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Uutisia 70 vuotta sitten
Vilkastunutta taistelutoimintaa
rintamillamme.
Virallisesti tiedotettiin eilen:
Karjalan kannaksen itäosassa torjuttiin vihollisen pienen iskuosaston hyökkäys.
Aunuksen kannaksella molemminpuolinen tykistö- ja partiotoiminta olivat tavallista vilkkaampaa.
Maaselän kannaksella tuhottiin asemiamme vastaan tykistön tulen tukemana
hyökänneestä 30-miehisestä vihollisosastosta 19 miestä.
Seesjärven pohjoispuolella vihollinen hyökkäsi noin 300 miehen voimin. Useita
tunteja kestäneen tulitaistelun jälkeen joukkomme löivät hyökkääjän takaisin.
Uhtuan suunnalla torjuttiin vihollisen kiivaan tulituen turvin tekemä hyökkäys.
Oma partiomme aiheutti asemien välimaastossa kolmelle vihollispartiolle 15 kaatuneen tappiot.
Muualta ei ilmoitettavaa.

Maanpuolustuskoulutus ry perustettiin
vuonna 1993. Koulutusorganisaation perustaminen mahdollistui, kun silloinen tasavallan
presidentti Mauno Koivisto purki Pariisin
rauhasopimuksen tulkinnan, jossa sotilaallista koulutusta voi antaa vain puolustusvoimat.
Perustajina oli yhteensä seitsemän maanpuolustusjärjestöä, joista keskeisimmät olivat Reservin Aliupseerien Liitto (nyt Reserviläisliitto), Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto.
Vuoden 2008 alusta lukien astui voimaan
laki Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jossa MPK:sta tehtiin julkisoikeudellinen yhteisö.
Samassa yhteydessä MPK:lle määritettiin
tehtäviksi järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta
sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa
tiedotusta ja valistusta. Samoin MPK:n tulee
kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta ja
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.
MPK:n tulee lisäksi ohjata, tukea ja sovittaa
yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta.
Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta
on siis annettu jo runsaan 20 vuoden ajan.
Koulutus jakaantuu melkein tasaosin sotilaalliseen koulutukseen, sotilaallisia valmiuksia
palvelevaan koulutukseen sekä varautumis- ja
turvallisuuskoulutukseen. Vuonna 2012 kursseja järjestettiin noin 1700, joihin osallistui
yhteensä 46000 kansalaista. Kouluttajina toimintaan osallistui lähes 2000 vapaaehtoista
kouluttajaa.
MPK on tehnyt kouluttajilleen kyselyn,
jonka tarkoituksena oli mm selvittää, kuinka
MPK:n koulutusta voidaan jatkossa kehittää.
Kyselyn perusteella kouluttajista noin 80 % on
joko RUL:n tai Res:n jäseniä. MPKL:n jäseniä
oli 6 %. Aliupseereita kouluttajista oli 51 % ja
reserviupseereita 35 %. Kouluttajista miehiä
oli peräti 92 %. Kouluttajat ovat kyselyn mukaan sitoutuneet vahvasti MPK:n toimintaan.
37 % vastaajista on toiminut kouluttajana yli
10 vuotta. Kouluttajana he ovat toimineet yhdestä neljään kertaa vuodessa (58 %).
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen yksi
suurista haasteista on kurssien markkinointi.
Keskusteluissa nuorten reserviläisten kanssa
on tullut esiin heidän halunsa osallistua oman
sodanajan tehtävänsä ylläpitoon liittyvään
koulutukseen. Heidän mielestään MPK on
julkisuudessa profiloitunut lukiolaisten turvakurssien ja kehitysvammaisten maanpuolustuskurssien järjestämiseen. Julkisuudessa
nämä näkyvät eniten. Tämä on tietenkin

mielipide, johon vain osa nuorista asevelvollisista yhtyy, mutta antaa aihetta arvioida
markkinoinnin toteutumista. Varautumis- ja
turvallisuuskoulusta edistävät tahot, kuten
Naisten Valmiusliitto, taas jatkuvasti toivovat
markkinoinnissa näkyvän myös ei-sotilaallista
tarjontaa. Ehkä hyvin rajatuille kohderyhmille
suunnattu muu kuin sotilaallinen koulutus
nähdään sitten tällaisena. Nuoret reserviläiset
löytävät heikosti tietoa muusta koulutuksesta.
MPK:n kannattaisi keskittyä tiedotuksessa
nuorille reserviläisille suunnattujen kurssien
esittelyyn.
Pääkaupunkiseudulla ampumaratojen
niukkuus on ajanut maanpuolustusjärjestöt
tilanteeseen, jossa oikeastaan vain Santahaminan ampumaradat ovat Etelä-Suomen
Maanpuolustuspiirin käytössä. Ampumamahdollisuudet toteutetaan MPK:n kursseina
noudattaen MPK:n suhteellisen jäykkää kurssiohjeistusta eikä yksikertaisesti reserviläisjärjestöjen omana toimintana. Sillä, minkä lipun
alla tapahtumia järjestetään, ei ole niinkään
merkitystä, vaan sillä, että järjestämisen
monimutkaistuminen ja vapaaehtoisen ajankäytön tiivistyminen työelämän muutosten
vuoksi, on kestämätön yhdistelmä. Laajasti
tulkiten ammunta on tietenkin koulutusta.
Toiminta on vaikeutunut siksi, että ne
tilaisuudet, joissa tarvitaan puolustusvoimien kalustoa tai tiloja, on kaikki järjestettävä
MPK:n kursseina. Tähän on selkeät perusteet.
Puolustusvoimat on halunnut, että kaikki materiaalinen tuki annetaan vain MPK:n kursseille. Esimerkiksi Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisten jotosten materiaalituki kulkee
MPK:n yhden luukun periaatteella. MPK:n
toimintaan on siirtynyt paljon toimintoja, jotka liittyvät vain välillisesti koulutukseen.
Naisten Valmiusliitto toteuttaa MPK:n jäsenjärjestönä pari kertaa vuodessa naisille tarkoitettuja valtakunnallisia Nasta-harjoituksia,
jotka toteutetaan MPK:n kursseina. Yli 30
kertaa järjestettyjen harjoitusten ongelmana
näyttävät olevan eri maanpuolustuspiirien ja
KOTU-yksiköiden toimintaohjeet. Kurssit
joudutaan räätälöimään eri puolilla MPK:n
asettaman yhteyshenkilön sovellusten mukaan. MPK:n mukanaolo ei siis automaattisesti tuota lisäarvoa järjestöjen toiminnan
toteuttamiseen.
MPK:n koulutustarjonta on suuntautunut
yksilön koulutukseen. Laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta rajoittaa koulutuksen
korkeintaan perusyksikkötason kursseihin.
Onko edes perusyksikkötason kursseja vielä
missään järjestetty? En tiedä. Mutta se olisi
hyvä alku kohti oikeita kodinturvajoukkoja,
joilla oli ennen sotia toinenkin nimi.
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Yhteistyöhön
panostetaan

Jotos lentokentän
kupeessa

Syksy saapui ja sen myötä pidetään yhdis-

Syyskuun lopulla Vantaalla toteutetulle
Reserviläisurheiluliiton (ResUL) syysjotokselle osallistui yli 50 joukkuetta eri puolilta
Suomea sekä Virosta ja Tanskasta. Kilpailun
järjestelyiden ytimessä oli Vantaan Reserviläiset ja kilpailun toteuttamiseen osallistui
laaja joukko vapaaehtoisia maanpuolustajia
pääkaupunkiseudulta ja muualta Uudeltamaalta.
Piirin puheenjohtajana olen erittäin tyytyväinen jotoksen järjestelyihin. Kilpailu
sujui turvallisesti ja aikataulun mukaisesti.
Muuttuneisiin tilanteisiin reagoitiin nopeasti. Asetetut aikarajat ja joukkueille annettu mahdollisuus itse päättää kuinka monta
rastia joukkue suorittaa, antoivat kilpailulle
sekä jämäkkyyttä että joukkueiden johtajille
mahdollisuuden taktikoida.

tyksissä syyskokoukset. Kerhojen kokoukset
ovat paras paikka jäsenille päästä vaikuttamaan toimintaan. Siellä vahvistetaan toimintaraamit ja valitaan yhdistykselle hallitus. On siis erittäin hyvä osallistua oman yhdistyksen kokoukseen. Vaikuttamisen lisäksi
on hallitukselle tärkeää, että jäsenet osoittavat tukensa saapumalla paikalle ja antamalla
tällä tavalla mandaatin valituille luottamushenkilöille.
Piirikokous on vastaavasti kerhojen
mahdollisuus vaikuttaa piirin toimintaan.
Syyskokouksessa valitaan piirille hallitus ja
vahvistetaan talousarvio tulevalle vuodelle.
Lähettäkää siis valtuutettu edustaja kokoukseen, jotta oman kerhon ääni tulee kuulluksi.
Piirihallitus ehdottaa tänä vuonna syyskokoukselle piirimaksuosan kahden euron korotusta. Asia on tärkeää huomioida kerhojen
budjeteissa. Taloudellisesti vaikeina aikoina
olemme voineet järjestää ja tukea tasokasta
toimintaa yhdistyksille piirissämme. Jäsenmaksun korottaminen takaa piirin tuen yhdistyksille jatkossakin.
Tänä vuonna juhlitaan Helsingin Reserviupseeripiirin 50-vuotista taivalta. Turvallisuuspoliittinen tilanne Itämeren piirissä on
muuttunut huomattavasti kyseisenä ajanjaksona. Juhlavuoden kunniaksi syyskokouksessa palkitaan reservin upseereita, jotka ovat
toiminnallaan ja esimerkillään vaikuttaneet
vapaaehtoisen maanpuolustukseen. Vapaaehtoisen työmme merkitys on säilynyt ja
korostuu muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä.
Reserviupseeriliitolla on vaalivuosi.
Yhdistyksiltä on tullut ehdokkaita liittovaltuustoon. Oulussa valitaan liitollemme uusi
puheenjohtaja. Ehdokkaina ovat kapteeni
res Mikko Halkilahti ja luutnantti res Pinja
Hellman. He olivat esittäytymässä meille
piiriseminaarissa. Uusien piirin sääntöjen
mukaan hallitus valitsee ehdokkaat liittovaltuustoon ja yhdistykset ovat Oulun kokouksessa valitsemassa uuden puheenjohtajan.
Muistakaa olla tässä asiassa aktiivisia: jos
yhdistyksestänne ei lähde ketään Ouluun,
niin antakaa liittokokoukseen osallistujille
mukaan yhdistyksenne valtakirja. Helsingin

Vapaaehtoisen
työmme merkitys on
säilynyt ja korostuu
muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa
ympäristössä.

alueen reserviupseerien tulee etukäteen
kokoontua ja pohtia yhteisiä linjoja Oulun
kokoukseen.
Yhdistyksille on toimitettu lokakuun
alussa yhteistoimintapohja ensi vuoden
tapahtumien malliksi. Malli on sama mikä
oli käytössä syksyn piiriseminaarissa. Eri
kerhoissa ja yhdistyksissä on erittäin monipuolista ja laadukasta toimintaa. Tekemällä
yhteistyötä ja jakamalla niin tietotaitoa kuin
resursseja tämä toiminta tavoittaisi entistä
suuremman määrän jäseniä. Hyödyntäkää
pohjaa omassa toiminnansuunnittelussanne
ja olkaa yhteydessä veljeskerhoihin hyvissä
ajoin. Jos kerhonne järjestää joka vuosi mielekkään tapahtuman, johon kuitenkin olisi
hyvä saada lisää osallistujia, tämä on erinomainen väylä siihen.
caspar@hsrk.fi

Keskustelin useiden joukkueiden jäsenten
kanssa kilpailun toteutuksesta ja poikkeuksetta toteutusta pidettiin onnistuneena ja
rasteja mielenkiintoisina. Kilpailualue kansainvälisen lentoaseman naapurissa oli myös
monelle eksoottinen elämys. Kilpailua olivat
seuraamassa myös seuraavan ResUL:n jotoksen järjestelijöiden edustajat ja he kertoivat saaneensa runsaasti ideoita oman kilpailunsa toteuttamiseen.
Minulla oli myös mahdollisuus tutustua
jotoksen järjestelyihin kutsuvierasryhmän
mukana. Kutsuvieraiden joukossa olivat
mm. Saksan, Puolan ja Yhdysvaltojen sotilasasiamiehet, jotka saivat lyhyen vierailunsa aikana tietoa maamme vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta sekä reservin osaamisesta. Suurimman vaikutuksen heihin teki
selvästi tarkkuuskiväärirasti, joka toteutettiin kilpailua varten maankaatopaikalle rakennetulla tilapäisellä ampumapaikalla. Rastihenkilöstöön kuulunut naisampuja kaatoi
pienoiskiväärillä pikkuruiset maalit, joista
kauimmaisin oli yli 100 metrin etäisyydellä,
mikä palkittiin spontaaneilla aplodeilla.
Oli hienoa nähdä kuinka noin 200 sotilasliikunnasta kiinnostunutta henkilöä oli valmis
matkustamaan pitkiä matkoja ja käyttämään
viikonloppunsa maastossa liikkumiseen sotilaallisia tehtäviä suorittaen. Suurimman

Jotoksen johto
valmisteli kilpailua
yli vuoden ajan ja
käytti siihen mittavan
määrän omaa vapaaaikaansa.

uhrauksen tekivät kuitenkin kilpailun järjestäjät. Jotoksen johto valmisteli kilpailua yli
vuoden ajan ja käytti siihen mittavan määrän omaa vapaa-aikaansa luodakseen kiinnostava, innostavan, haastavan ja elämyksiä
tarjonneen sotilasliikuntatapahtuman. Sunnuntaina näki, että johtajat eivät olleet montaa silmäystä viikonloppuna nukkuneet.
Sotilastaitoja mittaava kilpailu suunniteltiin siten, että sen järjestelyt rasittaisivat
mahdollisimman vähän puolustusvoimia.
Puolustusvoimilta anottu ja myönnetty tuki
jäi kuitenkin saamatta ja jouduttiin korvaamaan kaupallisilla palveluilla, mikä johti kilpailubudjetin ylittymiseen. On toivottavaa,
että sovittu tuki korvataan jälkikäteen, jotta
kilpailun järjestäjät eivät joudu on pyyteettömän työnsä lisäksi vielä rahallisestikin
kustantamaan kilpailun järjestelyitä.

Viestimestari on poissa
Teksti: Markku Hirvonen

Vanhempi oikeusneuvosmies , reservin kapteeni ja Helsingin reservimeriupseerit ry:n ensimmäinen
kunniajäsen Kullervo Leinonen
kuoli 17.7.2013 Eiran sairaalassa 92
vuo-den ikäisenä. Kullervo oli kaksinkertainen sotainvalidi, joka haavoittui ensimmäisen kerran venäläisten ilmahyökkäyksessä vuonna
1942 seistessään viestimatruusina
panssarilaiva Väinämöisen viestisillalla. Haavoista toivuttuaan hän
ilmoittautui laivaston aliupseerikoulun jälkeen vapaaehtoisena Äänisen

Rannikkoprikaatiin sinne jo määrätyn perheellisen miehen tilalle. Kysyessäni kaduttiko päätös jälkeenpäin,
Kullervo myönsi näin tapahtuneen
siinä vaiheessa kun hän makasi perääntymisvaiheen viivytystaisteluissa
Jessoilan suolla ja vihollisen kranaatinheittimen tuli alkoi osua lähelle.
Yksi sirpaleista tekikin sitten Kullervosta toistamiseen sotainvalidin,
mutta hän ehti haavasta toivuttuaan
osallistua vielä sodan lopputaisteluihin Viipurinlahdella.
Sodan jälkeen Kullervo opiskeli
oikeustiedettä ja kävi valmistuttuaan
Merisotakoulun jälkireserviupseeri-

kurssin. Hän teki pitkän juristinuran
Helsingin raastuvanoikeudessa toimien siellä osaston puheenjohtajana
mm. 1960-luvun aseistakieltäytyjien
yllytysoikeudenkäynneissä. Syytettyjen yritykset muuttaa oikeudenkäynnit mediasirkukseksi kilpistyivät
puheenjohtajan tiukkoihin, mutta
huumorintajuisiin otteisiin.
Kullervo toimi aktiivisesti Helsingin reserviupseerien meriosastossa.
Hän oli hallituksen jäsenenä vuosina
1959 – 1972 ja huolehti kuivapurjehduskilpailujen järjestämisestä osaston nuorten jäsenten teoreettisten

merenkulkutaitojen ylläpitämiseksi.
Näköviestityksen armoitettuna taitajana Kullervo toimi sekä Pohjoismaisissa että reserviläisurheiluliiton
järjestämissä merikilpailuissa joukkueen itseoikeutettuna viestimiehenä yli 20 vuoden ajan kouluttaen
samalla nuorempaa polvea, minut
mukaan lukien, tehtävää jatkamaan.
Ammattitaitonsa, avuliaisuutensa
ja tiukoissakin paikoissa irronneen
kuivan huumorinsa ansiosta Kullervo muistetaan yhtenä yhdistyksen
suurista persoonista.

puheenjohtaja@helresp.fi
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Puroma, köyhyydestä
kenraaliksi
Tämä teos kertoo tuusulalaisesta,
orvosta huutolaispojasta, joka vaatimattomista lähtökohdista ylsi myöhemmässä elämässään korkeaan arvoon ja merkittävään asemaan. Kirja
on elämäkerta jääkärikenraaliluutnantti Albert Puromasta, jota sittemmin kutsuttiin myös ReikärautaPuromaksi.
Nuorukaisen pestautuminen
”väärään laivaan” johti kahteen kertaan ensimmäisen maailmansodan
vihollisvaltion Saksan vangiksi ja
pakkotyöhön hiilikaivokseen. Sieltä
jääkärivärvärien ei pitkään tarvinnut
houkutella nuorta miestä riveihinsä.
Tie vei Lockstedtiin ja jääkärin oppiin, sitten Suomen Vapaussotaan
talvella 1918 ja myöhemmin kouluttaja- ja päällikkötehtäviin nuoressa
armeijassamme.
Talvisodan aikana Puroma joutui

Viipurin komendanttina lähettämään vielä kouluikäisiä poikia Summan taisteluihin. Jatkosodassa hän
johti Lapin miehistä muodostettua
Jalkaväkirykmentti 12:ta Sallan ja
Kiestingin suunnalla Mannerheimristin arvoisesti.
Tali-Ihantalan torjuntataisteluissa kesällä 1944 Puroman Jääkäriprikaati teki vihollisen pysäyttäviä
vastahyökkäyksiä, ja 6. Divisioonan
komentajan kaaduttua Puroma sai
divisioonan johdettavakseen. Saman divisioonan komentajana hän
osallistui vielä saksalaisten karkottamiseen Lapissa aina käsivarteen
saakka.

Asevelisurmat — Rintamalla murhista ja
tapoista vuosina 1939—1944 tuomitut
Atso Haapasen tuore kirja lienee ai-

Jarkko Kemppi, Albert Puroma –
huutolaispojasta kenraaliksi
Docendo 2013, ISBN 978-952-291-026-4, 243 sivua

Sodan jälkeen Albert Puroma
toimi muun muassa Taistelukoulun
johtajana ja hän jäi eläkkeelle Rajavartiolaitoksen päällikkönä vuonna
1956. Tarmokas ja sovitteleva Puroma kutsuttiin myös lukuisiin arvostettuihin luottamustehtäviin ja hän
jaksoi elämänsä loppuun asti olla
aktiivisesti mukana entisten joukkoosastojensa perinnetapahtumissa
aina Lapissa asti. Lujahermoinen
ja taitava Puroma kuului sotiemme
menestyneimpien yhtymänkomentajien suppeaan kärkijoukkoon.

hepiirinsä ensimmäinen yhteenveto.
Se sisältää enemmän kuin teoksen
nimi tai kustantajan esittelymateriaali
lupaa: sisältö käsittelee myös kuolemantuottamuksia sekä vahinkoja,
joissa ei ole katsottu tapahtuneen
rikosta. Mukana on myös kuolemantapauksia, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi vartiomiehen tai järjestystä
ylläpitäneen sotilaan ohjeidenmukaisesta toiminnasta. Tapaukset eivät
rajoitu pelkästään rintamalle, vaan aineistossa on myös muualla valtakunnassa sattunutta.
Ampuma-aseiden ohella kuolema
on tullut usein terä- tai lyömäaseesta,
jopa vyöllä ruoskien (ns. remmiapelli)
tai paljain käsin. Uhreina on niin sotilaita kuin siviileitäkin, joukossa jopa
nelivuotias lapsi.
Haapanen esittelee lyhyehkösti
noin 500 tapausta lähinnä oikeudenkäyntiasiakirjojen pohjalta. Kirja
on hieman yksitoikkoista luettavaa
– mikä johtuu tapausten luonteesta — mutta silti kiinnostavaa paitsi
historian takia, myös erityisesti siksi,
että tapahtuneesta voi ottaa oppia
tulevan varalta.
Hyvin usein on hengenriistoon
liittynyt runsas, jopa holtiton, alkoholin käyttö. Itse valmistettujen ja
korvikealkoholien käyttö on huomattavan runsasta. Vaikutelmaksi jää
työvelvollisjoukkojen suuri edustus
juopotteluun liittyvissä kuolemissa.
Melkoinen hengenlähtöjen määrä liittyy määräysten vastaiseen
asekäsittelyyn asehuollossa yms.

Atso Haapanen: Asevelisurmat —
Rintamalla murhista ja tapoista
vuosina 1939—1944 tuomitut
Minerva Kustannus Oy 2013,
ISBN 978-952-492-710-9, 284 sivua

Useimmiten kyseessä ovat olleet virheet aivan asekäsittelyn perusteissa.
Koska useissa tapauksissa aseena
on ollut konepistooli m/31 (Suomi)
voi olettaa, että myös koulutuksessa
on ollut puutteita. Sotien aikainen
konepistooli kun ei liene ollut kovinkaan monen sotilaan varusmiesaikaisena koulutusaseena. Toki Suomikonepistoolin toimintaperiaatekin
on ollut osatekijänä näihin lähinnä
kuolemantuottamuksiksi todettuihin
tapauksiin.
Selvä kurittomuus, aseella lei-

kittely jne. on tapausselostusten
perusteella ollut valitettavan yleistä.
Suorastaan säälittävää on lukea,
kuinka vartiomiehelle on ilmeisesti
huumorin varjolla huudettu venäjänkielisiä antautumiskehotuksia, minkä
huutaja on saanut maksaa hengellään. Onpa jokunen sotilas joutunut
vartiomiehen ampumaksi myös
pukeutumismääräysten rikkomisen
takia. Vartiomiestä on lähestytty
asussa, josta vartiomies on luullut
tulijaa viholliseksi.
Useissa tapauksissa on vartiomies
tai muu sotilas avannut tulen omaa
sotilasta kohti ilman mitään selvää
syytä, komentamatta SEIS tai vaatimatta tunnussanaa. Epäselväksi jää,
onko kyse ollut esimerkiksi pelosta,
koulutuksen puutteesta tai ampujan
soveltumattomuudesta sotilaaksi. Viimeksi mainittu syy on ainakin rivien
välissä esillä kovin monessa tapauksessa, enkä siksikään voi pitää täysin
vääränä nykyistä linjaa varusmiespalveluksesta vapauttamisessa. Toki ymmärrän, että viime sotien aikaan oli
huono operatiivinen liikkuvuutemme
ja mitätön kauaskantoinen aseistuksemme korvattava miesmäärällä jopa
laadusta tinkien.
Rikostapausten tuomioiden
melkoinen epäyhtenäisyys on silmiinpistävää. Tosin lyhyistä tapauskertomuksista ei välttämättä ilmene
kaikkia rangaistuksen mittaamiseen
vaikuttaneita seikkoja.
Pitäisin tärkeänä, että aiheesta
syntyisi lisää selvityksiä ja tutkimusta.
Veikko Luomi

Vorkutan vankikapina

Operaatio Para Bellum avaa uuden ulottuvuuden

Vorkuta sijaitsee Venäjän Siperiassa Ural-vuoriston pohjoisosassa
lähellä paikkaa, jossa Ob-joki laskee
Jäämereen. Lähellä sijaitsee muitakin vankileirejä, joihin tuomittiin
sotavankeja. Vorkutassa oli Euroopan puoleisen Venäjän suurimmat
hiilivarat. Kirja on ainutlaatuinen
kuvaus vangeista, jotka uhmasivat
neuvostovaltaa ja saivat aikaan muutoksen kärjessään outoja kohtaloita
kokenut suomalaismies.
Vorkutasta on kirjoitettu paljon,
mutta lähinnä muistelmia, koska
kaikki Gulagiin liittyvät asiat olivat
Neuvostoliitossa salaisia. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen toisin on
saatu runsaasti viranomaisaineistoa
tutkijoiden käyttöön.
Useat Vorkuta-teokset ovat heikon lähdepohjan ja ihmismuistin
pettävyyden vuoksi pintapuolisia ja
puutteellisia.

Ville Kaarnakarin Operaatio-sarja

Kesällä 1953, neljä kuukautta Stali-

nin kuoleman jälkeen, joukko nuoria
leirivankeja nousee vangitsijoitaan
vastaan Vorkutassa. Eturintamassa
on suomalainen Eino Prykä. Eino
Prykä oli vangittu Leningradissa,
koska hänen kotoaan oli löytynyt
englanninkielinen sorvin käyttöohje. Prygä värvättiin vakoojaksi Suomeen, jolloin Valpo pidätti hänet.
Neuvostoliitto tuomitsi hänet Vorkutaan vuonna 1951 25 vuodeksi.
Verilöylyyn päättynyt kapina
aloitti vankileirijärjestelmän suuren
muutoksen ja vaikutti koko Neuvostoliiton kehitykseen.

Jukka Rislakki: Vorkuta!
WSOY 2013, ISBN 978-951-0-39776-3, 416 sivua

Jukka Rislakki luo silminnäkijähaastatteluihin, kirjeisiin, muistelmiin ja virallisiin asiakirjoihin perustuvan kokonaiskuvan Vorkutan
tapahtumista ja miljoonien ihmisten
hengen vaatineesta Stalinin diktatuurista. Jukka Rislakki on toimittaja
ja tietokirjailija, joka on julkaissut
Suomessa, Latviassa ja Yhdysvalloissa useita laajaa huomiota saaneita
Suomen lähihistoriaa, Baltian maita
ja Venäjää käsitteleviä tietokirjoja.

on saanut uuden osan. Übung -42::n,
Chevalierin ja Operaatio Finljandijan seuraaja Operaatio Para Bellum
(OPB) on julkaistu.
Kirja on suoraa jatkoa Operaatio
Finljandijalle, joskin toki itsenäinen
teos. Para Bellumin tapahtumat
ajoittuvat jatkosodan loppuun sekä
aselevon ja välirauhan ensi viikkoihin. Kaarnakari kuvaa ulkomaiden
— Yhdysvaltojen, Saksan, Ruotsin ja
luonnollisesti myös Neuvostoliiton
— intressejä Suomen suhteen. Neuvostoliitto pyrkii Suomen miehittämiseen joko suoraan hyökkäyksestä
tai aselevon aikana. Saksa valmistelee itselleen myötämielisen hallituksen saamista Suomen johtoon ja
Yhdysvallat ennakoi välirikkoa Neuvostoliiton kanssa pyrkien estämään
Suomen joutumisen venäläismiehitykseen.
Taas kerran Kaarnakarilta monikerroksinen juoni, jonka synnyttäminen on vaatinut hyvät pohjatiedot
ja varmasti paljon kovaa työtä.

