkuvat kuitenkin kesälläkin osittain vanhaan
tapaan parillisten viikkojen myöhäisempinä vuoroina klo 19 - 21. Vain
heinäkuussa ammuntoja ei järjestetä. Tarkempia tietoja saat ampumaupseeri Jarkko Pakkaselta, 040
524 9339, jarkko.pakkanen@furuno.
fi. Käytettävissä on normaaliin tapaan kerhon aseita.
15.5. piirin järjestämiin Spjutsundin majan perinteisiin kevättalkoisiin osallistui kolme kerhomme jäsentä. Kiitokset piirin johtoportaalle
hyvistä järjestelyistä ja maistuvista
tarjoiluista.
8 sillan marssi järjestettiin toisen
kerran 25.5. ja 10 eestiläisen osallistujan lisäksi suomalaisia oli viime
vuotista enemmän. Marssin jälkeen
eestiläiset vieraat vietiin Spjutsundin
majalle viikonlopuksi saunomaan,
onkimaan ja kisailemaan. Saaliin
määrästä päätellen eestiläiset vieraat
ovat todellisia ongintaeksperttejä.
Harvemmin parikiloinen hauki mato-onkeen tarttuu, mutta nyt nähtiin
sellainenkin ihme.
Puolustusvoimien lippujuhlan
paraatissa 4.6. Raaseporissa kerhomme lippua kantoi Antero Jauhiainen.
Samana aamuna piirin tiloissa
järjestetyssä juhlavassa palkitsemistilaisuudessa kerhon puheenjohtaja
Jyrki Ratia sai muutaman muun
upseerin ohella liiton kultaisen ansiomerkin soljen kera. Parhaat onnittelut kaikille mitaleita saaneille!
Kerhomme jäsenet Martti Tuomainen ja Sampo Martiskainen olivat
kutsuttuina 4.6. Suomen Viron suurlähetystössä Tallinnassa järjestetyssä
juhlatilaisuudessa.
Muistutetaan vielä kerran 17.7.
järjestettävästä excursiosta Sammattiin, Paikkarin torppaan. Tilaisuus
alkaa lounaalla klo 12.00 ja sen jälkeen Risto Piekka pitää esitelmän aiheesta "Suomi ja Paikkarin torppa".
Lähdetään joukolla mukaan pelkästä
kunnioituksesta Elias Lönnrotia
kohtaan! Ilmoittautumiset mahdollisimman pian Risto Piekalle, 0405069119, risto@piekka.fi.

Kuten on jo aiemmin kerrottu,
6.- 8.8 järjestetään sotahistoriallinen
matka Viroon, lähtö Linda Linella
6.8. klo 10.00. Kuulemme matkalla
mm. suomalaisten taisteluista Viron Vapaussodassa, metsäveljien
elämästä miehitetyssä Virossa sekä
Suomen-poikien kokemuksista
Tutustumiskohteina ovat mm. Pöltsamaan linnoitus, Suomenpoikien
museo Äksissä, Metsäveljien museo
ja bunkkerialue Latvian rajan tuntumassa, Pajun kartano, Vörun ja Valgan kaupungit sekä paljon kehuttu
Merimuseo Tallinnassa. Tukikohtana on uusittu Kubijan kylpylähotelli,
jonka saunat ja allasosastot ovat
vapaasti käytettävissä. Matkan hinta
on 330 euroa sisältäen kuljetukset,
ateriat, pääsymaksut, suomalaisen
ja virolaisen oppaan palvelut sekä
kahden yön majoittuminen hyvätasoisessa kylpylähotellissa. Sotilasasiantuntijana toimii everstiluutnantti
evp Jukka Salminen ja paikallisena
asiantuntijana Henn Pölluaas. Muutamia hajapaikkoja on vielä jäljellä,
joten ilmoittaudu nopeasti Hans
Gabrielssonille, 040 952 3062, hans.
gabrielsson@elisanet.fi. Jukka Salminen järjestää myös toisen sotahistoriallisen matkan Viroon, 23.-25.8.
Narvaan, Sinimäen taistelupaikalle.
Tarkempia tietoja antaa Hans Gabrielsson.
Kerhon golfmestaruuskilpailut
järjestetään Vihdissä 26.8. pistebogey -menetelmällä. Ilmoittautumiset
Sampo Martiskaiselle, 040 709 8459,
sampo.martiskainen@tapiola.fi.
Vantaan Reserviläisten 20.-22.9.
järjestämässä Törni-jotoksessa tarvitaan vielä apua. Antero Jauhiaisen
ja Kerkko Kinnusen lisäksi muut
halukkaat voivat ilmoittautua osoitteella sampsa.olkinuora@vantaanreservilaiset.fi.
Osallistukaa myös piirin järjestämiin liikuntatapahtumiin kuten
maanantaimarsseihin ja sählyyn.
Jos teillä on kysymyksiä uusia
ideoita, voitte ottaa yhteyttä puheenjohtajaan Jyrki Ratiaan, 040
582 9127, mratia@welho.com tai
varapuheenjohtajaan Sampo Martiskaiseen, 040-7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi. Ilmoita
muuttuneet yhteystietosi sihteerille
Kerkko Kinnuselle, 0400-705181,
kerkko.kinnunen@gmail.com.
Muista myös kerhon netti- ja facebooksivut.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ruutiaseammunnat jatkuvat koko
kesän ajan Santahaminassa, yhteyshenkilö on Juhani Hartela p.040 834
2839. Ilma-aseammunnat jatkuvat
Tukikohdan radalla 11.9. klo 17 - 19.
Syysjotos Törni kilpaillaan syksyllä Vantaalla 20.-22.9. Voit osallistuja
jotokselle toimitsijana tai partion
jäsenenä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan jotokselle, ota yhteys
Jukka Kantokoskeen p. 050 332 3687.
Lisätietoja syysjotoksesta saat Reserviläinen lehdestä 4/2013 tai www.
tornijotos.fi. Syysjotoksen järjestäjinä toimivat Vantaan Reserviläiset.
Kesä on hyvä kunnon kohotusajankohta syksyn kiireitä varten,
siihen voit seurannan apuna käyttää
Reserviläisurheiluliiton sähköistä
kuntokorttia osoitteessa: www.resul.
fi/kuntokortti.
Yhdistyksen hallitus toivottaa
jäsenilleen hyvää kesää kuntoilun
merkeissä.

Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpj. Timo
Martikainen p. 040 594 1640, siht.
Juha Iiskola, p. 0406712 120.
Nettisivut: www.rul.fi/ihru

Aselajikerhot

Ilmatorjuntakerho
Ennakkotietona syksyn ohjelmasta: IT-kerho järjestää saunaillan
19.9.2013 kello 18.00 Suomenlinnan
Upseerikerholla. Ohjelmassa keskustelua, pikkupurtavaa ja saunajuomaa. Ilmoittautumiset kerhon
puheenjohtajalle (ari.salakka@gmail.
com) 9.9.2013 mennessä.
Kerhon ampumavuoro jatkuu
Töölön ampuradalla parillisten
viikkojen keskiviikkoina kello 16-19.
Ilmoittautumiset Timo Niiraselle
(timo.niiranen@gmail.com) vähintään kahta päivää ennen tapahtumaa.
Lopuksi hallitus toivottaa kaikille
oikein hyvää ja lämmintä kesää!

Pioneeriosasto
Pioneeriosaston ylimääräisessä
yleiskokouksessa 4.6. hyväksyttiin
tilinpäätös vuodelta 2012 ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus vuodelle 2012. Yleiskokouksessa myös palkittiin osaston sihteeri,
vänrikki Antti Korhonen Suomen
Reserviupseeriliiton pronssisella ansiomerkillä.
Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä osaston jäsenistä Klaus Koivu
ja Pekka Suorsa ylennettiin kapteeneiksi, Toni Teittinen yliluutnantiksi
ja Teemu Hovi, Johannes Häkkinen
sekä Petri Ilonen luutnanteiksi.
Osasto onnittelee ylennettyjä!
Ammunnat Töölön Luolassa keskiviikkoisin klo 19 - 21:30 viikoilla
24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 ja 52 ja lauantaisin klo 9:30 - 12:00 viikoilla 26,
30, 34, 38, 42, 46 ja 50. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen
patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10
kpl/kerta/9mm, kullekin enintään
viideltä kerralta vuodessa. Paikalla
on myös aseita ja kouluttaja. Ota
omat kuulonsuojaimet mukaan, jos
löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan
mennessä ampumaupseereille matti.
mahonen@pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@porvoo.fi.
Syysjotos järjestetään tänä vuonna Vantaalla 20.-22.9. Pioneeriosasto
tukee jotoksen järjestelyä kahden
rastin voimin ja rastimieheksi voi
ilmoittautua Tommi Laakkoselle
(tommi.laakkonen@porvoo.fi)
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo
(työkalut). Hinta vain 10 eur. Myynnissä myös uusia pioneerilippiksiä.
Hinta 10 eur jäsenille ja 12 eur muille. Tilaa sihteeriltä.
Suunnitteilla vierailu Museo
Militariaan (Tykistö-, Pioneeri- ja
Viestimuseo) Hämeenlinnaan syyskuun alkupuolella. Lisätietoa myöhemmin.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
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hrup.fi
rusila@gmail.com; sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen,
040 559 7026, antti.j.korhonen@
gmail.com; ampumaupseeri evl evp
Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.
mahonen@pp.inet.fi; urheilu-upseeri ylil Toni Teittinen, 050 321 6237,
toni.teittinen@iki.fi
www.pioneeriosasto.org

Viestiosasto
Yhteistoiminta:
Syyskuun lopulle suunniteltu
sähkö- ja viestialan järjestöjen yhteinen Sähköiset Biitsibileet –tapahtuma on peruutettu vähäisten etukäteisilmoittumisten ja sponsorien
puutteen vuoksi.
Koulutus: Poimintoja MPK:n
viestialan kursseista: 17-18.8. Viestikurssi 1: Viestivälineet ja viestittäminen; 4-6.10. Radioasema ja radioliikenne; 1-3.11. Yhtymän viestijärjestelmä M-80 ja KSL
Tarkemmat tiedot löytyvät
MPK:n koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri.
Johtamisjärjestelmäalalla tapahtuu suuria muutoksia niin tekniikassa kuin taktiikassa lähivuosina,
toimimalla kouluttajana saat näistä
ensimmäisenä tietoa. Lisäksi vuoden
aikana on viestialan tukitehtäviä,
joissa tarvitaan apua. Siispä jos
haluat toimia kouluttajana jollain
viestikurssilla, niin ota yhteyttä JOJÄ-koulutusjoukkueen johtajaan Jyri
Putkoseen tai ko. kurssin johtajaan;
voit myös täyttää MPK sitoutumislomakkeen: www.mpk.fi -> Piirit ->
Helsinki -> KOTU-yksikkö -> Hae
KOTU-yksikköön.
Liikunta: Jos olet kiinnostunut
osallistumaan Törni-Jotokseen
Vantaalla 20.-22.9. Viestiosaston
joukkueessa tai toimitsijatehtävissä,
niin ilmoittaudu liikuntaupseerille
sähköpostitse liikuntaupseeri@viestiosasto.net. Viestiosasto maksaa
puolet jäsentemme jotoksen osallistumismaksusta (osallistumismaksu
80 euroa, ilmoittautuminen ennen
20.8.).
Ampumatoiminta: Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat
parittomien viikkojen tiistaina. Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Huomaa ilmoittautuminen päivää ennen ampumavuoroa
ampumavastaavillemme, sähköpostitse ampumaupseeri1@viestiosasto.
net tai ampumaupseeri2@viestiosasto.net. Voit ilmoittautua myös netissä, tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot
löytyvät verkkosivuiltamme. Jos olet
saapumassa ammuntoihin lyhyellä
varoitusajalla, esim. alle 3 tuntia,
ole yhteydessä ampumaupseereihin
puhelimitse. Muista myös perua, jos
et pääsekään paikalle! Huomaa myös
HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.mpk.
fi.
Tiedotus: Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n
ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta, liikuntatapahtumista
sekä Viestiosaston ajantasaiset yhteystiedot löytyvät uudistuneilta verkkosivuiltamme www.viestiosasto.
net, käyhän katsomassa! Tiedotamme tapahtumista jäsenistölle myös
sähköpostitse ja LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto – jos et ole
saanut tätä ilmoitusta sähköpostiisi,
niin käy päivittämässä yhteystietosi
RUL:n sivuilla www.rul.fi tai meidän
omilla sivuillamme www.viestiosasto.net, kohdassa Liity jäseneksi. Voit

