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Uusi Suomi > 13. 9. 1943

Uutisia 70 vuotta sitten
Kysymyksiä ja vastauksia
Omaisten etsintä. Miten inkeriläinen saisi tietää, onko täkäläisten sotavankien joukossa hänen omaisiaan?
Sotavangeista saadaan tietoja Suomen Punaisen Ristin sotavankitoimistosta, os.
Helsinki, Tehtaankatu 1.

Työvoiman siirtyminen maalta kaupunkiin. Onko kaupunkilaisperhe oikeutettu palkkaamaan itselleen maalta kotiapulaisen?
Työsuhteen päättymisen ja eräiden työsopimusten tekemisen säännöstelystä
19.11.1942 annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n mukaan työsopimusta, jonka
johdosta maalaiskunnassa asuva työntekijä joutuu tekemään työtä kaupungissa
tai kauppalassa, ei ole lupa tehdä ilman sen kunnan työvoimapäällikön suostumusta, missä työntekijä asuu tai on työssä.

Kauppavoiton verottaminen.
Olen v. 1937 kuolleen äitini jälkeen perinyt vanhempieni v. 1910 ostaman kaupunkikiinteistön. Jos myyn nyt kiinteistön, niin voinko joutua suorittamaan veroa
kauppavoitosta?
Perityn kiinteistön kaupassa saatuun hintaa ei sisälly verotettavaa kauppavoittoa.

Kansalaisaloite
asevelvollisuudesta
Laki kansalaisaloitteesta astui voimaan
1.3.2012. Lain mukaan sellaiset kansalaisilta
lähteneet aloitteet, joihin saadaan kerättyä 6
kuukauden aikana 50000 allekirjoitusta, täytyy ottaa eduskuntakäsittelyyn. Aloitteen tekijöitä voi olla yksi tai useampia.
Kansalaisaloitteita on tällä hetkellä voimassa 79 kappaletta. Niillä pyritään vaikuttamaan mitä moninaisimpiin asioihin Suomessa. Yksi on jo päässyt eduskuntakäsittelyyn
saakka. Turkistarhauksen kieltävä aloite sai
kerättyä vaaditut allekirjoittajat. Lähitulevaisuudessa eduskuntakäsittelyyn on nousemassa tasa-arvoista avioliittolakia ja ruotsin
kielen vapaaehtoisuutta vaatineet aloitteet.
Laki edellyttää sitä, että Väestörekisterikeskus tarkastaa allekirjoittajien määrät. Allekirjoituksia voi kerätä joko suoraan paperisiin
listoihin tai sähköisenä internetissä.
2.9.2013 aloitettiin uuden kansalaisaloitteen allekirjoitusten kerääminen. Sillä pyritään asevelvollisuuden lakkauttamiseen.
Aloitteen sisältönä on, että asevelvollisuus
lakkautetaan Suomessa. Lakkauttamisen jälkeen nykyinen miehiä koskeva varusmiespalvelus ei olisi enää pakollinen, eikä varusmiestai siviilipalveluksesta kieltäytyviä tuomittaisi
vankeuteen. Perusteluna käytetään sitä, että
yleinen asevelvollisuus on kansantaloudellisesti kallis, epätasa-arvoinen ja realistisia
uhkakuvia ajatellen vanhentunut puolustusratkaisu. Suurimmassa osassa Euroopan
valtioista asevelvollisuudesta on jo luovuttu.
Aloitteen on parissa päivässä käynyt allekirjoittamassa vajaat pari tuhatta henkilöä.
Aloitteen tekijöinä on vihreässä liikkeessä,
Sadankomiteassa sekä Aseistakieltäytyjien liitossa mukana olevia henkilöitä.
On mielenkiintoista nähdä saavuttaako
aloite vaaditut 50000 allekirjoitusta kuuden
kuukauden aikana. Maanpuolustuksen Tiedotuksen Suunnittelukunnan viime vuoden
marraskuussa suoritetussa tutkimuksessa
yleinen asevelvollisuus saa 72 prosentin kannatuksen.
Euroopan maat ovat pikkuhiljaa luopuneet
yleisestä asevelvollisuudesta, Suomen tavoin
maanpuolustus on hoidettu vain Kreikassa ja
Itävallassa. Itävallassa tosin kaikkia asevelvollisia ei kutsuta palvelukseen. Itävallassa pidettiin hiljattain kansanäänestys, jonka tuloksena
yleinen asevelvollisuus säilytettiin ennallaan.
Baltian maat tukeutuvat Natoon.
Asevelvollisuuden taloudellisia vaikutuksia
voidaan katsoa kahdella tavalla. Kansantaloudellisesti on toki Suomelle rasite, että nuoret
miehet ovat poissa työelämästä kuudesta
kahteentoista kuukauteen. Toisaalta monet

Yleinen
asevelvollisuus on
edelleen järjestelmänä
kustannustehokkain
ja se tuottaa riittävän
suuren reservin, jolla
pystytään puolustamaan Suomen kaltaista
laajaa aluetta.
varusmiespalveluksessa saadut opit hyödyntävät myös yhteiskuntaa. Varusmiespalvelus
yhdistää eri yhteiskuntaluokkia. Tuskin koskaan samaan tupaan sattuu eri taustoja omaavia nuoria miehiä. Toista vastaavaa paikkaa ei
luultavasti ole. Tulevat yritysjohtajat oppivat
ymmärtämään erilaisista yhteiskuntaluokista
tulevia miehiä.
Varusmiehiä käytettiin menneinä vuosina
perunan ja viljan korjuuseen työvoima-apuna.
Enää sitä apua ei tarvita, mutta virka-apuna
viranomaiset voivat käyttää varusmiehiä esimerkiksi ympäristökatastrofien estämiseen.
Toisaalta koulutus on suunnattu sodanajan
joukkojen tuottamiseen. Kotiutettavien varusmiesten tulee osata toimia sen joukon osana,
johon heidät on sijoitettu.
Sotilaalliset uhkakuvat eivät ole vanhentuneet. Edelleen sotia käydään mies miestä
vastaan asein. Tosin tekniikkaa on tullut lisää
ja se on muuttanut taistelukenttää. Hienoa
tekniikkaa ei kuitenkaan ole edes suurvalloilla
rajattomasti. Perinteiset taistelut tullaan kuitenkin käymään entisenlaisina.
Yleinen asevelvollisuus on edelleen järjestelmänä kustannustehokkain ja se tuottaa
riittävän suuren reservin, jolla pystytään
puolustamaan Suomen kaltaista laajaa aluetta. Maanpuolustuksen alasajo on halpaa ja
nopeata, mutta sen uudelleen rakentaminen
kallista ja aikaa vievää. Yleinen asevelvollisuus
nauttii kansan enemmistön tukea ja on edelleen hyödyllinen Suomelle.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun
materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä
klo 16.30 mennessä. Materiaali
sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman
muotoiluja. Kuvat mielellään joko
originaaleina tai tif-muotoisina
vähintään 200 dpi-resoluutiolla.
Lisätietoja toimituksesta.
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Puheenjohtajilta
Jyri Vilamo > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja

Juha Parkkonen > Luutnantti (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Katse eteenpäin!

Nuorissa on tulevaisuus

RUL:n puhenjohtajavaali lähestyy. Tuleva
puheenjohtaja luotsaa liittoamme seuraavat
3 vuotta eteenpäin. Samaan aikaan taloudelliset resurssit niin Puolustusvoimissa kuin
myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön
parissa ovat voimakkaassa laskusuunnassa. Tilanne ei ole helppo kenellekkään! Pelkästään tämän vuoksi ei ole yhdentekevää
kenet valitaan näyttämään suuntaa. Uusi
puheenjohtaja on myös mediassa näkyvä
keulakuva. Tärkeää olisi, että meidän reserviupseerien viesti menee haluamallamme tavalla perille asioista päättäville tahoille. Tulevan puheenjohtajan tulisikin hallita myös
ns. ”mediapeli”. Julkisuudessa luodaan niitä
mielikuvia, joilla edesautetaan viestimme
kuulumista ja eteenpäin menemistä.
Piiriseminaarin yhteydessä 1.9. järjestettiinkin kerhojen edustajille mahdollisuus
tentata molempia ehdokkaita Pinja Hellmania ja Mikko Halkilahtea. Hyviä kysymyksiä
tuli runsaasti ja erojakin saatiiin ehdokkaiden välille. Suuret kiitokset myös ehdokkaille selkeistä kannanotoista välillä kiperiinkin
kysymyksiin.
Puheenjohtaja vaalissa valtaa käyttävät
yhdistykset eli me! Toivonkin, että Helsingin
piirin kerhot lähettävät edustajansa Oulun
liittokokoukseen runsaslukuisesti. Mikäli
kerhonne ei pysty lähettämään edustajaa,
voi asian hoitaa antamalla valtakirjan jollekin toisen kerhon edustajalle. Reserviupseeriliitto lähettää valtakirjapohjat ja piiritoimisto koordinoi asiaa niin, että kaikki saavat
äänensä kuuluviin. Kerhojen hallitusten on
siis syytä tehdä päätöksiä nyt hyvissä ajoin ja
olla tarvittaessa toiminnanjohtajaan yhteydessä.
Edellä mainittujen taloudellisten resurssien väheneminen koskee valitettavasti myös
tätä veljespiirimme kanssa yhteistä lehteä.
Suurimpana syynä on lehden ilmoitustulojen merkittävä väheneminen, joka koskee
kokee printtimediaa lehden koosta riippumatta. Lehden toimitusneuvosto ja piirien
yhteistyöelin on miettinyt kuinka voimme
säilyttää tämän julkaisun mutta samalla kehittää sitä eteenpäin. Alustavia suunnitelmia
on jo. Aikatauluihin ja yksityiskohtiin meneminen on vielä liian aikaista mutta muutok-

Santahaminassa järjestettiin elokuun viimeisensä päivänä nuorten reserviläisten
päivä. Helsingin ja Uudenmaan reserviläisjärjestöt, puolustusvoimat sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) kutsuivat
varuskuntaan hiljattain reserviin siirtyneitä, nuoria upseereita ja aliupseereita ylläpitämään sotilaallisia taitoja sekä saamaan
tietoja puolustusvoimien uudistuksista ja
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Tapahtumaan saapui lähes 80 nuorta reserviläistä, jotka pääsivät ampumaan rynnäkkökiväärillä, tutustuivat puolustusvoimien
harjoituskalustoon ja reserviläisjärjestöjen
ammunnoissa käytettäviin aseisiin sekä saivat rautaisannoksen reserviläisjärjestöjen
tarjoamista toimintamahdollisuuksista.
Olin itse vetämässä yhtä rasteista, joilla
osallistujille esiteltiin vapaaehtoista maanpuolustusta. Pääsin jututtamaan reilua
kymmentä pääkaupunkiseuduilla asuvaa
nuorta reservin aliupseeria, jotka tulivat
rastille 1-3 hengen ryhmissä. Kartoitimme
aluksi muutamilla kysymyksillä osallistujan
elämäntilanteen, palvelushistorian ja odotukset. Näiden tietojen perusteella valitsimme yksilöllisesti ne reserviläisyhdistykset ja
vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintamuodot, jotka todennäköisesti eniten kiinnostaisivat kyseistä reserviläistä. Mukaan
annettiin vielä lehti- ja esitepaketti kotiin
vietäväksi.
Yleisvaikutelma tapaamistani nuorista
reserviläisistä oli hyvin positiivinen. Tilaisuuden vapaaehtoisuuden vuoksi paikalle
oli toki saapunut vain puolustusvoimiin positiivisesti suhtautuvia henkilöitä mutta silti
olin hieman yllättynyt osallistujien fiksusta
asenteesta ja kiinnostuksesta reserviläistoimintaa kohtaan. Maanpuolustuskoulutusyhdistys oli eräille tuttu osittain ainakin
siksi, että tapahtuman ilmoittautuminen
tapahtui MPK:n tietojärjestelmän kautta
mutta muutamat olivat osallistuneet myös
aikaisemmin MPK:n tapahtumiin. Reserviläisliitto ja sen jäsenyhdistysten toiminta oli
sen sijaan huonosti tunnettua. Useimmilla ei
ollut mitään kontaktia reserviläisjärjestöihin
esim. sukulaisten tai tuttavien kautta. Korkeakouluopiskelijoista monet olivat tietoisia

Vaikka taloudelliset voimaramme
ovatkin lähitulevaisuudessa vähäisemmät, ei
se saa tarkoittaa sitä,
että työ vapaaehtoisen
maanpuolustuksen
eteen vähenee.

sia on tulossa. Tarkoituksena ei kuitenkaan
ole lopettaa fyysistä paperilehteä! Ei liene
kuitenkaan yllätys, että verkkojulkaisu muodossa tai toisessa on yksi kehityssuunnista.
Vaikka taloudelliset voimaramme ovatkin
lähitulevaisuudessa vähäisemmät, ei se saa
tarkoittaa sitä, että työ vapaaehtoisen maanpuolustuksen eteen vähenee. Yli kerho- ja
piirirajojen menevällä yhteistyöllä saamme
aikaiseksi laadukkaimpia tapahtumia, jotka
kiinnostavat ja innostavat jäseniämme aktiiviseen toimintaan mukaan!

jyri.vilamo@gmail.com

yliopistoissa toimivista opiskelijareserviläisyhdistyksistä, jotka toimivat kuitenkin
Reserviupseeriliiton alaisuudessa.
Reserviläistoiminnan huono tunnettuus
nuorten reserviläisten keskuudessa kertoo
siitä, että varusmieskoulutuksen aikana ei
riittävästi tuoda esiin vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitystä osana maamme
asevelvollisuuteen perustuvan puolustusjärjestelmän ylläpitämistä. Varusmieskoulutuksen opetussisältöjen lisäksi tärkein syy
on puolustusvoimien palkatun henkilöstön
puutteelliset tiedot reserviläisjärjestöjen
toiminnasta, mistä me voimme syyttää vain
itseämme. Reserviläisliiton kannalta keskeisin ja otollisin rekrytoitava joukko on aliupseerit, joita koulutetaan hajautetusti eri
joukko-osastoissa. Aliupseerioppilaille ei
ole pystytty kohdentamaan tehokkaasti valtakunnallista tiedotusta vaan reserviläisyhdistysten toiminnan esittely on jäänyt piirien
ja yhdistysten varsin erilevyisille harteille.
Varusmiehille suunnatuin viestinnän materiaalien ja menetelmien kehittämiseen pitää
Reserviläisliitossa panostaa myös tulevina
vuosina.
Nuoren reserviläisten päivä onnistui hienosti ja sekä järjestäjät että osallistujat saivat kiitokset paikalla olleilta Etelä-Suomen
sotilasläänin esikuntapäällikkö kommodori
Mikko Santavuorelta ja Helsingin aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Veli-Matti
Rintalalta.
Haluan myös omalta osaltani kiittää tapahtuman järjestämiseen osallistuneita piirimme jäseniä. Tulemme varmasti toteuttamaan
yhdessä vastaavia tapahtumia myös jatkossa.
puheenjohtaja@helresp.fi

Vuoden 2013 kutsunnat käynnistyivät
Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

Asevelvollisuuslain mukaiset kut-

sunnat järjestetään vuosittain 15.8. –
15.12. välisenä aikana. Tänä vuonna
aloituspäivä osui torstaille 15.8.2013.
Etelä-Suomen sotilasläänissä kutsuntakierros alkoi Tammisaaresta,
missä julkaistiin myös puolustusvoimien uunituore Varusmies-video.

Pääosassa on 1995 syntynyt
ikäluokka
Kutsunnanalaisia ovat pääasiassa
kaikki miespuoliset Suomen kansalaiset, jotka täyttävät tänä vuonna 18 vuotta. Pääosassa on vuonna 1995 syntynyt ikäluokka, jonka
vahvuus on hieman vajaat 33 500.
Kutsunnoissa määritetään kutsunnanalaisen palveluskelpoisuus sekä
mahdollinen tuleva palveluspaikka.

Suurin osa tullaan määräämään palvelukseen 5. tammikuuta 2015. Palvelusajan pituus määritetään vasta
joukko-osastossa, ei kutsunnoissa.

Asevelvollisuusjärjestelmällä
vahva tuki
Yleinen asevelvollisuus tuottaa yhteiskunnalle muitakin hyötyjä kuin
sotilaallinen suorituskyky. Yleinen
asevelvollisuus ja sen näkyvin osa,
varusmiespalvelus, auttavat syrjäytymisen ehkäisyssä, maahanmuuttajien
kotouttamisessa, muiden viranomaisten tukemisessa ja kansanterveyden
edistämisessä. ”Asepalvelus on erittäin
tärkeä lenkki maahanmuuttajien kotouttamisessa”, toteaa Reserviupseerikoulun priimus vuodelta 2012, Sergei
Ilyukhin.
Vaikka kannatus on vahva ja järjestelmä nykyisellään toimiva, tulee

asevelvollisuuden myös elää ajassa ja
kehittyä muun yhteiskunnan mukana.
Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa puolustusvoimat kehittää muun muassa
sähköisiä asiointijärjestelmiä, varusmieskoulutuksen hyväksiluettavuutta
siviilioppilaitoksissa ja kertausharjoituskoulutuksen laatua.
Varusmiespalvelus saa myös varusmiesten tuen. Varusmiesten loppukyselyissä, jotka tehdään varuskunnissa
kahden viimeisen palvelusviikon aikana, ovat varusmiehet antaneet asteikolla 0 – 5 yli neljän meneviä arvosanoja mm. maanpuolustustahdostaan,
upseerikokelaiden ja kantahenkilökunnan ammattitaidosta ja ryhmäkiinteydestä. Armeija-aika kokonaisuutena
saa keskimääräisen arvosanan 4,1. Tulos on huomattavan korkea, kun otetaan huomioon, että armeijaan tullaan
velvollisuudesta ja käskettynä.