Kuten tiedetään, torjui Suomi Neuvostoliiton massiiviset hyökkäykset
ja valmistautui aselevon jälkeiseen
miehitysuhkaan myös ns. asekätkennällä. Tästä on syntynyt kaarnakarimaisin keinoin sotakirjallisuuteemme aivan uusi ulottuvuus. OPB kuvaa tilannetta, jossa Neuvostoliitto
yrittää miehittää maan yllätyshyökkäyksellä Viipurin suunnasta tavoitteena Helsinki, kun puolustusvoimiemme reserviläiset ovat kotiutetta-

itsensä selvitettäväksi, miten OPB:n
mukaan tieto asekätkennästä tarkoituksella vuodettiin venäläisille.
Kätketyt aseet olisivat olleet
arvottomia ilman käyttäjiä. OPB
kuvaa salaista liikekannallepanoorganisaatiota, jollaisia on kaiken
järjen mukaan pitänyt aikanaan olla
olemassa. Jos ei olisi ollut, olisivat
asekätkijät olleet typeryksiä. Sitä en
voi uskoa.
Kirjassa torjutaan miehitysyritys

Ville Kaarnakari:
Operaatio Para Bellum
KOY Tammi 2013, ISBN 978-951-31-7430-9,
508 sivua

vina ja saksalaisten karkottamiseen
Pohjois-Suomesta oli valmistauduttava varusmiesjoukoin.
Pidän tätä juonen kehittelyä arvokkaana kuvauksena siitä, mikä
merkitys ns. asekätkennällä oli. On
hyvin mahdollista, jopa todennäköistä, että myös venäläiset olivat
jossain määrin selvillä suomalaisten
valmiustoimista. Kaarnakari kuvaakin kirjassaan erästä tiedonkulun
mahdollisuutta. Jätän tässä lukijan

kätketyin asein ja hieman epävirallisella sotajoukolla. Kaarnakari on
saanut tapahtumat hyvinkin todentuntuisiksi, missä lienee auttanut
myös se, että kirjailija on taustaltaan
lkp-toimintaan perehtynyt. Todentuntua lisää taistelupaikkojen, Salpaaseman, tarkka tuntemus ja kuvaus.
Teos on taas kerran helmi sotahistoriaa tuntevalle lukijalle. Faktan
ja fiktion ero on nytkin hiuksenhieno, ei aina havaittavissakaan. Sotatapahtumia tunteva lukija saa onnistumisen ja hoksaamisen elämyksiä
jo ensimmäisen luvun alussa, mutta
teksti ei kuitenkaan ole sellaista, että
erityinen historian tuntemus olisi
tarpeen. Eräs selvä hoksaamisen elämys on miehitysyrityksen torjunnan
ajankohta, lokakuu 1944.
Oiva teos niin jännityksen kuin
sotahistorian ystäville, jotka kirjan
luettuaan jäävät varmasti odottamaan OPB:n epilogin tulevaisuutta
koskevien viitteiden toteutumista.
Veikko Luomi
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Kirjailija
Kaarnakari
esittelyssä
Ville Kaarnakari on tuttu
mies kovin monelle Helsingin
Reservin Sanomien lukijalle, niin
monessa hän on ollut mukana.

Ville Kaarnakari on perehtynyt sotilasasioihin ja kouluttautunut myös ulkomailla, mm. Virossa, Ruotsissa, Sveitsissä ja
Yhdysvalloissa. Kuvassa (silloisin sotilasarvoin) Suomen Reserviupseeriliiton edustajat luutnantti res Seppo Satamo (RUL),
majuri res Jarmo Raulo (Urlus-säätiö), yliluutnantti res Ville Kaarnakari (HRUP) ja luutnantti res Klaus Keravuori (HRUP)
Pentagonissa, Joint Forces Commandersien neuvotteluhuoneessa 27. elokuuta 1991. Samaan aikaan Moskovassa käytiin valtataistelua panssarien voimin. Pentagonin suomalaisvieraat joutuivat osin pitämään tilannekatsauksia sen sijaan että heidät olisi
perehdytetty Yhdysvaltojen eri puolustushaarojen toimintaan ja kokemuksiin Persianlahden sodasta, niin kuin oli tarkoitus.
Syy oli tietysti se, että suomalaiset tulivat ”melkein Moskovasta”. Vierailuohjelmaan kuului kolme päivää Pentagonissa
erilaisissa tapaamisissa ja pari päivää joukko-osastoissa.

Teksti: Veikko Luomi

Reserviläistoimintaan vuonna 1949
syntynyt Ville lähti nuorena vänrikkinä jo vuonna 1974. Sen jälkeen hän
on toiminut perusyhdistys-, piiri- ja
liittotasolla mm. Jääkäri- ja Sissikerhossa, Helsingin Reserviupseeripiirissä (HRUP) sekä rauhanturvaajien
järjestöissä.
Ansioistaan hänet on palkittu
kymmenin eri tavoin, mm. kolmannen luokan Vapaudenristillä,
sotilasansiomitalilla ja virolaisella
ensimmäisen luokan Erna-ristillä.
Sotilaskoulutus, sotilaallinen valmius ja vapaaehtoisuuden hyödyntäminen ovat aina olleet tähtäimessä,
kun sotilasurallaan majuriksi edennyt Ville on ideoinut ja toteuttanut
toimintaa. Jo silloin, kun ulkomailta
saneltu Pariisin rauhansopimus rajoitti (lue: kielsi) vapaaehtoiskoulu-

tusta, toimi Ville aktiivisen Sissikerhon johdossa pitäen osaltaan huolta
reserviläisten sotilastaidoista.
Kun Pariisin rauhansopimuksen

pakkorajoitukset poistettiin reilu kaksikymmentä vuotta sitten ja
vapaaehtoiskoulutus laajeni tullen
myös julkiseksi, ideoi Ville silloisena

HRUP:n sotilaskoulutustoimikunnan jäsenenä ainutlaatuisen asutuskeskustaistelun koulutussarjan, joka
saavutti hämmästyttävän suosion
paitsi reserviläisten myös kaaderiupseereiden keskuudessa. Itse muistan mainiosti, kuinka taannoinen
Helsingin Sotilaspiirin päällikkö,
eversti Ossian Wuorenheimo pani
minut koville terävillä kysymyksillään ja kommenteillaan, kun vedin
koulutussarjan Kenttätykistökerholle uskottua osuutta epäsuoran tulen
käytöstä asutuskeskustaistelussa.
Döbelninkadun auditorio oli silloin
seisoma- ja oventauspaikkoja myö-

Tapahtumien järjestäminen
– ilmoittautumiset
Nimenhuutoon!
Teksti: Jyri Vilamo

Nimenhuuto.com
- mikä se on?
Nimenhuuto.com tarjoaa urheiluseuroille ja porukoille ilmaiset sivut,
jotka on erityisesti räätälöity auttamaan joukkueiden toimintaa. Ominaisuuksiin kuuluvat mm. kalenteri,
ilmoittautumisjärjestelmä, osallistumistilastot, automaattiset meilimuistutukset, Sponssisivu ja paljon
muuta. Sotilasliikuntatoimikunta on
ottanut käyttöön palvelun j aluonut
sinen ryhmän erilasia liikuntatapahtumia varten. Ohessa nimenhuuto.
com palvelun ominaisuuksien tarkempi kuvaus ja ohjeet sotilasliikunta nimisen ryhmän käyttöönottoa
varten.

Sivuston ominaisuudet
Joukkuekalenteri: Pidä joukkueen

harjoitukset, pelit, turnaukset, saunaillat ym. Tapahtumat järjestyksessä.

Ilmoittautumiset: Pysy ajantasalla

osallistujamääristä, kun joukkueen
jäsenet ilmoittautuvat tapahtumiin.

Keskustelupalsta: Lähetä tärke-

ät viestit kerralla kaikille (pelaa-

jat, huoltajat, taustaorganisaatio)
ja seuraa keskustelua joukkueen omalla keskustelupalstalla.

4. Kun käytät palvelua jatkossa kirjaudut sivustolle osoitteessa www.
sotilasliikunta.nimenhuuto.com

Materiaalipankki: Jaa kuvia ja mate-

5. Palvelu lähettää tarvittaessa/ha-

riaaleja helposti koko joukkueelle, ja
pidä versiot ajantasalla.

Yhteystiedot: Näe kaikkien osallis-

tujien ajantasaiset yhteystiedot (email, puhelin, osoite, jne.)

Oma nettiosoite: Helposti muistet-

tava nettiosoite muotoa joukkueennimi.nimenhuuto.com.

Turvallinen: Joukkueella on oma

kotisivu sekä salasanalla suojatut jäsensivut.

Käytön opas
1. Mene sivustolle http://sotilas-

liikunta.nimenhuuto.com/public_
join?pass=Urheilu+Ressut ja kirjaudu sisään salasanalla: Urheilu Ressut

2. Voit lisää itse osallistujien tiedot

(nimi ja sähköpostiosoite) tai ilmoita
yllä oleva nettilinkki, jolloin kaverit
voivat liittyä mukaan itse.

3. Lisää tulevia tapahtumia joukku-

een sivuille, vaikkapa karttalinkkeineen, niin kaikki löytävät paikalle...

luttaessa viikottaisen e-mail muistuksen listan jäsenille. Tähän viestiin
voi suoraan ilmoittaa, oletko tulossa
(”in”) vai et (”out”). Kaverit tekevät
samoin ja tilanne on ajan tasalla.

6. Viikkomeilissä näet suoraan siihen mennessä ilmoittautuneiden in/
out lukumäärän. Joukkueen omalla
sivustolla näet tarkasti saman asian
henkilötasolla.
7. Joukkueen sivustojen kautta voit

lähettää valintasi mukaan kaikille
jäsenille, osallistujille tai ei osallistujille tai yksittäisille jäsenille viestejä.
Esim. Jos tilaisuuden alkamisajankohdassa tapahtuu muutoksia. Valitut vastaanottajat saavat viestin heti
sähköpostiinsa. Viestin saa halutessa
näkymään myös julkisesti joukkuueen kotisivuilla

8. Sivuston kauta voi jakaa myös

tiedostaja tai kuvia. Esim. tarkempia
ohjeita tapahtumasta tai vaikkapa
kuvia tapahtuman jälkeen.

ten täysi.
Sotilasjohto osoitti suurta luottamusta Villeen, kun hänestä tehtiin
silloisen Helsingin Sotilasläänin
Itä-Helsingin paikallisosaston ensimmäinen päällikkö keväällä 1996.
Paikallisosastotoiminnan tavoite
oli käynnistää vapaaehtoistoiminta
vastuualueensa sodan ajan joukoissa
sekä luoda vapaaehtoisuuteen perustuva valmius- ja koulutusjärjestelmä. Villen kokemus ja idearikkaus
olivat tässä todella suureksi hyödyksi
myös muille alueen paikallisosastoille. Sivumennen sanoen olisivat
Villen kokemus ja ajatukset erittäin

käyttökelpoisia myös nyt, kun ruutia
yritetään taas keksiä paikallispataljoonien ajopanoksiin.
Viimeiset lähes kaksi vuosikymmentä Ville on ollut myös aktiivinen
kirjallinen toimija, niin arvostelijana
kuin nyttemmin kirjailijanakin. Ajan
myötä tahti on vain parantunut,
kuten lukijat ovat saaneet huomata. Emmekä me lukijat olisi tehtävämme tasalla, jos emme jatkuvasti
odottaisi ja vaatisi kirjailijalta alati
paranevia suorituksia.

Jouluaaton kunniavartio
Hietaniemessä
Helsingin sotaveteraanit, kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat
jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen Marsalkka Mannerheimin
haudalle ja Hietaniemen sankariristille. Hietaniemen vartiot organisoi Helsingin
Reserviupseeripiiri.
Kunniavartioita järjestetään myös Helsingin ortodoksisen hautausmaan, Helsingin
pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen
sankarihaudoilla. Kunniavartiossa on Hietaniemessä 8-12 miestä ja muilla sankarihaudoilla 2-4 miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.
Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret
kunniamerkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen käsketty varustus.
Sotilaspukuisia osallistujia pyydetään varustautumaan mahdollisuuksien mukaan
omilla mustilla käsineillä ja mustilla varsikengillä. Paikanpäältä on saatavissa
seuraava lainavarustus: Lumipuvun takki ja housut, musta päällystövyö, miekka ja
miekankannatin, varsikengät, turkislakki ja mustat hansikkaat.
Suomen marsalkka Mannerheimin haudalla on klo 16 muistotilaisuus jossa esiintyy
kuoro.
Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.00-13.30 Helsingin Reserviupseeripiiri
13.30-14.00 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
14.00-14.30 Akateeminen maanpuolustusyhdistys
14.30-15.00 Maanpuolustuskillat
15.00-15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri
15.30-15.55 Kenraalit ja everstit res
15.55-16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20-16.45 Varuskunnat ammattisotilaat
16.45-17.10 HRUP:n Autokerho ja Töölön kerho
17.10-17.35 HRUP:n Sissikerho
Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeämään vaihdon yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö sekä ilmoittautumaan
Helsingin Reserviupseeripiirin Järjestöupseeri Ossi Ikoselle p. 09 40562073 tai ossi.
ikonen@hrup.fi.
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Marskia motattiin aiheetta
Karjalan kannaksen taistelut
kesällä 1944, niitä edeltäneet
toimet, taisteluihin valmistautuminen sekä taistelujen
lopputulos ovat taas kerran
olleet keskustelujen aiheena.
Erityisesti linnoittaminen on
ollut esillä.
Teksti: Veikko Luomi
kuvat: SA-Kuva

1941 hyökkäysvaiheen
jälkeen muodostui suomalaisten
vastuulla oleva maarintamaosuus
pääosiltaan kolmesta kannaksesta:
Karjalan kannaksesta, Laatokan ja
Äänisen välisestä Aunuksen kannaksesta (Syvärin suunta) sekä Äänisen
ja Seesjärven välisestä Maaselän
kannaksesta (Karhumäen suunta).
Niin sanotun asemasodan aikana Neuvostoliitto teki operatiivisia
maahyökkäyksiä suomalaisia vastaan vain Aunuksen ja Maaselän
kannaksilla, sen sijaan Karjalan
kannaksella toiminta oli paikallista,
vanginsieppauksiin, rintamanoikaisuihin yms. tähtäävää. Voimasuhteet
niin Syvärin kuin Karhumäenkin
suunnalla olivat asemasodan aikana
suomalaisille selvästi epäedullisempia kuin Leningradin vastaisella rintamanosalla.

Vuoden

Jos suomalaispuolustus olisi murtunut joko Aunuksen tai Maaselän
kannaksella, olisi väistämättömänä
seurauksena ollut Laatokan pohjoispuoleisen maarintaman ratkaiseva
piteneminen sekä suuri vaara neuvostojoukkojen pääsystä Laatokan
länsipuolitse Viipurin suuntaan ja
Karjalan kannaksella olevien joukkojen selustaan.
Sotilasjohdon päätöstä linnoittaa
voimakkaasti Laatokan pohjoispuolella on pidetty virheenä; itse pidän
tehtyä ratkaisua oikeana, erityisesti,
kun Leningradin saarto esti Neuvostoliittoa hyökkäämästä Leningradin
suunnasta ja toisaalta Leningradin

saarron laukaiseminen Viipurin —
Käkisalmen suunnalta oli Neuvostoliiton intressissä.
En ole huomannut, että linnoittamiskeskustelussa olisi ollut sijaa
minkäänlaiselle pohdinnalle siitä,
miten valtakunnan resurssit riittivät
linnoittamiseen.
Sodan aikana Suomella oli kova
puute mm. teräksestä ja sementistä,
joita kantalinnoittaminen vaatii hyvin runsaasti. Kun samalla oli ankara
pula myös työkoneista ja sekä työvoimasta yleensä että kelvollisesta
työvoimasta erityisesti, on selvää, ettei kaikkea linnoittamistarvetta voitu täyttää. Linnoitustöihin jouduttiin
käyttämään sotavankeja, ”hermotoipilaita” sekä laadultaan heikohkoa
työ- ja työpalvelusvelvollisuusainesta. Myös kuorma-autoista ja niiden
polttoaineesta oli kova puute. Onpa
keskustelussa jäänyt huomiotta sellainenkin seikka, että ajankohdan
normit edellyttivät betonivalun tapahtuvan vähintään +3 °C:een lämpötilassa, joten kantalinnoittamisen
päätyöt olivat mahdollisia vain osan
vuodesta.
Vaikeuksista huolimatta oli myös

Karjalan kannaksella linnoitettu
huomattavasti, vaikkakaan ei riittävästi. Esimerkiksi hieman alle 100
kilometriä pitkässä Vammelsuun–
Taipaleen –asemassa oli toukokuussa 1944 valmiina yli tuhat betonikorsua tai –asemaa. Päävastarintaaseman linnoittaminen oli selvästi
puutteellista, toisaalta maaperä ei
ollut varsinkaan Valkeasaaressa
kenttälinnoittamisen kannalta edullista, eikä kantalinnoittamiseen ollut
mahdollisuuksia siksikään, että pääasema oli vihollisen helposti tähystettävissä ja tulitettavissa.
Karjalan kannas oli runsastiestöistä ja Leningrad — Viipuri
–suunnalla maastoltaan panssareille edullista, joten tosiasiallisia
mahdollisuuksia Neuvostoliiton
suurhyökkäyksen torjuntaan oli
vasta Viipurinlahden — Vuoksen kapeikossa, ns. Viipurinportissa, missä
vihollisen liike kanalisoitui ja maasto
muuttui mekanisoidulle hyökkääjälle

epäedulliseksi. Tärkeää oli siis saada
riittävät joukot taistelukelpoisina
noin 30 kilometrin mittaiselle Viipuri — Kuparsaari –linjalle hyökkääjää
viivyttäen ja sille tappioita tuottaen,
samalla estäen neuvostojoukkojen
pääsy Vuoksen yli. Jos ratkaisutaisteluun olisi ryhdytty pääasemassa tai
VT-asemassa, olisi puolustuksemme
kaiken todennäköisyyden mukaan
sortunut. Ylipäällikkö nimittikin
kenraaliluutnantti Karl Lennart
Oeschin Kannaksen joukkojen komentajaksi 14.6.1944 tehtävänä mm.
tehokkaan viivytyksen järjestäminen
tarvittaessa.
Karjalan kannaksen kesän 1944
taistelut ovat maailman mitassakin
vertaansa vailla oleva esimerkki
onnistuneesta viivytysoperaatiosta;
taisteluin saavutettiin haluttu ajanvoitto ja aiheutettiin viholliselle suuria tappioita. Omat joukot pysyivät
pääosin järjestyksessä ja toiminta oli
suunnitellun mukaista. Taistelujen
johto otti selvästi huomioon saksalaisten kokemukset Neuvostoliiton
läpimurtohyökkäyksistä, kuten myös
Neuvostoliiton ohjesäännöt vuosilta
1942 ja 1944.
Noin sivumennen: Karjalan kan-

naksella toteutettiin nykyisen alueellisen puolustuksen periaatetta:
viivytetään, kulutetaan, tuotetaan
tappioita, pidennetään maahantunkeutujan huoltoetäisyyksiä, ratkaisutaisteluun ryhdytään vasta meille
edullisessa maastonkohdassa.
Lopuksi muutama sana sotilaiden maataloustöitä varten saamista
lomista. Operatiivinen sotilasjohto
ei varmaankaan suhtautunut lomiin
myönteisesti. Sen sijaan sodanjohdon (johon marsalkka Mannerheiminkin kuului) oli hyväksyttävä
lomat. Oli nimittäin otettava huomioon se, mikä sittemmin toteutui: välien katkeaminen Saksaan ja Saksan
elintarviketoimitusten loppuminen.
Suomi oli elintarvikehuollollisesti
Saksasta riippuvainen, joten oman
maataloustuotannon turvaaminen
oli pakko tehdä, puolustuskyvyn
vaarantamisen uhallakin.

Suositeltavaa luettavaa:
Ari Raunio — Juri Kilin: Jatkosodan torjuntataisteluja 1942-44 (uusi painos ilmestynyt 2013)
Janne Mäkitalo – Jukka Vainio: Valkeasaaressa läpimurto —Jalkaväkirykmentti 1 jatkosodassa
Aleksandr Bek: Volokolamskin valtatie (Oiva kuvaus siitä, kuinka johtaja
on aina lopun perin yksin, kirjassa pataljoonankomentaja-yliluutnantti,
mutta kuvaa samalla ylempiä organisaatiotasoja.)

Vammelsuun–Taipaleen -asema 1.5.1944
raskaita betonikorsuja 1 valmiina, 60 rakenteilla
imubetonikorsuja (vastaavia) 926 valmiina, 421 rakenteilla
betonisia avoasemia (vast) 201 valmiina, 131 rakenteilla
panssariestettä 106 km
taisteluhautaa 94 km
(Ari Raunio – Juri Kilin: Jatkosodan torjuntataisteluja 1942—44)

Raskas betonikorsu
betonia yli 500 kuutiometriä
terästä noin 50 tonnia
suojakiveystä 1200 kuutiometriä
maansiirtotarve jopa 1600 kuutiometriä
kuljetustarve noin 3 000 silloista kuorma-autollista
(Wikipedia ja http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2013/07/korsun-betonityon-vaateita-ja.html)
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Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori

Spjutsundin viestikeskus toiminnassa.

Kun sähkövirta katkesi
eteläinen taivaanranta synkkeni uhkaavasti. Säätiedotuksissa oli annettu myrskyvaroitus. Ilmapuntarin lukemat laskivat lähes silmissä. Luonto
valmistautui osoittamaan mahtinsa.
Eikä se antanut odottaa itseään. Illalla odottamattoman raju myrskyja ukkosrintama alkoi raadella erityisesti itäisen Uudenmaan rannikkoaluetta. Yli yön pitkälle seuraavaan
päivään jatkunut myrsky aiheutti tuhoa laajoilla alueilla. Kokemuksesta
tiedettiin, että metsät, rakennukset,
tiestö, sähkö- ja televerkot, merenkulku ovat odottamattoman haavoittuvia tällaiselle koetukselle.
Onneksi edellä kerrottu oli pelkkää kuvitelmaa. Se olisi voinut olla
tottakin. Tällaisella skenaariolla
Vantaan radioamatöörit järjestivät
Turva-viestiliikenteen harjoituksen
HRUP:n majalla Sipoon Spjutsundissa 20.-22. syyskuuta. Ajatuksena
oli, että radioamatöörit asettuivat
viranomaisten avuksi korvaamaan
katkenneita viestiliikenneyhteyksiä.
Varsinainen harjoitus toteutettiin
lauantaina 21. päivä. HRUP:n majalle
oli jo tuolloin perustettu viestikeskus, joka toimisi VHF-radiolla puheviestintää käyttäen ”alaspäin” kentällä oleviin pisteisiin ja HF-radiolla
digitaalista viestintää (RMS Express/
Winmor) käyttäen ”ylöspäin” johtokeskuksiin. Kyseinen sanomanvälitysjärjestelmä käyttää ensisijaisesti
radiotietä, mutta voi tarpeen tulleen
hyödyntää myös internetiä eri puolilla maailmaa olevien liityntäpisteiden välityksellä. Tilanneselostuksen
jälkeen kolme viestittäjää lähti osoitettuihin pisteisiin, missä oletuksen
mukaan oli paikallisviranomaisten
johtopaikat. Mukana suljetuissa kirjekuorissa oli valmiit ”viranomaisviestit”, joihin lisättiin vain viestittäjän omat lähetysmerkinnät. Viestikeskukselle oli vuorostaan jätetty
pari suljetuissa kirjekuorissa ollutta
viestiä ”ylemmiltä viranomaisilta”

välitettäväksi kentällä oleviin pisteisiin. Harjoituksen erikoisuutena oli
jo toisen kerran itsenäinen, internetistä riippumaton APRS-palvelin.

Sen ja ryhmien käytössä olleiden
automaattisesti gps-paikkatietonsa
lähettävien radiopuhelimien avulla
pystyttiin viestikeskuksessa digitaaliselta kartalta seuraamaan ja
tarpeen tullen ohjaamaan kentällä
olevia toimintayksiköitä.
Emme ole harjoitelleet puheella
tapahtuvaa sanomien välitystä sitten
ensimmäisen Turva-harjoituksen
vuonna 2003. Puheviestinnän tekniikka oli osalle uutta, osalle unohtunut asia. Tositilanteessa tämä
hidas, saneluun ja kertaukseen
perustuva viestinsiirtotapa voi olla
ainut vaihtoehto. Kentällä oleva
viranomainen on mitä suurimmalla todennäköisyydellä kirjoittanut
sanomansa jollekin paperilapulle
ja siitä se on saatava eteenpäin. Lokikirjan perusteella kohtuullisen
lyhyenkin sanoman siirtämiseen
tarvittiin kymmenisen minuuttia.
Harjaantumisen myötä siirtonopeus
luonnollisesti nopeutuu.
Kuhunkin kenttäpisteeseen riitti
yksi viestittäjä. Sen sijaan viestikeskus sanomien välittäjänä joutui
melkoiseen paineeseen. VHF-radion
välityksellä tuli jatkuvasti saneltuja
viestejä. Ne piti tietokoneella kirjoittaa HF-radiolla lähetettävään
muotoon. Pari vuotta aikaisemmin
toimeenpanemastamme vastaavasta
harjoituksesta tiesimme, että tässä viestiliikenteen solmukohdassa
tarvitaan monta tekijää. Oma kysymyksensä HF-radioliikenteessä
ovat radiokelit ja paikalliset häiriöt.
Nytkin jouduimme taiteilemaan
näiden kanssa. Iltapäivän mittaan
jouduimme vaihtamaan radioliikenteen internetliityntäpistettä
Suomesta Norjaan. Kaikki sanomat
saatiin kuitenkin hoidettua kunnialla
eteenpäin.
Harjoituksen päätteeksi pidimme
palautepalaverin, jossa käytiin läpi
saatua kokemusta. Kehittämisen
aihetta on sekä välineissä että taidoissa. Oleellisin toteamus oli, että
tällainen ”kertausharjoitus” pitäisi
panna toimeen kerran vuodessa.

Lennä

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

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

Itsepalvelu – Palvelupesula
KOT I & PALVELT UT

Syyskuun 19. päivänä iltapäivällä

Harjoituksen
erikoisuutena
oli jo toisen kerran
itsenäinen, internetistä riippumaton
APRS-palvelin. Sen
ja ryhmien käytössä
olleiden automaattisesti gps-paikkatietonsa lähettävien
radiopuhelimien
avulla pystyttiin
viestikeskuksessa
digitaaliselta
kartalta seuraamaan
ja tarpeen tullen
ohjaamaan kentällä
olevia toimintayksiköitä.