myös lähettää sähköpostia sihteerillemme. Tervetuloa mukaan!

SENIORIUPSEERIT
Narva, Sinimäet ja Suomen kohtalonhetket
Viime vuonna Senioriupseerien
kerho teki onnistuneen avec-retken
Itä-Viroon paikoille, joilla käytiin
Suomenkin kohtaloon vaikuttaneet taistelut 1944. Voit varmaan
mukana olleilta kerhoveljiltä kuulla
kommentteja ja suosituksia. Kaikki
asiasta kiinnostuneet eivät varmaan
voineet silloin osallistua, joten nyt
kannattaa harkita ”paikkaamista”.
10.-11.8.2013 retki uusitaan kaikille avoimena ja Vihdin Liikenne Oy/
VL-Matkojen järjestämänä. Oppaana on jälleen kerhomme jäsen ylil
res Göran Lindgren. Ilmoittautuminen matkatoimistoon puhelimitse
numeroon (09) 444 774.
Senioriupseerit tekevät torstaina
12.09.2013 syysretken avec Turun
Pansioon tutustuen Saaristomeren
Meripuolustusalueen toimintaan,
Miinamuseoon sekä paluumatkalla
marsalkka Mannerheimin synty-

mäpaikkaan Louhisaaren kartanolinnaan ja sotiemme veteraanien
kunniaksi vuonna 2007 avattuun
Askaisten ritaripuistoon. Linja-auto
lähtee Marskin patsaan edestä klo
7.30 ja saapuu Pansioon n. klo 10.00.
Tutustumiskierroksen aikana
syödään lounas henkilöstöruokalassa ja noin klo 15.00 käydään miinamuseossa, mikäli se aikataulun puitteissa on mahdollista. Matka jatkuu
Askaisiin ja sieltä edelleen takaisin
Helsinkiin. Retkeen voivat osallistua
kaikkien HRUP:n kerhojen jäsenet
avec. Senioreilla on kuitenkin ns.
etuotto-oikeus. Osallistujien määrä
voi olla max. 40. Matkan hinta on
40 euroa/osallistuja, hintaan sisältyy
lounas sekä museo- ja opastusmaksut. Osallistujien tulee ilmoittautua
viimeistään 26.8.2013 mennessä
arne.lindholm@kolumbus.fi tai puhelimitse 050 500 4138. Ilmoittautuessa tulee osallistujien kertoa paitsi
nimensä myös täydellinen sotutunnuksensa. Tervetuloa.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja arne.lindholm@kolumbus.fi,
050 500 4138; Pentti Uosukainen,
sihteeri pentti.uosukainen@kolumbus.fi, 040 840 6296, Heikki Kaakinen, jäsenasiat, heikki.kaakinen@
kolumbus.fi, 050 589 5375.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Syksyn 2013 ratavuorot ovat maanantaisin klo 19:00–21:30 viikoilla
29, 34, 39, 43, 47 ja 51. Mahdollisista
muutoksista tiedotetaan yhdistyksen
sivuilla ww.reservilaisliitto.fi/liitto/
piirit/sivustot/helsingin_reservilaiset tai sitten voi soitella ja kysyä.
Yhdistyksen jäsenillä, joilla ei ole
omaa asetta, on mahdollista ampua
yhdistyksen .22 pistooleilla. Yhdistys
järjestää tarvittavat patruunat. Osallistujilla täytyy olla omat suojalasit ja
kuulosuojaimet sekä voimassa oleva
vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva), mukaan myös voimassa
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti.
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@iss.
fi ratavuoropäivänä klo 12:00 mennessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu
määrä ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja
antaa asevastaava Tomi Sarilahti.
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen Törni-jotos on Vantaalla
20.–22.9.2013. Meidän yhdistyksemme vastuulla on yksi rasti lauantaina
21.9. Kaipaamme vielä muutamaa
toimitsijaa huolehtimaan rastin tehtävien valvonnasta. Ota yhteys Tomi
Sarilahteen.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Tomi
Sarilahti, puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi tai helsinki@helresp.
fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh.
040 830 4097, timo.elolahde@hsl.fi.

Vantaan
reserviläiset
Törni-jotos 20-22.9.13 Vantaalla. Lisätietoa www.vantaanreservilaiset.
fi Ilmoittaudu Törni-jotoksen järjestelytoimikuntaan sampsa.olkinuora@vantaanreservilaiset.fi tai 0405221339
VaRes cup III 6.7.13 Lopen ampumaurheilukeskuksessa.
Eestin avoimet SRA mestaruuskisat 5-6.10.2013 Tartossa. Katso
lisätiedot nettisivuiltamme.
Ampumatoiminta. Katso ampumavuorot www.vantaanreservilaiset.
fi
VaResin hallitus toivottaa kaikille
auringoista kesää!