Intti tutuksi
Varusmies-videolla
Tammisaaren kutsuntojen yhteydessä esitettiin myös ensimmäistä
kertaa uunituore Varusmies-video.
17-minuuttisella videolla käydään
läpi niin palvelukseen saapuminen,

ensimmäinen aamu, inttiterminologiaa sekä otteita palveluksesta aina
kotiutumiseen saakka. Varusmiesvideon voi käydä katsomassa puolustusvoimien Youtube-kanavalta
osoitteessa www.youtube.com/user/
defenceforcesfinland
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Rukajärven eräs taistelu
Esa Sirén on syntynyt vuonna 1948

Kouvolassa. Työkseen Sirén valmentaa jääkiekkoilijoita ja kirjoittaa
romaaneja. Hänen kiinnostuksensa
sotakirjallisuuteen heräsi jo koulupoikana. Ensimmäisen sotaromaanin hän kirjoitti vuonna 2005. Siitä
alkaen häneltä on ilmestynyt kirja
vuodessa.
Kenttävartio Joki on Esa Sirénin
yhdeksäs sotaromaani. Siinä missä
Rukajärven korpisissit kuvasi pää
kylmänä partisaanien perään painavia sissejä, Kenttävartio Joessa miehet kasvavat sankaruuteen romaanin
tapahtumien aikana.
Kuukausia laiskoina siltavartijoina eläneet konekiväärikomppanian
miehet kieltäytyivät halkomottien
tekemisestä. Rangaistukseksi tästä
heidät lähetettiin Rukajärven pohjoispuolen korpeen vartiotehtäviin.
15 miestä joutui yhteen monista
Tsirkka-Kemijoen varrelle rakennetuista kenttävartioista. Miesten
vihaama, lähes kokonaan suon
ympäröimä, pieni metsäsaareke oli
nimeltään Joki. Elokuussa 1943 neuvostoliittolaiset hyökkäsivät kenttävartioon 300 miehen voimin. Taistelu kesti nelisen tuntia. Syyskuussa
neuvostojoukot uusivat hyökkäyksen. Tällä kertaa heitä oli toista tuhatta. Vihollisen taistelujoukkoja
johti eversti Gorohov Puna-armeijan
tappiot olivat yhteensä 121 sotilasta,
joista upseereita seitsemän.
Taistelun kovuudesta kertoo
ammuskulutus. Kiväärin patruunoita käytettiin 18000, konepistoolin

Jääkärien elämänkerrat täydentyvät
Kirjan on kirjoittanut prikaatiken-

Esa Sirén, Kenttävartio Joki
Gummerus 2013, ISBN 978-951-20-9316-8,
335 sivua

patruunoita 20000 kappaletta sekä
käsikranaatteja noin 200 kappaletta.
Kirjoittaja on tehnyt runsaasti
haastatteluja henkilöistä, jotka olivat
mukana taistelussa. Heidän panoksena tekee kirjasta aidon ja poistaa
runsaasti virheitä.

raali Pentti Airio. Hän on aiemmin
kirjoittanut mm tutkimuksen kenraali Yrjö Keinosesta. Kirja ei ole
varsinainen elämänkerta, mutta siinä kuvataan monipuolisesti Walter
Hornin elämän merkittävimmät tehtävät. Monen jääkärin saavuttama
nopea urakehitys ei koskenut Hornia. Siihen vaikutti luultavasti hänen saamansa keuhkotauti, joka esti
hänen osallistuminen Suomen Vapaussotaan. Kokonaisuutena hänen
elämäänsä mahtui kuitenkin merkittäviä tapahtumia. Perusteellisena
luonteena hän dokumentoi toimensa
tarkasti. Kansallisarkistosta löytyy
hänen nimeään kantava osa.
Walter Horn toimi aktivistina
kahdessa Suomen historian kiinnostavassa vaiheessa. Hornia voidaan
pitää ”ensimmäisenä jääkärinä”, sillä
hän oli 1914 Tukholmassa Bertel
Pauligin kanssa käynnistämässä yhteistyötä Saksan kanssa sotilaskoulutuksen saamiseksi Venäjän vastaisille
itsenäisyystaitelijoille. Kylmän sodan
aikana 1950- ja 1960-luvulla taas hän
kuului Suomessa toimivien Pohjolaaktivistien ryhmään, joka viritteli
ajatusta pohjoismaisesta sotilaallisesta yhteistyöstä.

Jääkärinä saatu keuhkotauti vaivasi Hornia ja siksi rintamapalveluksen
sijaan hän toimi talvisodassa Helsingin komendanttina ja jatkosodassa
sotilasasiamiehenä Berliinissä ja Budapestissa. Joulukuussa 1944 Horn
erotettiin virastaan. Tämän jälkeen

Pentti Airio, Walter Horn

Hornia voidaan
pitää ”ensimmäisenä
jääkärinä”, sillä hän
oli 1914 Tukholmassa
Bertel Pauligin kanssa
käynnistämässä
yhteistyötä Saksan
kanssa sotilaskoulutuksen saamiseksi
Venäjän vastaisille
itsenäisyystaitelijoille.

Docendo 2013, ISBN 978-952-5912-98-2, 264 sivua

hän toimi mm. asekätkennän vuoksi
pidätettynä olleiden upseerien salaisessa tukirenkaassa.
Ajatus Pohjoismaiden puolustusliitosta oli useasti esillä ennen ja
jälkeen viime sotien. Sitä ajaneiden
Pohjola-aktivistien ytimeen kuuluivat mm. Walter Horn, Lauri Pihkala,
K. L. Oesch, A.- E. Martola ja Valo
Nihtilä. Myös presidentti Kekkonen
seurasi aktivistien toimintaa mielenkiinnolla ennen noottikriisiä ja
vähemmän sen jälkeen, kun hän oli
palannut Novosibirskin neuvotteluista. Kirjassa on aihetta valaistu

aktivistien näkökulmasta ensimmäisen kerran.
Prikaatikenraali evp. ja Suomen
sotahistorian dosentti Pentti Airio
on saanut perehtyä ministeri Tankmar Hornin hallussa olevaan kotiarkistoon ja lisäksi hän on suorittanut
arkistotutkimuksia Suomessa ja
Saksassa.
Kirjassa on runsas kuvitus ja kiinnostavia karttoja. Kirjan liitteenä on
nimiluettelo parista sadasta kotimaisesta ja ulkomaalaisesta henkilöstä,
joita aktivistiryhmä perehdytti ajatuksiinsa.

Etelä-Hämeen
sotilaspoikien historia

Suomalaiset sotilasajoneuvot

Sotilaspojat olivat suojeluskuntiin

Apali Oy on jälleen kerran kustantanut mainion kirjan sotilasajoneuvoista. Kirjoittajana on varmaankin
Suomen paras sotilasasiantuntija
Markku Mäkipirtti. Hän teki pitkän
ja ansiokkaan työuran Puolustusvoimissa sotilasajoneuvojen parissa.
Prikaati uudistuu noin 10 vuoden
välein. Uudistusten yhteydessä joukkojen liikkuvuuteen on kiinnitetty
huomiota. Nykyisin operatiivisissa
joukoissa joka kuudes sotilas on
ajoneuvonkuljettaja. Ajoneuvojen
teknisinä vaatimuksina on yleensä
maastokuorma-autoa vastaava liikkuvuus sekä kyky seurata taistelevaa
osaa.
Teoksesta löytyy mielenkiintoisia yksityiskohtia. Esimerkiksi
vuonna 1958 Puolustusvoimien ajoneuvotilanne oli katastrofaalinen.
Puolustusvoimissa käytössä oli 490
kuorma-autoa, joista romuja oli 297
kappaletta. 3-5 tonnin vetäjiä oli
kirjoilla 185 kappaletta, joista romuja
oli peräti 188. Vuoteen 1958 kulminoituu sodan jälkeisen ajan pulavuodet. Sodassa olleet ajoneuvot
oli käytetty loppuun ja uusia ei oltu
vielä hankittu.
Sisu KB-45 on kirjassa esitelty perusteellisesti. Kirjasta löytyy hienoja
kuvia suunnittelun eri vaiheista.
Tämä ns Proto-Sisu valmistui vuonna 1964, mutta sen suunnittelu alkoi
jo vuonna 1962. Teoksessa on verrattu Sisua tuon ajan muihin vastaaviin
ajoneuvoihin taulukon muodossa.
O/Y Suomen Autoteollisuus
A/B, Sisujen valmistaja, perustettiin

kuuluva osa, jonka tarkoituksena
oli ohjesäännön mukaan vahvistaa
suojeluskuntajärjestöä ja siten välillisesti puolustusvoimia antamalla
pojille ikäkauden mukaista maanpuolustuksen ennakkovalmennusta.
Kaikkiaan sotilaspoikia oli runsaat
72000. Suojeluskuntien poikaosastoihin saattoi liittyä vanhempien luvalla jo 10 vuotta vanhat pojat. Talvisodan syttyessä sotilaspoikia oli noin
30000. Sotilaspojat osallistuivat
maa- ja metsätaloustöihin sekä mm
raaka-aineiden keräykseen teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi heitä toimi
mm. sotilaallisen toiminnan aputehtävissä lähetteinä, viestimiehinä sekä
ilmapuolustuksen tehtävissä.

Sodan päättymisen jälkeen suoje-

luskuntajärjestö lakkautettiin. Samalla päättyi sotilaspoikien toiminta. Silloin alkoi pitkä vaikenemisen
aika, joka päättyi vasta 1991. Teoksessa käsitellään aluksi sitä, kuinka
suojeluskunnat perustettiin. Kirjasta
löytyy mielenkiintoisia yksityiskohtia etelähämäläisestä näkökulmasta
katsottuna. Suojeluskuntien perustamisen yhteydessä tuli hyvin
nopeasti selväksi poikatoiminnan
käynnistämisen merkitys. Hämeenlinnaan perustettiin poikaosasto jo
tammikuussa 1920. Hämeenlinnan
oravakomppaniaan mahtui 90 poikaa. On arvioitu, että sotilaspojat
vapauttivat tehtävistään yhden divisioonan verran sotilaita rintamalle.
Etelä-Hämeen Sotilaspoikien

Reima Lundberg, SotilaspojatLeijonan pojat
Bookwell Oy 2013, ISBN 978-952-93-2360-9,
400 sivua

Perinnekilta perustettiin jo 1993.
Etelä-Hämeen yhdistys on yksi 30
Suomen perinnekillasta. Ensimmäisenä syksynä perinnekilta sai
hankittua varoja oman lipun hankintaan. Perinnekilta pitää kouluissa
esitelmätilaisuuksia ja osallistuu
paikallisiin perinnetyöhön liittyviin
tapahtumiin. Kiltaan kuuluu noin
130 jäsentä, josta noin 80 on sotilaspoikaikäisiä. Onneksi on taas pala
suomalaista historiaa tallennettu
kovien kansien väliin.

Ajoneuvojen teknisinä vaatimuksina on
yleensä maastokuormaautoa vastaava liikkuvuus sekä kyky seurata
taistelevaa osaa.

Markku Mäkipirtti, Suomalaiset
sotilasajoneuvot
Apali Oy 2013, ISBN 978-952-5877-29-8, 264 sivua

vuonna 1931. Kirjassa ”Ajoneuvot
Suomessa 4 – Sisu” käsiteltiin Sisukuorma- ja -linja-autot, kuorma-autoissa erityisesti puunkuljetuksen ja
maansiirron osa-alueet. ”Ajoneuvot
Suomessa 7 – Suomalaiset sotilasajoneuvot” on jatkoa Sisu-kirjalle.
Sisun lisäksi teoksessa esitellään
Vanaja, traktoripuolella Valmet ja
Valtra sekä 2000-luvulla valmistetut Patrian sotilasajoneuvot. Hyvän
kehityspohjan suomalaiselle sotilasajoneuvolle muodosti kotimainen
kuorma-auto. 1950- ja 1960-luvuilla
kuljetettiin metsistä tehtaisiin vuo-

sittain 24 miljoonaa kuutiometriä
puuta. Huonot olosuhteet, etenkin
talvisin, pakottivat kehittämään
suomalaisista kuorma-autoista
erittäin maastokelpoisia. Autojen
huippua edusti 1970-luvun Sisu
M-162 varustettuna hydraulisesti
vetävällä täysperävaunulla. Suomessa pisimpään sotilasajoneuvoja on
kehitelty prikaatin taistelua tukevan
kenttätykistön vetäjiksi. 1980-luvulla
alkoi taisteluajoneuvojen kehittely
ja 2000-luvulla tulivat ensimmäiset
taistelua huoltavat materiaalinkuljetusajoneuvot. Uudempia suomalaisvalmisteisia sotilaskuorma-autoja on
teoksessa verrattu amerikkalaisiin.
Vertailut osoittavat, onko suomalainen ajoneuvoteollisuus pysynyt kehityksessä mukana vai mennyt jopa
edellä.
Markku Mäkipirtin kymmenes
teos sisältää yksityiskohtaisen esittelyn Suomessa valmistetuista sotilasajoneuvoista. Kirjassa on lähes 700
kuvaa, joista saa hyvän käsityksen
ajoneuvojen voimakkaasta kehityksestä. Kuvissa esitellään 185 eri sotilasajoneuvomallia.
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Icehearts sai
maanpuolustuspalkinnon
Nuorison syrjäytymistä
ehkäisevään työhön keskittyvä
Icehearts saa Urlus-säätiön
palkinnon vuoden maanpuolustusteosta. Palkinnon suuruus
on 30.000 euroa ja se on
nimetty säätiön pitkäaikaisen
puheenjohtajan Eero Harkian
mukaan.
”Icehearts tekee uraauurtavaa

työtä syrjäytymisvaarassa olevien
lasten ja nuorten parissa urheiluharrastusta ja muuta yhteistä tekemistä
edistämällä. Sen toiminta on edelleen laajentunut viimeisen vuoden
aikana. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on puolestaan Urluksen kes-

keinen painopistealue”, säätiöstä todetaan.
Icehearts on Vantaalla vuonna
1996 toimintansa aloittanut valtakunnallinen yhteisö. Sen ajatuksena
on syrjäytymisen ennalta ehkäisyä
tukeva toimintamalli. Tämä tarkoittaa huolta herättäneiden, erityisesti
poikien kasvun tukemista eheään
aikuisuuteen joukkueurheilun avulla
koulussa ja vapaa-ajalla. Käytännössä, nimetty joukkueen kasvattaja
ottaa pojat monipuoliseen – heitä
myös omatoimisuuteen, vastuuntuntoon ja yhteisöllisyyteen opastavaan
– suojaansa esikouluiästä täysikäisyyteen asti. Joukkue ja sen yksilöt
ovat siis pitkäjänteisesti 12 vuotta
saman kasvattajan huolenpidon kohteena.
Tänään Iceheartsilla on 17 jouk-

Palkinnon luovutti Urlus-säätiön puheenjohtaja Peter Fagernäs (vas.). Vastaanottajina olivat Aki Riihilahti, Antti Rautiainen ja
Ville Turkka.

kuetta, joista Helsingissä on viisi ja
muulla pääkaupunkiseudulla kuusi.
Työ tyttöjen kanssa on uutena avauksena aloitettu Vantaalla tämän
vuoden keväällä.
Urlus-säätiö on perustettu vuonna 1951 tukemaan etenkin Helsingin
ja muun pääkaupunkiseudun liikuntakasvatus- ja urheilutoimintaa sekä

muulla tavalla edistämään maanpuolustuksellista ja maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa myös valtakunnallisesti. Säätiön varallisuus
muodostui alun pitäen Helsingin
suojeluskuntatalosta. Säätiö jakaa
vuosittain avustuksia runsaat 1,3
miljoonaa euroa.
Iceheartsin lisäksi 10.000 euron

maanpuolustuspalkinnon saa lähes
50-vuotias Rannikkojääkärikilta.
Se on yksi aktiivisimmista, etenkin
nuorten toimintaan panostavista
maanpuolustusjärjestöistä pääkaupunkiseudulla.

Kaartin Jääkärirykmentin valatilaisuuden ohimarssi pidettiin Vermon raviradalla. Kaartin Pataljoonan kärjessä komentaja evl Hannu Koivisto.

Kaartin vala Espoossa
Teksti ja kuva: Tomi Alajoki

Kaartin Jääkärirykmentti järjesti

valatilaisuutensa 18.8.2013 Espoossa
Vermon raviradalla. Paikan valintaan vaikutti se, että valatilaisuuteen
tarvitaan riittävän suuri paikka isolla parkkitilalla. Noin kuudensadan
varusmiehen omaisia ja ystäviä oli
paikalla tuhansia. Kyseinen joukko
kuuluu saapumiserään 2 / 2013.

Kaartin Pataljoonan ja Uudenmaan Jääkäripataljoonan lisäksi
paikalla oli Kaartin soittokunta ja
kunniakomppanian joukkue. Tilaisuuden johti Kaartin Jääkärirykmentin komentaja eversti Pekka Saariaho. Kaartin Pataljoonan komentaja
everstiluutnantti Hannu Koivisto
ja Uudenmaan Jääkäripataljoonan
komentaja everstiluutnantti Jukka
Jokinen johtivat joukkonsa valan-

vannontapaikalle Vermon katsomon
eteen. Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin myös kenttähartaus.
Sotilasvalan esilukijana toimi so-

taveteraani Eino Luostarinen. Vakuutuksen esilukijana toimi Espoon
kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Ote
sotilasvalasta:
Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan

aikana puolustaa
isänmaani
koskemattomuutta, sen laillista
valtiojärjestystä sekä valtakunnan
laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai
saan tietää jotakin olevan tekeillä
laillisen esivallan kukistamiseksi tai
maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Joukkoa, johon
kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä
missään tilanteessa, vaan niin kau-

an kuin minussa voimia on, suoritan
saamani tehtävän loppuun.
Valan vannomisen jälkeen ryk-

mentin komentaja onnitteli juuri
ylennettyjä kaartinjääkäreitä. Ohimarssin vastaanottivat rykmentinkomentaja eversti Pekka Saariaho
Eino Luostarisen ja Jukka Mäkelän
kanssa.
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Maalialue tähtäinkiikarin läpi kuvattuna.

Kari Wuokko maalia paikantamassa.

Simo Häyhän voitto jälleen kotiin
Teksti: Tomi Alajoki, kuvat: TA-kilta

RESUL tarkka-ammunnan suomen-

mestaruus ” Simo Häyhä-kisassa”
ratkottiin Pahkajärvellä 16.-18. elokuuta. Mestaruuden voittivat kolmannen kerran kapt res Markus
Salmenpohja ja ltn res Kari Wuokko.
He edustavat sekä Tarkka-ampujakiltaa että Tapiolan reserviupseereita. Voittoja heillä on vuosilta 2008,
2009 ja nyt 2013, hopealle pari sijoittui 2011. Kisojen toimitsijoina tai järjestelyistä vastaamassa he ovat olleet
välivuosina 2010 ja 2012.