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

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

Teksti: Jukka Yrjölä, OH2MRS

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen
tankoa (etu 5 e )
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Tehtävänvaihdos

Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on palvellut
vapaaehtoisena Viron Suojeluskunnissa 1993 ja 1994
sekä Viron puolustusvoimissa 1996—2004.

Rajat ja muurit
Suomen ja Ruotsin kesken on sovittu, että säännönmukaiset rajankäynnit
tehdään 25 vuoden välein. Viimeinen on tehty vuonna 2006 ja seuraava on
siten vuonna 2031. Vesistöalueilla raja siirtyy luonnonvoimien takia ja rajankäynnissä sovitaan rajan kulku. Rajamuutoksia tehdään molempiin suuntiin
metreistä jopa yli sataan metriin saakka. Näin tapahtui mm. vuonna 2006.
Virolla ja Venäjällä on edelleen rajasopimus vahvistamatta. Kuluneen
syksyn aikana on virolaislehdissä kirjoitettu asiasta paljonkin. Syyskuun
27. päivänä julkaisi Öhtuleht Toomas Alatalun artikkelin asiasta otsikolla
"Eesti-Vene piirilepingu kentsakas lugu" eli Viron ja Venäjän rajasopimuksen
kummallinen juttu. Kirjoittaja pohtii tekstissä voidaanko sopimus solmia vielä
tänä syksynä.
Virolainen Postimees-lehti

Suomen ja
Ruotsin kesken
on sovittu,
että säännönmukaiset
rajankäynnit tehdään 25
vuoden välein. Viimeinen
on tehty vuonna 2006 ja
seuraava on siten vuonna
2031.

kirjoitti kolme päivää aikaisemmin, että rajasopimus voitaisiin solmia lähikuukausina.
Ongelmana on sopimuksen
ratifioinnin viivästyminen.
Sopimus oli valmis jo vuonna 2005, mutta Venäjä ei sitä
sopimusta ratifioinut. Ratifiointi tarkoittaa kansallisten
valtioelinten hyväksymistä. Eli
Venäjällä tarvitaan sekä liittoneuvoston että duuman hyväksyntä.
Ennen lopullista rajasopimusta pitää vielä sopia
rajankäynnistä ja päästä yksimielisyyteen rajalinjoista.
Luoteis-Virossa on Värskan
takana Saatsen kylä ja sinne pääsee vain Venäjän kautta kulkevaa tietä pitkin.
Puhutaan Saatsen saappaasta. Virolaiset saavat kulkea tien kautta, mutta ennen Venäjän alueelle siirtymistä on siellä pysähtymiskieltomerkki. Kävely ja
pyöräily ovat kiellettyjä.
Joitakin tiellä liikkuvia ovat venäläisviranomaiset myös pidättäneet. Olen
itse liikkunut siellä kahdesti, mutta en kohdannut kummallakaan kerralla
muita liikkujia tai rajaa valvovia viranomaisia. Tulevassa Viron ja Venäjän rajasopimuksessa tämä "saapasongelma" pitäisi poistaa yli sadan hehtaarin maaalueiden vaihdolla. Saattaa olla, että maa-alueiden vaihdosta on helpompi sopia kuin kahden valtion rajasopimuksesta.

Teksti: Kari Vainio
Kuva: Saksan suurlähetystö

Ye-evl Axel Pfaffenrothin toimikauden
päättyessä on Saksan uudeksi puolustusasiamieheksi Suomeen (Hki) nimitetty ye-evl
Konstantin Bellini.
Lämminhenkinen tehtävän luovutus / tehtävän vastaanotto tapahtui Saksan suurlähetystössä 16.09.2013.
Evl Axel Pfaffenroth siirtyy ensin Saksaan jonka jälkeen hän heinäkuussa 2014
aloittaa uudessa tehtä-vässään varajohtajana
BALTDEFCO-sotilasopetuslaitoksessa Tartossa Virossa. Kari Vainio luovutti Vantaan
Reserviläiset ry:n pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille läksiäislahjaksi nimikaiverretun
sissipuukon.
Evl Bellini on syntynyt 1970 Hampurissa,
sotilasura on alkanut 1989, ja hän on on palvellut paitsi kotimaassaan myös Sarajevossa
(Bosnia-Herzegovina), Kabulissa ja Mazar-ESharifissa (Afghanistan) ja Solbiate Olonassa
(Italia), viimeksi Saksan puolustusministeriössä Bonnissa ja Berliinissä. Everstiluutnantiksi hänet on ylennetty vuonna 2006.
Evl Bellinin perheeseen kuuluu aviovaimo
Thyra ja neljä lasta, Maximilian, Anina, Mo-

Konstantin Bellini

ritz ja Jakob.
Toivotamme evl Bellinin tervetulleeksi
jatkamaan Saksan puolustusasiamiehen toimiston (Hki) ja Vantaan Reserviläiset ry:n
vuonna 2008 alkanutta yhteistyötä.

Kiinalaiset rakensivat aikanaan Kiinan muurin, joka suojasi kiinalaisia barbaareilta. Muuri on yksi maailman seitsemästä ihmeestä. Muurilla on pituutta runsaat 21 000 kilometriä ja korkeutta 8 - 16 metriä. Leveyttä muurilla on 6
- 8 metriä ja paikoittain se on kaksi- tai jopa kolminkertainen. Muuri on osin
jopa yli 2000 vuotta vanha ja se on "rajamerkki", joka näkyy avaruuteenkin.
Tiettävästi kiinalaisten ja barbaarien välillä ei solmittu muurin rakentamista
vahvistavaa rajasopimusta.
Uuden ajan tunnetuin muuri, joka myöskin rakennettiin ilman rajasopimusta on ollut Itä-Saksan rakentama muuri länsirajalleen. Muuri esti itäberliiniläisten ja itäsaksalaisten pääsyn länteen vuosina 1961 - 1989. Ensin piikkilankaesteeksi rakennettu aita oli 155 kilometriä pitkä. Estetöitä paranneltiin ja
jo pari päivää myöhemmin aloitettiin piikkilankaesteen vahventaminen betoniharkkomuurilla. Työssä oli kymmeniä tuhansia sotilaita, poliiseja ja työläisiä. Muuri koitui monen länteen yrittäneen itäsaksalaisen kuolinpaikaksi.
Pohjois- ja Etelä Korean välinen raja on myös tiukasti vartioitu. En ole löytänyt tarkempia tietoja millaisesta rajamuurista tai -esteestä siellä on kyse.
Israel on rakentanut omille rajoilleen raja-aidat. Nämäkin rakennustyöt on
tehty ilman rajanaapurien hyväksyntää. Lokakuinen televisio-ohjelma kertoi
Israelin ja Egyptin rajalle rakennetusta seitsemän metriä korkeasta ja 240
kilometrin pituisesta raja-aidasta. Gazan ja Länsirannikon palestiinalaisten
alueiden vastaisista raja- aidoista saadaan myös silloin tällöin kuulla uutisia.
Palvelin vuosina 1986 - 1987 ja 1991 - 1992 rauhanturvaajana Etelä- Libanonissa. Saatoin silloin tutustua Israelin pohjoisrajan turvajärjestelyihin. Israelin
merkitsemälle rajalinjalle oli rakennettu piikkilankaeste ja sen Israelin puoleiselle osalle oli tehty hiekkapohjainen tie. Liikkuvilla partioilla ja tähystystorneista Israel valvoi tätä rajaansa. Hiekkatie lanattiin päivittäin, jotta sieltä
voitaisiin havaita mahdolliset rajanylitykset.
Itsenäisyyden ja oman turvallisuutensa takaamiseksi eri valtiot tekevät
erilaisia ratkaisuja. Rajoja valvotaan ja tarvittaessa rakennetaan muureja ja
muita esteitä. Toisaalta yritetään helpottaa rajanylityksiä. Ongelmia kuitenkin
riittää.

RUK 79:n seppelpartio (vas H. Salmenhaara, J. Jyränki, K. Saarinen) valmiina seppeleen laskuun
kaatuneiden upseereiden muistopatsaalle Haminassa 11.9.2013

RUK 79 60 vuotta
Suomalaisen Klubin kabinetti täyttyi, kun
RUK:n kurssi 79 juhli 60-vuotispäiväänsä
Helsingissä 12. syyskuuta 2013.
Juhlapäivää edeltävänä päivänä kurssin
seppelpartio laski seppeleen kaatuneiden upseerin muistopatsaalle Haminassa.
Tervehdyssanojen jälkeen kohotettiin malja RUK:lle ja kuunneltiin koulun kunniamarssi.
Juhlaesitelmässään evl Juha Mäkelä,
Maanpuolustuskorkeakoulusta, analysoi tämän ajan voimapolitiikkaa, aiheenaan ”Arabikevät kulissien takana”. Verrattomalla asian-

tuntemuksella pidettyä esitelmää kuulijat seurasivat herpaantumattomalla mielenkiinnolla.
Juhlalounaan aikana käytettiin useita puheenvuoroja, joissa muisteltiin kurssin aikaisia ja
kuluneiden vuosikymmenten tapahtumia.
Järjestelytoimikunnan puh.joht. Juhani Jyränki kertoi kurssin aikaisemmista tapaamisista,
todeten samalla että 70-vuotisjuhla voi olla
liian kaukana, joten seuraavan tapaamisen
tulisi olla suhteellisen pian.
Lopuksi nähtiin Heikki Salmenhaaran
kuvaesitys kurssilta ja sen jälkeisistä tapahtumista.
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Kilpailu käytiin Fabian Wrede-luokan koulutusaluksilla.

Reserviläisurheiluliiton Merimestaruudesta
kilpailtiin Helsingissä
Reserviläisurheiluliiton
Meritaitokilpailujen perinne on
aloitettu vuonna 1953. Vuoden
2009 tapahtuman jälkeen
kilpailu jäi tauolle, ja tänä
aikana syntyi tarve kehittää
ja muokata kilpailun sisältöä.
Reserviläisurheiluliitto, Sininen
Reservi ry ja MPK:n Meripuolustuspiiri esittelivät uuden
kilpailukonseptin Merivoimien
esikuntapäällikölle, lippueamiraali Veijo Taipalukselle
Turussa syyskuussa 2012. Tämän
esittelyn pohjalta Merivoimat
päätti tukea kilpailun toteutusta
Merisotakoulun toimesta.
Teksti: Mika Kuutti
Kuvat: Mika Kuutti, Santti
Susitaival ja Joonas Kekkonen

Uusimuotoinen kilpailu pidettiin

Merisotakoulussa Suomenlinnassa
ja Santahaminassa 27.-28.9.2013. Kilpailutapahtuman toteutuksessa hyödynnettiin MPK:n Meripuolustuspiirin kurssikehystä. Kilpailutapahtuma
kesti 24 tuntia.
Kilpailun suojelija ja merivoimien komentaja, kontra-amiraali
Veli-Jukka Pennala korosti lähettämässään tervehdyksessä merikilpailujen pitkää perinnettä. Pennalan
mukaan kilpailu pitää oivalla tavalla
yllä reservin suorituskykyä. Hänen
mukaansa navigointi ilman teknisiä
apuvälineitä sopii erinomaisesti merivoimien reservin osaamiskarttaan.
Maasto-osuus, ammunta ja viestitys
muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka edellyttää kilpailijoilta hyvää perusosaamista. Yksilösuoritus
yhdistettynä joukkueen tiimityöskentelyyn kannustaa harjoittelemaan kilpailulajeja, toivottavasti
ympäri vuoden. Tervehdyksensä

Pennala päätti aikoinaan eräässä
merivoimien laivueessa käytettyyn
sanontaan ”Ei riitä, että on paras,
pitää olla myös hyvä”.
Kilpailunjohtaja Mika Kuutti
avasi tapahtuman ja kommodori
Sakari Martimo esitti merivoimien
ja merisotakoulun tervehdyksen.
Avajaisissa kilpailijat vastaanottivat
kilpailussa tarvittavat materiaalit ja
joukkueiden lähtöjärjestys arvottiin.
Neljä joukkuetta kilpaili merisotilaallisissa merenkulku-, rasti- ja
ammuntatehtävissä. Merenkulkuosuuteen kuului kirjallisen reittiselosteen mukaisen reitin valmistelu
kartalle, paikanmääritystehtäviä,
liiketekijöiden määritystä, erilaisten viestien tulkitsemista (lippu ja
vilkku) ja merimiestaitotehtäviä.
Maissa tapahtuva osuus on sisälsi
monipuolisia rastitehtäviä ja pistooliammunnan. Osallistujat käyttivät
Helsingin alueen merikarttaa, karttatyövälineitä, kelloa, kompassia,
taskulaskinta ja kansainvälistä viestikirjaa (KVK).
Tiivis kilpailu onnistui hyvin.
Joukkueet ja toimitsijat olivat tyytyväisiä. Saadun palautteen osalta on
myös tarpeelliset kehittämiskohteet
tulevia kilpailuja ajatellen huomioitu. Pelastuspuku-uinti ja tehtävän
suorittaminen joukkueena meressä
sai positiivisen palautteen. Saunominen isossa saunassa oli iloinen
yllätys kilpailijoille. Merisosuus Fabian Wrede-luokan koulutusaluksilla oli myös arvatenkin pidetty. Ammuntaosuuteen siirtyminen Ctrek.
netin nopealla Tornado RIB-veneellä
sai hymyn porukan huulille ja sama
hymy myös pysyi pistooliammunnan
ajan.
Kilpailujoukkueiden sijoitukset
olivat 1 Helsingin Reservimeriupseerit, 2 Turun Reservimeriupseerit,
3 Merireserviläiset ja 4 Maakuntajoukko Raivaajaviirikkö. Merireserviläiset ry:n joukkueen viestimiehenä kilpaili varusmiespalvelustaan
suorittava radistialikersantti Suomenlahden Meripuolustusalueelta,
7. Ohjuslaivueesta.

Saadun palautteen
osalta on myös
tarpeelliset
kehittämiskohteet
tulevia kilpailuja ajatellen
huomioitu.
Pelastuspuku-uinti
ja tehtävän suorittaminen joukkueena meressä
sai positiivisen
palautteen.

Erinomaiset kilpailujoukkueet ja
toimitsijat palauttivat 60-vuotiaan
kilpailuperinteen takaisin arvoiseensa asemaan. Kilpailun suojelija,
kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala
piti kilpailun palaamista erittäin
tärkeänä. Vuoden 2014 kilpailuun
on alustavan tiedon mukaan ilmoittautunut jo kaksi uutta kilpailujoukkuetta.
Reserviläisurheiluliitto toivottaa
kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan
kilpailutoimintaan, joko kilpailijaksi
tai toimitsijaksi. Tervetuloa mukaan
merelliseen kilpailutoimintaan!

Navigointi kuuluu osaksi kilpailua.

Ammunnat suoritettiin Santahaminassa.
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Kaartin kasarmi

Kaartin pataljoona – kaupungin
vahdissa ja hallitsijan joukkona
Teksti: Majuri Marko Maaluoto,
Helsingin varuskunnan komendantti 2008—2013

Kaartin jääkärirykmenttiin kuuluva Kaartin

pataljoona täytti viime vuonna syyskuun 18.
päivä 200 vuotta, nyt takana on jo 201. perinnepäivä. Se on vanhin yhtäjaksoisesti toiminnassa ollut sotilasyksikkö. Kaartin pataljoonan
historia ja toiminnan vaiheet liittyvät olennaisesti Helsinkiin, hallitsijaan sekä Helsingin
päävartioon, sillä onhan se useimmiten vastannut pääkaupungin sotilaskohteiden turvallisuudesta ja toiminut valtionpäämiehen edustusjoukkona seremonioissa. Päävartiosta käsin
on hoidettu autonomian aikana Keisarillisen
palatsin ja itsenäisyyden aikana Tasavallan
presidentin linnan vartiotehtäviä.

Helsingin päävartio
1757—2013
Osa 7
vartiopalvelusta omalla kasarmilla sekä muualla kaupungilla hallinnollisissa rakennuksissa,
varastoilla ja päävartiossa. Lisäksi huomattava
osa sotilasta oli nimettynä palontorjuntatehtäviin mm. Keisarillisella palatsilla, Yliopistolla
ja Senaatin talolla. Enimmillään kaikkiin edellä
mainittuihin tehtäviin saattoi olla määrättynä
jopa 300-400 sotilasta.

Perustaminen ja omalle
kasarmille Helsinkiin

Keisari korottaa pataljoonan
nuoren kaartin arvoon

Kaartin pataljoonan perinteet alkavat
18.9.1812, jolloin Venäjän keisari Aleksanteri
I päätti perustaa Viipuriin 3. Jääkärirykmentin. Noin puoli vuotta perustamisensa jälkeen
rykmentti oli jo komennettuna Pietariin vartiopalvelukseen, missä se oli sitten seuraavat
1,5 vuotta. Pietarista rykmentti siirrettiin Hämeenlinnan lähelle Parolaan.
Parolassa rykmentistä muodostettiin opetuskomennuskunta, joka pian kasvoi opetuspataljoonaksi ja samalla se nimettiin tulevan
sijoituspaikkansa mukaisesti Helsingin pataljoonaksi. Fanfaarimarssista tuli pataljoonan
kunniamarssi vuonna 1818 ja vuotta myöhemmin sen kokoonpanoon liitettiin soittokunta,
eli vuodesta 1819 alkavat nykyisen Kaartin
soittokunnan perinteet.
Helsinkiin lukuisia rakennuksia suunnitelleen Carl Ludvig Engelin käsialaa on myös
Kaartin kasarmi, jonka nykyinen Puolustusministeriön hallinnassa oleva kasarmi valmistui 1822. Tuolloin sinne muutti Helsingin
pataljoonasta 62 sotilaan suuruinen vartiokomennuskunta, jonka päätehtävänä oli auttaa
kaupungin vahtipalvelun järjestelyissä Uudella
torilla (=Senaatintori). Tästä alkaen Kaartin
pataljoona edeltäjäjoukkoineen on osallistunut
tai vastannut kokonaisuudessaan kaupungin
vahdista ja tietyistä edustustehtävistä. Pataljoonan loput osat muuttivat uudelle kasarmilleen 1824. Palvelus Helsingissä käsitti alusta
alkaen erilaisia harjoituksia, vahtiparaateja ja

Helsingin pataljoona komennettiin kesällä
1829 ensimmäistä kertaa Pietariin Krasnoje
Seloon keisarikunnan kaartin joukkojen leirille. Keisari Nikolai I tarkasti joukon ja oli tyytyväinen näkemäänsä. Hän korotti pataljoonan
nuoren kaartin arvoon, mikä teki siitä osan
keisarillista henkivartioväkeä. Paluu Helsinkiin
oli juhlallinen, sillä nimitys koettiin suureksi kunnianosoitukseksi koko Suomelle. Tästä
eteenpäin pataljoona tunnettiin Suomen kaartina, viralliselta nimeltään se oli Henkivartioväen Suomen tarkk’ampujapataljoona.
Suurruhtinaat eli tulevat keisarit nimettiin
jo nuorina Suomen kaartin upseerikuntaan.
Vieraillessaan Helsingissä nämä saattoivat
marssia paraateissa joukkonsa mukana. Suomen kaartin 1. komppaniaa kutsuttiin vuodesta 1845 alkaen Hänen Korkeutensa Komppaniaksi, koska tuleva suurruhtinas Aleksanteri
nimitettiin pataljoonan kunniapäälliköksi.
Aikanaan hänestä tuli keisari ja siksi komppania nimettiin Hänen Majesteettinsa komppaniaksi. Kun Suomen kaarti lakkautettiin 1905,
se joutui palauttamaan keisarien Nikolai I,
Aleksanteri II ja Aleksanteri III Suomen kaartin univormut sekä molemmat lippunsa.
Palvelus Helsingissä keskeytyi kesäisin,
jolloin mentiin noin pariksi kuukaudeksi Krasnoje Seloon kaartinjoukkojen leirille. Toinen
Helsingistä lähdön syy oli osallistuminen sotatoimiin osana muita keisarikunnan joukkoja.
Kaikkiaan Suomen kaarti oli mukana sotaret-

killä neljä kertaa. Nämä olivat Puolan kapina
1830 – 1831, Unkarin retki 1849, Krimin sota
1853 - 1856 ja Turkin sota 1877 – 1878. Ansiokkaista toimista Puolassa pataljoona sai keisarilta uuden lipun ja Turkin sodan jälkeen se
korotettiin vanhan kaartin arvoon. Kahdessa
muussa tapauksessa Suomen kaarti ei osallistunut sotatoimiin, koska se jätettiin kulkutautien johdosta selustaan sairastelemaan.
Keisari lahjoitti Puolan kapinan jälkeen
Suomen kaartille lipun, jossa mainittiin ”Puolan kapinan kukistamisen kunniaksi 1831”.
Tämä lippu oli pataljoonan käytössä sen lakkauttamiseen asti 1905.

Turkin sota ja keisarillisen
henkikaartin eliittiin vanhan
kaartin arvon myötä
Suomalaisittain Turkin sodan kuuluisin taistelu käytiin Bulgariassa Gornij Dubnjakissa
24.10.1877, jossa Suomen kaarti valloitti keskeisen turkkilaislinnoituksen. Sota jatkui vielä
lähes puoli vuotta, mutta Bulgarian itsenäistymiseen johtanut kehitys oli jo saanut alkunsa.

Konstantinopolissa kaartilaisten ihmettelyn
aiheena olivat paikallisten miesten housut,
joissa takapuoli roikkui polvissa asti.
Suomen kaarti jatkoi Balkanilla sotaretkeään osana kaartinjoukkoja ja osallistui vielä
muutamiin taisteluihin ennen saapumistaan
Konstantinopoliin helmikuussa 1878. Pataljoona sijoitettiin vartiokomennuskunnaksi
San Stefano -nimiseen kaupunkiin Konstantinopolin lähelle, jossa järjestettiin 3.3. paraati.
Samana päivänä allekirjoitettiin Venäjän ja
Turkin välinen rauhansopimus. Tuosta päivästä juontuu Bulgarian kansallispäivä. Vuosittain
3.3. ja 24.10. Bulgarian lähetystön, Kaartin
jääkärirykmentin, Kaartin killan ja SuomiBulgaria seuran edustajat viettävät yhdessä
seppeleenlaskutilaisuuden Kaartin kasarmilla
Gornij Dubnjakin taistelussa kaatuneiden
muistomerkillä. Suomen kaartin Turkin sodan
kokemuksista kertovat mm. Suomen kaartin
paluumarssi ja Gornij Dubnjakin marssi. Sodasta paluu tapahtui Pietarin kautta, matkalla
pataljoona sai kuulla suurruhtinas Aleksanterilta, että keisari oli korottanut sen vanhan

Kaartilainen vartiossa ja muita kaartilaisia kasarmin portilla 1902
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Valtiovieraan vastaanottoseremonia Tasavallan presidentinlinnan edustalla 1920-luvulla

Suomen Valkoisen Kaartin kunniapäällikkö marsalkka Mannerheim tarkastaa Suomen Valkoisen Kaartin
komppaniaa

Keisari Aleksanteri II:n käyttämät Suomen kaartin
univormut

Keisarin Suomen kaartille Puolan kapinan jälkeen
antama lippu kuvattuna vä-hän ennen sen palauttamista Pietariin 1905

Suomen kaarti lähdössä viimeistä kertaa Krasnoje Seloon kesällä 1905

kaartin arvoon. Tämä tarkoitti sen kuulumista
jatkossa kaikkein arvostetuimpiin keisarillisen
henkivartioväen joukkoihin.
Keisarin sähke Suomen kaartille 30.4.1878:
”Hänen majesteettinsa keisari on käskenyt
Minun ilmoittamaan, että hän käytyjen taistelujen johdosta on suonut pataljoonalle Vanhan kaartin etuoikeudet ja arvon, mistä Minä
sydämellisimmin pataljoonaani onnittelen ja
iloitsen saadessani nähdä Teidät pian täällä.
Alexander”

III saattoi myös soittaa soittokunnan kanssa,
hänen instrumenttinsa oli barytoni.

mitystä Helsingin Varuskuntapataljoona. Pataljoona pienennettiin 1944 Helsingin Komennuskomppaniaksi, mutta jälleen 1950 se kasvoi
Varuskuntapataljoonaksi ja 1952 sen nimeksi
tuli Helsingin Vartiopataljoona. Muodollisesti
komennuskomppania, varuskuntapataljoona
ja vartiopataljoona eivät olleet Suomen kaartin
ja Suomen Valkoisen Kaartin ”perillisiä”, mutta
samoja tehtäviä ne hoitivat. Erillisenä yksikkönä toiminut Helsingin Varuskunnan soittokunta puolestaan oli suoraan Suomen kaartin
soittokunnan perillinen. Varuskuntapataljoonan, komennuskomppanian ja vartiopataljoonan kasarmina oli Kaartin kasarmi.