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i Luolan fortsätter igen efter
sommaren vecka 35, torsdagen 29.8 kl.
17-19.
Triangelkampen 2013
onsdagen 3.7, Orientering, Fagervik, samling kl. 18.00.
onsdagen 7.8, Miniatyrgevärsskytte, Ingå skjutbana, samling kl. 17.00
vid skyttehallen
onsdagen 14.8, Pistol, Ingå skjutbana, Heat I kl. 16.00, Heat II kl. 18.00

lördagen 26.10, avslutningsfest
Dragsvik kl. 19.00
Övriga tävlingar
måndagen 19.8, Tammet tävling,
Baggby, kl. 18:00. Deltagaravgift 5 €/
person.
lördagen 21.9, Skogsstigen, Ramsholmen Ekenäs, kl. 11.00. Deltagaravgift 5 €/person.
Markus Liesalho, ordförande,
0400 421 002, svenska@helresp.fi,
www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILÄISET
Helteistä heinäkuuta ja hyviä purjehduksia jäsenistölle!
Toimintakalenteri
Heinäkuu
Pe 5.7 - To 11.7 Merivoimien
vuosipäiväregatta
Ke 17.7. - La 20.7. The Tall Ships
Races 2013 Helsinki
Merireserviläisiä osallistuu perinteiseen tapaan tapahtuman yhteysupseereina.
Pe 26.7. - Su 28.7.
Mpk kurssi - linnakkeen kunnostus
Merireserviläiset Ahven3 toteuttaa kuljetukset Russaröhön. Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia halukkaita pyydetään ilmoittautumaan
matias.kaivos(at)co.inet.fi
Elokuu
Pe 2.8. - Su 4.8.
Mpk kurssi - linnakkeen kunnostus
Merireserviläiset Ahven3 toteuttaa kuljetukset Russaröhön. Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia halukkaita pyydetään ilmoittautumaan
matias.kaivos(at)co.inet.fi
La 31.8 Ampumapäivä 3 Raasi
Ilmoittautumiset MPK järjestelmään
Ajankohta avoin
Mpk kurssi - Sähköt poikki saaristossa
Merireserviläiset Ahven3 toteuttaa kuljetukset Isosaareen. Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia halukkaita
pyydetään ilmoittautumaan ville.
maenpaa(at)gmail.com
Syyskuu
To 5.9 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 12.9 Ilma-aserata klo
18.00-19.30, To 19.9 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, To 26.9
Ilma-aserata klo 18.00-19.30, La 28.9
Ampumapäivä 2 Upinniemi, Ilmoittautumiset MPK järjestelmään
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa
mm. mahdollisuuden merelliseen
toimintaan koulutusalus Ahven3:lla
ja ammuntaharrastusmahdollisuuksia. Täytä jäsenhakemuslomake
yhdistyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt
Suomen kansalainen. Nettisivumme
osoitteessa: www.reservilaisliitto.fi/
merireservilaiset päivittyy jatkuvasti.
Sivuilta löydät viimeisimmän tiedon
yhdistyksen toiminnasta ja tulevista
jäsentapahtumista.
VÄ

ÄPE
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Vääpelikilta
Yhdistyksen jäsenille kohdennettu
koulutusviikonloppu 28.-29.9. Ohjelmassa mm. pistooliammuntaa,
suunnistusta, ensiapu- ja kouluttajakoulutusta sekä lääkintäyliluutnantti

Ari Laakkosen luento Afganistanin
operaatiosta. Lisätiedot: Ari Hautala, ari.hautala@kolumbus.fi, puh.
050-410 9634 ja ilmoittautumiset:
Timo Tuomi, timo.tuomi@gmail.
com, puh. 040-540 1625.
Tulevia vierailuja: Elokuu: Kaarteen kotimuseo, Lohja; Syyskuu:
Suomenlahden meriliikennekeskus,
Helsinki; Lokakuu: Metrovalvomo,
Helsinki; Marraskuu: Marskin maja,
Loppi; Päivämäärät tarkentuvat
lähempänä vierailuajankohtaa. Lisätiedot: Erkki Joukainen, puh. 050547 1336, erkki.joukainen@gmail.
com
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölön sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
Katso tiedot muista tapahtumista
yhdistyksen verkkosivuilta www.
vaapelikilta.fi tai ota yhteyttä: pj.
Lassi Paavonkallio, puh. 040-512
3358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo Tuomi, puh.
040-540 1625, timo.tuomi@gmail.
com.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Yhdistyksen 13.5. julkaisemaa
kirjaa: "Kokonaismaanpuolustus
- sisua ja sivistystä" voi ostaa MPMyymälästä. Jäsenet ottakaa yhteyttä puheenjohtajaan saadaksenne
kopionne.
Kokonaismaanpuolustus ry toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen: Hyvää kesää!
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