SM-kisan järjestelyt hoitaa vuosittain Tarkka-ampujakilta. Puolustusvoimien kisaisäntänä toimi
Karjalan Prikaati. Tämänvuotiseen
kisaan oli valittu 18 paria eri puolilta
Suomea. Kaksipäiväinen mestaruuskisa järjestettiin Pahkajärvellä, jonka
mainiot ampuma-alueet mahdollistavat monipuolisten kilpailujen
järjestämisen.
Salmenpohja ja Wuokko kertovat, että kisa oli hyvin onnistunut
kokonaisuus, jossa tarkka-ammunnan kaikkia osa-alueita saatiin ampua riittävästi. Esimerkiksi pitkillä

etäisyyksillä 650 - 1000 m sijanneiden maalien tavoittelu vaihtui nopeasti tulenosoitusräjähdysten kera
rastin kakkososioon, jossa 250-350
m etäisyydellä olleet ”hyökkäävät”
kaatuvat peltilevy- jastermaalit
ammuttiin nopeasti aikaa mitaten ja
poteron suojaan etsiytyen.
Hyökkäyksellinen ammunta sunnuntaina mittasi myös eri ampumaasentojen hallintaa. Juoksemalla
pulssia nostattaen parit siirtyivät
ampumapaikasta toiselle. Maaleja ei
saanut tuhottua pelkästään makuulta, vaan vaadittiin istuvaa asentoa

tai polviasentoa tai puuhun tuettua
pystyasentoa maaleihin osumiseksi
500-650 m etäisyyksiltä.
Naamioidun ja piilotetun vastatarkka-ampujan etsiminen ja tuhoaminen määrätyissä aikarajoissa on
yksi tarkka-ammunnan tärkeä osaalue. Tyypillistä on myös yhteislaukausten hallinta ja nopeasti liikkuvaan liikemaalin osuminen. Salmenpohja ja Wuokko kertovat, että kisan
kaikki ammunnat olivat erinomaisesti suunniteltu mittaamaan kaikkia
keskeisiä lajille tyypillisiä osia. Myös
SM-kisaan kuuluvat tehtäväosat

olivat onnistuneita ja mittasivat lajille tärkeitä taitoja. Tyypillisiä osia
olivat tiedustelu ja havaintojen tekeminen, kohteiden suuntien ja etäisyyksien mittaaminen, suunnistus,
ensiapu ja naamiointi.
Tämän vuoden kisan fyysinen
rasittavuus oli maltillinen Wuokon
ja Salmenpohjan mielestä. Fyysinen rasitus on oleellinen osa kisan
kokonaiskonseptia. Vuoden 2014
kisa pidetään Rovajarven ampumaalueella.

osallistumiselle olisi reserviläisen
ampumaturva tai muu vastaava vakuutus. Ampumaturvan voi tilata
osoitteesta http://www.reservilaisliitto.fi/jasenedut/jasenedut_ja_alennukset/ampumaturva

seitsemän vuorokauden ajaksi (minimi voimassaoloaika) seuraavin
korvaussummin:
- hoitokorvaus 2 500 euroa, pysyvä haitta 5 000 euroa, kuolinkorvaus
1 500 euroa. Hinta 48.71 euroa
- hoitokorvaus 5 000 euroa, pysyvä haitta 10 000 euroa, kuolinkorvaus 2 500 euroa. Hinta 56.61 euroa
- hoitokorvaus 8 500 euroa, pysyvä haitta 17 000 euroa, kuolinkorvaus 2 500 euroa. Hinta 66.55 euroa
c)
Kolmas vaihtoehto on
järjestää tapahtuma MPK:n tapahtumana, jolloin voimassa ovat MPK:n
vakuutukset. Tässä tapauksessa
tulee olla yhteydessä MPK:n piiritoimistoon asiasta sopimiseksi. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.
mpk.fi.

Järjestäjän vakuutusturva
Sotilasliikuntatoimikunnan
juttusarja tapahtuman järjestämisestä jatkuu. Tällä kertaa
käsitellään vakuutusturvaa
ja siinä huomioon otettavia
asioita.
Teksti: Ossi Ikonen

Yleistä vakuutuksista
Vakuutusturva on tapahtuman järjestämisen osa-alue, joka usein jää
huomioimatta. Liitoilla on kattavat
perusvakuutukset, mutta tapahtuman järjestäjän on oltava tietoinen
siitä, mitä ne kattavat ja mitä eivät.
Vakuutusturvassa on myös pieniä
eroja sen mukaan, onko kyseessä
Suomen Reserviupseeriliiton vai Reserviläisliiton alainen tapahtuma.
Perusperiaate on, että tilaisuuden
järjestäjä on vastuussa vahingoista,
jotka johtuvat järjestäjän tuottamuksesta eli huolimattomuudesta. Vastuuta ei poista esimerkiksi maininta
siitä, ettei toiminnalle ole vakuutusta. Hyvä tapa on laatia tapahtumalle

turvallisuussuunnitelma, jolloin järjestäjä voi osoittaa olleensa huolellinen. Turvallisuussuunnitelmapohja
löytyy osoitteesta http://www.hrup.
fi/hrup-piiri/asiakirjat.
Tilaisuuden järjestäjä ei kuitenkaan ole vastuussa kaikesta, mitä tilaisuudessa voi tapahtua. Osa vahingoista on tapaturmia, joista ei synny
vastuuta kenellekään. Vastuu syntyy
vain, jos järjestäjä on ollut huolimaton ja huolimattomuus aiheuttaa
jollekulle vahinkoa.
Vastuu- ja vakuutuskysymykset
tehdään selväksi tapahtumainfossa
ja tapahtuman alkupuhuttelussa.

Valtakunnallisten liittojen
ottamat vakuutukset
Suomen Reserviupseeriliitto on ot-

tanut vastuuvakuutuksen, joka kattaa myös piirien ja reserviupseerikerhojen toiminnat. Vakuutus kattaa
järjestäjän vastuun, mutta ei osanottajien tai järjestäjien tapaturmia. Eli
vakuutus korvaa, kun järjestäjä on
ollut huolimaton ja siitä aiheutuu
jollekulle esine- tai henkilövahinko
(ei kuitenkaan tapaturmia). Vakuutuksen omavastuu on 600 euroa.

Vakuutukseen sovelletaan Pohjolan
vakuutusehtoja VA01 (http://www.
hrup.fi/images/pdft/Pohjola_toiminnanvastuuvakuutus_VA01.pdf )
Reserviläisliitolla on erittäin kat-

tava vakuutus (Pohjolan järjestövakuutus, sisältää myös vastuuvakuutuksen). Lisätiedot tästä vakuutuksesta saa Reserviläisliiton
ekstranetistä (http://www.reservilaisliitto.fi/files/55/Vakuutusohje.
pdf ). Vakuutus on voimassa reserviläisyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Tämäkään vakuutus ei
kata osallistujien tai järjestäjien tapaturmia. Vakuutukseen sovelletaan
Pohjolan järjestövakuutusehtoja
YH12 (http://www.reservilaisliitto.fi/
files/56/Jarjestovakuutusehdot.pdf )

Reserviläisurheiluliitolla on Pohjolan Tuplaturva-vakuutus, joka on
voimassa myös piirien, kerhojen ja
reserviläisyhdistysten liikuntatapahtumissa. Lisätiedot tästä vakuutuksesta löytyvät osoitteesta http://
www.resul.fi/index.phtml?s=184
Jos tapahtuma sisältää ammuntaa, suositellaan että edellytyksenä

Yksittäisen
reserviläistapahtuman
vakuutusturva
Reserviläistapahtuman osallistujien
tapaturmavakuutusturvan tapauksessa järjestäjällä on periaatteessa
kolme vaihtoehtoa:
a)
Osallistujille ilmoitetaan
selkeästi, että jokainen osallistuja
vastaa itse omasta vakuutusturvastaan (riittävä vapaa-ajan vakuutus)
tapaturmien varalta.
b)
Yhdistys voi ostaa vakuutusyhtiöstä tapaturmavakuutuksen
yksittäistä tapahtumaa varten. Tarjouspyyntö tehdään suoraan vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Esimerkiksi syksyllä 2013
tehty tarjouspyyntö tuotti seuraavan
tarjouksen:
Tarjoamme tapahtumakohtaista
tapaturmavakuutusta esimerkiksi
30:lle 20 - 69-vuotiaalle henkilölle

Nyrkkisäännöt
-Turvallisuussuunnittelu tulee
hoitaa hyvin ja etukäteen
-Liitoilla on pääsääntöisesti erittäin hyvät perusvakuutukset
-Liittojen vakuutukset eivät kata
osallistujien tapaturmia – tapahtuman järjestäjän tulee miettiä, mikä
on mielekkäin tapa varautua niihin.
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VaResin sihteeri Anne-Ly Matinheikki suorittamassa uloshyppyä. Kuvakaappaus videosta.

ässien siivenjäljillä
ja koe omakohtaisesti
jatkosodan ilmataisteluiden
vauhti ja jännitys!

VaResin jäsenet laskuvarjokurssilla
jäsenillemme tänä kesänä laskuvarjokurssin yhteistyökumppanimme
Kaitseliiton Tarton malevan kanssa.
Kurssi alkoi 14.6. perjantaiaamuna
teoriaosuudella. Pitkän koulupäivän jälkeen kävimme syömässä paikallisessa ”Krantsi kõrtsissa” ja sen
jälkeen suoritimme teoriakokeen.
Kaikki oppilaat läpäisivät kokeen ja
seuraavana aamuna kokoonnuimme
lentokentälle jossa suoritimme vielä
varavarjoharjoitukset ja harjoitukset
lentokoneessa.
Sää oli tuulinen eikä oppilaita

ja laskeutumisen turvallisesti, ilman
loukkaantumisia.
Haluan välittää kaikille kurssiin
osallistujille myös omasta puolestani
isot kiitokset. Tämä oli kaikin puolin
onnistunut kurssi. Nämä viikonloput
kanssanne olivat mukavia, tapahtumarikkaita ja unohtumattomia. Olen
saanut myös kouluttajilta/hyppymestareilta kurssilaisista positiivista
palautetta.
VaRes tulee jäsenillemme
järjestämään yhteistyössä Kaitseliiton Tarton malevan kanssa
myös muita mielenkiintoisia yhteisiä tapahtumia, ilmoitamme
niistä myös www-sivuillamme,
www.vantaanreservilaiset.fi.

Piiriseminaarin antia
Teksti: Heikki Valkonen

Töölön piiriseminaariin oli ko-

koontunut 30 viisaan ryhmä pohtimaan mitä tehdä nuorille ja vuonna
2014. Paikanpäälle houkutteli myös
mahdollisuus nähdä RUL:n puheenjohtajakilpaan ilmoittautuneet ehdokkaat ja päästä tenttimään heitä
oman kerhon päätöksenteon tueksi.
Vaikka valkopartainen mies heilutti
puheenjohtajan nuijaa, oli kerhojen
edustus hyvä poikkileikkaus koko
piirin jäsenjakaumasta. 1/3 on alle
30 -vuotiaita, 1/3 30-50 -vuotiaita ja
loput tietysti niitä senioreja. Yhdellä
rastilla kukin kolmesta kiertävästä
ryhmästä pureutui siihen, millaista

toimintaa ’Nuorten toimikunta’ etsii
ja koordinoi piirin nuorille jäsenille.
Kaksi ryhmää pääsi työstämään
Padasjoen tapahtumaketjun ohjelmia ja suunnitelmia. Tehtävänannossa oli jo ehdolla keväälle - kerran
kuukaudessa - päivämäärät, järjestävät kerhot sekä ohjelma tapahtumalle. Enää piti tehdä suunnitelmat
ja sitoutua järjestämään tapahtumaa.
Kerhot ottivat haasteen vastaan
ja yhteinen päätös oli muuttaa
suunnitelmat todeksi ensi keväänä.
Samoin kävi kolmannelle ryhmälle, jonka tavoitteena oli kehittää
uudenlainen tapahtuma Helsingin
keskustaan. Vaihtoehtoina oli täysiverisen reserviläiskisan järjestä-
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päästetty vielä nousulle. Toivoa
oli että tuuli laantuu parin tunnin
päästä ja pääsemme ensimmäiselle
hypylle, mutta näin ei käynyt. Tuuli
vaan yltyi ja iltapäivällä oli varmaa,
että emme pääse hyppäämään. Koska seuraavaksi päiväksi oli luvattu
vielä huonompaa säätä, päätimme
lähteä nyt takaisin ja tulla uudestaan
viikon päästä.
Sinnikkyytemme palkittiin, hyppypäivänä oli hyvä sää ja pääsimme
suorittamaan ensimmäiset hypyt ja
enemmänkin. Meillä oli aivan loistavat, kokeneet kouluttajat/hyppymestarit. Viido ja Martin, koulutus oli
hyvä! Siitä kertoo sekin että kaikki
ryhmästämme suorittivat uloshypyt

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

minen säiltä suojassa sisätiloissa tai
perheillekin sopiva herrasmieskisa,
jossa vietetään kiva päivä kesäisessä kaupungissa kuullen jotain ihan
uutta kotikaupungistaan. Tosiasiassa
kerhothan järjestävät vastaavia tapahtumia jo nyt, mutta uutta on se,
että ajankohtia mietitään
yhdessä, tapahtumia tarjotaan
yhteneväisen sateenvarjon alla
vakioidusti, kaikille piirien jäsenille. Synergiaedut näkyvät keväällä
yhteiskyytien koordinointina, yhteisruokailujen järjestämisenä sekä
muutamina erikoisina ohjelmanumeroina. Joka tapahtumalla on
oma omaleimainen piirre. Tästä se
yhteistyö lähtee.

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

Teksti: Anne-Ly Matinheikki
Kuva: Tanel Viin

Messerschmitt -simulaattoriin myydään opastettuja elämyspaketteja,
jotka sisältävät lyhyen perehdytyksen ja lentoaikaa.
Puolen tunnin paketin hinta on 69 euroa ja tunnin paketin 99 euroa.

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen
tankoa (etu 5 e )
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on palvellut
vapaaehtoisena Viron Suojeluskunnissa 1993 ja 1994
sekä Viron puolustusvoimissa 1996—2004.

Sotavarustuksen hajavarastointi
pääkaupunkiseudulla
Meillä on ollut vuosikymmeniä käytössä alueellinen puolustusjärjestelmä
ja paikallispuolustus. Kun loppukesällä 1944 Mikkelin päämajassa suunniteltiin sotavarustuksen hajavarastointia ei siinä yhteydessä kuitenkaan puhuttu
paikallispuolustuksesta. Tuo suunnitelma laadittiin pahimman vaihtoehdon
eli sen varalle, että Neuvostoliitto miehittäisi maan. Hajautetulla materiaalilla
varustettaisiin joukkoja niin, että varsinainen liikekannallepanokin voitaisiin
suorittaa. Alueellisen puolustusjärjestelmän siemen paikallispuolustuksesta
silloin kuitenkin kylvettiin. Tästä kirjoitti mm. Niilo Lappalainen teoksessaan
"Aselevon jälkeen".
Sotavarustuksen hajavarastoinnista alettiin pian käyttää nimitystä asekätkentä. Se oli sanana kiinnostavampi ja viittasi myös siihen, että kyseessä olisi
kielletty operaatio. Koko valtakunnan alueella hajavarastointi käynnistyi syksyllä 1944
ja kesällä 1945 ensimmäiset
kätköt paljastuivat. Alkoi mittava tutkintatyö, kuulustelut,
pidätykset ja lopulta saatiin
tuomioistuinten tuomiotkin.
Vuonna 1992 puolustusmi-

Sotavarustuksen hajavarastoinnista
alettiin pian käyttää
nimitystä asekätkentä.
Se oli sanana kiinnostavampi ja viittasi myös
siihen, että kyseessä olisi
kielletty operaatio.

nisteri Elisabeth Rehn piti
maanpuolustuskurssin avajaispuheen, jossa hän antoi
tunnustuksensa asekätkijöiden suuriarvoiselle työlle isänmaan pelastamiseksi.
Asekätkentä-asiaa on tutkinut
eversti Matti Lukkari, jonka
kirjan Asekätkentä ensimmäinen painos julkaistiin vuonna
1984. Tuossa kirjassa on esitelty miten toiminta eri puolilla Suomea tapahtui
ja kirjassa on julkaistu myös yli 1800 kuulustellun nimet, tehtävät organisaatiossa ja heille määrätyt tuomiot.

Kuvassa työryhmä kolmen aivoriihi kertaa iloisia kokemuksia työstä veteraanien hyväksi.

Virolaiset vieraana
veteraaniseminaarissa
Töölön Reserviupseerit järjestivät 17.-18.8.
Spjutsundissa kohdennetun teemaviikonlopun yhteistyökumppaneilleen. Viron 7 hengen ryhmää veti kunniavieraana tilaisuuteen
kutsuttu sotaveteraani, vänrikki Edvard Miller.
Tapahtuma aloitettiin kunniakäynnillä
ja seppeleen laskulla virolaisvapaaehtoisten
muistopaadella Malmin sankarihautausmaalla. Eversti evp. Martti Tuomainen pohjusti
viikonlopun ohjelmaa päivittämällä Suomenpoikien tämän hetken kuulumiset.

Tapahtuman teemaksi oli sovittu aineiston
keruu veteraanien hyväksi tehdystä työstä ja
työn kehittämisajatuksista jatkossa.
Mukana olleet noin 20 henkeä jaettiin
kolmeen työryhmään, jotka perehtyivätkin
laadittuun kysymyssarjaan ansiokkaasti.
Viikonlopun anniksi saatiin runsaasti
kokemuksiin perustuvia ajatuksia veteraanityöstä sekä kannustavat lupaukset edelleen
yhteistyön tiivistämisestä virolaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Matti Lukkarin tutkimusten perusteella ja Kansallisarkiston arkistomateri-

aalia tutkimalla sekä haastatteluilla olen selvittänyt yksityiskohtia synnyinseutuni eli Vakka-Suomen alueen asekätkennästä.
Aseita en ole enää etsinyt, mutta olen löytänyt syksyn 1944 ja vuoden 1945
tapahtumista monta mielenkiintoista yksityiskohtaa. Eri kuntien asekätkentäartikkelini on julkaistu nyt ilmestyneissä veteraanimatrikkeleissa.
Asekätkentä kirjassa todetaan, että Helsingin Suojeluskuntapiirissä operaatioon liittyi vain tälle piirille luonteenomaisia vaikeuksia.
Pääkaupunkiseudulla oli tiheä asutus, poliittisen elämän vilkkaus sekä
myös valvontakomission asettuminen Helsinkiin antoivat tehtäville erikoisia
haasteita.

Tarvittiin paras mahdollinen upseeri johtamaan Helsingin ajavarastointia.