Suomen kaarti lakkautetaan ja
Helsingin torvisoittokunta jatkaa
musiikin avulla perinteitä
Turkin sodan jälkeen Suomen kaarti osallistui mm. 1881 kunniapäällikkönsä keisari
Aleksanteri III:n kruunajaisiin Pietarissa. Tuttuun kesäiseen tapaan oltiin Krasnoje Selossa
leirillä, mutta vuosisadan vaihteen tienoilla
ne olivat suomalaisten osalta myös Lappeenrannassa. Helsingissä Suomen kaartin arki oli
1800-luvun lopulla koulutusta ja vartiopalvelusta. Kaupungin vahdissa Päävartiossa se oli
yleensä kahtena päivänä viikossa ja esimerkiksi 1898 loput vuorot oli jaettu suomalaiselle Uudenmaan Tarkk’ampujapataljoonalle
ja
venäläiselle
Suomenmaalaiselle
Tarkk’ampujarykmentille.
Suomen kaarti oli viimeistä kertaa kaartinjoukkojen leirillä Krasnoje Selossa 1905 ja
palat-tuaan sieltä elokuussa Helsinkiin sen
lakkauttaminen alkoi. Pieni komennuskunta
jatkoi Kaartin kasarmilla vielä vuoden 1906
puolelle, tämän jälkeen pataljoona lakkasi
sellaise-naan olemasta. Ei kuitenkaan täysin,
sillä Suomen kaartin soittokunnan päällikkönä
toiminut Aleksei Apostol oli perustanut 1901
Helsingin torvisoittokunnan ja useat pataljoonan soittajat liittyivät tähän 1905. Samalla se
peri Suomen kaartin soittokunnan nuotiston
sekä soittimia. Musiikin, soittajien ja vahvan
henkisen perinnön ansiosta Suomen kaarti
jatkoi elämäänsä Apostolin johdolla. Voi sanoa, että Suomen kaartin perinteet siirtyivät
sävelten siivin Suomen kaartilta Suomen Valkoiselle Kaartille.
Keisarien kerrotaan tulleen hyvälle tuulelle
aina, kun Suomen kaarti saapui leirille. Keisarien ja koko keisariperheen erityisessä suosiossa oli pataljoonan soittokunta, jonka musiikkia
he mielellään kuuntelivat. Keisari Aleksanteri

Suomen Valkoinen Kaarti
ja varuskuntajoukot
Suomen kansalaissodan jälkeen 16.5.1918 kenraali C.G.E. Mannerheim perusti Helsinkiin
Suomen Valkoisen Kaartin Rykmentin. Sen
soittokunnaksi tuli Helsingin torvisoittokunta
nimettynä Suomen Valkoisen Kaartin soittokunnaksi. Rykmentti sijoitettiin pääosillaan
Kaartin kasarmille, osa sen henkilökuntaa oli
palvellut aikanaan Suomen kaartissa ja kunniamarssiksi tuli tuttu Fanfaari-marssi. Suomen
Valkoisen Kaartin tehtävänä oli pääkaupungin
puolustaminen, varusmiesten ja reserviläisten
kouluttaminen, vartiopalvelus ja erilaisten seremonioiden toteuttaminen. Tehtäviltään ja
koko olemukseltaan Suomen Valkoinen Kaarti
jatkoi Suomen kaartin perinteitä.
Talvisotaan Suomen Valkoinen Kaarti perusti yhden kenttäarmeijan pataljoonan, mutta
soittokunta jäi Helsinkiin jatkaen tehtäviään.
Suomen Valkoinen Kaarti lakkautettiin joulukuussa 1940, jolloin soittokunnan nimeksi tuli
Helsingin Varuskunnan soittokunta. Vartio- ja
seremoniatehtävistä talvi- ja jatkosodan aikana vastasivat kenttäarmeijasta varuskuntaan
käsketyt pataljoonat, joista käytettiin yleisni-

Kaartin pataljoonan muodostaminen
ja pääkaupungin joukkoosastojen yhdistäminen
Helsingin Vartiopataljoona nimettiin Kaartin pataljoonaksi 1957 ja se sai vaalittavakseen
Suomen kaartiin perinteet. Sen lippu muistutti
autonomian ajan lippuja, vuosipäiväksi määrättiin Viipurin rykmentin perustamispäivä
ja Fanfaari-marssista tuli pataljoonan kunniamarssi. Helsingin Varuskuntasoittokunta liitettiin Kaartin pataljoonaan 1990 Kaartin soittokuntana, nyt voi sanoa ympyrän sulkeutuneen.
Kaartin pataljoonan tehtävät olivat käytännössä samat kuin edeltäjillään ja 1980-luvulla

Suomen kaartin soittokunta Gornij Dubnjakin taistelussa kaatuneiden muistomerkillä Kaartin kasarmilla

se aloitti pääkaupunkiseudun puolustamisen
kannalta keskeisen asutuskeskustaistelun sekä
sotilaspoliisien kouluttamisen.
Kaartin jääkärirykmentti perustettiin 1996
yhdistämällä Kaartin pataljoona ja Uudenmaan jääkäripataljoona. Molemmat pataljoonat säilyttivät entiset nimensä. Kaartin soittokunnasta tuli rykmentin komentajan alainen
yksikkö. Kaikki Kaartin jääkärirykmentin varusmiehet saavat asutuskeskustaistelijan koulutuksen ja Kaartin pataljoonassa lisäksi joko
sotilaspoliisin tai sotilaskuljettajan koulutuksen. Kaartin pataljoonan sotilaspoliisiyksiköt
vastaavat puolivuosittain vuorollaan vartio- ja
edustustehtävistä – vanhalta nimeltään ”kaupungin vahdista”. Varusmiehillä vartiovuorot
toistuvat noin kuukauden välein ja erilaisia
isompia tai pienempiä seremonioita vuosittain lähes viikoittain. Kaartin soittokunta on
puolustusvoimien edustussoittokunta ja se
on kaikille suomalaisille tuttu mm. Tasavallan
presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolta.

Kaartin ja kaartilaisten
jäljet Helsingissä
Helsingissä on lukuisia paikkoja, jotka liittyvät tavalla tai toisella Kaartin pataljoonan
histo-riaan. Sen mukaan on saanut nimensä
kokonainen osa kaupunkia – Kaartin kaupunki. Siellä ovat Kaartin kasarmi, Kaartin
maneesi, Kasarmintori ja Kasarmikatu. Lähiympäris-tössä ovat lisäksi Kaartin lasaretti,
Kaartin hautausmaa ja Tarkk’ampujankatu.
Muita olen-naisesti kaartin liittyviä paikkoja
ovat Tasavallan presidentin linna, Helsingin
päävartio, Tasavallan presidentin linnan talousrakennus, Merikasarmi, Taivallahden kasarmialue, Santahamina, Valtioneuvoston linna,
Raatihuone (Bockin talo), Kenraalikuvernöörin palatsi (Smolna) ja lukuisat muut vartiopaikat sekä harjoitusalueet ympäri kaupunkia.

Artikkeli perustuu majuri Marko Maaluodon
Helsingin Päävartion, Helsingin varuskunnan
ja Kaartin Pataljoonan historiaa käsitteleviin
tutkimustöihin. Artikkelisarjan ensimmäiset
kuusi osaa käsittelivät Helsingin päävartion
historiaa ja tämä sekä seuraava osa turvallisuus- ja varuskunnallisista edustustehtäviä
hoitanutta Kaartin pataljoonaa.
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Törni-Jotos
Vantaalla
Reserviläisurheiluliiton
valtakunnallinen syysjotos
Törni-Jotos järjestettiin
Vantaalla 20.-22.9.2013. Kilpailukeskuksena toimi Pitkäsuon
maankaatopaikka Petikossa
ja kilpailupartioita oli 54 ja
aikaisempien vuosien laskeva
trendi osanottajamäärissä
saatiin käännettyä positiiviseen
suuntaan. Viikonlopun aikana
saatiin kokea erilaisia sääoloja
ja suorittaa kymmeniä erilaisia
sotilaan perustaitoihin liittyviä
tehtäviä.
Teksti ja kuvat: Sampsa Olkinuora

Jotoksen kilpailukeskuksen perus-

taminen alkoi 16.00, kun vakituisessa käytössä olevan maankaatopaikan
työmaatoiminta loppui. Ensimmäiset partiot saapuivat jonottamaan
portille jo 16.45 ja kilpailukeskuksen
portit avattiin tasan klo 17.00 toimiston ollessa valmiina ottamaan
ensimmäiset kilpailijat vastaan. Kilpailijat saivat ilmoittautumisen jälkeen tehtäväksi pisterastitehtävän,
jossa maastoon sijoitetuilta rasteilla
piti käydä leimaamassa kilpailukortti. Partioille oli etukäteen toimitetuissa jotos-ohjeessa mainittu
selvästi kilpailun kulku ja muutamat
olivat huomioineet vuodenajan ja
auringonlaskun siten, ettei rasteja
tarvinnut etsiä pimeästä metsästä.
Viimeisimmät partiot saapuivat ilmoittautumiseen vasta noin 19.00,
jolloin hämärä alkoi jo laskeutua
Vantaan ylle. Pisterasti-radan kokonaispituus linnuntietä mitattuna oli
5 km. Voittajapartio oli GPS:n mukaan kiertänyt noin 8 km reitin pistesuunnituksen aikana.
Pisterasti-tehtävän takarajaksi oli
annettu 22.00, jonka jälkeen partiot
perustivat yöpaikkansa maankaatopaikan päälle, josta myöhemmin
alettiin käyttää nimeä ”Reservist
Hill” ja kilpailukeskuksesta nimeä
”Camp Törni”.
Jotoksen avajaiset alkoivat 22.30,
jolloin partiot olivat ryhmittyneet
neliriviin partioittain. Ensimmäisen
puheenvuoron piti Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja
Juha Parkkonen toivottaen kilpailupartiot tervetulleeksi pääkaupunkiseudulle. Seuraavaksi Kaitseliiton
Tarton Malevan päällikkö Janno
Rosenberg suoritti muutaman palkitsemisen aikaisemmin pidetystä
laskuvarjokurssista, jonka jälkeen
kilpailunjohtaja Sampsa Olkinuora
kertoi muutamia tärkeitä asioita kilpailukeskuksen toiminnasta ja käytännön asioista. Avajaiset päättyivät
Petri Minkkisen pitämään kenttähartauteen, joka hiljensi kilpailijat
hetkeksi ennen lauantaipäivän karttojen jakoa.
Lauantain kartat ja rastimääritteet jaettiin perjantai-iltana, jonka
jälkeen partiot saivat vapaasti suunnitella oman reittinsä ja valita omalle
partiolleen parhaiten soveltuvat

tehtävät. Jotoksella ei ollut eri reittejä Suomen-Sotilas ja Törni-sarjalle,
vaan kaikki partiot saivat suorittaa
samoja tehtäviä. Partioiden lähtöikkuna oli lauantai-aamuna 06.00
– 08.00, suurin osa partioista oli
lähtövalmiudessa niin, että aamun
valjetessa he olivat jo taivaltaneet
osan matkastaan. Rasteja oli sijoitettu runsaasti kilpailukeskuksen
lähialueelle, mutta silti ne ajoittain
ruuhkaantuivat ja useat partiot
halusivat jäädä jonottamaan sen
sijaan, että olisivat jatkaneet matkaa
seuraavalle rastille. Tämä johti paikotellen 1-1,5 tunnin jonotukseen
joidenkin partioiden osalta. Törnisarjan kärkipartiot olivat puolestaan
käyttäneet jonottamiseen ainoastaan
30 minuuttia koko päivän aikana.
Rastitehtäviä oli mm. patruunoiden tunnistaminen, tulenjohto,
telamiina, esterata, värikuula, evakuointi, tektiset merkit, sinkopartion toiminta, kumivenemelonta,
vesistönylitys sekä paljon muuta.
Ratamestari Mikko Sane oli yhdessä
Tikkurilan Kopiopalvelun kanssa
tehnyt erinomaiset kartat ja niistä
ei saatu negatiivista palautetta koko
viikonlopun aikana. Lähirastit olivat
kiireisiä suuren osan päivästä ja hieman kauempana odoteltiin kilpailijoita.
Pääkaupunkiseudun ampumaratatilanteesta johtuen TörniJotoksen ampumarastit joudittiin
järjestämään tilapäismenettelyin,
koska alueella ainoan ampumaradan ympäristölupa ei sallinut ampumista ampumaradalla kyseisenä
ajankohtana. Ampumarasteja varten
rakennettiin maankaatopaikan alueelle tilapäiset luotiloukut kahdelle
ampumarastille. Ensimmäisellä
rastilla ammuttiin viestityyppisesti
ampumahiihtotauluihin ja toisella
rastilla mitattiin tarkka-ampujapartin toimintaa. Vaikka ampumarastit
suoritettiin 22lr-kaliiperin aseilla,
tuloksien perusteella ne olivat riittävän haastavia kaikille ja palaute oli
positiivista. Grammaakaan lyijyä ei
jäänyt maahan vaikka viikonloppuna
ammuttiin yli 1500 laukausta.
Myös värikuularasti sai vanhemmatkin jotostelijat innostumaan
reserviläistoiminnasta ja vaudikkaita
taisteluita käytiin ELY-keskuksen
hylkäämällä varikolla pitkin päivää.
Lauantaina partioilla oli 13 tuntia
aikaa suorittaa rastitehtäviä ja suurin
osa partioista käytti koko ajan hyödyksi. Pisimmillään partiot kävelivät
40-50 km lauantaipäivän aikana,
joka oli hyvin sama matka mitä etukäteen oli arvioitu. Suunnittelemalla
oman partion reitin sopivasti, leiriä
pystyttiin hyödyntämään päivän aikana.
Lauantai-iltana klo 19.30 Törnisarjan partionjohtajille pidettiin
käskynjako erillisestä öisestä sotilastehtävästä. Ensin partioille kerrottiin
tehtäväkuvaukset sekä jaossa olevat
maksimipisteet. Ensimmäinen vaihtoehto oli tiedustelutehtävä Lahnuksen ampumaradan maastossa, josta
pisteitä oli jaossa 3000. Toinen tehtävä oli panttivangin vapautus, joka
oli kestoltaan lyhyempi ja sijaitsi lähempänä. Tästä maksimipisteitä oli

Virolaispartio tekemässä miinoitetta.

Vesistönylitys tehtiin kumiveneillä.

Näkymä Reservist Hilliltä.
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jaossa 2000. Partionjohtajat saivat
perjantai-illan pistesuunnistuksen
tulosten perusteella valita suoritettavat tehtävät. Eli kuka oli perjantaina
saanut parhaat pisteet, sai valita
ensin. Partiot jakautuivat varsin tasaisesti molemmille ja HRT-tehtävää
meni suorittamaan 11 partiota
loppujen suunnatessa tiedustelutehtävälle.
HRT-tehtävässä partioille annettiin kellonaika, jolloin partio piti
olla annetussa koordinaattipisteessä. Matkaa paikanpäälle oli 3 km ja
aikaa ohjeistettiin varaamaan matkaa varten 1,5 tuntia. Tehtävänä oli
värikuula-asein suorittaa pimeän varikkoalueen etsintä. Taskulamppuja
hyväksikäyttäen partiot haravoivat
aluetta kohdaten vihollistoimintaa ja
lopulta löytäen polttonestevarastoon
sijoitetun vangitun henkilön. Rastin
suoritettuaan partiot saivat palata
takaisin Camp-Törniin, nukkua ja
huoltaa itsensä. Partiot oli porrastettu suorittamaan 30 minuutin välein,
jolloin kaikki partiot suorittivat tehtävän yön pimeydessä tasavertaisissa
olosuhteissa.
Tiedustelelu-tehtävä oli sijoitettu
8 km päässä sijaitsevalle ampumaradalle, jossa oli majoittuneen vihollisen joukkoja. Partiot saivat lähteä
tiedustelutehtävälle 00.00 ja takaisin
kilpailukeskuksessa piti olla takaisin
10.00 mennessä. Partioilla oli 10
tuntia aikaa suorittaa tehtävä ja tämä
tuntui olevan riittävän pitkä aika
monelle partiolle. Partioiden tuli palauttaa tehtävältä tiedusteluraportti,
joita tuli paljon erinäköisiä ja eritasoisia. Suomalaisten ja virolaisten
partioiden tiedusteluraportit erosivat varsin paljon toisistaan, Virolaisten raporttien perustuessa ennaltamäärättyyn ja opetettuun malliin
suomalaisten valtaosin perustuessa
enemmän ”reserviläis”-malliin.
Suomen Sotilas-sarjan yötehtävä
oli vastata Euroopan sotahistorian
dosentti Markku Salomaa:n laatimiin Lauri Törni- aiheisiin kysymyksiin. Oikeat vastaukset tuli palauttaa
aamulla ennen kiritaipaleelle lähtöä.
Kiritaipaleella partion piti käydä
kahdella rastipisteellä mahdolli-

simman nopeasti. Osa partioista
hajaantui huonokuntoisten jäädessä
istumaan tienvarteen poimimaan
puolukoita. Tästä saatiinkin yllättävää palautetta, kun toiset partiot
keskittyivät enemmän muiden tekemisten seuraamiseen eikä omaan
suorittamiseen.
Aamulla partioiden saavuttua
maaliin kilpailijoille jaettiin TörniJotos 2013 hihamerkit muistoksi
jotokselta ja aamun ohjelmassa oli
enää leirin purkaminen, peseytyminen, ruokailu ja palkintojen jako.
Henkilökohtainen huolto oli sovittu
Vantaan liikuntajohtaja Veli-Matti
Kallislahden avustuksella Myyrmäen
uimahalliin, jonne oli kilpailupaikalta bussikuljetus. Peseytymisen jälkeen kilpailijoille tarjottiin
kenttäruokailutyyliin valmistettua
hernekeittoa kaikilla lisukkeilla.
Palkintojenjako aloitettiin ohjelman
mukaisesti klo 13.00, jolloin molempien sarjojen kolme parasta partiota
palkittiin. Pääpalkintona TörniSarjassa oli Varustelekan toimittama
deaktivoitu Suomi-KP, jonka kilpailunjohtaja luovutti Kuopion Reserviupseerikerhon joukkueenjohtajalle
Janne Hyväriselle.
Ulkolaisia partioita jotoksella
oli mukana Virosta ja Tanskasta.
Paras ulkomaalainen partio sijoittui
Törni-sarjassa sijalle 4. Kaitseliiton
Tallinna Malev:n huoltaja luutnantti
Erki Vaikre kiitteli erityisesti ulkomaalaisille partioille perjantaina
ennen kilpailun alkua pidettyä koulutustilaisuutta, jossa ulkolaisille
vieras kalusto käytiin läpi ja opettiin
niiden perusteet. Tämä takasi myös
ulkolaisille mahdollisuuden menestyä muuten vierasta kalustoa sisältäneillä rasteilla.
Jotoskeskusta alettiin purkaa heti
palkintojenjaon jälkeen ja keskus oli
purettu tuntia myöhemmin. Jotoksen lainakalusto palautettiin MPK:n
Radioniemen varastoon vielä samana iltapäivänä, jossa Olli Laurila tarkasti varustuksen kunnon ja kuittasi
sen palautetuksi.
Kiitosta jotostelijoilta saatiin
erityisesti kahdenkertaisesta tuloskirjanpidosta, kartoista sekä tehtä-

Köysilaskeutumistehtävä suoritettiin Serenan maisemissa.

vistä. Jotos oli kaikkinensa varsin
onnistunut, yhtään eksymistä eikä
tapaturmaa sattunut vauhdikkaista
rastitehtävistä huolimatta vaikka
muutamia rakkoja jalkoihin näytti
jotostelijoille ilmestyneen. TörniJotos oli hyvä esimerkki siitä, kuinka
jotos voidaan perustaa nopeasti ja
viedä läpi täysin aikataulun mukaisesti. Kaikki rastikalusto saatiin
käyttöön MPK:lta Puolustusvoimien osallistuessa ainoastaan 1000 l
vesisäiliöllä, joka saatiin hankittua
hyvillä henkilökohtaisilla suhteilla,
kun polttopuita eikä karttoja ollut
toimittaa. Kiitos kaikille TörniJotokselle osallistuneille kilpailijoille,
toimitsijoille, huoltoryhmän miehille sekä liikenteenohjauksesta ja
alueen turvallisuudesta vastanneille

henkilöille unohtamatta Vantaan,
Espoon ja Helsingin kaupunkien
tukea. 2014 syysjotos järjestetään

Nilsiässä ja odotukset ovat tämän
vuoden jälkeen korkealla.

Tulokset
Suomen Sotilas-sarja
1. Kyrön Seudun Reserviupseerit
2. Stadin Sissit			
3. TamRU 2			

3615,2 p.
3290,2 p.
3253,8 p.

Törni-sarja
1. Kuopion Reserviupseerikerho
6457,6 p.
2. TERES			5965,9 p.
3. TaKoRU 1			
5914,3 p.

Puolustusasiamiehet Törni-Jotoksella
Teksti: Kari Vainio
Kuvat: Anne-Ly Matinheikki

Kilpailun kutsuvierastilaisuus pi-

dettiin lauantaina 21.09 klo 11.00
– 14.00 varsinaisen jotos-alueen
läheisyydessä sijaitsevassa LVRU:n
toimintakeskuksessa Vantaan Varistossa. Vantaan Reserviläiset ry oli
kutsunut yhteistyökumppaneitaan
seuraamaan Reserviläisurheiluliiton valtakunnallista syysjotosta ja
paikalla kutsuvieraina olivat Saksan
uusi puolustusasiamies ye-evl Konstantin Bellini ja sotilasmestari Mike
Stezka, Yhdysvaltojen puolustusasiamies eversti Scott Davis, Puolan
sotilasasiamies komentaja Krzysztof
Książek ja Viron Kaitseliiton Tarton
Malevan päällikkö majuri Janno Rosenberg sekä kansanedustaja Tom
Packalén.
Kilpailunjohtaja Sampsa Olkinuora piti alkuun esityksen Törnijotoksesta ja Vantaan Reserviläiset
ry:n toiminnasta, jonka jälkeen nautittiin lohikeittolounas ja siirryttiin
autokuljetuksin jotoksen kilpailukeskukseen Petikon alueelle tutustumaan tehtävärasteihin.
Jotoksen ampumarata oli turval-

lisuussyistä sijoitettu aidatulle kilpailukeskusalueelle, jonne oli kulku
vain yhdestä portista. Jotoksen ampumarastit toteutettiin .22 kaliiberin
aseilla.
Ensimmäisellä ampumarastilla
rastipäällikkö Toni Kallio-Könnö
teki mallisuorituksen täysin pistein
ampumalla 5 laukausta 50 m matkalta ampumahiihtotauluihin.
Toinen ampumarasti oli tarkkaampujatehtävä. Tähystäjä ilmoitti
maalin ja sen etäisyyden ampujalle,
jonka tuli taulukosta valita kiikaritähtäimen asetukset kyseiselle
etäisyydelle. Tarkka-ampujarastilla
täydellisen mallisuorituksen tekivät Aleksi Olkinuora tähystäjänä ja
Anne Tammimäki ampumalla viisi
laukausta maaliin viideltä eri etäisyydeltä pisimmän maalin ollessa yli
100 m etäisyydellä.
Molemmissa ampumarasteissa
oli ympäristönsuojelunäkökohdat
otettu huomioon. Ohiammutut
pienitehoiset lyijyluodit upposivat
pehmeisiin mutta paksuihin paikalla koottuihin taustarakenteisiin ja
mahdolliset maaliin osuneiden lyijyluotien palaset estettiin joutumasta
maaperään levittämällä maalien

alle muovikalvo. Kilpailun jälkeen
rakenteet ja muovikalvot lyijyluotijäännöksineen kerätään pois ja hävitetään tarkoitukseen soveltuvassa
paikassa.
Ampumarastien esittelyn jälkeen
kilpailun varajohtaja Niko Niemistö
kertoi kutsuvieraille miten ympäristönsuojelunäkökohdat voidaan
ampumaradoilla järkevästi ja luotettavasti toteuttaa rakentamalla maalit
ja luotiloukut siirrettäviin kontteihin.
Viimeisenä rastina kutsuvieraille
esitettiin rastipäällikkö Mikko Koskenniemen radiorasti, jossa Jouni
Salmi esitteli LV-241 kenttäradion ja
sanomalaitteen ja teki mallisuorituksen saattamalla laitteet toimintakuntoon ja tekemällä koelähetyksen. Radiokalusto kiinnosti kovasti paikalla
olleita vieraita.
Kutsuvierastilaiduuden lopuksi
Sampsa Olkinuora kiitti kutsuvieraita käynnistä. Puolustusasiamiesten
keskuudessa virisi vilkas keskustelu,
olisiko myös heidän kotimaastaan
partioiden mahdollista osallistua jotoksiin tulevaisuudessa.
Kutsuvieraiden ohjelma päättyi
sotiemme veteraanien hyväksi teh-

Komentaja Krzysztof ja everstiluutnantti Bellini osallistumassa veteraanikeräykseen.

tyyn lipaskeräykseen. Kari Vainio
taustoitti kutsuvieraille, että joukossamme on vielä sotiemme veteraaneja, jotka voivat olla ahdingossa
korkean iän, sairauden, invaliditee-

tin jne. perusteella ja siksi suomalaisten reserviläisyhdistyksien eräs
toimintamuoto on tukea veteraaneja
suorittamalla lipaskeräys myös Törni-Jotoksen yhteydessä.
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Pioneeriosaston
partio Huippuvuorilla
Teksti: kapt res Jukka Rusila,
mukana: kapt res Pekka Suorsa
ja kaptl res Mikael Tötterman

Aloitus, idea
Lentokone laskukiidossa ja vasemmalla näkyy vain merta, oikealla
vuorenrinne. Miten tähän oli tultu?
Partiomme jäsen Pekka Suorsa oli
ollut edelliskesänä lastensa kanssa
täällä turistimatkalla ja ehdotti tälle
kesälle Pioneeriosaston retkeä. Päätimme testata, miten normaalikuntoinen reserviläinen pärjää arktisella
alueella vaihtelevassa maastossa jääkarhuvaaran alaisena.

Valmistelu
Oleellisinta oli varata lennot ajoissa
ja hoitaa aseenvuokrauslupa kuntoon. Huippuvuorille lennetään Oslon kautta ensin Tromssaan, josta
on vielä reilu tunnin lento perille.
Aseenvuokrauslupa hoitui sähköpostitse. Vuokrauslupaa varten piti
täyttää lomake ja lähettää sen liitteenä Oikeusrekisterikeskuksesta
saatava rikosrekisteriote, jonka tuli
luonnollisesti olla ”puhdas”. Muutoin valmistelu kulki kutakuinkin samaa rataa kuin vaikkapa muutaman
päivän Lapin-reissua ennen. Hyvät
sisään ajetut jalkineet ovat erittäin
tärkeät.