Uudenmaan
viestikilta
Viestimiespäivät Rauman Kuuskajaskarissa 3.-4.8.2013.
Varsinais-Suomen viestikilta
järjestää kaikille viestimiehille ja
muille vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijoille avoimet viestimiespäivät Rauman Kuuskajaskarissa 3.-4.8.2013. Kuuskajaskari on
metsäinen, 26,5 hehtaarin kokoinen
saari Rauman saaristossa. Entinen
linnakesaari sijaitsee noin kolmen
kilometrin päässä Rauman satamasta. Kuuskajaskarin linnakesaarella
toimi vuodesta 1939 vuoteen 1999
puolustusvoimien rannikkolinnake.
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Entisellä linnakesaarella on armeijan
tunnelma yhä vahvasti aistittavissa.
Kuuskajaskariin on tarjolla vesibussikuljetus. Osallistumismaksu
sisältää lauantain menokuljetuksen
Kuuskajaskariin ja sunnuntain paluukuljetuksen Raumalle, kasarmimajoituksen, ohjelmapalvelut ja
ateriat (lauantain lounas, kahvi, päivällinen ja sunnuntain aamiainen).
Kuuskajaskarin linnakesaarelle on
kesäisin päivittäiset vesibussiyhteydet mantereelta. Merimatkan kesto
on noin 30 min/suunta. Omalla
veneellä liikkujille saarella on retkisatama, jossa on kaikkiaan 40 venepaikkaa. Saarella toimii majoitus- ja
ravitsemuspalveluja tarjoava yritys,
jonka kautta on vuokrattavissa myös
mökkimajoitusta.
Viestimiespäivien aikana kierrämme saaren nähtävyydet ja nautimme ainutlaatuisesta saaristoluonnosta. Reitin varrella tutustumme
tykkeihin, vartiotorniin, radioamatöörien perinneradioasemaan ja
maalissa kivipajaan. Reitin varrella
on myös tehtävärasteja, joiden suoritteista muodostuu herrashenkilökisa. Leikkimielisen kisailun ohessa
nautimme iltapäiväkahvit luonnon
helmassa.
Ohjelma lauantai 3.8.2013
Klo 09:30 Kokoontuminen Poroholman vesibussilaiturille (Poroholmantie 8, 26100 Rauma)
Klo 10:00 Vesibussikuljetus lähtee Kuuskajaskariin. (Perille pääsee
myös omalla veneellä)
Klo 10:30 Maihinnousun jälkeen
ilmoittautuminen kasarmirakennuksessa.
Klo 11:00 Viestimiespäivien avajaiset (Avaussanat, historiikki; "kuusiakajastava kari")
Klo 12:00 Lounas
Klo 13:00-17:00 Herrashenkilökisa
Klo 17:00-19:00 Sauna (Naiset
17.00-17:45, miehet 17:45-19:00)
Klo 19:30 Illallinen, herrashenkilökisan palkintojen jako. vapaata
seurustelua
Sunnuntai 4.8.2013
Klo 9:00 Herätys
Klo 9:30 Aamupala
Klo 13:00 Paluu Raumalle.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden ohjelmamuutoksiin.
Viestimiespäiville tulee tehdä
sitova ennakkoilmoittautuminen
15.6.2013 mennessä. Ilmoita nimi
ja yhdistys, jota edustat sekä tieto
mahdollisista ruoka-aineallergioista.
Ilmoittautumiset killan puheenjohtajalle: Varsinais-Suomen Viestikilta
ry, pj. Erkki Renberg, Haartmanink.
5B 77, 20300 Turku, puh.040 846
8214 tai sähköposti: erkki.renberg@
hotmail.com Osallistumismaksu
65,00 euroa maksetaan killan tilille 15.6.2013 mennessä. Tili: FI 90
8000 1101 1474 12 BIC: DABAFIHH.
Jälki-ilmoittautumisen yhteydessä
15.6.2013 jälkeen osallistumismaksu
on 70,00 euroa, joka tulee maksaa
viimeistään 30.06.2013 mennessä.
Tervetuloa!
Uudenmaan Viestikilta toimii
viestillisesti suuntautuneiden ihmisten yhdyssiteenä Uudellamaalla.
Killan tarkoituksena on ylläpitää ja
edistää maanpuolustus- ja viestimieshenkeä, tallentaa ja vaalia viestialan perinteitä sekä ylläpitää siteitä
viestijoukkojen ja niissä palvelleiden
kesken.
Killan toimintaan kuuluvat
erilaiset koulutustilaisuudet ja harjoitukset sekä esitelmät ja tutustumiskäynnit. Kilta on mm. vuosittain
järjestänyt reserviläisille viestikoulutusta osana Maanpuolustuskoulu-

tusyhdistyksen kurssitarjontaa.
Liittyminen tapahtuu ottamalla
yhteyttä killan puheenjohtajaan tai
sihteeriin. Pj. Carl-Magnus Gripenwaldt puh. 0400-202091 tai
cm.gripenwaldt@gmail.com Sihteeri: Pekka Kastemaa, 044 -330 5000,
pekka.kastemaa@pp.inet.fi

andersson@welho.com; 050 570
4451); Markus Anaja (markus.anaja@kolumbus.fi; 0400 694 004).

Helsingin
Rauhanturvaajat

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton vuosikokous pidettiin Tampereella 15.5. Kokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus. Samoin hyväksyttiin
vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
Liiton puheenjohtajana jatkaa
Markus Anaja (toimikausi 20132014). Samoin hallituksessa jatkavat
Markku Rauhalahti ja Ilkka Virtanen. Uusina toimikaudeksi 20142015 valittiin varapuheenjohtajaksi
Juha Tammikivi sekä hallitukseen
Liisa Viranko ja Timo Merilahti.
Kokouksen jälkeen tutustuttiin
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoon. Museo sijaitsee osoitteessa Väinölänkatu 2, Tampere. Sinne
pääsee tutustumaan ilmoittautumalla ennakkoon pirkanperinto@gmail.
com tai puhelimella Markku Rauhalahti 050-68980 tai Yrjö Suuniittu
040-725 7253. Suositellaan tutustumista, jos matka käy Tampereen
suuntaan.
Hallitus toivottaa perinnekillan
jäsenille hyvää ja miellyttävää kesää.
Tästä ja muusta killan toiminnasta antaa lisätietoja /tilläggsinformation: Erkki Andersson (erkki.