Valinta osui everstiluutnantti Sven Oskar Lindgreniin. Valittu upseeri ei kuitenkaan käynnistänyt toimia suunnitellussa ajassa ja vastuuhenkilön eli suojeluskuntapiirin 2. ye- upseerin tehtävään jouduttiin löytämään vielä pari muutakin upseeria.
Helsingin asioita sekoitti myös se, että ruotsinkielisen Old Boys Suojeluskunnan toimesta suoritettiin omaa asekätkentää. Loppujen lopuksi Helsingin
osaltakin päätavoite saavutettiin. Apua saatiin Poliisiasevarikolta. Stig Roudasmaan Helsingin Suojeluskuntapiirin historiikkikirjassa esitetään asekätkentäasia seuraavasti:
"Suojeluskuntajärjestön lakkauttamiseen liittyi myös omavaltaisuuksia,
jotka kuitenkin vähäisyytensä takia jäivät vaille suurempaa huomiota. Joukossa oli jokunen virkailija, joka ilmeisen tietämättömänä päämajan johtamasta
aseiden hajasijoituksesta yritti harjoittaa omaa asekätkentää."
Etelä- ja Pohjois- Uudenmaan Suojeluskuntapiirit hoitivat tehtävät omilla

alueillaan. Etelä-Uudellamaalla toiminta ei kuitenkaan käynnistynyt riittävän
nopeasti ja asiaa yritettiin paikata henkilöstöjärjestelyillä.
Kirkkonummi jäi pois kätkentäoperaatiosta Porkkalan vuokra-alueen läheisyyden takia.
Pohjois-Uudellamaalla vastuuhenkilöksi määrättiin ensin kapteeni Martti
Komulainen. Hän oli koulutukseltaan pappi ja reservinupseeri. Parin kuukauden työskentelyn jälkeen hänet irrotettiin asekätkentäasioista ja niin hän palasi pappisvirkansa. 2. ye- upseerina jatkoi sitten Keravalla Jorma Järventaus,
joka Matti Lukkarin kirjan mukaan tuli toimeen kun Komulainen oli jo saanut
kaiken valmiiksi.
Asekätkijät olivat todellisia isänmaan puolustajia. Luottamus esimiehiin
oli niin korkealla, että moni heistä vei tiedot toimistaan hautaansa. Asioista ei
kerrottu kenellekään.

Suomen Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo
järjestävät
16.10.–13.11.2013 keskiviikkoisin klo 18.00–19.00
yleisöluentosarjan Sotamuseossa,
Liisankatu 1, Helsinki
Jatkosodassa luentosarjan sisältö:
16.10.

Linnoittaminen Kaukokarjalan kannaksilla
päävastarinta-aseman takana
(Ye-evl Juhani Porvali)

23.10.

Taistelukentän välineet ja niiden
taistelutekninen käyttö
(VTM Markku Palokangas)

30.10.

Radiotiedustelu – Takalinjan taistelijat
(Prof. Ohto Manninen)

6.11.

Sotaa puna-armeijan univormuissa – jatkosodan
asiamiestiedustelu
(OTM Mikko Porvali)

13.11.

Suomalaissotilaiden psyykkiset häiriöt toisessa
maailmansodassa
(FT Ville Kivimäki)
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Tällaiset näkymät avautuivat Riianlahdella jääkäreitten asemilta harjanteella.

Piirien sotahistoriallinen
Riian matka
Kuva ja teksti: Joel Sjögren

Tänä vuonna piirien sotahistorial-

linen matka suuntasi Riikaan ja sen
ympäristöön, Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n taistelupaikkoihin Riianlahdella ja Misse-joella. Paikka, joka kuuluisi nähtäväksi
monille suomalaisille. Perjantaina
suhteellisen lyhyen bussimatkan jälkeen Pärnun kautta saavuttiin latvialaiseen varuskuntaan, jossa meille
kerrottiin lyhyesti Latvian nykyiset
uhkakuvat ja itse varuskunnasta.
Meille suomalaisille ehkä antoisimmasta päästä oli saada muistutus siitä, kuinka vahvasti NATO:oon kuuluminen vaikuttaa Latvian nykyiseen
puolustuspolitiikkaan, sekä aseistus
joka oli suurilta osin meille uutta.
Aamulla lauantaina meitä odotti
matkan kohokohta, eli Riianlahti.
Moni meistä matkalla olleista oli
paikalla ensimmäistä kertaa, mikä
teki siitä antoisan elämyksen. Lähdimme liikkeelle ja saavuttuamme
perille bussi pysähtyi tien varteen
- molemmilla puolilla oli kangasmetsää, joka muistutti hyvin paljon
Hangon maisemia.
Kävelimme
pientä polkua pitkin, joka vei meidät
suoraan suomalaisten pystyttämän
muistomerkin luo. Näkymä joka
avautui Riianlahdelle päin, kun olimme kävelleet metsäosuuden läpi,
oli mahtava. Valkoinen hiekkaranta
joka jatkui niin kauas kuin silmä
pystyi havainnollistamaan. Jääkärien
asemat olivat korkealla harjanteella,
joka laski melkein pystysuorassa
rantaan. Kuulin monen keskustelevan, että melkoinen rintama suoraan
mereen päin suunnattu. Tämän päivän asemat olisivat varmaan vähän
toisenlaisia. Suuri osa porukasta
halusi lähteä kävelemään ruokapaikkaa päin rantaa pitkin, mikä oli hyvä
vaihtoehto, koska sää oli mitä parhain ja rannalta päin katsottuna sai
aivan toisenlaiset näkymät rintamalta. Ennen ruokailua laskettiin myös
kukat jääkärimonumenttille, joka on
pystytetty tien varteen 2005, vanhan
saksalaisen hautausmaan viereen.

Tuntui oudolta nähdä suomalaiset
nimet hautakivissä ulkomailla, mutta se herätti suurta kunnioitusta.
Ruokailun jälkeen lähdimme
eteenpäin, ja ajoimme Schmardenin taistelukentän ohitse, jonka
taisteluihin suomalainen pioneerikomppania osallistui. Paikalle on
lähiaikoina tulossa suomalainen
muistomerkki. Käännyimme jonkin
ajan päästä sivutielle kohti alueen
taistelumuseota, jossa oli paljon
metalinpaljastimella löydettyä sotaromua. Museon näyttely oli näyttävä ja valaiseva. Meille kerrottiin,
että entisöintien yhteydessä löydetään vuosittain noin 10-20 sankarivainajaa, jotka viedään eteenpäin
tunnistettavaksi. Vainajia löytyy
sekä ensimmäisestä että toisesta
maailmansodasta.
Viimeinen pysähtymispaikkamme oli asemat Misse-joella. Paikka
oli erikoinen, koska muistokivi
jolle laskimme viimeiset kukat, oli
keskellä metsää. Kuljimme pienen
kylän läpi, jossa ei ollut muuta kuin
mökintapaisia taloja ja jokaisen
pihalla oli pieni viljelyalue. Muistokivi oli myös erikoinen siksi, että
Viipurin Suojeluskuntapiiri oli
pystyttänyt sen 1939, joka tarkoitti
sitä, että se oli selvinnyt toisesta
maailmansodasta ja neuvostoajasta
ehjänä siksi, että se oli suojaisessa
paikassa. Kiveen oli hakattu niiden
jääkäreitten nimet, jotka kaatuivat
Misse-joella ensimmäisinä.
Voin varmaan jokaisen puolesta
sanoa, että reissu oli hyvin antoisa.
Eikä vain siksi, että matkaseura oli
hyvää, vaan tuntui siltä, että jokaisella matkalla olevalla henkilöllä oli
oma erikoistumisalaansa josta hyödyttiin matkan varrella. Yksi herra
kertoi matkan aikana kahden jääkärin matkasta 1915-1918, joka oli koottu pieneen perinnevihkoon kotiseudusta. Nämä kertomukset antoivat
hyvin vahvaa elämyspohjaa niihin
paikkoihin joissa kuljimme. Sunnuntaina lähettiin kotiinpäin Riikan
sota- ja miehitysmuseoitten kautta,
niiden taso on verrattavissa Suomen

Jääkärien asemat
olivat korkealla
harjanteella, joka
laski melkein
pystysuorassa
rantaan. Kuulin
monen keskustelevan, että
melkoinen rintama
suoraan mereen
päin suunnattu.
Tämän päivän
asemat olisivat
varmaan vähän
toisenlaisia.

sotamuseoihin. Näissä molemmissa
olisi voitu viettää kokonainen päivä.
Kaikki Suomen sotahistoriasta
kiinnostuneet tietävät jääkäreistä
jotain. Heistä on syystäkin muodostunut jonkinlainen pyhä graali Mannerheim-ristin ritareitten tapaan,
juuri arvostuksensa ja merkityksensä
takia. Harva suomalainen on kuitenkaan käynyt näillä taistelutantereilla.
Suosittelen lämpimästi kaikkien
harkitsevan reissun siihen suuntaan
jossain vaiheessa, sekä nuoremmat,
että vanhemmat. Suomalaisia on
molemmissa suursodissa ollut mitä
mielenkiintoisimmilla paikoilla.

Jääkärimonumentti Riianlahdella. Aivan vieressä sijaitsi saksalainen sotilashautausmaa mihin ne viisi jääkäriä, jonka nimet oli kaiverrettu kuvassa olevaan
monumenttiin, oli haudattu.

Kukat laskettiin myös Misse-joen metsäalueella olevaan muistokivelle, jonka
Viipurin SK-piiri aikoinaan pystytti. Paikka oli rauhallinen ja antoi paljon mietittävää.
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Saksalaiset Katajanokalla 1918.

Katajanokan valtaus 1918
Teksti: Jukka Mattila
Kuvat: Jukka Mattilan arkisto

Suomen avuksi lähetettyjen sak-

salaisten sotajoukkojen päävoimat
koostuivat kenraalimajuri Rüdiger von der Goltzin komentamasta Itämerendivisioonasta. Sitä tuki
kontra-amiraali Hugo Meurerin
komentama laivasto-osasto Sonderverband Ostsee. Sen kokoonpanoon
kuuluivat taistelulaivat SMS Westfalen ja SMS Rheinland, miinaristeilijä
Nautilus, 3. Saarronmurtoryhmä, 4
torpedovenettä, 9. Miinanetsintäpuolilaivue, 7 apulaivaa ja lukuisia
kuljetusaluksia. Lisäksi osastossa oli
linjalaiva SMS Posen, rannikkopanssarilaiva SMS Beowulf, kevyt risteilijä SMS Kolberg ja apuristeilijä SMS
Möwe sekä 4. Miinanetsintäpuolilaivue. Osaston tehtävänä oli Ahvenanmaan valtaaminen operaatioiden
tukikohdaksi, Itämerendivisioonan
kuljettaminen Suomeen sekä osallistuminen Suomen vapaussodan taisteluihin merellä ja rannikolla.
Saksalaiset nousivat maihin
Hangossa 3.4.1918. Tallinnasta.
Suomalaisilla jäänmurtajilla Tarmo
ja Volynets kuljetettu saksalaisten
sivustaryhmä Osasto Brandenstein
teki maihinnousun Loviisan seudulle
7.4.1918.
Saksalaisten maavoimat etenivät
Hangosta Karjaan sekä toisaalta

Hugo Meurer.

Tammisaaren, Inkoon ja Kirkkonummen kautta Helsingin edustalle
11.4. mennessä.
Helsingin valtausta varten kontra-amiraali Hugo Meurer oli saanut
11.4. sähkösanoman, että Itämerendivisioona oletti valloittavansa samana päivänä Helsingin. Sotalaivat
Westfalen, Posen suuntasivat kohti
Helsinkiä. Posen, Mukana höyrysivät rannikkopanssarilaiva Beowulf,
miinanraivaajat, ja sulunmurtajat
sekä jäänsärkijä Sampo. Osasto saa-

pui illalla Harmajalle. Pimeässä ja
kapean laivaväylän jäissä liikkuminen ei ollut mahdollista, joten osasto
jäi odottamaan aamun valkenemista.
Saksalaisten ja venäläisten välillä
oli solmittu rauha Brest-Litovskissa
3.3.1918, mutta Venäjän laivasto oli
jääesteiden takia jäänyt Helsinkiin.
Saksalaiset tekivät 5.4. venäläisten
kanssa niin kutsutun Hangon sopimuksen, jossa venäläiset olivat
sitoutuneet olemaan puolueettomia
ja luovuttamaan linnoitteet ja satamavarustukset saksalaisille. Näin
laivasto-osaston eteneminen Helsinkiin oli helppoa. Vaarana kuitenkin
olivat miinoitteet sekä mahdollisten
kurittomien venäläisten sotilasosastojen toiminta.
Huhtikuun 12. päivän aamulla
laivat eivät kuitenkaan voineet jatkaa
etenemistään, sillä merellä vallitsi
sankka sumu ja itätuuli painoi jäitä
Suomenlahdesta poispäin. ”Jäämassat lähtivät kokonaisuudessaan
liikkeelle ja kasaantuivat laivojen
tuulenpuolisia kylkiä vastaan. Ankkurikettingit pingottuivat siinä
määrin, että oli jatkuvasti pidettävä
koneet käynnissä, jotta ne eivät olisi
katkenneet. Tilanne oli tavattoman
vaarallinen, sillä olihan saksalainen
eskaaderi keskellä kallioluotoja, ja
jos kettingit olisivat katkenneet kapeassa väylässä vallitsevan sumun
aikana, olisivat laivat olleet täysin

Konekivääri Katajanokan kirkolla.

toivottomassa tilanteessa”, kuvaili
tilannetta korvettikapteeni Leisler
Kiep.
Liikkeelle päästiin vasta iltapäivällä ja kello 18 aikaan Saksan laivaston alukset ankkuroivat Helsingin
edustalle. Kaikilla linnoitetuilla saarilla liehui saksalaisten ja venäläisten
sopimuksen mukainen valkopunainen lippu.Itämerendivisioonan joukot olivat jo pureutuneet kaupungin
keskustaan. Laivasto-osaston tehtäväksi tuli miehittää Katajanokka ja
ottaa yhteys maavoimien joukkoihin.

Erikseen käsketyt maihinnousuryhmät Posenilta ja Westfalenilta
siirtyivät yhteysalus Grüss Gottiin.
Maihinnousuosastoa johti kapteeniluutantti Kurt Ihssen ja sen
miesvahvuus oli yli 400 taistelijaa.
Saksalaiset levittäytyivät eri puolelle
Katajanokkaa ja vapauttivat muun
muassa 150 valkoista vankia. Pääosa
Posenin 150 miehestä sekä Westfalenin konekiväärikomennuskunta
asettuivat Katajanokan kirkonmäelle
ja lähimmille rannoille ottamaan
vastaan punaisten mahdollisia hyök-
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Taustalla Borgströmin tupakkatehdas.

S/S Beowulf.

Saksalaisia laivan kannella.

Saksalaisia Aleksanterinkadulla.

käyksiä. Kapteeniluutnantti Ihssen
ilmoitti ettei ollut saanut yhteyttä
kaupungissa olleisiin saksalaisiin
joukkoihin. Beowuf ankkuroi Tervaluodon luo ja Westfalen Kruunuvuorenselälle, valmiina toimintaan
tulitukiosastona.
Aamulla 13.4. alkoivat tulitaistelut punaisten kanssa joita oli muun
muassa päävartiossa, lääninhallituksessa, senaatintalossa, ritarihuoneella ja Borgströmin tupakkatehtaalla.
Myös Katajanokalla oli sala-ampujia.
Kello 7 aamulla oli saksalaisten jalkaväkijoukkojen komentaja saanut
neuvottelukosketuksen Smolnassa

linnoittautuneisiin punaisiin ja näille
annettiin suorasukaiset antautumisehdot: ellei antautumista tapahdu,
pommitettaisiin talo maan tasalle.
Smolna antautui kivääri- ja konekivääritulen voimin, mutta muualla
käytettiin laivatykkien voimaa. Kello
9 aikaan laivaston alukset alkoivat
tulittaa tykeillään punaisten asemia
ja punaisten aktiivinen toiminta
hiljeni puoleenpäivään mennessä.
Saksan laivaston suoranaiset tappiot
Helsingin valtauksessa olivat kuusi
henkilöä: Walter Hirschfeldt, Kurt
Wittig, Adolf Fehske, Hugo Matten,
Hermann Wedler ja Emil Graichen.

Saksalaisia presidentin linnan portilla.
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Nijmegenprojekti
Edellisen jutun jälkeen marssimme kenraaliharjoituksena
Kesäyön-marssin, mikä sujui
jokaiselta osallistujalta hyvin.
Matkahan oli ainoastaan kerran
38 km kauniissa Pirkanmaan
maisemissa, joten jääkööt tämä
pieneksi tilastomerkinnäksi.
Teksti ja kuvat: Esa Matinheikki