Huippuvuoret/Longyearbyen
Huippuvuoret on pinta-alaltaan yllättävän iso saariryhmä, puolitoista
kertaa Tanskan ja Sveitsin kokoinen
ja suunnilleen yhtä iso kuin Latvia
tai Liettua. Se sijaitsee suunnilleen
Pohjois-Norjan ja pohjoisnavan puolivälissä ja suurin osa pinta-alasta on
jäätiköiden peitossa. Lännessä, jossa
pääkaupunki Longyearbyen sijaitsee, on vähemmän jäätiköitä johtuen
Golf-virrasta. Odotettavissa oli, että
lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Maasto on kivikkoista ja
karua. Saarilla ei kasva mitään kymmentä senttiä korkeampaa.
Longyearbyenissä on muutama
hotellikin mutta olimme päättäneet
majoittua teltassa leirintäalueella,
joka on aivan lentokentän vieressä ja
noin 4 km kylästä.
Ensimmäisenä päivänä kävimme vuokraamassa kiväärin, joka on
välttämättömyys liikuttaessa kylän
ulkopuolella. Viimeisin jääkarhun
tappama ihminen oli brittiläinen
koululainen pari vuotta aiemmin.
Aseita vuokraa ja myy paikallinen
urheiluvälineliike. Kohdistusta varten ostimme lisäksi 20 patruunaa
ja saimme ohjeet mennä vanhan
kaivoksen luo ampumaradalle. Rata
toimi itsepalveluperiaatteella: puna-

lippu salkoon ja ampumaan, lähtiessä lippu alas ja vapaaehtoinen maksu
kassaan. Tauluja oli radalla.
Kävimme hienolla paikalla olevalla muistomerkillä kunnioittamassa toisessa maailmansodassa saarilla
kuolleiden norjalaisten ja brittien
muistoa. Saksalaiset nousivat maihin ja pitivät osaa saarista hallussaan
ja saarella käytiin muutama kiivas
taistelu, olivathan saarilla sijainneet
sääasemat elintärkeitä mm. Murmanskin saattueille.
Teimme kolmena päivänä koko
päivän vaelluksen Longyearbyenin lähimaastoissa. Samalla tuli
testattua puolustusvoimien uuden
taistelutavan mukaisen kolmen
hengen partion toimintaa. Yksi
osasi lukea, toinen kirjoittaa ja
kolmas valvoi älymystön edustajia.
No, tähystyssuunnista oli sovittava
sillä jääkarhu juoksee n 60 km/h
ja voi äkäisenä tai nälkäisenä
käydä varoittamatta kimppuun.
Ruokatauoilla yksi oli koko ajan
tähystämässä aseen kanssa.
Rannan lähellä ei kannattanut
ruokailla, koska ne ovat luontaisia
kulkureittejä jääkarhuille. Myöskään
teltassa ei kannata ruokia laitella.
Ensimmäisenä päivänä kapusimme
n. 500 m korkealle tasanteelle,
jossa oli kymmeniä isohkoja
palloantenneja. Sieltä näkyi kilometrin korkeuteen kurottava Nordenskiöldtoppen, jonne emme kuitenkaan lähteneet. Huippuvuorilla
korkeuserot konkretisoituvat, koska
yleinen maanpinta on lähes merenpinnan tasossa.
Toisena vaelluspäivänä kapusimme hieman korkeammalle huipulle, josta avautui upeat näkymät.
Harjanne oli sen verran kapea ja
tuuli kova, että ”neliveto” olisi ollut
houkuttelevin etenemismuoto. Reitti ylös oli melko helppokulkuinen,
joskin jyrkkä. Hankalin osuus oli
jäätikön sulamisvesistä muodostuneen vuolaan puron ylittäminen.
Alas päätimme norjalaisten neuvomana tulla vuoren toista seinämää
pitkin. Reitti kulki sulamisvesien kovertamien kanjonien lomassa ja alaosassa osin jäätikön päällä. Jäätikön
alla virtaavat sulamisvedet olivat
sulattaneet jäätikköön onkaloita ja
lisäksi jään pinta oli vino ja liukas.
Tässä vaiheessa alkoi hieman hirvittää, että jos jää pettää alla. Teimme
yhdessä päätöksen kääntyä takaisin
ja kulkea tuloreittiä takaisin, vaikka
se tästä kohdasta olikin tuplasti pidempi kuin jäätikön kautta.
Kolmas vaellusretki suuntautui
Aventdaliin eli alavaan laaksoon,
jossa maasto poikkesi täysin edelli-

sistä. Saimme matkaseuraksi kaksi
puolalaista, joilla ei ollut kivääriä
mutta halusivat vähän kauemmas
kylästä. Laaksoon laski useita puroja, joissa oli polveen asti vettä. Sää
oli kirkas ja näkemää oli useiden
kilometrien päähän. Suomalaiseen
metsäiseen ja pienipiirteiseen maastoon nähden ero oli iso. Toisaalta
mahdollisen jääkarhunkin olisi
nähnyt riittävän etäältä. Näimme
kuitenkin vain poroja ja hanhia sekä
muita lintuja. Ihme kyllä poronlihaa
ei ollut käymissämme ravintoloissa
tarjolla mutta valaanlihaa oli.
Longyearbyenissä asuu n. 1500
ihmistä useista eri maista. Saariryhmä kuuluu hallinnollisesti Norjalle ja siellä vallitsevat Norjan lait.
Vuonna 1920 allekirjoitettiin Huippuvuorisopimus (Svalbard Treaty),
jonka perusteella allekirjoittajamaiden kansalaiset voivat vapaasti asua
täällä ja harrastaa elinkeinotoimintaa ilman erillisiä lupia. Suomikin
on allekirjoittanut sopimuksen. Tapasimme suomalaisen taksikuskin,
koiravaljakkomiehen ja taiteilijan.
Huippuvuorten tuloveroprosentti
on kaikille vain 15. Hintataso kaupoissa ja ravintoloissa on norjalaisittain erittäin kohtuullinen eli noin
Suomen tasoa, koska saarilla ei ole
arvonlisäveroa eikä alkoholiveroa.
Kauppoihin ja ravintoloihin mennessä kivääri piti jättää säilytykseen
ja muutenkin kaupungilla liikuttaessa piti olla selvästi nähtävissä, ettei
kivääri ole latingissa.

Pyramiden
Vaelluspäivien välissä teimme laivaretken Pyramideniin, joka on hylätty
kaivoskaupunki Longyearbyenistä
pohjoiseen. Sinne tehdään koko päivän laivaristeilyjä noin joka toinen
päivä. Bussi nouti meidät lentokentältä ja astuessamme bussiin opas
otti kiväärin haltuunsa ilmoittaen
samalla kuuluvasti kuskille ja muille
matkustajille ”unloaded!”. Nimensä
kaupunki on saanut sen vieressä
olevasta pyramidinmuotoisesta
v uorenhuipu st a .
Venäl äi s e t
louhivat täällä kivihiiltä 1940-luvun
lopulta aina vuoteen 1992, jolloin
kaivoksissa syttyi niin paha tulipalo,
ettei toimintaa kyetty jatkamaan.

Enimmillään kaupungissa asui
lähes 1000 ihmistä, joista viimeiset
muuttivat pois 1998. Sen jälkeen
kaupunki oli pitkään tyhjillään
ja ryöstelyn kohteena, kunnes
sinne alettiin tehdä turistimatkoja
ja sitä myötä kaupungissa asuu
kymmenkunta ihmistä, lähinnä
venäläisiä.
Kaupunki on varsinainen kommunismin ulkomuseo ja jälleen
muistutus millaista Suomessa voisi
olla, jos emme olisi puolustautuneet. Pääaukion päässä on edelleen
pystyssä Lenin-patsas – tiettävästi
maailman pohjoisin. Kaupungissa
on myös urheilupalatsi, kirurginen
sairaala, KGB:n talo (totta kai) ja
kulttuuritalo, jossa elokuvasalin
projektorihuoneessa olivat edelleen
projektorit paikallaan ja filmikeloja
hujan hajan lattialla.
Paluumatkalla oli laivan kannella
tarjolla grilliateria, jonka keskeytti
tieto näkyvissä olevasta jääkarhusta.
Laiva koukkasi merenlahtea kohti ja
siellä rantavedessä tallusteli urosjää-

karhu. Laivat eivät saa mennä 500
metriä lähemmäs jääkarhuja, joten
kunnolliselle kiikarille ja kameralle
tuli käyttöä. Laivamatkaan kuului
vielä mereen työntyvään jäätikköön
tutustuminen ja jäätikkö olikin sopivasti nimetty A.E. Nordenskiöldin
mukaan. Maisemat olivat niin upeat,
että alkoi tehdä mieli hiihtovaellukselle jäätikön harjalle.

Lopuksi
Retken tavoite onnistui eli suoritimme menestyksekkäästi elämyksellisen tiedustelumatkan ja koko partio
tuli ehjänä takaisin. Pahemmilta rakoilta ja hiertymiltäkin vältyimme.
Jääkarhuja näimme lähietäisyydeltä
onneksi vain täytettyinä. Seuraava
tavoitteemme on tehdä isommalla
porukalla useamman päivän yhtäjaksoinen vaellus joko jäätiköllä tai
kuivalla maalla ja matkan varrella
teltassa yöpyen. Voimme suositella
Huippuvuoria lämpimästi (riippuu
vuodenajasta) kaikille lehden lukijoille!
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Single fighting
exercise
Single fighting exercise on Tanskassa järjestettävä kansainvälinen sotilastaitokilpailu. Osallistujia kilpailu
kerää Ruotsista, Norjasta, Suomesta
ja totta kai Tanskasta. Järjestävänä
organisaationa toimii paikalliset kodinturvajoukot, Hjemmeværnet ja
tässä kyseisessä tapauksessa heidän
sotilaspoliisikomppania. Kodinturvajoukot suorittavat monipuolisia
virka-apu tehtäviä ja tukevat pääsääntöisesti paikallista poliisia. Kilpailualueena toimi Frederikssundin
ympäristö ja ajankohta sijoittui touko- ja kesäkuun vaihteeseen

partioiden ennakkoluuloja meitä ja
meidän taitojamme kohtaan.
Illan kuluessa annettiin tehtäväkäskyä. Aikamääreitä alkoi sadella
liikkeelle lähdön lähestyessä, jolla
haettiin pientä paniikin tunnetta kilpailijoille. Hikoilla sai jo ennen kilpailun alkua juostessa koulutuksissa
ja varustarkastuksissa lämpötilan
yhä pysytellessä hellerajoissa.
Kello löi 18.00 ja käsky kuului:
”Tällä hetkellä oleva varustus mukana, autoon MARS!”. Siihen loppui
pakkaaminen, onneksi olimme saapuneet ajoissa paikalla ja kaikki oli
valmista ajallaan. Partio kerrallaan
alkoi kuljetus maastoon eri puolelle
Frederikssundin aukeata maastoa.

Valmistautuminen

Kilpailu alkaa

Järjestävänä ja kouluttavana organisaationa toimi Stadin Sissit, joka
hoiti yhteyttä piirin ja partiomme
välillä. Stadin Sissit tarjosi myös ammattitaitoaan koulutuksen saralla
ja järjesti partiollemme valmistavaa
ammuntaa ja maastoharjoituksia.
Erittäin suuri kiitos kuuluu Varustelekalle, joka tarjosi auttavan
kätensä oikeaan aikaan ja varusti
partiomme nykyaikaisilla ja toimivilla varusteilla.

Kello 18:05 paikallisen sotilaspoliisikomppanian lippu nostettiin salkoon
ja kilpailu alkoi. Partioita alettiin
porrastetusti siirtämään tuntemattomaan paikkaan toiminta-alueella.
Suomalaisten partio oli viimeinen
kuljetuksen saanut partio ja etumatkaa tässä vaiheessa ensimmäisenä
matkaan lähteneeseen partioon oli
hieman reilut kaksi tuntia.
Lähdön jälkeen noin neljän tunnin marssimisen jälkeen saavutimme
kärkipartion ja pääsimme heistä ohi.
Ensimmäisen yön aikana spekuloimme partiomme kesken ruokahuollon
toteutustapaa, sillä matkassamme
sai lähdettäessä olla vain vettä. Kahlattuamme koko ensimmäisen illan
ja yön erinäisiä vaativuustasoltaan
vaihtelevia rasteja klo 02:00 saavuimme ensimmäisinä rastille, jossa
tarkoituksena oli rakentaa majoitus
partiollemme ja valmistaa lämmintä
ruokaa ja juomaa. Kymmenen minuuttia saapumisestamme olimme
laavumme vieressä syömässä ja juomassa, kuten oli käsketty. Rastin valvoja tuli arvioimaan suorituksemme
kokonaisuutena. Seuraava tehtävä
käsitti logiikkaa vaativaa koodin
purkamista tavalla, jota emme olleet
ennen käyttäneet. Pääsimme nopeasti peitteistön ideaan sisälle ja viestin purkaminen onnistui todella nopeasti. Edessä oli muutaman tunnin
mittainen huoltorasti, jonka aikana
saimme nopeasti unen päästä kiinni.

Teksti: Krister Karila

Yleistä

Siirtyminen toiminta-alueelle
Partio siirtyi lentäen Frederikssundiin. Sääennusteissa oltiin luvattu
helteistä ja kuumaa ilmaa koko viikonlopulle.
Tanskaan saavuttuamme oli meitä
vastassa +28 asteen paahtava aamuinen aurinko, armeijan uniformuun
pukeutunut mies ja Tanskaan soluttautunut partiomme kolmas jäsen.
Pikaisen esittelyn jälkeen ohjasi mies
meidät autoon ja matka kohti Frederikssundia alkoi. Olimme ensimmäinen paikalle saapunut partio ja myös
kilpailun ainoat suomalaiset, joten
meillä oli hyvin aikaa virittää varusteet kuntoon ennen tositoimiin lähtemistä. Järjestelyt olivat kaikin puolin kohdallaan ja silmään pistävää oli
kuinka tanskalaiset todella panostivat kilpailuun, niin rahallisesti kuin
ajallisesti. Kilpailu oli kokonaisuudessaan hyvä esimerkki siitä miten
vapaaehtoistyöllä päästään hienoon
lopputulokseen, kun ihmiset ovat
motivoituneita ja oikeasti kiinnostuneita tekemään ja käyttämään aikaa
yhteiseen hyvään.
Lounaan jälkeen alkoi perehdytykset käytettävään välineistöön ja
varomääräyksiin. Henkilökohtaisina
aseina käytimme kanadalaisia C7rynnäkkökiväärejä, kaliperiltään
5.56 *45mm, joka on käytännössä
verrattavissa M16-kivääriin. C7 oli
kaikille meille ennestään tuntematon kapistus ja harmiksemme myös
aseeseen tutustuminen jäi lyhyeksi,
joka kostautui kilpailun aikana rastilla, jossa tehtävänä oli tunnistaa ja
koota Tanskan armeijan käyttämiä
aseita. Viestikalusto oli hyvin paljon
verrattavissa suomalaiseen tuttuun
ja turvalliseen LV-241 ja LV-641 arsenaaliin ja näiden käyttö ei partiollemme tuottanut päänvaivaa.
Iltapäivällä alkoi paikalle saapua
kilpailevia joukkueita. Sanaakaan
tanskaa emme puhu tai ymmärrä,
mutta kilpailutunnelmaa ja jännitystä oli selvästi ilmassa. Olimme kilpailevista partioista selvästi nuorin
ja tämä varmasti lisäsi paikallisten

Day 2
Toinen kilpailupäivä koitti. Pilvistä
ei ollut tietoakaan ja lämpötila kipusi jälleen heti aamusta hellelukemiin.
Toiseen päivään lähdettiin liikkeelle
edellisen illan saapumisjärjestykseen
nähden käänteisessä järjestyksessä,
eli saimme jälleen kunnian lähteä
viimeisinä matkaan. Tällä kertaa tosin eroa ensimmäiseen partioon vain
45 minuuttia.
Kuumasta säästä huolimatta
siirtymisvauhti oli pidettävä todella
ripeänä, sille tuloskortin perusteella
olimme varautuneet yli 20 rastin
suorittamiseen kyseisen päivän
aikana. Varustelekasta saamamme
ESS ICE-lasit helpottivat maaston
ja vihollisen hahmottamista hyvin
aurinkoisissa olosuhteissa. Toinen
kilpailupäivä toi mukanaan aktiivisempaa vihollistoimintaa alueella ja
vihollisen liikkeet vaikuttivat myös
reittivalintoihimme. Kuulimme monien partioiden taisteluääniä lähialueilta heidän osuessaan vihollisen
sulkulinjoihin ja ylläkköihin. Saimme ensimmäisen ja toisen päivän
aikana monia vihollishavaintoja ja

Suomalaispartio suunnittelemassa reittiä.

näistä vain yhden kerran vihollinen
havaitsi meidät ja tässä tapauksessa
vihollinen oli nokkelasti jalkautunut aivan erään rastin välittömään
läheisyyteen. Avasimme vihollista
kohti tulen välittömästi huomattuamme tulleemme havaituksi hänen
toimestaan ja irtaannuimme peltojen ja metsien läpi seuraaville rasteille.
Lauantain rasteihin tuotiin todentuntua mm. haulikon laukauksin
ja rastien rekvisiittojen puolesta.
Rastit vaihtelivat lääkintärasteista
ajoneuvojen tutkimiseen, etäisyyksien arviointiin, fx-luoti-ammuntaan
ja viestikaluston käyttörasteista
pikamarsseihin. Kokonaisuudessaan rastit menivät todella hyvin ja
toisen päivän aikana olimme muodostaneet hyvää välimatkaa muihin
partioihin. Päivän kääntyessä illaksi
ja lopulta yöksi kilometrejä oli kerääntynyt yhteensä lähemmäs 60 ja
viimeisin ruokailumme oli tapahtunut aamulla ennen liikkeelle lähtöä,
tämä johtuen siitä että ruokaa ei
ollut jaettu missään vaiheessa aamiaisen jälkeen. Loppujen lopuksi
kellomme näytti 17 tuntia ilman ruokaa siirtymistä ennen viimeistä yön
rastia. Lauantaiyön viimeisen rastin
jälkeen perustimme tukikohdan, jossa yövyimme muutaman tunnin.

Day 3 & paluu
Kilpailun seuraavaan vaiheeseen
suunnattiin ajoneuvokuljetuksella
kohti paikallista kasarmialuetta, jossa suoritettiin kolme erilaista teh-

Partioiden tehtäviin kuului henkilön kiinniotto.

tävää. Ensimmäisenä vuorossa oli
ammunta, joka oli järjestetty tietokonepeliä muistuttavassa simulaattorissa. Lyhyen harjoittelun jälkeen
tehtävänä oli suorittaa partiona pieni kaupunkitaistelu ammunta, jossa
kuitenkin kohtasimme suurehkoja
ongelmia aseiden kohdistamisen
kanssa. Tästä huolimatta erittäin
mielenkiintoista ja kehittävää simulaattoria voisi mennä kokeilemaan
uudestaankin.
Seuraavat kaksi rastia olivat
hyvin samantyyppisiä esterata suorituksia joissa painotettiin tiimityöskentelyä. Ensimmäinen näistä
suoritettiin kotimaastakin tutulla
esteradalla kantaen metallisia ammuslaatikoita täytettynä hiekalla ja
kananmunalla. Ideana oli säilyttää
kananmunat ehjänä ja suorittaa es-

teet mahdollisimman sujuvasti toisia
auttaen ja kananmunia rikkomatta.
Viimeisenä vuorossa oli jälleen esterata kananmunalaatikoita kannellen
kuitenkin erona se että rata sisälsi
muutamia rasteja, joissa esimerkiksi
tasapainoiltiin narua pitkin kävellen
tai ryömittiin tunnellia pitkin. Rastin
ja samalla kilpailun viimeinen suoritus käsitti kiipeilyn narutikkaita
pitkin erinäköisten esineiden kanssa,
jonka lopputulos oli se että mikään
tai kukaan ei saanut osua maahan
ja valmiuden merkiksi kumautimme
metallilevyä, joka päätti kisan.
Suomalainen partio voitti kilpailun. Huollon ja ruokailun jälkeen
partio pokkasi pokaalit kotiin. Partion matkaa sponsoroi Varusteleka.
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Kirjeitä Talvisodasta
”Sama kude on meissä kuin
mik´ unelmissa on ja unta vain
on lyhyt elämämme”. Näin unta:
”Talossa on omistettu huone
jokaiselle Mannerheim- ristin
ritarille. Etsin isäni huonetta.
Löydän pienen huoneen, jonka
ulkopuolella on pienessä
laatassa hänen sukunimensä.
Astun sisään.”
Teksti: Seppo Suihko

Jokainen meistä joutuu mittamaan
suhteensa edelliseen sukupolveen,
astumaan sisään vanhempiensa elämään muistojen kautta. Tämä on
ollut myös meidän sodanjälkeiseen
suureen ikäluokkaan kuuluvien tehtävänä. Luin kirjeitä, joita isäni Olli
Suihko oli 21-vuotiaana lähettänyt
talvisodasta sedälleen Vilho Suihkolle. Kirjeistä hahmottuu kasvukertomus ja kertomus ystävyydestä halki
vuosikymmenten.
Isäni perhe asui Ruskealan Harlussa Laatokan pohjoisrannalla.
Ville - setä oli hänen idolinsa; moniottelija, hyvä ampuja ja erinomainen
hiihtäjä, oikea miehen malli. Villen
muutettua Valkeakoskelle myös Olli
muutti sinne v. 1929. Ville vaikutti
tällöin jo vahvasti paikkakunnan
elämässä ammattikoulun rehtorina,
Valkeakosken Hakan ensimmäisenä
puheenjohtajana, metsämiehenä ja
suojeluskunnan aluepäällikkönä.
”Rehtori Suihko piti jämerän kurin
eikä epäröinyt tarvittaessa käyttää
suurta nyrkkiäänkään. Sitä ja koko
miestä pelättiin ja kunnioitettiin.”
Jokainen ammattikoulun poika ja
tehtaalle töihin tuleva liittyi ilman
muuta suojeluskuntaan, tällainen oli
”rekrytointiprosessi”.
Nuori Olli osallistui 1930 – luvulla suojeluskunnan ja Hakan toimintaan. Urheilu oli tärkeä elementti
vastikään käydyn kansalaissodan
traumoista toipuvan paikkakunnan
yhdistäjänä. Ville-sedän ”koulussa”
olo, jänis- ja hirvimetsällä käynti,
suojeluskuntapalvelu aseharjoituksineen sekä lapsuuden kylätappelut
ja ”kaikessa ystävyydessä” käydyt
kahinat vasemmistonuorten kanssa
olivat ennen varusmiespalvelusta
koulineet hänestä sotilaanalun. Talvisodan alkuun oli 82 päivää. Sodan
merkit olivat jo ilmassa. Olli kirjoitti
Lahden Hennalan kasarmeilta lokakuun alussa 1939: ”Sen olen omassa
hiljaisuudessani kuitenkin päättänyt:

Ville Suihko

Jos täytyy tarttua aseeseen vihollismaan urhoollista solttupoikaa
vastaan, tulen yrittämään parhaani
ja kaikkeni tavalla, jota ei sedän tarvitse hävetä!”
Olli kertoo myös valanteosta:
”Tämä juhlallinen tapaus päättyi
ohimarssiin…. Jo ennen valaa kuulin
muutamien poikien puhuvan mm.
Ei tällaisten toimenpiteidenkään jälkeen häviä tosi demokratian mieli! Ja
monta muuta, varsinkin vanhempien suusta! Synkkää on jonkunverran
takana päin! Tällaisten puheiden
kuuleminen jo yksistään lamautti
sen vakaan juhlatunnelman ainakin
minun kohdaltani – hampaiden kiristykseen!” Soraäänet kertoivat, että
kansalaissodasta oli kuulunut vain
kaksi vuosikymmentä.
Sodan sytyttyä isäni tie vei ”sinne
jonnekin”. Hän pääsi sairastumisen
vuoksi myöhässä muiden perään, ja
kertoi muisteluissaan Oulussa sattuneesta tapauksesta. ”Kuppilassa
tuli luokseni vanha täti. Hän sanoi:
Jää luokseni sotilas. Piilotan sinut
kotiini, säästyt kuolemalta.” Matkalla rintamalle hän todisti traagisesti
sotilaiden mielenterveysongelmia:
”Tulomatkalla hermostui yks´ gubbe vähän, veti parilta ukolta kurkun
auki ja muutamille antoi viiltoja selkäpiihin. Sidottiin, ja sitten ei rynninyt. Tuli sieltä jostakin pikkulomille.
Ne kaks´ naapuria muutti majaa,
vaikka olivat parhaimpia kavereita.”
Karu perehdytys rintamaelämään.
Isäni osallistui Suomussalmen,
Raatteen ja Kuhmon taisteluihin toimien Ryhmä Susitaipaleen Kevyessä
iskujoukossa, eversti Mandelinin
rykmentissä ja kapteeni Arposen
komppaniassa konekivääriampujana, komppanianpäällikön taistelulähettinä sekä hiihto- ja sissijoukkueiden vetäjänä. Tammikuisessa
kirjeessä saapui yksityiskohtainen

kuvaus öisen partioretken päättäneestä iltapäivän kaksintaistelusta,
josta vain toinen lähti hengissä.
”Hyvä setä! Jo oli tänään sotaOllin hengenmeno hiuskarvan
varassa…. ”Partion johtaja ilmoitti,
stm Suihko menkää edellä (hyvänä
hiihtäjänä) tarkastamaan noin 2300
m:n päässä oleva kukkula. (Kyllä
herra alik!). Hiihdin aika vauhtia,
lähestyin itärinteeltä. Puolivälissä
havaitsin 3-miehisen partion ryssiä.
Menin heti hyvää asemaan niiden
huomaamatta. Seurasi 3 lauk, ukot
nykertyivät, 1 kumminkin ehti kai
liikkeelle, kaatui kumminkin. Menin
lähemmäksi. Kello oli 16:sta maissa,
hämärsi vähän. Säikähdin kovasti,
ennen kuin ehdin toimia mitään, oli
1 ryssä kavahtanut pystyyn, löi minulta kiv. pois kädestä – olin aseeton, tempasin pistoolini. En ehtinyt
vetää piippuun ryssän heittäytyessä
käsirysyyn. Löin voimakkaasti perällä sitä kuonoon. Kompastuin sen jalkaan ja olin suinpäin hangessa. Siinä
otti yhteen nuori ja nopeus vastassa
vanha kokemus. Tunsin niin olevan.
Jo murahti iivana, suu vetäytyi irviin.
Sain havunoksan kuin tilauksesta
käteeni. Samalla kun ukko heittäytyi pistoon ratkaisevaan sota-Ollin
tuhoksi, väistin ja iskin havulla silmiin. Pistoolini puhui kaksi kertaa,
selvä! En osannut muuta karjaista
kuin p-leen ryssä! Kylmä hiki virtasi
kasvoistani, lumipuku oli riekaleina
osittain veressä….
Sellaista on sota, sekunnit puhuvat, kenen järki leikkaa eli ”jos lanttu
säteilee”. Eversti onnitteli illalla, se
oli kuin kireän kilpailun kunniapalkinto, tällä kerralla lumisella
pohjolan korven keskellä verisellä
urheilukentällä. Kaikki kävi niin äkkiä, vaisto vain neuvoi, ehkä olisin
selviytynyt vielä kylmemmällä suorituksella paremmin. Hyvä näinkin.
Suuri kiitos lähti Korkeuksiin vedet
silmissä – isolla miehellä. Sille ei
voinut mitään, olin niin järkyttynyt.”
Taistelujen seikkaperäiset kuvaukset seurasivat toisiaan. Kirjeissä
oli reipas ja huoleton sävy. Suomussalmelta hän siirtyi 9. divisioonan
Jalkaväkirykmentti 65:n mukana
Kuhmoon 27. tammikuuta 1940,
jonne saavuttiin hiihtäen aamuyöstä. Voittojen huumaamat nuoret
miehet saivat kohdata kylmän kylvyn. Vastassa olikin nyt venäläisiä
valiodivisioonia. Taistelulähettinä ja
partiomiehenä toimineelta isältäni
on säilynyt paljonpuhuva kuva sankarihaudasta, jossa lepäävät samassa
taistelussa kaatuneet 56 kuhmolaista
nuorukaista.