Yhteystiedot:
Tapani Forsström, puheenjohtaja/
veteraanivastaava p. 040 587 0352,
tforsstrom@hotmail.com; Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p. 040
584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi;
Tom Asplund, varapuheenjohtaja p.
050 553 5665, tom.asplund@rauhanturvaajaliitto.fi
Vertaistukitoiminta: MarjaLeena Pihlajamaa p. 040 724 0223,
ml.pihlajamaa@gmail.com
Liiton veteraanituen päivystävä
puhelin: 0207 698 111
Messi-illat:
Heinäkuussa ti 2.7. epävirallinen
messi-ilta: kokoontuminen klo 15
Sotamuseolle, Liisankatu 1. Tutustumme näyttelyyn "Hakkapeliitoista
rauhanturvaajiin". Liput 5 e (omakustanteinen). Museokierroksen jälkeen ilta jatkuu ravintola Zetorissa.
Elokuussa epävirallinen messiilta ti 6.8 klo 18 Zetorissa.
Syyskuun messi-ilta ti 3.9. klo 18
Zetorissa. Komentaja Ismo Korhonen kertoo mm. Merivoimien kriisinhallinnasta alussuojaustoimintoineen Intian valtamerellä.
Järjestyksenvalvontaa: Järkkäreitä
ja liikenteenohjaajia tarvitaan myös
pitkin kesää. Itseä niskasta kiinni!
Ilmoittautumiset Juha Saloselle puh
040 722 9804 tai juhasalonen1959@
luukku.com.
Facebook: Yhdistys omalla nimellään nyt myös Facebookissa. Tule
mukaan!
Nettisivut: Käy katsomassa:
www.helrt.org
E-jäsenkirje: Yhdistys lähettää
nykyisin tiedotteita sähköpostitse.
Jos et ole vielä jakelussa, ilmoita
osoitteesi: kari.kaiponen@pp.inet.fi

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri sekä Sissi-Sanomien nettiversiot.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Parlamentti onnittelee kaikkia 4.6. ylennettyjä, sekä kunniamerkillä tai
huomionosoituksella palkittuja sissejä tai sissihenkisiä! Joulusaunassa nähdään.
Hyvää kesätaukoa ja kerätkää kuntoa syksyn maanpuolustusharjoituksiin.
Maastotoiminta
Varaudu jo keskikesän tulevaan toimintaan. KAARTJR:n varusmiesten
omaistenpäivän esittelyt heinäkuun 13. ja 14. Lisätietoa Christer Mikkonen.
Törni-jotos 20.–23.9. 2013
Stadin Sissit ovat järjestämässä kahta rastia syksyn Törni-jotoksella. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan rastimieheksi, ota yhteyttä Aarne
Björklundiin, baarne@gmail.com
Pahkis 2013: 27.–29.9. Vekaralla
Sissitoimintaa parhaimmillaan – lähde mukaan!
Pahkis on Stadin Sissien organisoima maastotaitokilpailu, jossa taistelijan
taidot pistetään koetukselle, ei pelkästään perinteisissä sissitaidoissa vaan
muissakin aselajeissa. Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan
ja kerää pisteitä, jonka lisäksi vihollisosasto häiritsee toimintaa.
VEH-harjoituksen vuoksi muista ilmoittautua ajoissa!
Pahkis löytyy MPK:n kurssikalenterista kohdasta: KaakkoisSuomi=>Kymenlaakso=> Kurssi: Maastotaidot, Pahkis 2013, 0800 13 12014,

pvm 27. - 29.9.2013
Kun haluat kunnon toimintaa ja tiukkoja tilanteita, tämä on juuri etsimäsi
harjoitus. Lisätietoa antaa: Kilpailun johtaja Jani Heimala puh. 050 599 5899
jani@heimala.fi
Maastotoiminnasta lisätiedustelut aleksi.ilmonen@gmail.com tai Aarne
Björklund, baarne@gmail.com
Ampumatoiminta
Kesätauko alkanut Luolassa. Harjoitukset Luolassa jatkuvat taas elokuussa. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla. Kesän ampumaharjoitukset Santahaminassa ks. toisaalta tässä
lehdessä. Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta
tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa sivulta. Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com tai Eki Monni eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.
Salitoiminta
Salilla kesätauko. Harjoitukset jatkuvat syksyllä täydellä teholla. Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla,
jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa. Tilaukset: Tapio
Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen@elisanet.fi ;
Sissiosasto pj: Kimmo Lohman 0400 555377 kimmo.lohman@kolumbus.fi;
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Ammunta
Padasjoen kesäpäivät pe 2.8. – su 4.8.
Padasjoen kesäpäivät kutsuvat taas viettämään viikonloppua ammunnan
ja yhdessäolon merkeissä. Ilmoittautumiset ilmoittautuminen@esres.fi. Lisätietoja Henri Jacobsson 040 545 1899, henri.jacobsson@esres.fi. Tarkempi
ohjelma ja ohjeet toimintakalenterissa www.esres.fi.
Töölöntorin pistoolivuorot sunnuntaisin KLO 17:00–20:30
Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat perinteiseen tapaan. Kesäkaudella
muutamaa vuoroa ei ole, lisätietoja toimintakalenterissa. Lisätiedot: Kari
Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita
jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45
sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset
parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@
tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi. puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta 
MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen
järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja
muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/
tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena
mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava
omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj: ltn res panu.korpela@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: puheenjohtaja alik res Henri Jacobsson (henri.
jacobsson@esres.fi, 040 545 1899), varapj kers res Jyrki Helin (jyrki.helin@
esres.fi, 0400 212 252).