Kello oli noin 4.00, kun pirinä al-

koi, herätys ja nopea suihku, vähän
evästä naamariin, Kovasen musta
mersu odottelikin rapun edessä 4.30.
Hämeenkylään ja Konsta kyytiin, ja
kentälle, pientä arpomista, joukkueenjohtaja Altti löytyikin, ja aloitimme järjestäytymisen lentoasemalla.
Porukka olikin pikapuoliin kasassa
ja joukkueelle jaettiin SRTL:n siniset
leijona edustus-paidat. Määräys oli,
että näissä paidoissa matkustetaan,
sotilasjoukkue, yhtenäinen varustus!!
Koneeseen päästiin ja Amsterdamiin saavuttiin, seuraava haaste
olikin päästä varsinaiseen määränpäähän Nijmegeniin. Hollanti ei
todellakaan ole suuri maa, mutta
junia näyttää menevän eri suuntiin
aika paljon. Löysimme oikeat junat
keskinäisen aivoriihen tuloksena (tai
siitä huolimatta), parin vaihdon ja
n. 1,5 tunnin jälkeen huomasimme
olevamme Nijmegenin asemalla. Junasta poistuttuamme emme ehtineet
hortoilla kauankaan, ennen kuin
bongasimme ”military-bussin”, joka
oli menossa kohteeseemme Heumensoordin- marssileiriin. Matka oli
varsin edullinen, koska bussikuski
päästi kyytiin kaikki sänkipäät ja
Mirvan, kysymättä pilettejä.
Leiriin tultuamme meille osoitettiin majoitus ”Small Contingents”alueelta leirin laidalta (ko. alueella
oli mm. Nato-koulut, Kosovo, Itävalta, Ranska, yms.), eli pääsääntöisesti joukkueet, joiden jäsenmäärä
alitti 200! Suurten Kontingenttien
alueella olivat mm. Ruotsi 288 jäsentä, Norja ja Tanska suurinpiirtein saman verran, puhumattakaan
Saksasta, Isosta-Britanniasta ja Hollannista. Tästä huolimatta olimme
samanvertaisia ja arvostettuja veljiä
pyhässä jalkapohjien rääkkääjien veljeskunnassa.
Pelipaikoilla oltiin ja majoitus oli
suomalaiseen sissimajoitukseen tottuneelle suorastaa luksustasoa. Oli
sänky ja patja, sekä seinät ja katto,
vessat, pesupaikat, juomaveden täydennys ja kaikin puolin erinomaiset
puitteet. Pienen kävelymatkan päässä messialueella oli tarjolla mallasjuomaa, pitsaa, ja muita virvokkeita.
Odotimme ehkä astetta spartalaisempaa, mutta hollantilaiset ovat
järjestäneet tätä tapahtumaa n. 100
vuotta, he selvästikin tietävät kuinka
yksinkertaisilla virikkeillä marssijat
pidetään baanalla.
Marssin aaton aattona, sunnuntaina, jännitys alkoi tiivistyä. Vantaan ryhmässä mietiskelimme, miten
hoitaisimme loppuviimeistelyn ja
tankkauksen. Tulimme siihen tulokseen, että on parasta suunnata kaupungille n. 5 km päähän jonne pääsi
kätevästi bussikuljetuksella. Tämä

oli harvinaisen hyvä päätös, koska
myöhemmin ei tullut mahdollisuutta
(jaksamista) tutustua Nijmegeninyliopistokaupungin yöelämään.
Yöelämä, jo sunnuntaina 14.7, oli uskomatonta, tuntui siltä, että paikallisten joulu, juhannus ja muutama
muukin juhlapäivä oli osunut tälle
viikolle. Hämmästyttävintä oli äärettömän ystävällinen ja miellyttävä
suhtautuminen vieraan valtakunnan
sotilaita ja vierailijoita kohtaan.
Kohta koitti kuitenkin arki. Marssi alkoi aamulla 16.7. Järjestäytyminen suoritettiin majuri Norismaan
johdolla ryhmälle määrättyyn lähtöpaikkaan josta jatkoimme alussa tahtimarssia pari kilsaa musiikin tahtiin. Seuraavat n. 44 km tahti vapaa.
Monenlaisia tuntemuksia oli matkan
varrella, mutta mieleenpainuvimmat
olivat: ”aika tasainen maa”, ”onpa
helvetin mukavaa, kun ei vielä ole
jaloissa tuntemuksia” (tämä siis
asiallisesti valmistautuneilla). Psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtivat
alle kouluikäiset lapset, eläkeläiset,
pitkää iltaa viettäneet opiskelijat ja
kaikki siltä väliltä katujen varteen
kerääntyneet paikalliset grilleineen,
juomineen ja stereoineen. Paikalliset ovat selvästikin marssihulluja,
ystävällisiä sekopäitä joiden hurmos
kesti aamusta klo 4.30 aina iltapäivään asti.
Joillekin tuli kuitenkin jo ensimmäisen päivän vedon aikana
ongelmia jalkoihin, mutta onneksi huoltajanamme oli Sam Back,
rakkoguru, joka alusta asti asiantuntemuksellaan minimoi idiotismin
monen marssijan osalta, ja hoiti jalat
ja monet marssiveljet maaliin asiantuntevalla lääkintäavullaan.
Maaliin päästyämme pääsimme
palkitsemaan itseämme, pari bisseä
messissä, huolto tai käynti kenttäsairaalassa ja nukkumaan. Herätys
jo tuttuun tapaan pari tuntia ennen
kukonlaulua ja jälleen Norismaan
Harrin komennossa lähtöpaikalle ja
baanalle.
Parin päivän uurastuksen jälkeen,
19.7, oli aika lähteä viimeiselle osuudelle. Ilma oli suorastaan kuuma,
kuten parina muunakin päivänä ja
nesteytyksestä sai jatkuvasti kuulla
huomautuksia loistavalta huoltajaltamme. Paikallisetkin osallistuivat
tottakai kunniakkaasti tähän ja
vesisuihkuja sekä epämääräisiä saaveja oli tarjolla yllin kyllin matkan
varrella. Viimeinekin sessio vedettiin loppuun, eli virallinen osuus
päättyi Nijmegenin kaupungin liepeille. Vihdoinkin pääsimme eroon
kannossa olleista hiekkasäkeistä ja
saimme himoitsemamme mitalit
rintaan. Mutta homma ei suinkaan
päättynyt tähän. Jäljellä oli vielä
bonuspätkä Via Gladiola (vrt. Via
Dolorosa). Homman nimi oli marssia paahtavassa auringonpaisteessa
suunnattomien ihmismassojen läpi
n. 5 km kun takan oli n. 165 km.
Vaikkei hymy tässä vaiheessa enää
ollut herkässä, ei voinut muuta kuin
näyttää riemukasta naamaa, tehdä
aaltoja Suomen lipun kanssa, ottaa
vastaan vitosia joka toiselta vastaantulijalta. Tämä viimeinen taival on
aivan mieletön ja käsittämätön ja
elämän ajaksi mieleenpainuvaa (ei
voi sanoin kuvailla). Kadun varrelle,

Via Dolorosa

Suomen joukkue.

katsomoihin, parvekkeille ja talojen
katoille kerääntyneet ihmiset huutavat ja hurraavat, joka toisesta talosta
jyrisee europoppi, gladioluksia (kukkia) jaetaan reput täyteen jne. aivan
USKOMATONTA, kuten koko
marssi, joka päivä.
Reitin varrella ja sotilasleirissä
näkee ja kokee sellaista, mitä ei uskoisi olevan olemassa, uskomatonta
yhteisöllisyyttä, tervettä kansainvälistä yhteenkuuluvuutta ja aseveljeyttä, sekä ystävällistä kanssakäymistä siviilien ja sotilaiden välillä ja
keskenään, ilman rajoja ja blokkeja.
Nämähän ne oikeita rauhanmarsseja
ovat.
Kun kävellään 171 km neljän
päivän aikana, on selvä asia, että
aika monella kävelijällä on jaloissa
erityyppisiä tuntemuksia ja jopa
ongelmia. Niin oli meilläkin, mutta
alitimme sallitun keskeytysprosentin
kirkkaasti ja teimme erinomaisen
joukkuesuorituksen. Kun tämä juttu ilmestyy, on kaikilla jälleen jalat
kunnossa, rakot ja kivut unohdettu
vaikkakin muutama varpaankynsi
uupuu. Tästäkin huolimatta suuri
osa joukkueesta on jo ilmoittanut
osallistuvansa seuraavalle 4daagsille,
se on suorastaan koukuttavaa.
Suosittelen osallistumista koska
Nijmegen tarjoaa varmasti unohtumattoman elämyksen. Ilman
kunnollista harjoittelua tapahtuma
voi kuitenkin mitä todennäköisimmin muodostua helvetilliseksi, niin
fyysisesti kuin henkisestikin. Mikäli
tosimielessä olet osallistumassa ko.
tapahtumaan, ja haluat nauttia siitä,
suosittelen n. 700 km kävelyä, ennen

Via Gladiola.

tapahtumaa.
Erittäin hyvä marssitapahtuma,
joka antaa tuntumaa pidemmille
matkoille, on mm. RES-URSUS,
Uudellamaalla, johon mm. aika suuri
osa Nijmegen- joukkuettamme osallistuu.
Varesin marssiharjoitukset ovat
alkaneet syyskuun alussa, www.vantaanreservilaiset.fi.
TERVETULOA NIJMEGENILLE
2014, joukkueen kasaaminen alkaa
Varesin marssiharjoituksissa!

Pientä tilastotietoa
Nijmegenistä
Marssijoita kaikkiaan n. 45 000
sotilassarjassa 5 500
Katsojia 1 500 000 paikan
päällä
Uskomaton pr-arvo Keski-Euroopassa, marssien kuningas!
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Tauolla.

Lähtövalmiina aamulla.

Vierdagse,
världens största
marschevenemang
Text och bild: Edward Lundell,
Vicetraditionsofficer, Helsingfors
Svenska Reservofficersklubb

Under sin tjänstgöring som aspirant på medicinarkursen i Lahtis
våren 2013 föddes hos Richard Lundell, medlem i HSRK en tanke på,
att efter avtjänad värnplikt bibehålla
och främja sammanhållningen inom
kursen och samtidigt återuppliva
verksamheten inom Understödsföreningen för Medicinalreservofficersskolans Elevkår. Attityderna till
initiativet bland kursens aspiranter
var positiv vilket ledde till att ett lag
på 11 personer anmäldes till Vierdaagse Marschens militära klass i
Holland, även känd som Nijmegen
marschen efter staden som marschen ordnas i. En marsch på 160
km som genomförs under 4 dagars
tid med en minimipackning på 10
kilogram. Biljetter bokades och linjerna på det sociala nätverket gick
varma då man förberedde sig på
det kommande evenemanget. Man
ordnade även regelbundna övningsmarscher i Helsingforsregionen för
att förbereda sig för de kommande
strapatserna.
Allting skulle dock inte gå som
man planerat. Redan under övningsmarscherna framkom vissa
marschskador och andra force ma-

jor situationer. Man hade att välja
mellan att inhibera deltagande i
evenemanget eller komplettera
laget på lämpligt sätt. Det goda
kontakterna till Helsingfors Svenska
Reservofficersklubb och Reservofficerare vid Svenska Handelshögskolans Studentkår räddade medicinal laget och en fullständig trupp
åkte ner till Nijmegen på utsatt tid.
De 11 deltagarna i laget tog sig
till Nijmegen på olika sätt och det
kompletta laget samlades vid Amsterdams Schiphol flygfält för första
gången. Där i från fortsattes laget
till Nijmegen med tåg och fortsatte
med buss till camp Heumensoord
där Holländska armén hade ordnat
övernattningen för de deltagande
militära lagen. På lägret fanns det
militära lag från hela världen. Medicinarlaget blev inhyst i samma lägersektion med det andra Finska laget
som deltog. Totalt var det 32 Finländare som deltog. Arangemangen på
lägerområdet var goda och underhållet fungerade förträffligt.
Första marschdagen väcktes lagen kl. 03.00 då Camp Heumensoords väckningssång tonade från
högtalarna. Efter det åt man frukost
varefter en var gjorde sina egna
personliga förberedelser som man
planerat. Alla hade sina egna knep

Översta raden från vänster; S. Pollesello, S. Pollesello, J. Sjögren, J. Pirinen, N. Kaikkonen. I mellersta raden; G. Thomasson, F.
Roos, E. Lundell, P. Koskinen. Närmast kameran; R. Lundell.

och metoder som deltagarna experimenterat fram gällande sockor, fotlindor mm. Efter morgonsysslorna
samlades lagen utanför barackerna
med de andra ”small contingents”.
Marschen började med traditionsenlig taktmarsch ut från det militära
området och sedan börja den 44
kilometer långa första dagsetappen.
Vädret råkade vara väldigt varmt
under marschdagarna, ibland närmare 30 grader i skuggan, vilket
ställde ökade krav på mannarna.
Tredje marschdagen visade sig vara

den tyngsta av alla, som man väntat.
Marschandet under de två tidigare
dagarna började klart tynga. Den
sista dagen kändes däremot lättare.
Man hade ju redan målet inför ögonen och stämningen var starkt på
uppåtgående.
När laget kom i mål den fjärde
dagen utdelades det 1909 grundade”
Vierdaagsekruis” åt alla som klarat
av marschen. Sedan marscherade
man ytterligare ett par kilometer
in i Nijmegens centrum där ett par
hundra tusen åskådare på bägge si-

dorna om vägen, från fönstren och
från hustak hurrade på dem som son
slutfört marschen. Marschen hade
ombytts i fest.
Efteråt kan man reflektera över,
att det ibland kändes tungt att marschera vidare. När man sedan klarat
av påfrestningarna så kan man utan
tvivel konstatera att man varit med
om något stort i internationellt regi.
De flesta i laget har redan inriktat
tankarna på nästa års marsch.
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Liikuntatoimintaa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi > Puheenjohtaja kapt Jyri Vilamo

Maanantaimarssit
käyntiin syyskuussa
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ja
Helsingin Reserviupseeripiiri ovat
aloittaneet säännöllisen kävely-/marssiharjoituksen keskuspuistossa maanantaisin. Ensimmäinen marssi pidettiin 2.9.
ja marssit jatkuvat koko syksyn.
Noin 10 km lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka:
Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys
ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai
useampi kaverisi liikkumaan. Tervetuloa

Avoin suunnistustapahtuma 2.10.2013
Kuusijärvellä
TiRUK järjestää kaikille reserviläisille
avoimen suunnistustapahtuman
2.10.2013 Vantaan Kuusijärvellä (Kuusijärventie 1) Aluerastien yhteydessä
alkaen klo 16.00. Halukkaille annetaan
suunnistusopastusta klo 16.00-17.30
ennen radan kiertämistä. Oma kompassi mukaan. Osallistumismaksu 6 e
sekä EMIT-vuokra 1 e. Radan voi valita
oman kunnon ja taitotason mukaan:
2 km (helppo), 3 km (keskivaikea), 5
km (vaativa) ja 7 km (vaativa). Lisäksi
mahdollisuus yö-suunnistukseen klo 20
alkaen samoilla radoilla.
Lisätiedot / ilmoittautumiset 1.10.2013
mennessä:

Yösuunnistus 29.10.

Kurssimme kokoontuu
73-v KURSSILOUNAALLE ( avec)
Pääesikuntaan, Fabianinkatu 2, Helsinki, perjantaina 8.11.2013 klo 12.00.
Isäntänä kummikurssimme RUK 148 Nuijamiehet / vara-amiraali Juha
Rannikko.
- arkipuku
Ilmoittautumiset: Pekka Jokela, puh
0400 315 647 - 03.11.2013 mennessä.
Hyvät veljet, joukolla mukaan!

RUK 112
Kurssin 50-vuotiskokous pidetään pe
4.10 2013 klo 12.00. Paikka on Suomalainen klubi, Helsinki.
Ohjelmassa lounas, puheita, musiikkia.
Lounaan hinta 60 e. Sitova ilmoittautuminen 20.9.2013 mennessä sähköpostilla: ruk112.1963(at)gmail.com tai
Kai.Krohn(at)nic.fi.
Tili FI74 6601 0010 1052 52

Pohjois Haagan Yhteiskoululla pelataan
salibandyä joka sunnuntai 1.9. alkaen
kello 19.30-20.30. Uudet ja vanhat
pelaajat ovat tervetulleita! Pelaajien
ikähaarukka on ollut n.25-50v välillä.
Ilmoittauminen tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivuston kautta.
Uudet pelaajat: Kirjoita joukkuuen
nimeksi ”Stadin ressujen salibandy” ja
salasanaksi ”Ressusalibandy”. Näin pääset kirjautumaan sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan
tarvitset oman mailan ja urheilutossut.
Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vilamo@
gmail.com

Nitrojumppa
alkaa 6.9.
Nitrot palaavat kesätauolta. Kaikille
avoimet jumpat järjestetään harjoitussalilla MP-Myymälän takatiloissa. Sisään
pääset painamalla ovikelloa. Osoite:
Töölöntorinkatu 2. Monipuolisuutta
jumppaan saatiin piirien hankkimilla
kahvakuulilla. Harjoitus joka perjantai
klo 18-19.30
Lisätiedot: Seppo Kulonen 0400-387547.

Itä-Helsingin Reserviupseerit järjestää
yösuunnistuksen tiistaina 29.10. Aiempaa suunnistuskokemusta ei tarvita.
Suunnistus tapahtuu Myllypuron maastoissa, lähtöpaikka on Itäkeskuksen
metroasema. Lähdöt klo 19:30 alkaen,
radan pituus 2-3 km. Paikalta saa pihtileimasimet. Tarvittava varustus on
ulkoiluasu, kompassi ja valaisin. Ilmoittautumiset 25.10. mennessä jarjesto@
hrup.fi. Ei osallistumismaksua!

AKS:n syksyn
2013 esitelmät
Kokouspaikka on Hotelli Helkan
luentosali, Pohjoinen Rautatienkatu 23, Helsinki.
Helkan puhelinnumero on 09 – 613
580. Ennen kokousta on mahdollista käyttää
luentosalin edessä olevan ravintolan palveluja. Kokouksessa myydään myös perinneyhdistyksen kannatustuotteita.

Mika Kuokkanen, mika.kuokkanen@hotmail.com, 0400-253244, TiRUK
Seppo Kuokkanen, seppo.kuokkanen@
hotmail.com, 040-5250531, TiRUK

NIINISALON RUK 48
(12.7. - 8.11.1940)

Sählyvuorot

Syksyn maastovaellukset

17.9.2013 klo 17.00 Kenrl Heikki Koskelo:
Mannerheimin virhearviot – vaiettu totuus
15.10.2013 klo 17.00 FM Kullervo Hantula:

Karl Runar Appelberg –
Jääkäripataljoona 27:n henkinen
johtaja
19.11.2013 klo 17.00 Johtaja Teija
Tiilikainen: Euroopan turvallisuuspolitiikka murroksessa.
Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuksiimme. Perustietoa AKS:n
perinneyhdistyksen uusilta kotisivuilta:
www.aksperinne.fi
Akateemisen Karjala-seuran perinneyhdistys ry, Hallitus

6.10.2013 Maastovaellus 2. MPK kurssi no 0400 13 12404
Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuiston pysäköintialueella, osoite Vanha maantie 11 -13
klo 09:15. Klo 09.30 aloitamme siirtymisen Sipoonkorpeen, Knutersintien (11636) vasemmalla
puolella olevalle pysäköintialueelle (Bakunkärr), ennen Helgträsk järveä, joka on tien oikealla
puolella. http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/sipoonkorpifin.pdf. Matka noin 15 km. Kesto n. 8 tuntia. Olemme lähtöpisteessä viimeistään klo 18.00.
3.11.2013 Maastovaellus 3. MPK kurssi no 0400 13 12405
Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuistossa, osoitteessa Vanha maantie 11 - 13, klo
09.30, josta siirrymme Salmen ulkoilualueelle klo 09.45, osoite: Salmentie 75, Otalampi (Vihti). Siirrymme maastoon klo 9.45. Matka noin 15 km. Kesto n. 8 tuntia. Olemme lähtöpisteessä
viimeistään klo 17.00.
Varustus: säähän sopiva ulkoiluasu, päähine, varsi- tai vaelluskengät tai kumisaappaat,
ei lenkkareita. Reppu, jossa sadevaatteet, vaihto sukat, taukotakki, vettä 2 litraa ja eväät,
oman trangian käyttö on myös mahdollista. Maastovelluksella mennään rauhallisesti, eli
kaikki kiireet kannattaa jättää kotiin.
Lisätiedot: Juha Matikainen 050-5977139 juha_matikainen(at)suomi24.fi

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN
KURSSIT SYYS-LOKAKUUSSA 2013
20.-22.9.2013
21.9.2013
21.-22.9.2013
21.9.2013
28.-29.9.2013
4.-6.10.2013
5.10.2013
6.10.2013
11.-13.10.2013
11.-13.10.2013
11.-13.10.2013
19.10.2013

Syysjotos
Perinnekivääri syyskilpailu
Intti tutuksi kehitysvammaisille
Kivääriammunnat, Helsingin Rauhanturvaajat
Vääpelikillan toimintapäivät
Radioasema ja radioliikenne
Jääkärin yö 2
Maastovaellus 2
Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 4
Kohteensuojauskurssi 3/6
Tiedustelu, peruskurssi
Reserviläisase syyskilpailu

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

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

Pistoolin ampumaohjelma
Helsingin reserviläispiirien pistoolin ampumaohjelma 2013 KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ratavuorolle pääsee näyttämällä portilla RUL / RES jäsenkortin. Muina aikoina ei
varuskuntaan jäsenkortilla pääse.