Helmikuussa Olli kertoo taistelusta, jossa hän toimi kapteeni
Arposen taistelulähettinä. Taistelu
alkoi klo kolme aamulla ja päättyi
klo 16 iltapäivällä. Useita satoja venäläisiä kaatui. ”Etenimme murroksen läpi korsuaukeaa korsuja kohti
matalana allepiirtänyt edellä, kapu
perässä. En siinä muistanut ”herrotella”, vaan sanoin: tuu nyt vaan, ei
ne ammu kohti! Monta hauskaa tapausta sattui, kapu on itse huumoria
täynnä, minä säestin ja koko jupakka
muodostui leikiksi toisten fiskaalienkin ihmetellessä. Sanoi vaan:
Tuo nuorukainen määräsi minua
kuin kenraali, vaikka minä olin koko
roskan johtaja. Lupasi antaa 7:n luokan kunniaristin! Taistelun loputtua
ratsasti ryssän hevosella leiriin, niin
kuin entiset sotapäällikötkin. ”
Jaksettiin yö, vuorokausi, viikko
toisensa perään, nukkumatta, paukkupakkasessa, märin vaattein, kuolema kintereillä. Vaihtoehtoa ei ollut.
Sodassa hyvien hiihtäjien taito
pääsi oikeuksiinsa. Jatkosodan aikana isäni veti kaukopartioita ja toimi
pataljoonan oto. liikuntakasvatusupseerina pannen asemasodan aikana
porukan kuntoilemaan. Hän osallistui menestyksellä moniin hiihto- ja
sotilaspartiokilpailuihin toimien
Itä-Syvärin ampuma-, yleisurheiluja hiihtoedustusjoukkueiden sekä
näiden lajien valmennuskurssien
johtajana. Sotien jälkeen hän osallistui vielä usean vuoden ajan menestyksellisesti reserviläisurheiluun
sekä Helsingin ja Espoon reserviupseerien toimintaan.
Maaliskuun 17 päivälle 1940 päivätty kirje sisältää perusteellisen
kuvauksen sodan päättymisestä sitä
edeltävine kovine tykistökeskityksineen ja lentopommituksineen. ….
”Huusivat Suomen puolelle: Tulkaa
tänne Suomen urheat sotilaat, meillä on votkaa ja kuumia naisia! Huusimme vain: Tjärve! Sieltä vastaus:
Bravoo ja kuulia alkoi sataa.” Klo
8.20 tuli hälytys. Olli jatkaa: ”Sitten
alkoi helvetti – lievästi sanottuna.
Kaikki kidat avautuivat, lentokoneita ei ehtinyt laskemaan ja sanoin
kuvaamaton verileikki alkoi. Tulipa
tieto ketjussa: Sotatoimet lakkaavat
klo 11! On selvää, että maa oli rakkaampi kuin koskaan. Seurasimme
kelloa tiukasti, ne olivat ikuisuuden
minuutteja... Klo 11 tuli hiljaisuus.
Ryssän puolelta tuli kapt. valkoinen
räsy kourassaan, meiltä meni eräs
luutnantti tulkkeineen. Ne olivat
jännittäviä minuutteja. Ei näkynyt
päitä muita. Huomasimme että rys-

sän uffari puhutteli meikäläistä asennon räväyttäen ja olipa jo partansa
kyninyt sekä tukka hieno kuin salonkileijonalla….
Seuraavana pv:nä pääsin omalla
vastuulla käymään fiskaalien mukana ryssien korsuilla. Mahdottomalta
näytti pääsy sinne. Viisastuneita olivat pakanat. Koko ympäristö 20-25
m:n säteellä oli miinoitettu, polut
sinne mutkikkaita ja 8-kertainen hirsi-kivi-multa vuorotteluseinä, katto
korsuille. Harvinaisen siistiä ilosia
ryssiä, nuoria kuin mitkäkin moni.
Kuuluivat olleen punaups. koulun
oppilaita, ensi luokan solttuja sanon
minä! Tyttöjä oli mukana, samoihin
kamppeihin käärittyjä kuin ryssätkin. Aika söpöjä, mutten vaihtaisi
Suomen neitoihin. Silmää vilkuttivat
ja näyttivät mitä heillä on syötävää.
Ohhoh! Keksiä, suklaata, hedelmiä,
votkaa ym. Taisipa olla isojen viskaalien kämppä”. Venäläiset olivat
siis puhuneet totta houkutellessaan
vähän aikaisemmin puolelleen!
Aseiden vaiettua koitti tervetullut,

mutta katkera rauha. Isäni kävi välirauhan aikana Reserviupseerikoulun
ja toimi komppanian vääpelinä ja
kouluttajana Kuhmossa. Jatkosodan
alettua hänen tiensä vei Rajajääkäripataljoona 4:n kanssa uusiin koitoksiin. Hän toimi jääkärijoukkueen
johtajana, tarkka-ampujaupseerina,
kaukopartioiden vetäjänä ja komppanianpäällikkönä.
Valkeakosken ajan epilogina voidaan pitää isäni kertomaa tapausta
Hämeen maantieltä sotien jälkeen.
Hän joutui tiepartion pysäyttämäksi ajaessaan pakettiautoa, jonka
takakontissa oli aseita. Tiepartion
johtajana ollut valkeakoskelainen
kommunistinen ”tappelukaveri”
vilkaisi Olliin, katsoi takakonttiin,
sanoi: ”Olli, perkele”, ja viittasi sitten jatkamaan. Nuoruuden ystävyys
toimi yli aate- ja laillisuusrajojen.
Asekätkennässä kuten muussakin
oppi-isänä taisi olla setä Ville, joka
tarmokkaana miehenä oli laatinut
kattavan suunnitelman mahdollisesti
tarvittavan sissitoiminnan aloittamisesta Valkeakoskella, mikäli venäläiset miehittäisivät maan.
Joka tapauksessa isäni, Villen
ja kymmenien tuhansien muiden
suomalaisten ansiota on, että kun
Terijoen hallitus Teemu Keskisarjan
mukaan kaavaili Talvisodassa kansanarmeijan lipun hulmuavan vielä
Helsingissä Presidentin linnassa,
käytännössä vaikutus ulottui Suomussalmen Juntusrannan Osuuskaupan tasalle.
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Reserviupseeripiirin
joulusauna
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu
joulusauna lämpiää taas Spjutsundin
Piirimajalla 14.12.2013.
Majalla saunojia odottaa jälleen makeat
löylyt, maittava ruoka ja mainio seura.
Hinta 20 e (sisältää myös em. kuljetukset) veloitetaan osallistujilta bussissa.
Ennakkoilmoittautumiset (ilmoita nimi,
kerho, puh.nro ja sposti) piirin toimistolle : ossi.ikonen@hrup.fi tai 045 862
4648.

Pioneerien taistelutapa
uudistuu
HRU:n Pioneeriosasto junaili kaksi
koulutusiltaa uudesta taistelutavasta
ja siihen liittyvästä uudesta tavasta
suluttaa. Kun taistelut käydään laajemmilla alueilla liikesodankäynnin
periaatteilla aikaisempaa vähemmillä joukoilla, täytyy suluttamisenkin
muuttua. Ja kyllä se muuttuukin.
Pioneerijoukkojen kokoonpano ja
varustus on päivitetty, sulutteen ja
yksittäisen miinoitteen mitat ja miinamäärät ovat muuttuneet. Myös
suluttamisen suunnittelun periaatteet on mietitty uudelleen. Uudistukset ovat vanhankin pioneeriupseerin mielestä ihan järkeenkäypiä,
mutta kaikki muistisäännöt menevät
uusiksi.
Kouluttajana toimi kapt Rauli
Kortet, MPKK:n pioneeriopettaja
ja paikkana Töölöntorin auditorio.

Ensimmäinen oli 24.9. ja siellä oli
paikalla 21 henkeä. Kolmen tunnin
aikana käsiteltiin suluttamisen ja
taistelutavan muutosta, sekä tehtiin
pieni suunnitteluharjoitus. Toisena
iltana syvennyttiin uusiin miinatyyppeihin ja niiden taisteluteknisiin
mahdollisuuksiin liikesodankäynnissä. Paikalla olleet reserviläiset osallistuivat koulutukseen innolla, koska
asioista päästiin puhumaan oikeilla
nimillä, ja jokaiseen kysymykseen
sai asiantuntevan vastauksen. Koulutuksessa käytettiin uutta SulO:n
luonnosta, johon koulutettavatkin
saavat esittää kommentteja. Sulutusopas julkaistaan 2014, jolloin uusi
toimintatapa on sitten käytössä. Kiitokset MPKK:lle asiantuntemuksen
jakamisesta myös reserviläisille.

ESITELMÄ PRESIDENTTI VLADIMIR PUTINISTA
Ulkopoliittisessa instituutissa, EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä – tutkimusohjelmassa työskentelevä Katri Pynnöniemi pitää esitelmän Vladimir Putinista. Pynnöniemi on keskittynyt
Venäjän tutkimukseen ja on ollut mukana mm. Puolustusministeriön tutkimushankkeessa
’’Muutosten Venäjä’’ ja sen loppuraportin kirjoittamisessa 2012. Pynnöniemi on kirjoittanut
Putinista mm. Ulkopolitiikka lehden tämän vuoden numerossa arvioidessaan kahta Putinista
kirjoitettua kirjaa.
Esitelmä on to 7.11.2013 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo salissa. Tilaisuus on avoin
kaikkien reserviupseeri- ja reserviläisyhdistysten jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään
ilmoittamaan osallistumisensa ma 4.11. mennessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com tai 040510 8513.
Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina
10.12., minkä jälkeen ilmoitamme
varapaikoille päässeille mukaan mahtumisesta.
Edellisvuosien suuresta kiinnostuksesta
johtuen osallistujien määrä joudutaan
jälleen rajaamaan 4 henkilöön/kerho.
Linja-autokuljetus majalle lähtee Töölöntorilta la 14.12. klo 10.00, ja paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen klo 14.30.
Majan kiuas on uusittu syksyllä 2013.
Tervetuloa koeajamaan uusi kiuas hyvässä seurassa!

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

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

Esitelmätilaisuus!
Aika: maanantai 4.11. klo 19.00-20.00
Paikka: Maanpuolustusjärjestöjen auditorio,
Töölöntorinkatu 2
Aihe: Kemialliset aseet, niiden havaitsemi-

nen ja tuhoaminen sekä kieltosopimuksen
valvonta. Case Syyria
Esitelmöitsijä: Professori, FT Paula Vanninen, Kemiallisen aseen kieltosopimuksen
instituutin (VERIFIN) johtaja
Järjestäjä: HRU:n Pioneeriosasto ry

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN
KURSSIT LOKA-MARRASKUUSSA 2013

Esitelmätilaisuus
Mannerheimista
Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo luennoi maanantaina 4.11.2013 klo 18.00-19.00
aiheesta ”Marsalkka Mannerheimin
virhearviot- vaiettu totuus” osoitteessa
Pääesikunta, keskuspaviljongin
elokuvasali, Fabianinkatu 2. Tilaisuuden
järjestävät Kokonaismaanpuolustus ry
ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri.
Tilaisuuteen kutsutaan myös Helsingin
Seudun Reserviläispiirin, Helsingin
Reserviupseeripiirin ja Etelä-Suomen
Kiltapiirin jäseniä. Ilmoittautumiset
24.10. mennessä osoitteeseen
kari.talikka@helresp.fi.
Nimen lisäksi tarvitaan syntymäaika.
Portilla tarvitaan henkilökortti, ajokorttikin kelpaa. Osallistujien toivotaan saapuvan hyvissä ajoin paikalle. Lisätietoja
Tapani Sarvanti 050-5535534.

YHTEYSTIEDOT

Klaukkalan
Ajoneuvokatsastus Oy
Järvihaantie 6
01800 Klaukkala
puhelin 050 560 0910
faksi 09 221 2002

Kevyen kaluston määräaikaiskatsastukseen
voit tulla myös ilman ajanvarausta.
Yksityinen edullinen kotimainen asema
Olemme avoinna ma-to klo 8-18 perjantaina 8-17
Lauantaisin suljettu
www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi
katsastus@klaukkalanajoneuvokatsastus.fi

Helsingin Reservin Sanomat

24.10.2013
25.–27.10.2013
26.–27.10.2013
1.–3.11.2013
3.11.2013
8.–10.11.2013
8.–10.11.2013
9.–10.11.2013
16.–17.11.2013
16.11.2013
28.11.2013

EXT-ammunnat II
Pääkaupunkiseudun Lukiolaisen turvakurssit
Arjen turvaksi. Kun kotona sattuu ja satuttaa
Yhtymän viestijärjestelmä M-80 ja KSL
Maastovaellus 3
Kurssivääpelikurssi
Sotilaskouluttajakurssi 4
Sähköt poikki taajamassa
Kenttäsähköverkko
TST pari ammunta
JOJÄ-kouluttajien kertaus

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
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 Laita-

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

TiRUK järjesti Vantaan Kuusijärvellä
Pihkaniskojen Aluerastien yhteydessä
2.10.2013 reserviläisille avoimen suunnistustapahtuman. Keli suosi suunnistajia ja tapahtuma käytiin hienossa
syksyisessä säässä lämpötilan ollessa
reilusti plussan puolella. Matkan sai valita oman kunto- ja taitotason mukaan.
Radat tarjosivat hyviä reitinvalintavälejä sekä tarkkoja rastipisteitä. Suunnistuksen jälkeen Pihkaniskat tarjosivat
kauden viimeisen kuntorastitapahtuman
kunniaksi grillimakkaraa sekä mehua
läheisessä kodassa nuotion äärellä.
Osallistujat:
Jukka Kantokaski 5km
Raimo Korhonen 5km
Mika Kuokkanen 5km
Markku Alhoranta 3km
Jouko Räisänen 3km
Heikki Lepistö 3km
Seppo Kuokkanen 3km
Jorma Kuparinen oma rata
Vesa Kotilainen kävi paikalla, mutta ei
pystynyt suunnistamaan

Nitrojumppa jatkuu
Nitrot ovat palanneet kesätauolta. Kaikille avoimet jumpat järjestetään harjoitussalilla MP-Kaupan 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.

Syksyn
maastovaellukset
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

Yösuunnistus 29.10.
Itä-Helsingin Reserviupseerit järjestää yösuunnistuksen tiistaina 29.10.
Suunnistus sopii kaikille, aiempaa
suunnistuskokemusta ei tarvita. Tarjolla on hyvä tilaisuus tutustua lajiin.
Suunnistus tapahtuu Myllypuron maastoissa, lähtöpaikka on Itäkeskuksen
metroasema. Lähdöt klo 19:30 alkaen,
radan pituus on 2-3 km. Paikalta saa
pihtileimasimet lainaan. Tarvittava
varustus on ulkoiluasu, kompassi ja valaisin. Ilmoittautumiset 25.10. mennessä
osoitteeseen jarjesto@hrup.fi, lisätiedot
samasta osoitteesta. Ei osallistumismaksua!

ainoa pohjoismaalainen, joka on käynyt läpi
SEAL-koulun. Aarnio kertoo kokemuksistaan
12.11.2013 kello 19.00 Kauniaisten kaupungintalolla.

Ampumavuorot Santahaminassa
Santahaminan ampumavuorot, kilpailut ja tapahtumat
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 16.11

klo.10-12

Santahamina

ilmoittaudu
Su 10.11

numero
0400 13 12233

Su 15.12

0400 13 12238

TAPAHTUMAT JA KILPAILUT
Toiminnallinen pariammunta
Erilaisia ampumatehtäviä, pariammunta

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

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

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

Nimenhuuto.com
Syksy on parhaimillaan ja meitä on toistaiseksi suosittu erinomaisilla
ulkoilusäillä. Liikuntatoimikunta on aloittanut tulevan vuoden suunnittelun ja ohjelmistossa on ainakin jo perinteeksi muodostunut Jukolan
viestin ja sotilastaitokilpailut niin meillä kuin ulkomailla. Ilahtuneena
olen huomannut, että nyt toista vuotta käynnissä oleva salibandy toiminta voi hyvin. Viikkoittain on pelaajia riittänyt hyvin mutta mukaan
mahtuu vielä lisää!

Maanantaimarssit
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ja Helsingin Reserviupseeripiiri ovat aloittaneet säännöllisen kävely-/marssiharjoituksen keskuspuistossa maanantaisin.
Marssit jatkuvat koko syksyn, paitsi 11.11.,
23.12. ja 30.12.
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
maanantaimarssille!

Näin koulutetaan US-Navy SEAL -joukkoja
US-Navy SEAL-erikoisjoukkoja pidetään alallaan ehkä maailman kovimpina. Kovat miehet
vaativat kovan koulutuksen. Tule kuulemaan
millaista se on. Kommodori Markus Aarnio on

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:

Liikuntatoimintaa
Avoin suunnistustapahtuma 2.10.2013
Kuusijärvellä

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

Artikkelisarjassamme parempien tapahtumien luomiseksi, olemme
edenneet ilmoittautumisten hallintaan. Nimenhuuto.com palvelu on
tässä erinomaisen helppo ja kätevä. Palvelua on käytetty menestyksekkäästi salibandyvuoron ylläpidossa koko sen toiminnan ajan. Palvelu toimii jopa ilmaisversiossa erittäin hyvin niin tpahtuman järjestäjän
kuin myös osallistujan näkökulmasta. Tutustukaa ihmeessä!
Liikunnalista syksyä toivottaen!

JUKOLA 2014 – HELSINGIN
RESERVIN JOUKKUE
TAAS MUKANA!
Ensi vuoden Jukola-viesti kilpaillaan 50
kilometrin päässä Kuopion keskustasta Vehmersalmessa. Kilpailuaika on 14.-15.6.2014.
Kilpailun pitkä ja kunniakas historia saa
jatkoa idyllisen kauniissa, vesistöjen ympäröimässä kilpailukeskuksessa ja maastossa.
Kahden kerran jälkeen Helsingin Seudun
Reserviläispiirin ja Reserviupseeripiirin
osallistuminen Jukola- viestiin on jo muodostunut perinteeksi! Tavoitteena on jälleen
saada matkaan kaksi täyttä joukkuetta eli
14 kilpailijaa.
Aikaisempi suunnistuskokemus on hyödyksi,

Sählyvuorot
Pohjois Haagan Yhteiskoululla pelataan
salibandyä joka sunnuntai 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.

mutta ei välttämätöntä. Syksyn aikana
ehtii vielä muutamaan järjestettyyn kuntorastitapahtumaan, mutta tärkeintä on
peruskunnon ylläpitäminen juoksu/kävelyharjoittelulla. Joukkue kokoontuu kevään
aikana hiomaan taktiikkaa ja treenaamaan
tarvittavan määrän. Kaikki kiinnostuneet
voivat laittaa yhteystietonsa, jolloin heille
lähetetään suoraan tietoa harjoituksista ja
itse kisasta.
Ole siis ajoissa liikkeellä, ja ilmoittaudu jo
tänään! osoitteessa: pekka.vasara@luukku.
com.
Jukolan viralliset sivut ovat osoitteessa
jukola.com/2014, piirien Jukola –info osoitteessa www.hrup.fi/jukola.
Jukola – joukkueen vastuuhenkilö Pekka

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

Myytävänä muistomitalisarja
Nyt on tilaisuus hankkia omaksi tai lahjaksi Suomi Taisteli 1939-1945 muistomitalisarja. Mukaan myös kansio, jossa kirjalliset kuvaukset tapahtumista jokaisen mitalin kohdalla. Mitaleja
yhteensä 36 kpl hopeapitoisuus 92,5% paino 26g. Sarja on kerätty 3 vuoden aikana kangasvuorattuun lakattuun lippaaseen. Myyn omakustannehintaan.
Tied. 050-5266420 Martti Lång
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri
ALUEkerhot

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmäilta 12.11. kello 19.00. Kommodori Markus Aarnio: US-Navy
SEAL-erikoisjoukkojen koulutus.
Aarnio on ainoa pohjoismaalainen,
joka on suorittanut koulutuksen.
Paikka Kauniaisten kaupungintalo.
Syyskokous:12.11. kello 18.00.
Kauniaisten kaupungintalo. Käsiteltävät asiat sääntöjen mukaan:
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
2014. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali.
Esitelmäilta: 10.12. kello 19.00.
Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäasiainministeriö: Sisäisen turvallisuuden kehitys ja näkymät. Paikka
Kauniaisten kaupungintalo.
Tilaisuudet ovat avoimia yleisölle.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Höstmöte
HSRK:s höstmöte hålles måndag
18.11.2013 kl. 18.00 på Döbelnsgatan
2 (Helsingfors reservofficersdistrikts auditorium, ingång bredvid
restaurangen). På mötet behandlas
stadgeenliga ärenden, bl.a. val av
ordförande och styrelse. Efter mötet
håller Tom Asplund ett föredrag om
sina erfarenheter inom fredsbevarings- och krishanteringsuppdrag.
Alla medlemmar är välkomna till
mötet; meddela dock gärna i förväg
om du deltar till mathias@hsrk.fi
eller 040 570 6813.
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 stor grupp HSRKmedlemmar har anmält att de deltar i festen, utmärkt! Om det ännu
finns intresse bland någon/några
medlemmar att delta, ta då kontakt
(mathias@hsrk.fi, 040 570 6813) så
fort som möjligt!
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

Kanta-helsinki
Järjestötoiminta: Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään
7.11.2013 klo 17.00 Katajanokan Kasinolla. Kokouksen jälkeen klo 18.00
Ulkopoliittisen instituutin tutkija
Katri Pynnöniemi pitää esitelmän
Vladimir Putinista. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa ma 4.11. mennessä sähköpostitse raimo.hynynen@fi.ibm.
com tai puhelimitse numeroon 0405108513.
Uudet jäsenet huom: Helsingin
Reserviupseeripiiri järjestää 30.10
kaikille nuorille reserviupseereille
tilaisuuden, jossa esitellään toimintaa pääkaupunkiseudulla ja keskustellaan sen kehittämisestä erityisesti
nuorten jäsenten näkökulmasta.
Tilaisuus on kohdennettu etenkin
uusille jäsenille mutta muutkin ovat
tervetulleita. Lisätietoja saat Jussi
Kangaspunnalta (jussi.kangaspunta@aalto.fi)
Ampumatoiminta: Yhdistyksen
sisäratavuoro Suojeluskuntatalon
radalla jatkuu parittomien viikkojen
keskiviikkoisin klo 17 -19. Uudet ampujat ovat tervetulleita. 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)

LÄNSI-VANTAA
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai olli.
pusa@pusa.fi
Syksyn Padasjoen leiri järjestettiin 13-15.9.2013. Tilaisuudessa oli
myös osallistujia mm. LVRAU:sta.
Leirille osallistuneilla oli tilaisuus
ampua useilla erilaisilla aseilla.
Valtakunnallinen syysjotos järjestettiin Länsi-Vantaalla 20-22.9.2013.
Kerhon vastuulla oli kaksi toimintarastia. Jotoksen ajaksi LVRU:n toimintakeskus oli luovutettu jotoksen
käyttöön.
LVRU järjesti yhdessä muiden
vantaalaisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa sunnuntaina 6.10.2013
maanpuolustusväen kirkkopyhän
Hämeenkylän kirkolla. Kirkonmenojen ajan maanpuolustusjärjestöjen
liput olivat kirkkosalissa. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahveilla
maanpuolustusjärjestöt kertoivat
toiminnastaan. Kirkkokahvit järjestivät Vantaan maanpuolustusnaiset.
Kerhon syyskokous on tiistaina 29.10.2013 klo 19 toimintakeskuksessa. Kokouksessa normaalit
sääntömääräiset asiat, valitaan mm.
hallitus ja vahvistetaan talousarvio.
Erinomainen tilaisuus vaikuttaa kerhon toimintaan. Kokouksen jälkeen
everstiluutnantti Veli-Matti Rintala
Helsingin aluetoimistosta kertoo
puolustusvoimauudistuksesta. Varmaankin kaikkia reserviläisiä kiinnostava teema. Tervetuloa.
Lukiolaisten turvakurssi Santahaminassa 25-27.10.2013.
Reserviläisammunnat Tikkurilan
urheilutalolla 5.11.2013 klo 17. Pienoiskivääri 20 ls makuulta.
Ennakkotietona LVRU:n pikkujoulu 30.11. toimintakeskuksessa.
Varatkaa jo kalenteriinne. Tiedotamme järjestelyistä tarkemmin kotisivuilla ja sähköpostilla.
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P:
040 586 9252.
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on
www.rul.fi/lansivantaa

munkkivuori
Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 26.11.2013 Piirin tiloissa V kerroksen neuvotteluhuoneessa
kello 18 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Osoite
on Döbelninkatu 2. Kokoonnutaan
ulko-ovelle. Tervetuloa kaikki mukaan.
Piirien ampumaradalla on mahdollisuus harjoitella sotilaspistoolin
pika-ammuntaa sekä ampua myös
pienoispistoolilla. Ampujilta vaaditaan ampumavakuutus ja sääntöjen
tinkimätöntä noudattamista. Meillä

on tänä syksynä kolme vuoroa 27.10,
24.11. ja 15.12. Ampumisaika 14.30
– 17.00. Ammunnat vetää Mauri
Routio puh.040 7322751 tai mauri.
routio@sci.fi. Jos et ole antanut sähköpostiosoitetta, soita ennen radalle
lähtöä.
Urheilutalon 22-vuorot jatkuvat parillisen viikon perjantaisin
klo 18.00 – 19.30. Radalle mahtuu,
joten osallistukaapa harjoituksiin
ahkerasti. Seuraava vuoro on 18.10.
Ammunnat vetää Yrjö Alastalo, puh.
0400 306787.
Seppälän radalla jatketaan perinteisin kuvioin 26.10. ja 16.11. Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että
kiväärilajeja.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Hallituksen kokous: Seuraava hallituksen kokous Malmilla 14.11.2013
klo 17.30 ja sen jälkeen sääntömääräinen syyskokous.
Syyskokous: Sääntömääräinen
syyskokous AEL:n tiloissa, Kaarnatie
4:ssä, Malminkartanossa torstaina
14.11.2013 klo 18.00. Kokouksessa
mm. valitaan uusi hallitus ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2014.
Kahvitarjoilu.
Yhdistyksen 45-vuotisjuhlat: Kaikille jäsenille + avec kutsuna tiedoksi, että yhdistyksen 45-vuotisjuhlat
vietetään perjantaina 8.11.2013 alkaen kello 19.00 Suomenlinnan Upseerikerholla. Asuna tumma puku ja
suuret kunniamerkit. Illalliskortti 20
€/henkilö, jolla saa juhlamaljan ja illallisen, yhdistyksen tukiessa muilta
osin illalliskuluja. Ilmoittautumiset
31.10.2013 mennessä projektiupseeri
Seppo Seppälälle: seppo.seppala@
kolumbus.fi, gsm: 040 5175176.
Tule Luolaan ampumaan
Ampumavuoromme Luolassa
jatkuvat jokaisen parittoman viikon
perjantaina.
Seuraavat ampumavuorot ovat
25.10., 8.11. ja 22.11. klo 16-19. Ammunta-aikaa siis 3 tuntia. Hanki
reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09)
40562040 tai tilaa Reserviläisliiton
kotisivulta: http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus ja tule
mukaan. Aseet ja patruunat
yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle: 0400-430632,
jouko.kylmala@kolumbus.fi
Yhteyshenkilöt: Yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@gmail.com; Sihteeri Jaakko Nick,
050-3498111 paalu.pojat@elisanet.fi.;
Tiedotus Jorma Loimukoski 0403433400 jorma.loimukoski@finpro.
fi; Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla: www.rul.fi/Pohjois-Helsinki

Tikkurila
Syyskokous 31.10.2013 klo19.00 alkaen ja sen jälkeen reserviupseeriilta”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras
vanhassa talossa. Esitelmän pitää
Aki Mäkirinta aiheena: ” Maavoimien uusi taistelutapa ”. Syysko-

kouksessa käsitellään sääntöjen
11. pykälän mukaiset asiat eli mm.
vahvistetaan vuoden 2014 toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus
ja talousarvio sekä valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2014. Jäsenet
runsaslukuisesti paikalle. Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.
Reserviupseeri-ilta 28.11.2013 klo
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan
Hiekkaharjussa, Urheilutie 6:ssa Cporras vanhassa talossa. Esitelmän
pitää Per-Olof Åstedt aiheena: ”Kyber ”. Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net .
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan.
Rohkeasti mukaan!
5.11.2013 klo 17.30 alkaen on
pienoiskivääriammunta 20 ls makuu, järjestäjä LVRU. 19.11.2013 klo
19.30 on Toivo Kultti pienoiskivääri
kilpailu 10 ls makuu ja 10 ls pysty,
10.12.2013 klo 19.30 on prosenttiammunta tapahtuma. Jäsenet runsaslukuisesti ampumaan. Aseet ja panokset tarvittaessa kerholta. Lisätietoja
antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.
VETRES-toimikunta järjestää perinteisen isänmaallista, sotilasaiheista ja sota-ajan musiikkia sisältävän
tapahtuman nimellä ”Sinivalkoista
musiikkia” lauantaina 19.10. klo 15
Viertolan koululla Tikkurilassa, Liljatie 2. Musiikkia esittää TixiBand eli
Tikkurilan Soittokunta, laulusolistina Mika Perälä. Ohjelmassa on myös
yhteislaulua. Väliajalla ilmainen kahvitarjoilu. Tervetulleita ovat kaikki
kyseisen musiikin ystävät. Vapaa
pääsy.
Talvisodan alkamispäivänä lauantaina 30.11.2013 klo 9.00 on kukkatervehdys veteraanimuistomerkeillä
Tikkurilan veteraanipuistossa, Hertaksentie 1.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2013
klo 9.00 on lipunnosto kaupungintalon edessä ja välittömästi sen
jälkeen n. klo 9.20 kukkatervehdys
veteraanimuistomerkeillä Tikkurilan veteraanipuistossa. Klo 10.45
on seppeleenlaskutilaisuus Pyhän
Laurin kirkon sankariristillä ja klo
15.00 on Itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla Martinlaaksossa,
Martinlaaksonpolku 4. Juhlapuheen
pitää Vantaan kaupunginjohtaja Kari
Nenonen. TiRUKilla on tänä vuona
järjestelyissä vapaavuoro.