Helsingin Reservin Sanomat
toivottaa lukijoilleen hyvää kesää!
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
ROSIS 70-årsjubileum
Reservofficerssällskapet i Stockholm
(ROSIS) firar sitt 70-årsjubileum
23.11.2013. Festen går av stapeln på
den mycket fina Regementsofficersmässen på K1, Lidingövägen, Stockholm. En delegation från HSRK
kommer att delta i festen. Notera
datumet och anmäl ditt preliminära
intresse att delta gärna redan nu till
mathias@hsrk.fi! Ytterligare information följer.
Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö
har paus under sommaren. Nästa
skyttetur är den 15.8. Ytterligare information om skyttet hittas på www.
hsrk.fi.
Klubben arrangerar skytte med
hagelgevär onsdag 10.7 kl. 17-20 på
Sibbo Skyttegilles hagelgevärsbana i

Sibbo (http://www.ssg-shooting.fi/).
Vapen och nödvändig utrustning
finns att låna på plats. Patroner och
banavgift betalas även de på plats.
Anmälningar och ytterligare information: jussi@hsrk.fi, 050 506 0991
eller axi@hsrk.fi, 040 773 3830.
Gymnasiernas säkerhetskurs 2013
Den årliga säkerhetskursen
för gymnasie-elever ordnas nästa gång 6.-8.9.2013. Entusiastiska
ledare och utbildare efterlyses!
Ytterligare information fås av Ulf
Dahlman, ulf.dahlman@veho.fi eller
+358405336312.
RES-URSUS -marschen 2013
Den årliga RES-URSUS -marschen ordnas nästa gång 14.15.9.2013. Det är fråga om en
patrulltävling med fyra deltagare i
patrullerna. För deltagande krävs
god kondition och tillfredsställande
militära kunskaper. Tävlingen är
tvåspråkig med svenska som huvudspråk. Ytterligare information
följer, notera datumet redan nu!
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Lasihemmo Oy

Rolls-Royce Ab

Vermonrinne 14
00370 Helsinki
0400 575 025

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
09 4730 3301

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000
www.millog.fi

Berner Oy
PL 15
00131 Helsinki
09 134 511

PL 46
8501 Kalajoki
08 489 5500

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN
KURSSIT KESÄ-ELOKUUSSA 2013

Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita. Ilmoittautukaa kursseille MPK:n
internetsivuilla www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki
Ammunnat ovat toisaalla tässä lehdessä.

Hämeentie 97-99 A
00550 Helsinki
09 765 735

Hollming Oy
PL 14
26101 Rauma
0204 865 000

Kiikkaistenkuja 1
01800 KLAUKKALA
09 879 9003

Topi-Kalustaja Oy

14.-16.6.2013 Kansainvälinen yhteistyökurssi 1
29.-30.6.2013 Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 5
13.7.2013
Reserviläisammunnan SM kilpailu Keuruu /
osallistujat
19.-21.7.2013 Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 3
4.-11.8.2013 Admiral Pitka Reccon Challenge 2013
16.-18.8.2013 Epäsuoran tulen järjestelyt rakennetulla alueella
16.-18.8.2013 KRH-tuliasemakurssi
16.-18.8.2013 Viestikurssi 1: Viestivälineet ja viestittäminen
17.8.2013
Perinneasekurssi, jatkokurssi
23.-25.8.2013 Kohteensuojauskurssi 2/ 6
31.8.2013
Nuorten reserviläisten päivä

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

Varattu

www.intrum.fi

Audit Team Finland
PL 28
00751 Helsinki
0400 439 070

Onnittelemme
Kesäkuu
23.6. Projektipäällikkö, ylikersantti Jari Pihlajamaa (matkoilla)
25.6. Pääkonsuli, vänrikki Harry Blässar (perhepiirissä)
27.6. Professori, luutnantti Peter Holmberg

50 v
80 v
75 v

Heinäkuu

www.mpk.fi
www.facebook.com/
maanpuolustuskoulutusyhdistys

Helsingin Reservin Sanomat
Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

1.7.
1.7.
2.7.
3.7.
4.7.
4.7.
6.7.
7.7.
12.7.
13.7.
13.7.
14.7.
16.7.
20.7.
20.7.
27.7.
28.7.
28.7.
30.7.

Kauppatieteiden maisteri, vänrikki Jorma Ekholm (golfaamassa)
Levyseppähitsaaja, alikersantti Viljo Palo (matkoilla)
Kirjakauppias, vänrikki Risto Mustonen
Apulaispäällikkö, kersantti Antti Viitanen
Toimitusjohtaja, ylikersantti Erkki Kuronen (perhepiirissä)
Kiinteistöneuvos, vääpeli Jorma Juutilainen (lähipiirissä)
Diplomi-insinööri, luutnantti Pentti U. Lehtinen (lähipiirissä)
Eläkeläinen, vänrikki Uno Mändla
Valtiotieteen maisteri, luutnantti Martti Jaakkola (Villa Junghans kutsutuille)
Talonmies, alikersantti Mikko Ijäs (mökillä)
Arkkitehti SAFA, kersantti Tatu Pelkonen
Valtiotieteen maisteri, kapteeni Jukka Knuuti (perhepiirissä)
Eläkeläinen, kapteeni Jukka Tuomola
Agrologi, vänrikki Herbert Mäklin (Kauniala 23.8. klo 13-15)
Yrittäjä, CFO-konsultti, kapteeni Vesa Vepsä
Ajojärjestelijä, alikersantti Olavi Utter (perhepiirissä)
Lentokapteeni, ylikersantti Eero Sillankorva
Valtiotieteen maisteri, kapteeni Nikolai Marschan
Asianajaja, kapteeniluutnantti Kari Parkkinen

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

Elokuu
2.8.
9.8.
10.8.
10.8.
11.8.
12.8.
13.8.
20.8.
22.8.
24.8.
24.8.
25.8.
27.8.
29.8.
31.8.