Ampumavuorot Santahaminassa
Santahaminan ampumavuorot, kilpailut ja tapahtumat

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA		

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA

ti
ti

ti

17.9.2013
24.9.2013

rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3

1.10.2013

rata 2 ja 3		

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2013 jäsenkortti / maksukuitti,
aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman radan valvojien toimesta.
Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min
ennen kilpailun alkua. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta.
Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija.
Vapaaehtoisia vetäjiä tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. Lisätiedot:
Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta, Seppo Laitakari 050 4626 780.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa www.mpk.fi - Helsinki
Vuoro / 4€
LOKAKUU
kivääri150m
pistooli r2
MARRASKUU
kivääri150m
kivääri150m
pistooli r2
pistooli r2
JOULUKUU
kivääri150m

pvm

klo

rata

ilmoittaudu

Numero

La 26.10
La 26.10

klo.9-12
klo.12-16

keskus A 150m
pist2

Su 20.10
Su 20.10

0400 13 12045
0400 13 12232

La 2.11
La 9.11
La 9.11
La 23.11

klo.12-16
klo.9-12
klo.12-16
klo.12-16

keskus A 150m
keskus A 150m
pist2
pist2

Su 27.10
Su 3.11
Su 3.11
Su 17.11

0400 13 12049
0400 13 12050
0400 13 12065
0400 13 12064

La 14.12

klo.12-17

keskusA150m

7.12.

0400 13 12058

pvm
La 21.9

klo.8-17

Santahamina

ilmoittaudu
Su15.9

numero
0400 13 12235

Jääkärin yö II
La 5.10
Santahamina
Partiokilpailu, kerää oma 4 ampujan partio / partio kootaan osallistujista paikan päällä.
Monipuoliset ampumatehtävät päivällä ja yöllä.

Su 29.9

0400 13 12236

Reserviläisase syyskilpailu
La 19.10
(Palvelusase) kaksi luokkaa 7,62x39 ja 223 rem

Santahamina

Su 13.10

0400 13 12237

Santahamina

Su 10.11

0400 13 12233

Tolvajärvi Avoin kiväärikilpailu
La 21.12
klo.8-16
Santahamina
min cal.5,56 maks.8,6 toimintatapa 2 tai 3 ei optiikkaa ei optoeloktroniikkaa, ei diopteria

Su 15.12

0400 13 12238

TAPAHTUMAT JA KILPAILUT
Perinnekivääri syyskilpailu

Toiminnallinen pariammunta
Erilaisia ampumatehtäviä, pariammunta

HVA 1929 kilpailu
HVA ja piirien ampumatoimikunta kutsuvat
reserviläiset perinteiseen sotilasaseiden
kilpailuun.
Aika: Su 22.9.2013 Paikka: Santahaminan
300m rata, osallistumismaksu 3e.
Lajeissa ammutaan ensin 5 kpl koelaukauksia.
Sotilaskivääri 300 m makuu 15 + 15 laukausta.
Sotilaspistooli 50 m seisten 6 x 5 laukausta.
Ampuma-aika kummassakin lajissa 1min/laukaus. Kaikki ampuvat samassa sarjassa.
Sotilaskivääri: Alun perin sotilaskäyttöön
suunniteltu ja valmistettu tavanomainen
kertalaukauskivääri avotähtäimillä: jyvä ja
hahlo, ei rengastähtäimiä.

Aseen lippaaseen tulee mahtua 5 patruunaa, ase ei saa olla itselataava.
Sotilaspistooli: Alun perin sotilaskäyttöön
suunniteltu itselataava pistooli, minimikaliiperi 7mm. Aseen lippaaseen tulee mahtua
5 patruunaa.
Tarkemmat asekohtaiset kuvaukset, kilpailusäännöt ja ammunnan kulku osoitteessa
www.hrup.fi
Palkinnot: molemmissa lajeissa palkitaan
kolme parasta ja lisäksi yhdistelmäkilpailun
kolme parasta.
Paikalle pyritään saamaan” kanttiini” josta
kahvia ja sämpylöitä omakustannushintaan.
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä seppo.
laitakari@pp.int.fi tai p 050-4626780
Tervetuloa erilaiseen kisaan!

La 16.11

klo.10-12

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä
Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyy 1.10.2013.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko
vappuun 2014 saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00
Radalle pääsee katutasosta MP-myymälän
takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on
ovikello radalle.

Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan
toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan
takaosan varastohuoneessa löydät taulut.
Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms.
ovat lukitussa kaapissa, numerolukon koodin
saa Seppo Laitakarilta Sarjakilpailumaksu on
3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan enintään
kaksi suoritusta illan aikana. Sarjakilpailussa
ammutaan 40 kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia.
Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana
ammutut kolme parasta tulosta. Muista ilmaasekilpailuista tulee erillinen kutsu, seuraa
ilmoittelua Lehdessä ja piirin www-sivuilla.
Lisätiedot: Seppo Laitakari 050-4626780.

Muista maksaa jäsenmaksusi!

APUA, MITÄ TEEN? Lapseni söi anopin
annansilmän! Vedenkeittimeni syttyi
tuleen! Tulvavesi valtasi kellarin!

KODIN HÄTÄVARA
ENSISAMMUTUS
HÄTÄENSIAPU
KODIN MYRKYT JA KASVIT

Tule hakemaan vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin:
ARJEN TURVAKSI, KUN KOTONA SATTUU JA SATUTTAA -kurssille
26.–27.10.13

Kurssin hinta 40€ sisältää koulutuksen ja lounaan molempina päivinä.
Kurssimaksu suoritetaan ohjeiden mukaan ennen koulutuksen alkua.
Maksuohjeet ja muu tarkempi ohjeistus lähetetään sähköpostilla kurssikirjeessä ilmoittautuneille.

Aika: Viikonloppuna 26.–27.10.2013
Paikka: Helsingin Pelastusliitto ry (HELPE) Kalliosuoja, Lääkärinkatu 3

Ilmoittautuminen 11.10.2013 mennessä MPK:n verkkosivuilla osoitteessa
www.mpk.fi/ koulutuskalenteri/ kurssinumero 0400 13 13019

Kurssin tavoitteena on parantaa kansalaisen valmiutta ja tietotaitoa
toimia kotona tapahtuvissa arjen vaaratilanteissa. Kurssilla opetetaan,
miten parantaa oman kodin turvallisuutta. Lisäksi opetetaan mm. ensisammutusta, hätäensiapua.

Lisätietoja antaa kurssinjohtaja Katariina Siimeslehto. Sähköposti:
katasiimeslehto(at)hotmail.com tai GSM 050 543 7439 (iltaisin)

Kohderyhmä: Yli 15 -vuotiaat suomalaiset (naiset)
Kurssin sisältö:
KAUPUNGIN VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN JA VÄESTÖNSUOJELU
OMAN KODIN RISKIANALYYSI JA PELASTUSSUUNNITELMA

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Naisten Valmiusliitto ry:n Helsingin
seudun alueneuvottelukunnan, Helsingin Pelastusliitto ry:n sekä Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön/ siviilikoulutusyksikön kanssa.
Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautujaa.
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri
ALUEkerhot
Kanta-helsinki

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmäilta 8. lokakuuta kello
18.00. Esitelmän pitää Aalto-yliopiston hallituksen pj, Kone oy:n
toimitusjohtaja Matti Ala-Huhta.
Tilaisuus järjestetään Kauniaisten
kaupungintalolla ja se on avoin ulkopuolisille. Tervetuloa.
Esitelmäilta: 12. marraskuuta: Kommodori Markus Aarnio kertoo kokemuksistaan Yhdysvaltojen erikoisjoukko SEAL:in koulutuksessa.
Tilaisuus pidetään Kauniaisten kaupungintalolla kello 19.00 ja on avoin
ulkopuolisille. Tervetuloa.

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
fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. Vapen och annan nödvändig
utrustning kan lånas på plats. Meddela gärna innan att du är på kommande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller
050 506 0991 och axi@hsrk.fi eller
040 773 3830. Ytterligare information om skyttet hittas på www.hsrk.
fi. För HSRK:s medlemmar finns
det också möjlighet att utöva skytte
utomhus; bl.a. får medlemmar delta
i skytteturer som arrangeras av Försvarsutbildningsföreningen MPK.
Mera information på www.mpk.fi.
Det finns ofta möjlighet att låna vapen under dessa turer.
Om du funderar på att ansöka
om innehavstillstånd för pistol, delta
då i ett så tidigt skede som möjligt
vid klubbens skyttetur. På så sätt antecknas din närvaro i klubbens och
banans dagbok. Nuförtida lagstiftning kräver två års bevisad aktivitet/
intresse för att ett tillstånd ska kunna beviljas.
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Syyskauden esitelmä ja yhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous pidetään Katajanokan Kasinolla. Alustava ajankohta on 7.11. klo 17.00.
Ampumatoiminta: Yhdistyksen
sisäratavuoro Suojeluskuntatalolla
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.
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
Syyskausi on alkanut ja ammunnat
sisäradalla alkavat lokakuussa.
Urheilutalon 22-vuorot alkavat
lokakuussa ja jatkuvat parillisen viikon perjantaisin klo 18.00 – 19.30.
Ammunnat jatkuvat aina ensi vuoden huhtikuun loppuun asti. Radalle
mahtuu, joten osallistukaapa harjoituksiin ahkerasti. Ammunnat vetää
Yrjö Alastalo, puh. 0400 306787.
Piirin Töölön ampumaradan palveluspistooliammunnoista ilmoitetaan myöhemmin.
Kalvolassa jatketaan perinteisin
kuvioin 14.9., 5.10. ja 26.11. Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että
kiväärilajeja. Omat eväät mukaan.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Tulevia tapahtumia: Hallituksen kokous, yhdistyksen 45-vuotisjuhlat,
yhdistyksen syyskokous
Tarkemmat tiedot seuraavassa
lehdessä, joka ilmestyy 18.10.2013.
Tule Luolaan ampumaan
Ampumavuoromme Luolassa,
Töölönssä jatkuvat jokaisen paritto-

man viikon perjantaina. Seuraavat
ampumavuorot ovat 13.9. ja 27.9.,
11.10. ja 25.10 klo 16-19. Ammuntaaikaa siis 3 tuntia. Soita ovisummeria, niin tullaan avaamaan. Hanki
reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09)
40562040 tai tilaa Reserviläisliiton
kotisivulta: http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus ja tule
mukaan. Ilmoittaudu etukäteen
ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle
gsm: 0400-430632, jouko.kylmala@
kolumbus.fi tai talousupseerille, Raimo Korhoselle gsm: 0400-402783
raimo.korhonen@compmeas.fi.
Yhteyshenkilöt: Yhdistyksen
puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotusupseerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050
kkupari@gmail.com; sihteeri Lauri
Kylmälä 041-5360310 lauri.kylmala@
gmail.com; tiedotus Jorma Loimukoski 040-3433400 jorma.loimukoski@finpro.fi
Tutustu yhdistyksen kotisivuihin:
www.rul.fi/pohjois-helsinki.

Tikkurila
Syyskuun reserviupseeri-ilta on
26.9.2013 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa
talossa. Aluksi on kahvitarjoilu, vapaata keskustelua ja ajankohtaisia
asioita. Esitelmä alkaa klo 19.30 ja
sen pitää osasto Lauri Törni perinnekilta ry:n puheenjohtaja Pauliina
Larawee aiheena ”Lauri Törni henkilönä ja upseerina”
Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan
Urheilutalon ampumaradalla. Tulevia kilpailuja: 01.10.2013 klo 17.00
alkaen on pistooli tarkkuussarjat
20 ls, 05.11.2013 klo 17.00 alkaen.
Pienoiskivääri 20ls makuu, järjestäjä
LVRU, 19.11.2012 klo 19.30 on Toivo
Kultti pienoiskivääri 10 ls makuu ja
10 ls pysty. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola puh.0500
455 474.
VETRES järjestää la 28.9.2013
retken Hämeenlinnan sotamuseoihin. Tälle retkelle kerhomme jäsenet
voivat osallistua. Kuljetus lähtee klo
9.00 Hotelli Vantaan edestä, ajaa
Tikkurilan uimahallin pysäkin kautta Myyrmäen asemalle (9.25) ja sieltä
Martinlaakson aseman kautta klo
9.30 lähtee Hämeenlinnaan. Ilmoittautumiset Matti Passille s-posti:
matti.passi@saunalahti.fi tai puh
0400 446 210.
TiRUK järjestää kaikille reserviläisille avoimen suunnistustapahtuman 2.10.2013 klo 16.00 alkaen
Kuusijärvellä aluerastien yhteydessä.
Katso tarkemmat tiedot Helsingin
Reservin Sanomien kutsusta.
Sunnuntaina 6.10.2013 on Vantaan maanpuolustusväen kirkkopyhä
Hämeenkylän kirkossa klo 10.00.
Jumalanpalveluksen jälkeen on kirkkokahvit. TiRUK-laiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Lauantaina 19.10.2013 VETRES
järjestää jo perinteisen ”Sinivalkoisen musiikin” iltapäivän klo 15.00.
Isänmaallista, sotilasaiheista ja sotaajan musiikkia Tikkurilassa Viertolan koululla, Liljatie 2.
Vapaa pääsy ja ilmainen kahvitarjoilu.

Töölö
Kesän jälkeen olemme palaamassa
normaaliin “työjärjestykseen”, ja hallituksen kokous pidettiin jo 19.8. piirin tiloissa.
17. - 18.8. kerhon vieraana oli
Viron Suomenpoikien Perinneyhdistyksen (Soomepoiste Pärimusühing) hallitus. Spjutsundin majalla
keskusteltiin perinteisten kilpailujen
ja muun viihteen ohella yhteistoiminnasta ja Suomenpoikien hyväksi
tehtävästä työstä. Heitähän on kerhomme jäseninä 11 jatkosodan veteraaniupseeria.
Kerhon perinteiset (2. kerta!)
golfmestaruuskilpailut järjestettiin
Vihdissä 26.8. Osanottajien määrä
ensimmäisestä kerrasta oli tuplaantunut ja voitto meni tällä kertaa
Raimo Kaattarille. Hopeaa sai Pekka
Tenngren ja pronssia Sampo Martiskainen.
Viikonloppuna 6. - 7.9. käytiin
jälleen ampumassa Padasjoella kiväärillä, haulikolla ja pistoolilla. Kerho järjesti muonituksen ja hankki
tarvittavat patruunat.
Seuraavat ammunnat Töölössä
ovat 17.9. klo 19-21 pienoispistooleilla ja 1.10. klo 19-21 vapaasti
käsiaseilla. Ammunnat jatkuvat
siitä eteenpäin samaan tapaan vuoroviikoin samoihin kellonaikoihin.
Tarkempia tietoja antaa tarvittaessa
ampumaupseeri Jarkko Pakkanen,
040 524 9339.
Törni-jotoksen järjestelyihin
20.-22.9. osallistuvat kerhostamme
ainakin Antero Jauhiainen, Kerkko Kinnunen ja Jarkko Pakkanen.
Muille mahdollisille viime tingan
ilmoittautujille riittänee vielä töitä.
Vastuuhenkilö on Vantaan Reserviläisten Sampsa Olkinuora.
Syksyllä kerho haastaa keilaotteluun jälleen Sotaveteraanien,
ESHR:n ja Kaartin Pataljoonan keilaajat. Kerhosta on ilmoitettu piirin
toimikuntiin halukkaiksi Risto Piekka ja Jarkko Pakkanen.
Seuraava hallituksen kokous on
tiistaina 1.10. klo 17.00 piirin 4. kerroksen kokoushuoneessa.
Piirin toiminta jatkuu vilkkaana
ja kannustamme jäseniämme osallistumaan eri tapahtumiin, esim. liikuntapuolella maanantaimarsseihin
ja sählyyn. Spjutsundin majan syystalkoot järjestetään 17.10. ja kehotamme kerhon jäseniä osallistumaan
perinteiseen tapaan runsaslukuisesti.
Jos teillä on uusia toimintaideoita
tai kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä
puheenjohtajaan Jyrki Ratiaan, 040
582 9127, varapuheenjohtajaan Sampo Martiskaiseen, 040 709 8459 tai
sihteeriin Kerkko Kinnuseen, 0400
705 801.
Kerkolle pyydetään ilmoittamaan
myös muuttuneet yhteystiedot.
Muistakaa myös kerhon netti- ja
facebooksivut.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ruutiaseammunnat jatkuvat Santahaminan ulkoradoilla.
Yhteyshenkilönä toimii Juhani Hartela p. 040 834 2839.
Ilma-aseammunat alkavat Tukikohdan radalla Puotilantie 1 D keskiviikkona 11.9. klo 17 - 19. Ulko-ovi on

lukossa, joten ole paikalla viimeistään klo 17. Ovi avataan myös klo
17.30. ja klo 18. Puotilantie 1 parkkipaikalle ei saa pysäköidä.
Muu toiminta: Syysjotos järjestetään tänä syksynä Vantaalla 20.22.9. Voit osallistua jotokselle partion jäsenenä tai toimitsijana.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan jotokselle, ota yhteyttä Jukka
Kantokoski p. 050 332 3687. Lisätietoja syysjotoksesta saat www.tornijotos.fi . Syysjotoksen järjestävät
Vantaan reserviläiset.
Yhdistyksemme on mukana 6.12.
järjestettävässä seppeleenlaskutilaisuudessa Kulosaaressa Leposaaren
sankarihaudoilla. Yhdistyksemme
on myös mukana jouluaaton kunniavartiossa sekä Malmin sankarihaudoilla että Kulosaaren Leposaaressa.
Jos olet kiinnostunut tilaisuuksista,
voit ilmoittautua yhteystiedoissa näkyville henkilöille.
Yhteystietoja: Jukka Kantokoski
p. 050 332 3687, vpj. Timo Martikainen p. 040 594 1640, siht. Juha Iiskola p. 040 6712 120. Nettisivut: www.
rul.fi/ihru