Töölö
Ammunnat ovat jatkuneet ja jatkuvat normaaliin tapaan Töölön Luolassa joka toinen tiistai klo 19.00.
Viikolla 42 ammutaan pienoispistooleilla ja viikolla 44 myös muilla aseilla Tarkempia tietoja antaa
tarvittaessa ampumaupseeri Jarkko
Pakkanen, 040-5249339.
Padasjoen ampumaviikonloppuna syyskuussa testattiin MP5- aseet
ja todettiin ne hyviksi. Uuden parabellumin hankintalupa on poliisin
käsittelyssä.
Törnijotoksessa 20.-22.9. olivat
kerhostamme järjestelyissä, lähinnä
rastimiehinä mukana Antero Jauhiainen, Kerkko Kinnunen ja Jarkko
Pakkanen. Jotos sujui periaatteessa
hyvin, mutta Antero on antanut pii-
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riin palautetta mahdollisesti tarvittavista muutoksista.
Antero Jauhiainen oli 14.9. ResUrsus -kilpailussa rastimiehenä.
Jyrki Ratia osallistui 18.9. Santahaminassa Kaartin Pataljoonan
järjestämään palkitsemis- ja cocktailtilaisuuteen.
Martti Tuomainen ja Sampo
Martiskainen osallistuivat 24.9.
Pioneerien raamatun, Suluttamisoppaan viime vuonna julkaistua
uusinta versiota koskevaan koulutustilaisuuteen Töölöntorinkadun
auditoriossa.
Hallitus kokoontui Piirin tiloissa
1.10. Risto Piekka esitti hallitukselle
virallisen kiitoksen järjestämänsä
Sammatin excursion yhteydessä saamastaan kerhon kilvestä.
26.10 Pioneeriosasto järjestää
vierailun Hämeenlinnan Museo
Militariaan (Tykistö-, Pioneeri- ja
Viestimuseo) ja olemme tervetulleita mukaan avec. Koordinaattorina
toimii taas Antero Jauhiainen, 0503683539, ja hän tiedottaa lähtöajan
myöhemmin. Menemme omilla
kuljetuksilla.
Perinteinen sotilaskeilailutapahtuma on 31.10 klo 13.00 Talissa ja
mukaan ovat lupautuneet taas joukkueet Kaartista, Huoltorykmentistä
ja Sotaveteraanipiiristä. TRUPSin
joukkue sovitaan erikseen.
Keskusteltiin mahdollisista ekscursioista ainakin Sotamuseoon
sekä mahdollisuudesta osallistua
lintu(metsästys)retkelle.
Kerhon jäsen Martti Tuomainen
kuljettaa taas vapaaehtoisena sotainvalideja 3 päivänä.
Seuraava veteraanikeräyspäivä
on 30.11. Tapaamme Töölöntorilla
klo 10.00 ja päätämme silloin torin
lisäksi mahdollisista muista keräyspaikoista.
Palkitsemme tulevaisuudessakin
vanhan perinteen mukaan Kaartin
Pataljoonasta kotiutuvan ansioituneen kokelaan RUL:n kalvosinnapein.
Kerhosta on ehdokkaita myös
piirin toimikuntiin ja pyrimmekin
sitä kautta ja muutenkin parantamaan tiedottamista ja avoimmuutta
kerhon ja Piirin sekä RUL.n kesken.
Kerhoon tänä vuonna liittyneille
jäsenille lähetetään tervetuliaiskirje ja lahjoitetaan syyskokouksessa
RUL:n uusi pinssi.
Saimme suruviestin Suomenpojilta Eestistä. Res.vänr. Hans Alviste,
synt.v.1925, poistui keskuudestamme
10.09.2013. Näin kerhossamme on
vielä jäseninä 10 Suomenpoikien
upseeria.
Kannustamme jäseniämme osallistumaan myös piirin järjestämiin
eri tapahtumiin kuten maanantaimarsseihin ja sählyyn.
Itsenäisyyspäivänä on jälleen
paljon tilaisuuksia ja kehotamme
jäseniämme ottamaan niihin osaa
mahdollisuuksiensa mukaan.
Seuraava hallituksen kokous on
13.11. klo 17.00 Döbelninkadun 4.
kerroksen neuvotteluhuoneessa ja
heti sen jälkeen klo 18.00 on sääntömääräinen syyskokous, jossa valitaan mm. uusi hallitus. Tervetuloa
sankoin joukoin!
Jos teillä on kerhomme toimintaan liittyviä kysymyksiä tai ideoita,
voitte ottaa yhteyttä puheenjohtajaan Jyrki Ratiaan, 040-5829127,
mratia@welho.com, varapuheenjohtajaan Sampo Martiskaiseen,
040-7098459, sampo.martiskainen@
tapiola.fi tai sihteeriin Kerkko Kinnuseen, 0400-705181, kerkko.kinnunen@gmail.com.
Kerkolle pyydetään ilmoittamaan
muuttuneet yhteystiedot.

Muistakaa myös kerhon netti- ja
facebooksivut.

Ilmailukerho

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ruutiaseammunnat alkavat Töölöntori 2 torstaina 10.10.2013 klo
19. ja ammuntavuoro on aina parittomina viikkoina. Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdassa
Puotilantie 1D keskiviikkoisin klo
17 - 19. Ulko-ovi on avoinna klo 17,
17.30. ja klo 18., joten yritä satuttaa
saapuminen edellä mainittuihin
kellon aikoihin.
Muu toiminta: Yhdistyksemme
osallistuu Sotiemme Veteraanit
2013 keräykseen järjestämällä
keräystapahtuman 30.11. Tapahtuman yhteyshenkilönä toimii Jyrki
Uutela p. 040 500 4906.
Piirin syyskokous pidetään
11.11.2013 Katajanokan Kasinolla.
Yösuunnistus järjestetään tiistaina 29.10. alkaen klo 19.30., katso
ilmoitus Helsingin Reservin Sanomat 7/2013.
Itä-Helsingin Reser viupseerit ry:n syyskokous järjestetään
tiistaina 26.11.2013 alkaen klo 18.
kokous pidetään Tukikohdassa
Puotilantie 1D , kokous alkaa esitelmällä, jonka pitää Jyrki Uutela.
Esitelmän aiheena on "Kaukonäköinen Mannerheim".
Itsenäisyyspäivänä 6.12. alkaen
klo 12. järjestetään seppeleenlaskutilaisuus Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla. Paikalla
on lippulinna, joka koostuu eri
reserviläis- ja veteraanijärjestöjen
lipuista. Itä-Helsingin Reserviläisyhdistykset ja veteraanijärjestöt
laskevat seppeleen sankarivainajien muistomerkille.
Lisäksi itsenäisyyspäivänä on
useita erilaisia tilaisuuksia mm.
Stoassa ja Herttoniemen kirkossa.
Yhdistyksemme on mukana
järjestämässä jouluaaton kunniavartioita Malmin sankarihaudoilla
ja Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla. Jos olet kiinnostunut
osallistumaan ota yhteyttä Lauri
Haimakainen p.050 370 6060, tai
Juha Iiskola p. 040 6712 120.
Yhteystietoja: pj. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpj. Timo
Martiskainen p. 040 594 1640, siht.
Juha Iiskola p. 040 6712 120.
Nettisivut: www.rul.fi/ihru

Huom. Muutos vuosiohjelmaan:
Joulusaunan sijasta järjestetään Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston yhteinen joululounas Hotel Arthurin
ravintolan kabinetissa osoitteessa
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki, keskiviikkona joulukuun 11 päivänä
klo 13:30-18:00. Lounaan jälkeen
matkailuaiheinen esitelmä: Omatoimimatkailua Tyynenmeren saarilla. Ilmoittautuminen maksamalla
joululounaan hinta 35 e viimeistään
22.11 Aarne Paukun tilille Danske
FI 47 8000 2125 0535 11. Maksettuasi lounaan kerro osallistumisestasi
vielä tekstiviestillä tai sähköpostilla
Paukulle, GSM 040 757 8353 tai atte.
paukku(at)elisanet.fi.
Hotel Arthur joulupöydän menu
35 e/henkilö: Vihreää salaattia kastikkeineen, Rosollia ja punajuurikermaa, Metsäsienisalaattia, Bataattipinaattiterriiniä, Kirjolohenmätiterriiniä, Rosepippuri graavilohta,
sinappikastiketta, Leppäsavustettua
lohta, Mustaherukkasilliä, Lasimestarinsilliä, Katajanmarjasilakkaa,
Villisikapateeta, pihlajanmarjahyytelöä, Kalkkunanrintaa, karpalohyytelöä, Suolakurkkuja, smetanaa ja
hunajaa, Keitettyjä perunoita, Joululeipää, voita, Joulukinkkua, sinappia,
luumuja ja herneitä, Lanttulaatikkoa, Porkkanalaatikkoa, Imellettyä
perunalaatikkoa, Kahvia/teetä ja
pipareita.

Ilmatorjuntakerho
Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään 19.11.2013 kello 18.00 alkaen Katajanokan Kasinolla.
Perinteinen joululounas tarjoillaan ravintola Perhossa 12.12.2013
klo 12.12.
Warvasammunnat 27.11. klo 17–
19 Töölössä. Ilmoittautumiset Timo
Niiraselle.
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 syksyn jatkoa!

Aselajikerhot
Jääkärikerho

AUTOkerho
Kerhon sääntömääräinen syyskokous 22.10.2013 klo: 18:00 Ravintola
Full House.
Tervetuloa.
Pikkujoulun vietto: 1.12.2013
klo:13:00, aloitamme Kaitsun luota.
Luento: Ferrari-museo/Italia. Ilmot:
Kaj GSM:0445282848
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä. Ilmoittautumiset Heikki
Heikkoselle viimeistään 20.12.2013
GSM: 0400 776 294. Lisätietoja
myöhemmin.

Jääkärikerhon syyskokous on maanantaina 4.11.2013 klo 18.30 piirin
tiloissa Döbelninkatu 2.
Tervetuloa mukaan.
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus kuulla ajankohtainen esitelmä,
josta on alla hieman lisätietoa.
Hallitus kokoontuu piirin tiloissa
puoli tuntia ennen eli klo 18.00.
Syyskokouksen jälkeen 4.11.2013
klo 19.00 on piirin auditoriossa
yhteinen esitelmätilaisuus Pioneeriosaston kanssa. Esitelmän aiheena on ”Kemialliset aseet ja niiden
havaitseminen ja tuhoaminen sekä
kieltosopimuksen valvonta (case
Syyria)” ja sen pitää Kemiallisen
aseen kieltosopimuksen Instituutin
johtaja professori, FT Paula Vanni-

nen.
Jääkärikerhon syyskausi jatkuu
kerhoillan merkeissä Santahaminan
kiltasaunalla tiistaina 5.11.2013 klo
17 alkaen. Tarjolla on makoisat löylyt ja hyviä keskusteluja. Merkitse
samalla kalenteriisi tiistain 3.12.2013
kerhoilta kiltasaunalla klo 17 alkaen.
Pyrimme aterioimaan silloin hieman
juhlavammissa merkeissä.
Jääkärikerhon yhteystiedot: Puh.
joht. Jorma Nisula, puh. 0400 453
709 (jorma.nisula(et)kolumbus.fi),
sihteeri Yrjö Saulamo, puh. 050 344
5635
Lisää tietoa löytyy Jääkärikerhohakusanalla internetistä.

KRH-Kerho
Krh –kerhon syyskokous pidetään
maanantaina 11.11.2013 Helsingissä,
ravintola Salve:ssa (Hietalahdenranta 11), klo 18:30 alkaen. Ilmoittautumiset kokoukseen 6.11.2013
mennessä osoitteeseen lentilasami@
netscape.net

Pioneeriosasto
Kokouskutsu:
Pioneeriosaston syyskokous pidetään maanantaina 4.11. klo 18.00
maanpuolustusjärjestöjen talolla
osoitteessa Döbelninkatu 2. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat, mm. vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan vuoden 2014 hallitus. Kokouksen jälkeen klo 19.00 siirrymme auditorioon kuuntelemaan esitelmän
kemiallisista aseista ja mm. Syyrian
tilanteesta niiden suhteen. Esitelmän pitää Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin (VERIFIN)
johtaja, professori, filosofian tohtori
Paula Vanninen. Tervetuloa! Jos tulet suoraan kuuntelemaan esitelmää,
sisäänkäynti on Töölöntorinkatu 2,
ravintola Sognon vierestä.
Hallitus kokoontuu jo klo 17.00.
Ammunnat Töölön Luolassa keskiviikkoisin klo 19 - 21:30 viikoilla
44, 48 ja 52 ja lauantaisin klo 9:30
- 12:00 viikoilla 42, 46 ja 50. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal
ja 10 kpl/kerta/9mm, kullekin
enintään viideltä kerralta vuodessa.
Paikalla on myös aseita ja kouluttaja.
Ota omat kuulonsuojaimet mukaan,
jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen
iltaan mennessä ampumaupseereille
matti.mahonen@pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@porvoo.fi.
Pioneeriosaston perinteinen pikkujoulusauna järjestetään tiistaina
3.12. klo 18.00. Paikka on vielä avoin.
Pioneeriosasto kannustaa jäseniään osallistumaan Piirin maanantaimarsseille. Kannustimena osasto
tarjoaa 21.10. maanantaimarssille
osallistuville jäsenilleen pullakahvit marssin jälkeen. Lähtöpaikkana
toimii Pirkkolan urheilupuiston
alaparkkipaikka ja lähtökynnys ylitetään klo 17:30. Ilmoittaudu 20.10.
mennessä urheilu-upseerille (toni.
teittinen@iki.fi) niin tiedämme paljonko evästä tarvitaan.
Teemme syysretken Museo
Militariaan (Tykistö-, Pioneeri- ja
Viestimuseo) Hämeenlinnaan yhdessä Pioneeriupseeriyhdistyksen ja
Pääkaupunkiseudun Pioneerikillan
kanssa lauantaina 26.10. Lähtö on

aamulla ja paluu n. klo 17, 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. Menomatkalla on mahdollisuus
käydä Hämeenlinnan SA-kaupassa.
Sitovat ilmoittautumiset jukka.
rusila@gmail.com 23.10. mennessä.
Ilmoita samalla, voitko tarjota autokyydin.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@gmail.com; sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen,
040 559 7026, antti.j.korhonen@
gmail.com; ampumaupseeri evl evp
Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.
mahonen@pp.inet.fi; urheilu-upseeri ylil Toni Teittinen, 050 321 6237,
toni.teittinen@iki.fi
http://www.rul.fi/pioneeriosasto2/

RESERVIMERIUPSEERIT
Kerhomme joukkue osallistui Merivoimien tukemaan Reserviläisurheiluliiton Merimestaruuskilpailuihin,
jotka pidettiin 27-28.9.2013 Merisotakoululla. Taitoja miteltiin päivä-,
maasto-, viesti- ja ammuntakilpailun
muodossa ja tuloksena kokonaiskilpailun ensimmäinen sija joukkeella:
Sami Linnermo (päällikkö), Aleksi
Alho (navigaattori), Ada Westerinen
(viestimies) ja Eero Ilvessalo (ruorimies). Onnittelut!
Helsingin Reservimeriupseerit
ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään 20.11.2013 kello 18:00 Apteekkien Eläkekassan tiloissa, Kalevankatu 13, Helsinki. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa kaikki
kerhomme jäsenet.
HRMU:n ohjatut pistooliammunnat jatkuvat parittomien viikkojen
lauantaisin kello 12.00-14.30.
Ammunnat pidetään HRUP:n
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.

RT-kerho
JOhtorengas
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 13.11.2013
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään keskiviikkona
13.11.2013 klo 18:15 HRUP:n tiloissa
osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen ja Yhdistyslain
määräämät asiat.
Joulupuuro Suomenlinnan upseerikerholla
Perinteinen joulupuurotilaisuus
pidetään Suomenlinnan upseerikerholla viikolla 50. Tarkka ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin, mutta
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jo nyt kannattaa laittaa merkintää
kalenteriin. Avecit ovat myös tervetulleita!
Ampumavuorot Töölön ampumaradalla loppuvuonna 2013
RT-Kerho Johtorengas ry:n ratavuorot Töölön ampumaradalla
loppuvuonna 2013 ovat viikoilla
42, 46 ja 50. Aika ratavuorolle on
aina keskiviikko klo 19:00–21:30. Ilmoittautumiset viimeistään kunkin
viikon maanantaina Toni Aallolle,
toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva" –vakuutus on maksettu.
Maksulomakkeen voi tilata kotiin
osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.fi/ampumaturva. Olet myös
tervetullut, mikäli esim. haluat vain
kokeilla uutta harrastusta, mutta
olet vielä epävarma jatkon suhteen.
Kysy siis rohkeasti lisätietoja asiasta!
Jäsenten yhteystietojen päivittäminen
Varmistathan että yhteystietosi
ovat ajan tasalla ja ilmoitathan esim.
muuttuneen sähköpostiosoitteesi
RUL:n toimistoon (toimisto@rul.
fi) sekä yhdistykselle (johtorengas@
gmail.com).

ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.mpk.fi.
Koulutus: Seuraava MPK:n viestialan kurssi on 1.-3.11. Yhtymän
viestijärjestelmä. Muut kurssit ja
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 JOJÄ-koulutusjoukkueen johtajaan Jyri Putkoseen
tai ko. kurssin johtajaan; voit myös
täyttää MPK sitoutumislomakkeen:
www.mpk.fi -> Piirit -> Helsinki
-> KOTU-yksikkö -> Hae KOTUyksikköön.
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!

Viestiosasto
Syyskokous: Viestiosaston syyskokous pidetään 21.11 klo 18:30-19:30,
Otakaari 5, Otaniemi. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat ml.
toimintasuunnitelma vuodelle 2014
ja valitaan hallitus vuodelle 2014.
Tervetuloa vaikuttamaan! Ko-kouksen jälkeen esitelmä Kyberturvallisuudesta! Ennen syyskokoustamme
pitää erikoistutkija Timo Kiravuo
Aalto-yliopiston Sähkötekniikan
korkeakoulusta esitelmän aiheesta
Kyberturvallisuus. Aika ja paikka:
28.11 klo 17:30-18:30, Otakaari 5,
Otaniemi. Tule kuuntelemaan ajankohtaista aihetta ja mielenkiintoista
esitelmää!
Joulupöytä Katajanokan Kasinolla tiistaina 26.11. Karimo-Salissa
alkaen klo 17:30. Lisätietoa kotisivuillamme ja kutsu sähköpostitse
– olethan päivittänyt yhteystietosi.
Ampumatoiminta: Uusien jäsenten tutustumisammunnat 5.11.
klo 19 alkaen. Käytössä ovat kerhon
laina-aseet. Vuoden 2013 aikana
liittyneille kerho tarjoaa lisäksi
myös patruunat eli ammunta on
täysin ilmainen! Aiempi kokemus
pistooliammunnoista ei ole tarpeen,
sillä ampumaupseerimme ohjaavat
ja opastavat ammunnoissa. Ammunnat järjestetään Viestiosaston
ampumavuorolla piirien radalla.
Ilmoittautumiset 3.11. mennessä ja
lisätiedot: ampumaupseeri Mikko
Leskinen 0504055873, ampumaupseeri2@viestiosasto.net. Ota tarjous
vastaan ja ilmoittaudu saman tien!
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

SENIORIUPSEERIT
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Senioriupseerien Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 21.11.2013 klo 12.00 alkaen
Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa
käsitellään kerhon 1.12.2008 vahvistetuissa säännöissä syyskokoukselle
määrätyt asiat; mm valitaan kerhon
puheenjohtaja, hallituksen kuusi
muuta jäsentä sekä toiminnantarkastajat ja käsitellään jäsenten vähintään kymmenen päivää ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti
esittämät asiat ja hallituksen niistä
antamat lausunnot.
Ennen varsinaisen kokouksen
alkua kuullaan kmdri Jaakko Savisaaren esitelmä aiheesta " Arktinen
muutos - jää sulaa, mitä sitten".
Omakustanteisen kerhopalan hinta on n 20 euroa, osallistumisesta
ruokailuun pyydetään ilmoittamaan
18.11 mennessä: arne.lindholm@
kolumbus.fi tai puhelimitse 050 500
4138. Tervetuloa monilukuisesti!
Senioriupseerien Kerhon perinteistä avec-pikkujoulujuhlaa
vietetään maanantaina 2.12.2013 klo
12.00 alkaen Katajanokan Kasinolla.
Alkuglögin jälkeen pääsemme
nauttimaan Kasinon pöydänantimista; toki voimme harrastaa yhteislaulua sitä ennen ja siinä ohessa.
Kuulemme esitelmän aiheesta " Pikkulotat ja Sotilaspojat", Kaaderilaulajien kvartetti viihdyttää ja tietysti
katsomme, ketä arpaonnetar suosii
tänä vuonna.
Alkuglögin mutta ei ruokajuomia sisältävän joululounaan hinta
on hieman yli 50 euroa/henkilö.
Lounaalle osallistuvia pyydetään
ilmoittautumaan 29.11 mennessä:
arne.lindholm@kolumbus.fi tai puhelimitse 050 500 4138. Tervetuloa!
Viimeinen tilaisuus ilmoittautua
Lähitapiola vierailuun 23.10.2013 klo
17.00 on 20.10.2013 sähköpostiosoitteella arne.lindholm@kolumbus.fi
tai puh. 050 500 4138.
Lisätiedot vierailusta Helsingin
Reservin Sanomat no.7/13.9.2013
kerhopalsta.
Senioriupseerien kerhon yhte-

ystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja, arne.lindholm@kolumbus.
fi 050 500 4138; Pentti Uosukainen,
sihteeri, pentti.uosukainen@kolum-

bus.fi, 040 840 6296; Heikki Kaakinen, jäsenasiat, heikki.kaakinen@
kolumbus.fi, 050 589 5375.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

Jouluaatto 24.12
Kunniavartio Pyhän Laurin kirkon sankariristillä. VaRes-vuorot
16.30 – 17.00 ja 17.00 – 17.30. Toimijoiden määrä 4 henkilöä / vuoro.
Lumipukuvarustus jaetaan paikan
päällä. Saapuminen omaan vuoroon
hyvissä ajoin aaton liikenneruuhkasta johtuen. Uudet toimijat tervetulleet. Kunniavartioon halukkaat
ilmoittautuminen anne-ly.matinheikki@vantaanreservilaiset.fi

hforsnejdens svenska

helsingin
Reserviläiset
Yhdistyksemme vastuulla oli yksi
Törni-jotoksen rasti, joka neljän toimitsijan voimin oli auki Keimolan
kaiun majalla lauantaina 21.9. klo
7–18. Lihaskunnostaan kävi antamassa näytteen noin 30 partioita.
Syyskokous 7.11.
Yhdistyksen syyskokous on torstaina 7.11. klo 17 alkaen Katajanokan
Kasinon Jääkäri-kabinetissa. Kokouksessa valitaan ensi vuodeksi puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet
erovuoroisten tilalle sekä päätetään
talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2014. Ylimääräisenä asiana
käsitellään yhdistyksen omistamien
Taistelijan talon osakkeiden myynti
tai lahjoitus. Tervetuloa!
Esitelmätilaisuus 7.11.
Kokouksen jälkeen klo 18 alkaa
Katajanokan Kasinon Karimo-salissa
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 viimeiset ratavuorot
ovat maanantaisin klo 19:00–21:30
viikoilla 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. Reserviläisen ampumaturva), mukaan myös voimassa
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti.
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@iss.
fi ratavuoropäivänä klo 12:00 mennessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu
määrä ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja antaa asevastaava
Tomi Sarilahti puh. 040 594 9673.

Vantaan
reserviläiset
Syksyn ja joulunajan tapahtumien
alustavat tiedot jotka tarkentuvat
myöhemmin. Seuraa nettisivujamme ja Reservin Sanomien yhdistyspalstaa.