Ekonomi, opetusneuvos, yliluutnantti Pertti Porenne (matkoilla)
Hovioikeudenlaamanni, yliluutnantti Ukko Kiviharju (matkoilla)
Tuotepäällikkö, vänrikki Arno Inkeroinen
Diplomi-insinööri, teknologiajohtaja, yliluutnantti Jorma Kemppainen (matkoilla)
Ylioppilasmerkonomi, yliluutnantti Matti Koivisto (matkoilla)
Lentokapteeni, ylikersantti Tapio Paukku (perhepiirissä)
Oikeustieteen kandidaatti, tietokirjailija, vänrikki Kauko Parkkinen (ei vastaanottoa)
Filosofian maisteri, luutnantti Olavi Rantalainen (matkoilla)
Eläkeläinen, kapteeni Jyrki Ratia (Puulalla)
Valtiotieteen maisteri, majuri Matti Kuula (matkoilla)
Varatoimitusjohtaja, luutnantti Erkki Heikkinen
Työnjohtaja, kersantti Kari Sirén
Yrittäjä, ylivääpeli Lassi Paavonkallio
Autoilija, pioneeri Markus Weckström (matkoilla)
Palvelupäällikkö, majuri Juha Karell

80 v
75 v
80 v
70 v
60 v
80 v
75 V
70 v
70 v
75 v
50 v
50 v
60 v
70 v
60 v
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki
puh. (09) 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi

Toiminnanjohtaja Kari Talikka
puh. (09) 4056 2080 > fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

Järjestöupseeri, Ossi Ikonen
puh. 045 862 4648, (09) 4056 2071
ossi.ikonen@hrup.fi

www.hrup.fi

www.helresp.fi

Lippujuhlapäivän
paraati Tammisaaressa
Teksti: Ossi Ikonen
Kuvat: Timo Åkman

Puolustusvoimain lippujuhlanpäivän paraati pidettiin tänä vuonna
tiistaina 4.6. Raaseporin Tammisaaressa. Edellisen kerran valtakunnallinen paraati oli Tammisaaressa
1980-luvulla.
Merivoimien komentaja kontraamiraali Veli-Jukka Pennala totesi
paraatipuheessaan muun muassa,
että yleinen asevelvollisuus on
meille paras ja kustannustehokkain
tapa järjestää maanpuolustus. Puolustusvoimien teknistyminenkään
ei ole muuttanut tätä näkökulmaa.
Pennala totesi myös, että puolustusvoimauudistuksen yksi tavoite on
palauttaa kertausharjoitusten taso
vuosittaiseen noin 18 000 reserviläiseen. Yleiseen asevelvollisuuteen
perustuvassa järjestelmässämme reservin merkitys sodan ajan joukoissa
on ratkaiseva.
Paraatin ohimarssiin osallistui
moottoroituja joukkoja Uudenmaan

Prikaatista, Utin Jääkärirykmentistä,
Viestirykmentistä, Tykistöprikaatista ja Panssariprikaatista. Satakunnan
lennosto asetti ohimarssiin ylilentoa
varten neljä Hornet-hävittäjää ja
Lentosotakoulu puolestaan neljä
Hawk-konetta. Myös MD500 ja
NH90 -helikopterit suorittivat ylilennon. Paraatin musiikista vastasi
Laivaston soittokunta vahvistettuna
Satakunnan sotilassoittokunnan
soittajilla.
Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaa komensi tuore majuri Jussi Karhila, Uudenmaan
reservipiirien toiminnanjohtaja.
Lippulinnassa oli mukana muun
muassa Uudenmaan Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien ja Helsingin
Reserviupseeripiirin liput. Lisäksi
monet reserviupseerikerhot ja reserviläisyhdistykset Uudenmaan ja
Helsingin alueelta olivat mukana lippulinnassa. Paraatiin osallistui myös
veteraanijärjestöjen lippulinna, jossa
lipunkantajina toimivat Uudenmaan
Prikaatin varusmiehet.

Paraatin lippulinnaa komensi majuri Jussi Karhila. Hänet ylennettiin samana päivän majuriksi.

Helsingin Reservin Sanomien
aikataulumuutos syksyllä 2013
Helsingin Reservin Sanomat ilmestymisaikatauluun on tehty muutos. Syksyllä ilmestyy yksi
kaksoisnumero. Lehden numerot 8 ja 9 yhdistetään. Yhdistysten ja kerhojen tiedotuksesta
vastaavia pyydetään huomioimaan muuttuneet
aikataulut.

VR-konserniin kuuluva Pohjolan Liikenne on erikoistunut linja-autoliikenteeseen. Pohjolan Liikenteen yli 800 motivoitunutta ammattilaista ja yli 400
modernia linja-autoa palvelevat tyytyväisiä asiakkaita eri puolella Suomea niin
kaupunki- ja reittiliikenteessä kuin tilausajoissakin.

Vahvistamme ammattitaitoista liikenne-esimies -tiimiämme
ja haemme pääkaupunkiseudulle

liikenne-esimiehiä
Toimit Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab:n linja-autonkuljettajien lähimpänä esimiehenä ja liikenteen järjestelytehtävissä.
Arvostamme kokemusta esimiestyöstä, alan teknistä tuntemusta sekä
kykyä motivoida. Työkokemuksesi joukkoliikenteen parissa on eduksi.
Tarjoamme modernit työvälineet ja vastuullisen tehtävän linja-autoalan
näköalapaikalta.
Lisätietoja tehtävästä antaa Psycon Oy:n konsultti Lari Koivu, puh. 020 7101 267.
Täytä hakulomake 30.6.2013 mennessä. www.vrgroup.fi/rekry

www.pohjolanliikenne.fi

Lehden ilmestymisajat ovat:
Nro

Aineistopäivä	Ilmestymispäivä

6.
7.
8.—9.
10.

5.8.
2.9.
7.10.
9.12.

16.8.
13.9.
18.10.
20.12.