VR:n Reserviupseerit
Syksyn ohjelma
30.9.2013 klo 14.00 – 16.00 järjestetään tutustuminen Keskusrikospoliisin (KRP) alaiseen Rikosmuseoon, joka ei ole avoinna yleisölle.
Ohjelmassa on KRP:n esittely, JR
(järjestäytynyt rikollisuus) yleisesti,
maksukorttirikokset ja museoesittely. Kokoontuminen pääkonttorin
pihalla on klo 13.00, josta siirrytään
osoitteeseen Jokiniementie 4.
Vierailua varten tulee ilmoittautua yhdistyksen sihteerille 20.9.2013
mennessä. Mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen reserviupseerit@vr.fi
tai puhelimitse numeroon 040 866
4760. Ilmoittautumisen yhteydessä
on mainittava onko oma auto käytettävissä.
Syyskokous pidetään VR:n pääkonttorilla isossa kongressisalissa
28.10.2013 klo 16.30. Syyskokouksen
yhteydessä kuullaan esitelmä aiheesta Puolustusvoimien uusi taistelutapa.
Pikkujoulut ovat VR:n pääkonttorin isossa kongressisalissa 2.12.2013
klo 16.30. Emeritusprofessori Antti
Saarialho pitää esitelmän aiheesta
Petsamon nikkeli –toisen maailmansodan asetoimitusten vaihtoraha?
Ratavuorot
Syksyn ratavuorot ovat 20.9.,
18.10. 15.11. ja 13.12. Kilpailut ovat
viimeisellä ampumakerralla. Vuoroaika on klo 16.00 - 19.00. Ilmoittaudu ampumaupseeri Pekka Hannulalle (puh. 0400 505 703) viimeistään
ampumapäivänä klo 12.00.
Pistooliradan omistajapiirit ja sitä
kautta yhdistyksen hallitus edellyttävät, että kaikki yhdistyksen vuorolla
ampuvat henkilöt hankkivat henkilökohtaisen ampujan vakuutuksen,
joka korvaa pistoolivuorolla itselle
tai muille aiheutuneet vahingot. Vakuutus on nimeltään "Reserviläisen
ampumaturva" ja sen saa tilattua
netistä. Vakuutus on voimassa maaliskuun alusta seuraavan vuoden
helmikuun loppuun ja maksaa n. 20
€ kyseiseltä ajalta. Mikäli yhdistyksen jäsen osallistuu vain 13.12. järjestettävään yhdistyksen pistoolikilpailuun, ei HRUP:n mukaan ole pakko
maksaa vakuutusta. http://www.
reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
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Aselajikerhot
RESERVIMERIUPSEERIT

AUTOkerho
Seuraavat sisäampumaratavuorot
ovat 7.10. ja 4.11. klo 19.00. Nähdään
radalla.
Autokerhon sääntömääräinen vuosikokous pidetään 22.10.
klo 18.00 Töölössä ravintola Full
House:ssa, Runeberginkatu 34. Kerho tarjoaa kokouksen jälkeen iltapalan. Tervetuloa.
Jäsenillä on mahdollisuus osallistua Autojoukkojen Helsingin
killan järjestämään tutustumiseen
keskiviikkona 25.9. klo 17.00-18.00
Nordean mielenkiintoiseen pankkimuseoon Helsingissä. Museokierros
on opastettu. Kokoontuminen klo
16.50 mennessä osoitteessa Aleksanterinkatu 36 B. Ilmoittautuminen
20.9. mennessä Timo Koukkarille
040- 5643295.

Ilmailukerho
08.10 tiistai Suomalainen Klubi klo
17.00 Ilmailukerhon syyskokous
klo 18.30 kerhoilta, esitelmä kapt
Marko Mankonen: ”Elektroninen
sodankäynti” ja lisäksi Mersunsauvakilpailu

Ilmatorjuntakerho
IT-kerho järjestää illanvieton
19.9.2013 kello 18.30 Suomenlinnan
Upseerikerholla. Ohjelmassa keskustelua, pikkupurtavaa ja saunajuomaa. Ilmoittautumiset sähköpostilla
ilmatorjuntakerho@gmail.com pari
päivää ennen tapahtumaa. Tervetuloa!
Kerho suunnittelee tutustumisvierailua Malmin rajavartiolentueeseen loka-marraskuussa. Lisätietoa
kun vierailun aikataulu on vahvistunut. Kerhon sääntömääräinen
syyskokous pidetään 19.11.2013 Katajanokan Kasinolla.
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 mieluisaa alkusyksyä!

Jääkärikerho
Tervetuloa kesälomilta, kesäsaunoja on vietetty Kiltasaunalla vanhaan
tapaan kuukauden ensimmäisenä
tiistaina. 8.10. pidetään kerhoilta
Kiltasaunalla, löylyt ovat valmiit klo
17.00.
Kerhon yhteystiedot: Puh.joht.
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM
0400 453 709, siht. Yrjö Saulamo,
puh. 349 3162, GSM 050 344 5635.
Jääkärikerhon kotisivu: http//
www.rul.fi/jaakarikerho/

HRMU:n ohjatut pistooliammunnat
jatkuvat taas parittomien viikkojen
lauantaisin kello 12.00-14.30.
Ammunnat pidetään piirien ampumaradalla, jossa yhdistyksen 22.
kaliiperin käsiaseet, tarvittavat ammukset, kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat jäsentemme käytettävissä.
Ilmoita tulostasi aina vähintään
kaksi (2) vuorokautta etukäteen
ampumaupseeri Harri Pakariselle
gsm. 040 517 9834. Ilmoittautumalla
varmistat osallistumisesi ja kuulet
mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Pioneeriosasto
Ammunnat Töölön Luolassa keskiviikkoisin klo 19 - 21:30 viikoilla
40, 44, 48 ja 52 ja lauantaisin klo
9.30 - 12.00 viikoilla 42, 46 ja 50.
Uusille jäsenille järjestetään tutustumisammunnat lauantaina 21.9. ja
tästä syystä kyseisenä päivänä ei ole
vakiovuoroa. 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.
Pioneerin raamatusta eli Suluttamisoppaasta on julkaistu uusittu
versio vuoden 2012 lopulla. Nyt
meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada koulutusta kahtena iltana, ti 24.9. ja ti 8.10. (varapäivät ovat
26.9. ja 10.10.). Kouluttajina toimivat
Maanpuolustuskorkeakoulun opettajat. Paikka on Töölöntorinkadun
auditorio ja kellonajat molempina iltoina klo 17-20. Voit osallistua myös
vain toisena iltana, mutta jälkimmäinen on jatkoa ensimmäiselle. Tämä
tilaisuus ei ihan heti toistu! Pidä yllä
pioneeritietouttasi ja ilmoittaudu
koulutusupseerillemme tommi.
laakkonen@porvoo.fi. Ensimmäisen
illan ilmoittautumisen takaraja on
pe 20.9. ja toisen illan pe 4.10.
Teemme syysretken Museo Militariaan (Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseo) Hämeenlinnaan yhdessä
Pioneeriupseeriyhdistyksen kanssa
lauantaina 26.10. Lähtö on aamupäivällä ja paluu illemmalla, tarkat kellonajat täsmentyvät. Jos lähtijöitä on
riittävästi, varaamme bussin, jonka
omavastuuhinta lienee n. 20 eur/hlö.
Muuten kuljetukset ovat kimppakyydein. Paikanpäällä meitä opastaa
museonjohtaja Jaakko Martikainen,
joka aiemmin oli Pioneerimuseon
johtaja. Pioneeriosasto maksaa jäsentensä sisäänpääsymaksun museoon. Sitovat ilmoittautumiset jukka.
rusila@gmail.com 30.9. mennessä.
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.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@gmail.com; sihteeri, tiedo-

tusupseeri 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
Koulutus: Seuraavat MPK:n viestialan kurssit ovat: 13.-15.9. Kyberturvallisuus (kurssi on täynnä), 14.-15.9.
Viestikurssi, 28.-29.9. Viestikurssi 2,
4.-6.10. Radioasema ja radioliikenne,
1.-3.11. Yhtymän viestijärjestelmä
Tarkemmat tiedot löytyvät
MPK:n koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri. Vuoden
aikana on viestialan tukitehtäviä,
joissa tarvitaan apua. Jos haluat
toimia kouluttajana jollain viestikurssilla, niin ota yhteyttä JOJÄkoulutusjoukkueen johtajaan Jyri
Putkoseen tai ko. kurssin johtajaan;
voit myös täyttää MPK sitoutumislomakkeen: www.mpk.fi -> Piirit ->
Helsinki -> KOTU-yksikkö -> Hae
KOTU-yksikköön.
Liikunta: MPK järjestää 5.10.2013
klo 9-22 ”Jääkärin yö 2” tapahtuman.
Lisätietoja www.mpk.fi/koulutuskalenteri. Viestiosasto suunnittelee
osallistuvansa 4 hengen joukkueella.
Tähän tarvitaan vielä 2 jäsentä.
Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä ampumaupseeri Mikko Leskiseen 050
405 5873.
Ampumatoiminta: Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla
ovat parittomien viikkojen tiistaina.
Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. 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: Tietoa toiminnastamme ja Viestiosaston ajantasaiset
yhteystiedot löytyvät uudistuneilta
verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista
jäsenistölle myös sähköpostitse ja
LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto – jos et ole saanut tätä ilmoitusta
sähköpostiisi, 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
Senioriupseerien kerhon lokakuun
jäsentilaisuus pidetään keskiviikkona 23.10.2013 klo 17.00 LähiTapiolan
vieraana ryhmän pääkonttorissa, os.
Revontulentie 7, Tapiola. Tilaisuuden ohjelman aihepiirinä on ”Mitä
nykyisin voi vakuuttaa kriisi- ja
sota-aikojen varalta?” taustakysymyksenään luonnollisesti ” ja mitä

korvauksia voi myös saada tapahtuneista vahingoista? ”. Kiinnostavaa
on myös saada kuulla mahdollisista
ikärajoitteista, koska kerhomme jäsenten ikä vaihtelee 60 vuodesta yli
90 vuoteen. Alustavasti on sovittu,
että varsinaiset aiheet käsittelevät
mm. kriisi- ja sota-aikoina niin kotikuin sotarintamilla sattuvia henki- ja
tapaturma-vahinkoja, aineelliseen
omaisuuteen liittyviä vahinkoja sekä
koti- ja ulkomaan matkoilla sattuvia
sairaus-, tapaturma- ja matkatavaraasioita, sieppauksia jne. Illan isäntänä toimii yhtiöryhmän johtaja Harri
Lauslahti.
Vierailupaikalle pääsee mm.
Kampista busseilla 109 ja 110 sekä
Itäkeskuksesta bussilla 550, omille
autoille pitäisi olla parkkitilaa raken-

nuksen edessä.
Osallistujien tulee ilmoittautua
viimeistään 13.10.2013 mennessä
arne.lindholm@kolumbus.fi tai
puhelimitse 050 500 4138. Ilmoittautuessa tulee osallistujien kertoa
paitsi nimensä myös mahdolliset
rajoituksensa ruoan suhteen; voihan
olla että LähiTapiola tarjoaa pientä
purtavaakin.
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
Syyskokous 7.11.
Yhdistyksen syyskokous on torstaina 7.11. klo 17 alkaen Katajanokan Kasinon Jääkäri-kabinetissa.
Ko-kouksessa valitaan ensi vuodeksi puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
sekä päätetään talousarviosta ja
toimintasuunnitelmasta 2014.
Tervetuloa!
Esitelmätilaisuus 7.11.
Kokouksen jälkeen klo 18 alkaa
Katajanokan Kasinon Karimosalissa Kanta-Helsingin reserviupseerien esitelmä Vladimir
Putinista. Sen pitää tutkija Katri
Pynnöniemi Ulkopoliittisesta instituutista.
Kahvitarjoilu. Tilaisuuteen tulijoita pyydetään ilmoittautumaan
Raimo Hynyselle viimeistään
maanantaina 28.10. e-mail raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai gsm 040
510 8513.
Ampumatoiminta
Syksyn 2013 ratavuorot ovat
maanantaisin klo 19:00–21:30
viikoilla 39, 43, 47 ja 51. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan
yhdistyksen sivuilla www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/
helsingin_reservilaiset tai sitten
voi soitella ja kysyä. Yhdistyksen
jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta,
on mahdollista ampua yhdistyksen .22 pistooleilla. Yhdistys
järjestää tarvittavat patruunat.
Osallistujilla täytyy olla omat
suojalasit ja kuulosuojaimet sekä
voimassa oleva vakuutus (esim.
Reser viläisen ampumatur va),
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 puh. 040 594 9673.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään Vuosaaren pirtillä ti 8. 10. -13
alkaen n klo 18.00. Tervetuloa.

MERIRESERVILÄISET
Värikästä syyskauden alkua.
Syyskauden tuulet puhaltavat
ja toimintakalenteriin on merkitty
ampumaratavuorojen lisäksi tulossa olevat perinteiset saunailtamat
Suomenlinnassa ja Vuosaaressa.
Suomenlinnan saunaillan tarkempi
päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Saunat lämpenevät ja tarjolla
on pientä suolaista ja huurteista.
Tervetuloa paikalle muistelemaan
menneitä, suunnittelemaan tulevia
ja tutustumaan toimintaan.
Ahven 3 uutisia
Ahven 3 alus on kesällä ja syksyllä
ollut MPK:n ajoaluksena eri koulutustilaisuuksissa. Suuri kiitos Ahven
3 aluksen päällikölle sekä miehistölle
aktiivisesta toiminnasta merellä.
Ahven 3 aluksessa järjestettiin
elokuussa uusille jäsenille ”Tutustu
alukseen” – päivä. Yhdistys aikoo
jatkossakin uusien jäsenten kohdalla
mahdollisuuksien mukaan järjestää
tervetuliaisseremonian aluksella.
Ahven 3 koki kesällä pienen remontin. Aluksen pakoputki uusittiin
ja toimintakyky on nyt parempaan
päin. Syyskauden huoltotöihin toivotaan talkooporukoita.
Syyskuun lopussa on näillä näkymin tulossa uudistetut, perinteiset
Merimestaruuskilpailut. Merireserviläisiä osallistuu kilpailuun. Mikäli
sinua kiinnostaa tulla tapahtumaan
toimitsijaksi tai katsojaksi, ota yhteyttä hallitukseen. Paikalla on tiivis
tunnelma ja ainutlaatuinen suomalainen syysmeri-ilmasto takaa seikkailullisen kilpailun.
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Ammuntatuloksia
Sinisen reservin perinneasemestaruuskilpailut pidettiin Raasissa
31.8.2013. Merireserviläisten jäsen
Åke Smolander voitti yhdistetyn 150
metrin perinnekiväärin ja perinnepistoolin. Merireserviläisten 1-joukkue voitti myös molempien lajien
joukkuekilpailut. Joukkueeseen
kuuluivat Smolanderin lisäksi Jukka
Soini ja Tatu Korhonen. Yhdistys
onnittelee voittajia hienosta saavutuksesta.
Toimintakalenteri
Syyskuu
To 19.9 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 26.9 Ilma-aserata klo
18.00-19.30, Pe 27.9 - La 28.9 Merimestaruuskilpailut. La 28.9 Ampumapäivä 2 Upinniemi. Ilmoittautumiset MPK järjestelmään
Lokakuu
To 3.10 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, To 10.10 Ilma-aserata klo 18.00-19.30, To 17.10 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20,
To 24.10 Ilma-aserata klo 18.0019.30, To 31.10 Sisäampumarata
"Luola" klo 16-20
Ajankohta avoin Purjehduskauden päättäjäiset Suomenlinnassa. Tule rohkeasti paikalle
tutustumaan merireserviläisiin ja
toimintaan. Lisätietoja tilaisuudesta voi kysyä hallituksen jäseniltä.
Marraskuu
To 7.11 Ilma-aserata klo 18.0019.30, To 14.11 Sisäampumarata
"Luola" klo 16-20, La 16.11 Pikkujoulusauna Vuosaaren Saunapirtillä. Ajo-ohjeet saunalle
löytyvät nettisivuilta. Lisätietoja
tilaisuudesta voi kysyä hallituksen
jäseniltä. To 21.11 Ilma-aserata klo
18.00-19.30
To 28.11 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset
tarjoaa mm. mahdollisuuden
merelliseen toimintaan koulutusalus Ahven3:lla ja ammuntaharrastusmahdollisuuksia.
www.reservilaisliitto.fi/
merireservilaiset.
VÄ

ÄPE

LIKIL
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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. 040540 1625.
Tulevia vierailuja: Marraskuu:
Marskin maja, Loppi. Päivämäärä
tarkentuu lähempänä vierailuajankohtaa.
Lisätiedot: Erkki Joukainen,
puh. 050-547 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.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter under
hösten varje parlös veckas torsdag
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är
26.9, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12 och
19.12.
Triangelkampen 2013 består av
följande tävlingar; 26.10 Avslutningsfest, Dragsvik, kl. 19.00
Övriga tävlingar. 21.9 Skogsstigen, Ramsholmen Ekenäs, kl. 11.00.
Deltagaravgift 5 eur/pers.
www.reservilaisliitto.fi/hsru,
Ordförande Markus Liesalho; Tel.
0400 421 002; email. svenska@helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Autojoukkojen Helsingin killan
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 10.10. klo 18.00 Santahaminassa Perinnetalolla. Jäsenet runsaslukuisasti paikalle, tervetuloa. Kokouksen jälkeen esitelmä sekä kahvit
sotilaskodissa.
Syksyn retki tehdään toimintasuunnitelman mukaisesti keskiviikkona 25.9. klo 17.00-18.00 Nordean
mielenkiintoiseen pankkimuseoon
Helsingissä. Museokierros on opastettu. Museokierros on osallistujille
ilmainen (kilta vastaa kustannuksista). Kokoontuminen klo 16.50 mennessä osoitteessa Aleksanterinkatu
36 B. Ilmoittautuminen 20.9. mennessä Timo Koukkarille 040 564
3295.

le. Ilmoittaudu: tommi.laakkonen@
porvoo.fi. Ensimmäisen illan ilmoittautumisen takaraja on pe 20.9. ja
toisen illan pe 4.10.
Pioneeriupseeriyhdistyksen syysretki Museo Militariaan (Tykistö-,
Pioneeri- ja Viestimuseo) Hämeenlinnaan on lauantaina 26.10. Lähtö
on aamupäivällä ja paluu illemmalla,
tarkat kellonajat täsmentyvät. Jos
lähtijöitä on riittävästi, varaamme
bussin, jonka omavastuuhinta lienee
n. 20 eur/hlö. Muuten kuljetukset
ovat kimppakyydein. Paikanpäällä
meitä opastaa museonjohtaja Jaakko
Martikainen, joka aiemmin oli Pioneerimuseon johtaja. Pioneerikilta
maksaa jäsentensä sisäänpääsymaksun museoon. Sitovat ilmoittautumiset tommi.laakkonen@porvoo.fi
30.9. mennessä.
Ampumavuorot Töölön Luolassa
keskiviikkoisin klo 19 - 21.30 viikoilla 40, 44, 48 ja 52 ja lauantaisin
klo 9.30 - 12.00 viikoilla 42, 46 ja
50. Pioneeriosasto pitää omille jäsenilleen ampumatilaisuuden la 21.9.
ja tästä syystä kyseisenä päivänä ei
ole vakiovuoroa. Paikalla ohjausta,
aseita ja 50 patruunaa/kerta killan
jäsenille. Ilmoittaudu edellisenä päivänä tommi.laakkonen@porvoo.fi
tai 0400 757048.