Syyskokous 5.11.2013
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous 5.11.2013 klo 18.00 alkaen, osoite Töölöntorinkatu 2, Helsinki. Lisätietoa: Sampsa Olkinuora,
sampsa.olkinuora@vantaanreservilaiset.fi
Volks Trau-päivä 17.11
Työn alla, varmistuu myöhemmin jos voimme osallistua omaehtoisesti saksalaisten Kaatuneiden
muistopäivän tapahtumaan Saksalaisessa kirkossa Helsingissä. Lisätietoja: Kari Vainio kari.vainio@
vantaanreservilaiset.fi
Yhdistyksen joulutapahtuma kerhohuoneistossa Sarkatie 2, Vantaa
Aika tarkentuu, todennnäköisesti lauantai-iltapäivän tapahtuma. Jäsenet ja vieraat kutsutaan
nauttimaan kahvit ja joulutortut.
Ennakkoilmoittautuminen pakollinen tarjoilujärjestelyiden vuoksi. Ei
pukukoodia.
Lisätietoja: Kari Vainio kari.vainio@vantaanreservilaiset.fi
Itsenäisyyspäivä 06.12.
Lipunnosto Veteraanipaadella
Tikkurilan asemalla klo 09.00 (saapuminen klo 08.45). Omaehtoinen
osallistuminen, ei ennakkoilmoittautumisia. Varustus: reserviläiset M91/
M05 arvomerkkeineen muodossa,
siviilipukuiset yleisönä. Lisätietoja:
Kari Vainio kari.vainio@vantaanreservilaiset.fi
Seppeleenlasku Pyhän Laurin
kirkolla alk noin klo 11.00, tilaisuus
jatkuu Ruskeasannan sankariristeillä. VaRes asettaa Suomen lipun kantajan (au), yhden kulma-airueen, ja
yhdistyslipun kantajan lippulinnaan.
Varustus: Reserviläiset M91/M05 arvomerkkeineen, kulma-airut tumma
siviilipuku ja valkoinen kaulaliina.
Uudet toimijat tervetulleet (opastus
paikan päällä). Ilmoittautumiset em.
kolmeen tehtävään ja lisätietoja:
Kari Vainio, kari.vainio@vantaanreservilaiset.fi
Maanpuolustusjuhla. Aika ja
paikka tarkentuvat myöhemmin.
VaRes asettaa pysäköintialueen
liikenteenohjauksen. Toimijoita
tarvitaan väh. 4 henkilöä. Varustus:
M91/M05 ja lämmintä alle. Uudet
toimijat tervetulleet (opastus paikan
päällä). Lisätietoja ilmoittautumiset
Sampsa Olkinuora, sampsa.olkinuora@vantaanreservilaiset.fi
Joulutulet joulukuussa.
Työn alla, aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.
Aatonaatto 23.12
Kynttilät sytytetään saksalaisella
sotilashautausmaalla Honkanummella klo 18.00 (saapuminen klo
17.45 mennessä) Siltaniitynkuja,
Vantaan vankilan välittömässä läheisyydessä. Omaehtoinen osallistuminen, ei ennakkoilmoittautumisia.
Varustus: Reserviläiset M91/M05
arvomerkkeineen, tai siviilipuku.
Lisätietoja: Kari Vainio, kari.vainio@
vantaanreservilaiset.fi

reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter under
hösten varje parlös veckas torsdag
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är
24.10, 7.11, 21.11, 5.12 och 19.12.
Triangelkampen 2013 består av
följande tävlingar; 26.10 Avslutningsfest, Dragsvik, kl. 19.00
www.reservilaisliitto.fi/hsru,
Ordförande Markus Liesalho, tel.
0400 421 002, e-mail svenska@helresp.fi

ILMAILUOSASTO
Huom. Muutos vuosiohjelmaan:
Joulusaunan sijasta järjestetään Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston yhteinen joululounas Hotel Arthurin
ravintolan kabinetissa osoitteessa
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki, keskiviikkona joulukuun 11 päivänä
klo 13:30-18:00. Lounaan jälkeen
matkailuaiheinen esitelmä: Omatoimimatkailua Tyynenmeren saarilla. Ilmoittautuminen maksamalla
joululounaan hinta 35 e viimeistään
22.11 Aarne Paukun tilille Danske
FI 47 8000 2125 0535 11. Maksettuasi lounaan kerro osallistumisestasi
vielä tekstiviestillä tai sähköpostilla
Paukulle, GSM 040 757 8353 tai atte.
paukku(at)elisanet.fi.
Hotel Arthur joulupöydän menu
35 e/henkilö: Vihreää salaattia kastikkeineen, Rosollia ja punajuurikermaa, Metsäsienisalaattia, Bataattipinaattiterriiniä, Kirjolohenmätiterriiniä, Rosepippuri graavilohta,
sinappikastiketta, Leppäsavustettua
lohta, Mustaherukkasilliä, Lasimestarinsilliä, Katajanmarjasilakkaa,
Villisikapateeta, pihlajanmarjahyytelöä, Kalkkunanrintaa, karpalohyytelöä, Suolakurkkuja, smetanaa ja
hunajaa, Keitettyjä perunoita, Joululeipää, voita, Joulukinkkua, sinappia,
luumuja ja herneitä, Lanttulaatikkoa, Porkkanalaatikkoa, Imellettyä
perunalaatikkoa, Kahvia/teetä ja
pipareita.

MERIRESERVILÄISET
Merireserviläiset ovat osallistuneet
syksyllä ahkerasti niin ammuntakilpailuihin kuin myös merikilpailuihin. Nettisivuilta löytyy lisää ajan
tasalla olevia tuloksia.
Rynnäkkökiväärimestaruuskilpailut
Upinniemessä
Sinisen Reservin rynnäkkökiväärimestaruuskilpailut pidettiin
Upinniemessä 28.9.2013. Voittajaksi
ampui Jukka Soini. Hopea ja pronssi
menivät myös merireserviläisille,
Janne Karuvaaralle ja Tatu Korho-
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selle. Onnittelut kilpailijoille.
Merikilpailut Suomenlinnassa
Merimestaruuskilpailut pidettiin
27.-28.9.2013 MeriSK:lla Suomenlinnassa. Merireserviläisten kilpailujoukkueessa olivat Martti Helamaa, Ville Mäenpää, Pauli Nerg
ja Johnny Morri. Joukkue voitti
maasto-osion kultaa ja kokonaiskilpailussa pronssia. Merireserviläisiä
toimi myös kilpailun toimitsijoina.
Onnittelut joukkueelle ja kiitokset
toimitsijoille.
Pikkujoulut
Purjehduskauden päättäjäis- ja
pikkujoulusauna pidetään tänä syksynä Vuosaaren saunapirtillä lauantaina 16.11.2013. Ajo-ohjeet löytyvät
nettisivuilta. Tervetuloa saunomaan
pikkujoulujen merkeissä.
Ilma-ase- ja sisäampumaratavuorot jatkuvat normaalisti syyskauden ajan. Huomaathan, että
viimeinen vuoden 2013 ammuntavuoro Luolassa torstaina 12.12.2013
ja ilma-aseradalla on torstaina
19.12.2013.
Lokakuu: To 24.10 Ilma-aserata
klo 18.00-19.30, To 31.10 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20
Marraskuu: To 7.11 Ilma-aserata
klo 18.00-19.30, To 14.11 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, La 16.11
Purjehduskauden päättäjäis- ja
pikkujoulusauna Vuosaaren Saunapirtillä. Tule rohkeasti paikalle
tutustumaan merireserviläisiin ja
toimintaan. Lisätietoja tilaisuudesta
voi kysyä hallituksen jäseniltä. To
21.11 Ilma-aserata klo 18.00-19.30,
To 28.11 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20
Joulukuu: To 5.12 Ilma-aserata
klo 18.00-19.30, To 12.12 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, To 19.12
Ilma-aserata klo 18.00-19.30.
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa
mm. mahdollisuuden merelliseen
toimintaan koulutusalus Ahven3:lla
ja ammuntaharrastusmahdollisuuksia. Täytä jäsenhakemuslomake
yhdistyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt
Suomen kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät
viimeisimmän tiedon yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista jäsentapahtumista.
VÄ

ÄPE

LIKIL
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Vääpelikilta
Tule via vierailuja : Marra s kuu: 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.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö.
Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo
luennoi maanantaina 4.11.2013 klo
18.00-19.00 aiheesta "Marsalkka
Mannerheimin virhearviot- vaiettu totuus" osoitteessa Pääesikunta,
keskuspaviljongin elokuvasali, Fabianinkatu 2. Tilaisuuden järjestävät
Kokonaismaanpuolustus ry Ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri.
Tilaisuuteen kutsutaan myös
Helsingin Seudun Reserviläispiirin,
Helsingin Reserviupseeripiirin ja
Etelä-Suomen Kiltapiirin jäseniä.
Ilmoittautumiset 24.10. mennessä
osoitteeseen kari.talikka@helresp.fi.
Nimen lisäksi tarvitaan syntymäaika. Portilla tarvitaan henkilökortti,
ajokorttikin kelpaa. Osallistujien
toivotaan saapuvan hyvissä ajoin
paikalle. Lisätietoja Tapani Sarvanti
050-5535534.
8.12. Kokonaismaanpuolustus ry
järjestää jäsenilleen MP5 -ampumatilaisuuden, jäsenille toimitetaan
erillinen kutsu.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja 1.varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Automiesten perinteinen ampumakilpailu 10.9. ammuttiin siten, että
ampujat ampuivat samoilla aseilla,
jotka annettiin ampujalle "evakuontiaseena". 5 koelaukausta ja tämän
jälkeen pikasäätöjen jälkeen heti 10
laukauksen sarja vapaasta asennosta.
Kolmen kärki: 1. Raimo Tarkiainen
76 pistettä, 2. Marcus Björndahl 61
pistettä ja 3. Ilkka Perasto 53 pistettä.
Jäsenretki Nordean Pankkimuseoon keräsi mukavasti väkeä.
Mukana oli 14 kiltasisarta ja -veljeä.
Museon mielenkiintoista historiaa esitteli pankin puolesta erittäin
mielenkiintoisella ja innostavalla
tavalla Kukka-Maaria Nummi. Noin
tunniksi aiottu tutustuminen venähti reippaasti ylitse ja osa päättikin
tutustua museoon myöhemmin tarkemminkin.
Muistathan vierailla killan nettisivuilla: www.ajhk.fi. Sisältöä tulee
loppuvuodesta lisää ja sivujen kehitystyö jatkuu.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Esitelmätilaisuus maanantaina 4.11.
klo 19.00-20.00 maanpuolustusjärjestöjen auditorio, Töölöntorinkatu
2. Aiheena kemialliset aseet, niiden

havaitseminen ja tuhoaminen sekä
kieltosopimuksen valvonta. Case
Syyria. Esitelmöitsijä: Professori, FT
Paula Vanninen, Kemiallisen aseen
kieltosopimuksen instituutin (VERIFIN) johtaja. Järjestäjä: HRU:n Pioneeriosasto ry.
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

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
Kokouskutsu: Killan sääntömääräinen syyskokous 2013 järjestetään
maanantaina 28.10.2013 Suojeluskuntatalon auditoriossa perinteisen
kaavan mukaisesti. Klo 16.15 laskemme kukkalaitteen sk-piirin muistokivelle, klo 16.30 alkaa killan kokous,
jonka jälkeen kahvitarjoilu n. klo
17. Kokousesitelmä alkaa klo 17.30.
FM Anton Eskolan esitelmä "Hallintopäätöksiä ja perinnetaisteluita
- joukko-osastojen vuosi- ja perinnepäivien taustat"
Möteskallelse: Det stadgeenliga
höstmötet arrangeras måndagen
den 28 oktober 2013 i det forna
skyddskårshusets auditorium. Uppvaktning vid minnesstenen kl. 16.15,
mötesförhandlingarna börjar kl.
16.30 varefter kaffeservering ca 17.
Kl. 17.30 håller FM Anton Eskola
föredrag om "Hallintopäätöksiä ja
perinnetaisteluita - joukko-osastojen
vuosi- ja perinnepäivien taustat"
Lisätietoja /Tilläggsinformation:
Erkki Andersson (erkki.andersson@
welho.com; 050 570 4451); Markus
Anaja (markus.anaja@kolumbus.fi;
0400 694 004).

Helsingin
Rauhanturvaajat
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 5.11. Zetorissa klo 19.00 Helsingin Rauhanturvaajien syyskokous.
Muut tapahtumat:
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
juhlaillallinen 55 e/hlö HelRT:n tilille
FI50 21421800033733. Viestiosaan
osallistujien nimet sekä ruoka-aineallergiat. Pitkämatkalaisille tarjolla
omakustanteinen hotellimajoitus
Crowne Plazassa puh 09-2521 1001/
Marjaana Salomaa (www.crowneplaza-helsinki.fi) Lisätietoja: Tapani
Forsström puh 040 5870 352, tforsstrom@hotmail.com tai Kari Kaipo-

nen 040 584 8524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi. Ilmoittautumiset ehdottomasti 18.10. mennessä!
Pikkujoulut pidetään Zetorissa
ti 3.12. messi-illan jatkeena. Jouluillallisen menu: terästetty glögi,
alkuruoka, lämmin pääruoka ja jälkiruoka maksaa 32 e/hlö. Ilmoittautumiset 25.11. mennessä maksamalla
illallismaksu yhdistyksen tilille:
FI5021421800033733. Ilmoita mahdolliset ruoka-allergiat.
Järjestyksenvalvontaa: Järkkäreitä ja liikenteenohjaajia tarvitaan.
Ilmoittautumiset Juha Saloselle puh
040 722 9804 tai juhasalonen1959@
luukku.com.
Facebook: Yhdistys omalla nimellään myös Facebookissa. Tule
mukaan!
Nettisivut: Käy katsomassa:
www.helrt.org
E-jäsenkirje: Yhdistys lähettää
nykyisin tiedotteita sähköpostitse.
Jos et ole vielä jakelussa, ilmoita
osoitteesi: kari.kaiponen@pp.inet.fi

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri sekä Sissi-Sanomien nettiversiot.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Vuosikokoukset
Kokouskutsu: Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n vuosikokoukset pidetään keskiviikkona 20.11.2013 klo 18.00 alkaen Töölöntorinkatu 2, Auditorio. Esillä parlamentin valinta ja ensivuoden toiminta. Tule
vaikuttamaan.
Maastotoiminta
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 Pe 18.10. Ma 28.10. Pe 1.11.
Ma 11.11. Pe 15.11. Ma 25.11. Pe 29.11. Ma 9.12. Pe 13.12. Pe 27.12. Sunnuntaisin
ei siis enää järjestetä vakiovuoroja.
Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Syksyn ampumaharjoitukset Santahaminassa ks. toisaalta tässä lehdessä
tai http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/
Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä
lehdessä. 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. Merkit myydään parina (oliivimusta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. Saatavana myös Stadin
Sissien uusi t-paita 30,00 euroa. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@
kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen@elisanet.fi: Sissiosasto pj: Kimmo Lohman 0400 555377 kimmo.lohman@kolumbus.fi: Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736, tommi.saikkonen@gmail.com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Syyskokoukset
Espoon Reserviläiset ry:n ja Tapiolan Reserviupseerit ry:n sääntömääräiset syyskokoukset ovat 12.11. klo 18.00 osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki.
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Muu ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30. Töölön pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari
Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252. Parillisina
viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Tämä on helppo tapa
ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä. Kaliiperit:
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi. puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta -->
MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari
Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja
muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/
tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena
mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava
omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme: Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res
marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj: ltn res
panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: puheenjohtaja alik res Henri Jacobsson (henri.
jacobsson@esres.fi, 040 545 1899), varapj kers res Jyrki Helin (jyrki.helin@
esres.fi, 0400 212 252).

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
HRUP:n nuortenpäivä
Aika: keskiviikko 30.10. klo 16-19. Paikka: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Nuorten reserviupseerien toimikunta toivottaa kaikki nuoret reserviupseerit tervetulleiksi keskiviikkona 30.10. klo 17:00 alkaen tilaisuuteen, jonka tarkoituksena on tutustuttaa nuoret jäsenet reserviupseeritoimintaan ja toisiinsa.
Tilaisuus pidetään Töölön Maanpuolustustalolla osoitteessa Döbelninkatu 2,
00260 Helsinki.
Tilaisuudessa esitellään reserviupseeritoimintaa pääkaupunkiseudulla erityisesti nuorten jäsenten näkökulmasta sekä keskustellaan sen kehittämisestä.
Lisäksi piirin jäsenillä on mahdollisuus pistooliammuntaan (9 mm) samassa
talossa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset suoraan HRUP:lle 20.10. mennessä sähköpostilla: jarjesto@hrup.fi
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan pistoolimestaruuskilpailu
Aika: Keskiviikko 13.11.2013 klo.16-18.30, Paikka: Piirien ampumarata Töölössä.
Ilmoittautuminen: jyrppy@hotmail.com su 10.11 mennessä ja maksamalla
kilpailumaksu 10 € KT-kerhon tilille: Nordea 127130-83323
KT-kerhon ja Uudenmaan tykistökillan jäsenten yhteinen pistoolimestaruuskilpailu järjestetään piirien ampumaradalla "Luolassa". Et tarvitse omaa
asetta vaan kilpailu tapahtuu järjestäjien tarjoamalla kalustolla (Glock 17 9mm). Kuulosuojaimien ja suojalasien laina, sekä tarvittavat luodit kuuluvat
kilpailumaksuun. Riittää kun ilmoittaudut 10.11 mennessä, maksat maksun ja
tulet radalle Klo.16-18.30 välisenä aikana. Lisätiedot: Jyri Vilamo, jyrppy@hotmail.com tai 040-1468424.
Tykkimiesseminaari ja Museo Militarian tutustuminen
Aika: la 16.11. klo 12-17, Paikka: Museo Militaria, Hämeenlinna (entinen Tykistömuseo)
Ilmoittautuminen: 6.11. mennessä emaililla kari.halonen@kolumbus.fi tai
tekstiviestillä 040 575 9966.
Tykistön aselajikoulutusta ja tiedottamista monipuolisesti käsittelevä seminaari. Kaikki tykkimiehet tervetulleita. Seminaarin jälkeen mahdollisuus tutustua uusittuun aselajien yhteiseen museoon.
Huom! Yhteiskuljetus Helsingistä Museo Militariaan klo 9.00 (aika johtuu
Tykkimiehet ry:n kokouksesta) ja paluukuljetus 15.15. Lisäksi mahdollisuus
lounasruokailuun klo 11.00. Molemmat edellyttävät ilmoittautumista. Lounas
järjestetään, jos ruokailijoita on vähintään 25.Lisätietoja: Pekka Vasara, pekka.
vasara@luukku.com
Retki seuraamaan kovapanosammuntoja Pahkajärvelle
Aika: Keskiviikko 27.11.2013 Klo 10:00 -> Paikka: Karjalan Prikaati, Vekaranjärvi
KT-kerho ja Uudenmaan Tykistökilta järjestävät retken kiinnostuneille
seuraamaan Karjalan Tykistörykmentin kovapanosammuntoja ke 27.11. Kokoontuminen on Vekaranjärven varuskunnan pääportilla klo.10.00 mennessä.
Pakolliset ilmoittautumiset jyrppy@hotmail.com 18.11 mennessä.
Jos sinulla ei ole omaa ajoneuvoa niin järjestämme kimppakyydit. Infoa ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetteko kyytiä tai voitko itse tarjota sitä muillekin. Kerro myös mistä päin olet lähdössä niin voimme järjestellä noutopisteitä sopiviin paikkoihin. Autokunnat sopivat erikseen tarkat kokoontumispaikat
kunhan osallistujamäärä on tiedossa. Helsingistä on lähtö klo.07.30 mennessä,
jotta perillä olemme ajoissa. Paluu retkeltä on samana päivänä myöhään iltapäivällä/alkuillasta.
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan Vuosikokous
Aika: 19.11.2013 klo 17:00 alkaen, Paikka: Döbelninkadun Auditorio
Yhdistysten vuosikokoukset joihin yhdistysten jäsenillä vapaa pääsy. Ennen
kokousten alkua palkitsemiset. Käydään läpi vuoden 2013 toimintakertomus,
toimintasuunnitelma vuodelle 2014, taloudellinen tilanne sekä valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2014.

Berner Oy
PL 15
00131 Helsinki
09 134 511

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll
Hämeentie 97-99 A
00550 Helsinki
09 765735

Uudenmaan Leipä Oy
Klaukkalantie 69
01800 Klaukkala
09 2766710

Kiikkaistenkuja 1
01800 KLAUKKALA
09 879 9003

Loka-Veto
Oy
Koivurinne 13
01660 Vantaa

Audit Team Finland
PL 28
00751 Helsinki
0400 439 070

Hollming Oy
PL 14
26101 Rauma
0204 865 000

Katajanokan
Huolto
Oy
Merikasarminkatu 4
01600 Helsinki
09 6962480

www.intrum.fi

Onnittelemme
Lokakuu
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)

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

Marraskuu
15.11.
8.11.
9.11.
12.11.
12.11.
14.11.
17.11.
22.11.
23.11.
23.11.
25.11.
25.11.
25.11.
28.11.
29.11.
29.11.
29.11.
30.11.

Toimitusjohtaja, yliluutnantti Jouni Lehtimäki
Rakennusinsinööri, yliluutnantti Martti Kurki (perhepiirissä)
Diplomingenjör, premiärlöjtnant Lars-Erik Stråhlman
Agrologi, yliluutnantti Antti J.Jussila (matkoilla)
Ekonomi, kapteeni Inko Jansson (ei vastaanottoa)
Rakennusmestari, kapteeni Matti Liedenpohja
Eläkeläinen, alikersantti Kari Tiitinen (perhepiirissä)
Eläkeläinen, kapteeni Caesar von Walzel (perhepiirissä)
Yliluutnantti Risto Lundén (perhepiirissä)
Merkonomi, kapteeni Kai Runela (lähipiirissä)
Insinööri, luutnantti Esko Sillankorva (lähipiirissä)
Arkistonhoitaja, yliluutnantti Heikki Jauhiainen (matkoilla)
Diplomi-insinööri, ylikersantti Pekka Värmälä (matkoilla)
Kauppatieteen maisteri, luutnantti Markku Talvio (matkoilla)
Eläkeläinen, kersantti Arto Norovirta (perhepiirissä)
Liikennelentäjä, yliluutnantti Hannes Lankinen (matkoilla)
Metsänhoitaja, kapteeni Ilpo Ervasti
Varatuomari, majuri Heikki Mälkönen (matkoilla)

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

Joulukuu
6.12. Työnvastaanottaja, alikersantti Teuvo Lappalainen
7.12. Humanististen tieteiden kandidaatti, ylikersantti Viljo Valtonen (matkoilla)
11.12. Vanginvartija, alikersantti Olavi Pyykkö
12.12. Ekonomi, toimitusjohtaja, kapteeni Risto Seilola (matkoilla)
14.12. Insinööri, luutnantti Bertel Björkestam (perhepiirissä)
16.12. Diplomi-insinööri, luutnantti Martti Lahti
20.12. Liikennelentäjä, yliluutnantti Pekka Mänty (matkoilla)
21.12. Merkonomi, luutnantti Yrjö Männikkö (matkoilla)
25.12. Kehityspäällikkö, kersantti Jukka Kilpiö (Kupittaa)
26.12. Merivartiomestari evp, luutnantti Tapani Artell (matkoilla)
27.12. Kirjaltaja, alikersantti Bengt Tillander (ei vastaanottoa-ingen mottagning)
31.12. Insinööri, luutnantti Juhani Helaskoski
31.12. Opettaja, kapteeni Veli-Matti Kerimaa (perhepiirissä)
31.12. Varatuomari, kapteeni Juha Palmujoki (matkoilla)

SUOMEN SOTILASSOSIOLOGINEN
SEURA 20 VUOTTA
– Pippingin hengessä –
Suomen Sotilassosiologinen Seura ry järjestää avoimen 20-vuotisjuhlaseminaarin ja
iltajuhlan
Torstaina 7. 11. 2013 klo 14.00 Tieteiden talolla,
Kirkkokatu 6, Helsinki

14 – 17 Juhlaseminaari
Joukkotuotanto yleisen asevelvollisuuden
haasteena, TKT, evl Rainer Peltoniemi,
kommenttipuheenvuoro, maj evp Olli Envall
Maavoimien taistelu 2015 – uuden taistelutavan tarkastelu sotilassosiologisesta
näkökulmasta, ev Pekka Toveri,
kommenttipuheenvuoro, kenrm Veli-Pekka
Parkatti

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

17 Kahvitarjoilu
17.30 Iltajuhla
Tervetuloa!
Palveluspuku tai tummapuku ilman kunniamerkkejä. V.p. pe 25.10. mennessä.
Anitta Hannolalle, anitta.hannola@mil.fi tai
p. 0299 530 452
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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

Pääkaupunkiseudun
upseerijärjestöjen
yhteinen Itsenäisyyspäivän
Iloinen Ilta 6.12.2013
Tilaisuus järjestetään Katajanokan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen kello 17.30. Juhlapäivällisen lisäksi
on ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin tahdissa.
Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan
Kasinolle, puhelin: (09) 6128 6300, sähköposti: katajanokka@royalravintolat.com viimeistään keskiviikkona
27.11.2013 (ilmoita samalla ruoka-aineallergiat).
Illalliskortti 60 e€sisältää:
- Tervetulomalja
- 2 x 12 cl Kasinon puna-/valkoviiniä
- Kylmäsavustettua silakkaa, kukkakaalikreemiä ja
rapeaa saaristolaisleipää
- Paistettua sorsanrintaa, lintuperunoita ja
kermaista lintukastiketta
- Suklaa-kirsikkakakkua ja mascarponejäätelöä
- Kahvi/tee
- Eteispalvelu
Kaikki maksut suoritetaan vasta ravintolassa!
Kerää mukava pöytäseurue tai tule vaikka yksin
juhlimaan. Ilmoita varauksen yhteydessä, jos haluat
johonkin tiettyyn pöytään.
Järjestäjänä Katajanokan Upseerikerho ry
Tumma-/juhlapuku ja suuret kunniamerkit

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
HELSINGIN SEUDUN RESERVILÄISPIIRI RY

Piirien vuosikokoukset pidetään
maanantaina 11.11.2013 kello 18.00
Katajanokan Kasinolla Kenraalisalissa.
Perinteinen
itsenäisyyspäivän
vastaanotto
6.12.2013 kello
15.00—19.00

sekä runsaan tarjoilun.
Kortit ovelta.
Tervetuloa tapaamaan
pääkaupunkiseudun
maanpuolustajia.
Helsingin Seudun
Reserviläispiiri ry

Kokousta edeltää esitelmätilaisuus, johon voivat osallistua kaikki piirien
jäsenyhdistysten henkilöjäsenet.
Kokousesitelmän pitää everstiluutnantti Tuomo Repo. Evl Tuomo Repo toimii Pääesikunnan henkilöstöosastoon kuuluvan koulutussektorin johtajana. Hän esitelmöi
aiheesta ”Suomalainen asevelvollisuus”. Toinen osa käsittelee Reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä.
Esitelmän jälkeen varsinaiset vuosikokoukset alkavat noin kello 19.00.

ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.
Buffét-kortin hinta 30 euroa.
Buffét sisältää alkucocktailin

ITSENÄISYYSJUHLA VANTAALLA 6.12.2013
MARTINLAAKSON KOULULLA, MARTINLAAKSONTIE 4

Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhla
6.12.2013 klo 13.30, Sibelius Akatemian konserttisali,
Pohjoinen Rautatiekatu 9
Päämajan soittokunta, johtaa Heino Koistinen
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry:n puheenjohtaja Seppo Kanerva
Päämajan soittokunta + lapsikuoro, johtaa Heino
Koistinen
JUHLAPUHE
Päämajan soittokunta, johtaa Heino Koistinen
Kauppakorkean Ylioppilaskunnan Naislaulajat (KYN),
johtaa Kaija Viitasalo

Juhlan teema: ” Isänmaallisuus tänään”
Tervehdyssanat : Puheenjohtaja Kimi Wikström,
Länsi-Vantaan Reservinaliupseerit ry
Musiikkia: Puhallinorkesteri Louhi, johtaa Okko Kivikataja
Juhlapuhe: Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen
Yksinlaulua: Oopperalaulaja Arto Hosio, säestää
oopperalaulaja-pianisti Jussi Miilunpohja
Nuoren puheenvuoro: Kaksi Tikkurilan lukion opiskelijaa
Laulu veteraanista: Esitys, sanat, sävel ja sovitus Vilhelmiina
Luokkanen
Kuorolaulua: Vaskivuoren lukion tyttökuoro
Maamme: Orkesteri, kuoro ja juhlayleisö
Kahvitarjoilu: Vantaan Maanpuolustusnaiset
Musiikkia: Puhallinorkesteri Louhi
TERVETULOA, VAPAA PÄÄSY!
VANTAAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT

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.

MAAMME: Kuoro ja yleisö

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