S-Ryhmän
reserviläiset
Teemme tämänvuotisen varuskuntavierailun Uudenmaan Prikaatiin
Tammisaaren Dragsvikiin perjantaina syyskuun 27. päivänä. Lähtö
yhteiskuljetuksena Kiasman edestä
klo 8.30. Ohjelmaan kuuluu mm.
varuskunnan esittely, lounas, kalustoesittely ja museokäynti. Tilaisuus
päättyy munkkikahveihin Sotilaskodissa klo 14.30.
Takaisin Helsingissä olemme
klo 16 jälkeen. Myös puolisot ovat
tervetulleita mukaan. Matkan hinta
lounaineen ja bussikuljetuksineen
on 20 €. Ilmoittautumiset Teuvo
Mäkiselle puhelimella 050 3385636
tai sähköpostilla. ( huom. varuskunta haluaa myös syntymäajan)
Vuosikokous pidetään lokakuun
puolessa välissä. Ilmoitamme ajan
ja paikan syyskuun puoliväliin mennessä.
Yhdistyksemme yhteystiedot/
työnjako: Puheenjohtaja sami.keino@sok.fi, I varapuheenjohtaja ja
sihteeri teemu.mallinen@sok.fi, II
varapuheenjohtaja ari.vieno@sok.fi,
ari.kovalainen@sok.fi, manuelmanner@hotmail.com, juha.dahlman@
sok.fi, toiminnanjohtaja makinen.
teuvo@gmail.com (ei hallituksessa)

Helsingin
Ilmatorjuntakilta

Rauhanturvaajat
Hyvää syksyä.
Ennakkotietoa. Ilmatorjunnan juhlamatka: Ilmatorjuntayhdistys 60
vuotta ja Turun Ilmatorjuntakilta
50 vuotta Viipuriin, Muurilaan ja
Karjalan kannakselle 11 - 13.03.2014.
Matkan sotahistoriallisena asiantuntijana eversti Ari Rautala. Majoitus
hotelli Victoriassa Viipurissa. Linjaauto lähtee Turusta Helsingin kautta. Vastuullisena matkanjärjestäjänä
on Vistamatkat. Lisää tietoa myöhemmin.
Yhteistyökumppanimme järjestää
joskus tilaisuuksia, joihin meillä on
myös mahdollisuus osallistua.
Nämä saattavat tulla lyhyellä
varoitusajalla ja silloin ainoa tiedotustapa on sähköposti. Kilta ottaa
mielellään vastaan lisää näitä sähköpostiosoitteita ja niitä saa lähettää
sihteerille. Osoitteita ei luovuteta
kolmannelle osapuolelle. Ampumavuoro normaalisti parillisten
viikkojen keskiviikkoisin 1600-1900.
Lisätietoja: Ari Vaarasmaa, GSM
040 502 3754.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@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 vuosi-illallinen pidettiin 11.9. Helsingin Suomalaisella
Klubilla. Kiitokset osallistuneille!
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja 1.varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

Helsingin

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Suluttamisoppaasta on julkaistu
uusittu versio vuoden 2012 lopulla.
Pioneeriosasto järjestää aiheesta luentomuotoista koulutusta kahtena
iltana, ti 24.9. ja ti 8.10. (varapäivät
ovat 26.9. ja 10.10.). Kouluttajina toimivat Maanpuolustuskorkeakoulun
opettajat. Paikka on Töölöntorinkadun auditorio ja kellonajat molempina iltoina klo 17-20. Voit osallistua
myös vain toisena iltana, mutta jälkimmäinen on jatkoa ensimmäisel-

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: Ti 1.10. Zetorissa klo
19.00. Illan nimi on kenraalien ilta,
koska heitä toivotaan paikalle runsain mitoin entisiä ja nykyisiä joukkojaan tarkastamaan. Erikoisvieraana Viron sotilasasiamies Kaupo Kiis
seurueineen. Yhtenä aiheena Kiis
kertoo sotaveteraani- ja kuntoutuskysymyksistä koskien Viron rauhanturvaaja- ja kriha-henkilöstöä.
Lisäksi vieraamme Virosta vastailevat kysymyksiimme heidän NATOkokemuksistaan.
Ti 5.11. Zetorissa klo 19.00 Helsingin Rauhanturvaajien syyskokous.
Muut tapahtumat:
Kiväärikilpailu MPK:n kurssina
Santahaminassa la 21.9. klo 11.0017.00. Paikkana KAARTJR:n keskusampumaradan 150 m rata. Ilmoittautumiset MPK:n sivuilta viimeistään to 19.9. mennessä. Omat aseet
(itselataava kertatuli, avotähtäimet)
ja ampuma-alustat. Yhdistyksen ase
ja patruunoita käytettävissä. Ampumaohjelma 5+5 ls. kohdistus ja
kilpasarja 10+10 ls. makuu yht. 30
patruunaa. Osallistujat noudetaan
siltavartiolta kello 11.00
Jokavuotinen YK:n rauhankäve-

ly (veteraanikävely) 22.9. klo 12.00
Käpylän urheilupuistossa. Rauhanturvaajat paikalle jo klo 11. Kunniavieraana kansanedustaja Maria Guzenina-Richardson. Teemana "Koko
Suomi kävelemään", joten kaikki
kynnelle kykenevät sukulaiset ja tuttavat mukaan Käpylään kävelemään!
Tilaisuuden jälkeen on mahdollista
siirtyä jatkoille Zetoriin ja pinssiä
näyttämällä nauttia keittolounas 5
eurolla.
HelRT järjestää Etelä-Suomen
yhdistyksille VETU-seminaarin Zetorissa la 5.10. alkaen aamukahvilla
klo 9.30. Lounas klo 12.45-13.45 ja
lähtökahvit klo 17.00. Näiden tärkeiden asioiden ohella kuulemme ennen lounasta liiton edustajaa, päivän
ensimmäistä pääesiintyjää ylilääkäri
Janne Leinosta Valtiokonttorista
sekä Heimo Purhosta Rauhanturvaajaliitosta. Lounaan jälkeinen aika
on varattu Rauhanturvaajaliiton
Hannu Piispaselle. Osallistujiksi
toivotaan VETU-toimijoiden lisäksi
runsasta osanottoa yhdistysten hallituksista, jotta laajempi ymmärrys leviäisi yhdistyksiin. Ilmoittautumiset
1.10. mennessä Tapani Forsströmille
puh 040 587 0352, tforsstrom@hotmail.com.
YKSV 40 vuotta -juhlatilaisuus
ja -seminaari pe 25.10. ulkoministeriön tiloissa merikasarmilla,
Engel-salissa. Seminaari klo 16-18
puhujina mm. kenrl Heikki Koskelo,
kenrm Heikki Holma, VTT, ev evp
Pekka Visuri. Klo 18-19.30 coctails.
Järjestää Helsingin rauhanturvaajat
ja ulkoministeriö. Ilmoittautumiset
HelRT:n Kari Kaiposelle 11.10. mennessä: p. 040 584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi. Tervetuloa!
YK-päivän vastaanotto 26.10. klo
19.00 Royal at Crowne Plazassa (ent.
Hotelli Hesperia). Juhlan teemana
on UNEF 2:n ja YKSV:n synty. Mukana useita vaikuttajia YKSV 1:stä.
Tilaisuuteen voivat osallistua kaikki
Rauhanturvaajaliiton jäsenet seuralaisineen. Pukukoodi: tumma puku,
isot kunniamerkit. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla juhlaillallisen 55 e/hlö HelRT:n tilille FI50
21421800033733. Viestiosaan osallistujien nimet sekä ruoka-aineallergiat. Pitkämatkalaisille tarjolla hotellimajoitus Crowne Plazassa puh 092521 1001/Marjaana Salomaa (www.
crowneplaza-helsinki.fi) Lisätietoja:
Tapani Forsström puh 040 5870 352,
tforsstrom@hotmail.com tai Kari
Kaiponen 040 584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi. Ilmoittautumiset
ehdottomasti 18.10. mennessä!
Pikkujoulut pidetään Zetorissa
ti 3.12. messi-illan jatkeena. Seuraa lehtiäsi sekä sähköpostiasi. Jos
sinulla on ideoita toteutettavaksi
tapahtumassa, soittele Tapani Forsströmille (040 5870 352).
Järjestyksenvalvontaa: Järkkäreitä
ja liikenteenohjaajia tarvitaan myös
pitkin kesää. Ilmoittautumiset Juha
Saloselle puh 040 722 9804 tai juhasalonen1959@luukku.com.
Facebook: Yhdistys omalla
nimellään myös Facebookissa.
www.helrt.org
E-jäsenkirje: Yhdistys lähettää
nykyisin tiedotteita sähköpostitse.
Jos et ole vielä jakelussa, ilmoita
osoitteesi: kari.kaiponen@pp.inet.fi

HRUP:n Facebook-sivut:
facebook.com/hrup1
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Ammunta
EsResin 50-vuotisjuhla-ammunta Upinniemessä 12.10. Lisätietoa ilmoittautumisesta www.esres.fi.
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen tapaan.
Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212
252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä kaikki
näitä pienemmät. 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. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite
www.reservilaisliitto.fi/ ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. 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).

Berner Oy
PL 15
00131 Helsinki
09 134 511

Hämeentie 97-99 A
00550 Helsinki
09 765735
Kiikkaistenkuja 1
01800 KLAUKKALA
09 879 9003

Rolls-Royce
Ab
Itämerenkatu 5
00180 Helsink

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

Audit Team Finland
PL 28
00751 Helsinki
0400 439 070

Hollming Oy
PL 14
26101 Rauma
0204 865 000

VARATTU
www.intrum.fi

Helsingin Reserviupseeripiiri 50 vuotta
16.11.2013 klo 17 Katajanokan Kasinolla.
Ks. juhlailmoitus s. 20.

Helsingin Reservin Sanomat
Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy

Sissikerho
Sissiosasto
Käy tutustumassa Stadin Sissien kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.
fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri sekä Sissi-Sanomien
nettiversiot.
Syyskokous
Kokous pidetään keskiviikkona 20.11. klo 18 Töölöntorinkatu 2B, Auditorio. Esillä parlamentin valinta ja ensivuoden toiminta. Tule vaikuttamaan.
Maastotoiminta
Törni-jotos 20.–23.9. 2013
Stadin Sissit ovat järjestämässä kahta rastia syksyn Törni-jotoksella. Vielä
viimeinen mahdollisuus osallistua Jotokselle. Ota yhteyttä Aarne Björklundiin, baarne@gmail.com
Pahkis 2013: 27.–29.9. Vekaralla
Uusi metsä – uudet kujeet – lähde mukaan!
Jos haluat vielä mukaan kunnon toimintaan, tiedustele asiasta kilpailun
johtaja Jani Heimala puh. 050 599 5899 jani@heimala.fi
Maastotoiminnasta lisätiedustelut aleksi.ilmonen@gmail.com tai Aarne
Björklund baarne@gmail.com
Ampumatoiminta
Sissien Luolan ampumavuorot parillisten viikkojen maanantaisin sekä
perjantaisin kello 19.00–21.30. Seuraavat vuorot Ma 16.9.; Pe 20.9.; Ma
30.9.;Pe 4.10.;Ma 14.10.; Pe 18.10. Sunnuntaisin ei siis enää järjestetä vakiovuoroja.
Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Loppukesän ja syksyn ampumaharjoitukset Santahaminassa ks. toisaalta
tässä lehdessä tai http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/
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
Harjoitukset jatkuvat taas entiseen malliin ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot).
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. 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

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

www.avanttecno.com

Oy K.G.Öhman Ab

Vuosikokousilmoitus:
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n syyskokoukset. Kokoukset pidetään maanantaina 11.11.2013 Katajanokan Kasinolla
kello 18. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm.
toimintasuunnitelma ja talousarvion
hyväksyminen sekä uuden hallituksen
valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti
valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään
vuodenvaihteessa 2012/2013. Kokouksia
edeltää esitelmätilaisuus, johon voivat
osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyksen
henkilöjäsenet.
Piirihallitukset

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

Onnittelemme
Syyskuu
16.9.
17.9.
17.9.
18.9.
19.9.
24.9.
30.9.

Teollisuusneuvos, luutnantti Yngve Ollus (ei vastaanottoa)
Filosofian maisteri, luutnantti Nils-Erik Törnblom (matkoilla)
Liikennelentäjä, luutnantti Pekka Ikonen (matkoilla)
Diplomi-insinööri, insinööriyliluutnantti Risto Haapalinna (matkoilla)
Oikeustieteen lisensiaatti, kapteeni Matti Metsäranta (matkoilla)
Professori, majuri Ohto Manninen (matkoilla)
Kapteeni Veikko Ylitalo (matkoilla)

85 v
85 v
80 v
70 v
70 v
70 v
70 v

Lokakuu
1.10. Ekonomi, majuri Juhani Leppänen (perhepiirissä)
2.10. Diplomi-insinööri, luutnantti Erkki Nyholm
2.10. Osastopäällikkö, luutnantti Olavi Ylä-Kotola
2.10. Varatuomari, kapteeni Raimo Jalava (matkoilla)
3.10. Eläkeläinen, luutnantti Jaakko Mäntylä (matkoilla)
15.10. Diplomi-insinööri, yliluutnantti Antti Itkonen (perhepiirissä)
17.10. Kauppatieteen maisteri, majuri Olli Lassila (perhepiirissä)
20.10. Laatupäällikkö, vänrikki Ahti Pohjonen
20.10. Liikennelentäjä, majuri Antti Rautiainen (vastaanotto 11.10. Dragsvikin upseerikerho,
ennakkoilmoittautuminen pakollista, antti@rautiainen.fi)
22.10. Markkinointijohtaja, Daisy Käyhkö (matkoilla)
23.10. Maalari, korpraali Kalevi Tamminen
24.10. Hankejohtaja, kersantti Jari Jokisilta (matkoilla)

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

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.
Lehden ilmestymisajat ovat:
Nro
Aineistopäivä Ilmestymispäivä
8.—9.
10.

7.10.
9.12.

18.10.
20.12.

Etelä-Suomen Sotilasläänin esikuntapäällikkö, kommodori Mikko Santavuori tarkastamassa tuloksia.

Nuorten reserviläisten päivä
Teksti: Ossi Ikonen
Kuvat: Tomi Alajoki

Nuorten reserviläisten päivä jär-

jestettiin 31.8.2013 Santahaminassa.
Tilaisuus järjestettiin nyt jo kolmannen kerran Helsingin ja Uudenmaan
reserviupseeri- ja reserviläispiirien
yhteishankkeena. Vetovuoro oli Helsingin reservipiireillä, tapahtuman
johtajana toimi Tomi Alajoki Helsingin Reserviupseeripiiristä. Puolustusvoimat ja MPK tukivat tilaisuutta.
Tapahtuman kutsut lähtivät keväällä
noin tuhannelle reserviläiselle Helsingin, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan aluetoimistojen kautta. Saanto
oli noin 80 osallistujaa.
Tapahtuma järjestettiin vapaaehtoisvoimin paikkaamaan nykyistä
kertausharjoitusten tyhjiötä, joka
on syntynyt puolustusvoimien
säästöistä. Päivän tavoitteena oli
palauttaa mieliin henkilökohtaisella
aseella ampuminen sekä jakaa tietoa

alueidemme reserviläistoiminnasta. Puolustusvoimille määrätyistä
säästöistä johtuen reserviläisiä ei
voida nykyään käskeä niin usein
kertausharjoituksiin kuin olisi tarve.
Lähivuosina sotilaallisten taitojen
ylläpitäminen perustuu siksi pitkälti
vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Todella moni osallistuja
kertoikin, että kutsu tapahtumaan
oli ensimmäinen yhteydenotto puolustusvoimista kotiutumisen jälkeen.
Kertausharjoituskäskyjä ei ole tullut.
Lauantaina ohjelma alkoi 08.30
Santahaminan keskusampumaradalla, jossa saapujat kirjattiin harjoitukseen. Väki jaettiin kahteen osastoon,
joista toinen siirtyi ampumaan ja
toinen rastikoulutukseen. Rastien
aiheina olivat kalustoesittelyt sekä
reserviläistoiminnan esittely piireittäin. Ensimmäisen kierroksen
jälkeen osastot vaihtoivat osia, rastikoulutuksessa olleen osaston päästessä ampumaan ja toisinpäin. Osal-

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

listujille kerrattiin kivääriammunnan
perusteet:
turvallisuusohjeet,
ampuma-asento, laukaisu, tähtäimien säätö. Osumat olivat kauttaaltaan
hyviä.
Ammunnassa tarvittavat aseet,
patruunat ja muut välineet, kuten
myös vakuutus, olivat järjestävien
tahojen puolesta. Osallistujilta ei peritty maksuja.
Talo tarjosi myös kenttämuonituksen. Ruokatauolla kävi kova puheensorina päivän tapahtumista ja
ampumatulosten vertailusta. Ilmeet
olivat tyytyväisiä. Etelä-Suomen sotilasläänin ja Helsingin aluetoimiston johtoa oli myös saapunut tutustumaan tilaisuuteen ja käyttämään
puheenvuorot. Puolustusvoimien
tuki tapahtumalle olikin korvaamaton. Tilaisuuden päätteeksi palkittiin
parhaat ampujat ja jaettiin evääksi
kassilliset tietoa piiriemme reserviläistoiminnasta.

K ATA
JANOK AN
HRUP:n
50-vuotisjuhlat
UPSEERIKERHO
Katajanokan
Kasinolla 16.11.2013
Helsingin Reserviupseeripiirin 50-vuotisjuhlia juhlitaan Katajanokan Kasinolla
lauantaina 16.11. kello 17–19 osoitteessa Laivastokatu 1. Juhlistamme piiriä
seurustelun ja elävän musiikin merkeissä.
Buffét kortin hinta 30 euroa / hlö, sisältäen tervetulomaljan, ruokailun ja 2 x 12 cl
puna/valkoviiniä. Buffétmaksu suoritetaan vasta ravintolassa. Juhlavieraita
pyydetään saapumaan paikalle kello 16.30–17.00.
Ilmoittaudu etukäteen 1.11.2013 mennessä tilojen rajallisuuden vuoksi:
toimisto@hrup.fi, (09) 40562071
Tummapuku tai paraatipuku, suuret kunniamerkit.

