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Älä kysy, mitä maasi voi tehdä sinun puo-
lestasi. Kysy, mitä itse voit tehdä maasi puo-
lesta. Nämä kuuluisat sanat ovat 50 vuotta 
sitten kuolleen John  F. Kennedyn. Me, jotka 
toimimme vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
parissa, olemme varmasti samaa mieltä. Jou-
kostamme löytyy vastuunkantajia ja ihmisiä, 
jotka ovat sisäistäneet vastuun merkityksen 
toimissaan.

Itsenäisyyspäivänä perinteisesti on pyritty 
huomioimaan aktiivisesti toimineita henki-
löitä. Niin tänäkin vuonna. Muistamiset on 
perinteisesti hoidettu myöntämällä heille an-
siomitaleita ja muita huomionosoituksia. On 
huomattava, että ylennykset eivät ole huomi-
onosoituksia eivätkä kiitoksia aktiivisesta toi-
minnasta. Ylennysjärjestelmä on osa puolus-
tusvoimien sodanajan johtamisjärjestelmää. 
Reserviläinen voidaan ylentää seuraavaan 
sotilasarvoon, kun hänelle on kertynyt sellais-
ta osaamista kertausharjoituksissa, että hänet 
katsotaan sopivan vaativamman sodanajan 
tehtävän hoitamiseen.

Etelä-Suomen Sotilaslääni tarjoaa nyt 
meille reserviläisille mahdollisuuden saada 
sijoitus sodanajan joukoissa.  Sotilaslääni to-
teuttaa alueellaan kyselyn, joka on osoitettu 
meille kaikille. Kyselyllä pyritään kartoitta-
maan reserviläisten osaamista. Lähinnä sel-
laista osaamista, minkä puolustusvoimat voi 
tarvittaessa hyödyntää. Kyselyaika päättyy 
30.4.2014, johon mennessä reserviläisten tu-
lee toimittaa täytetyt lomakkeet sotilasläänin 
esikuntaan. Lomakkeen palauttaminen ei ta-
kaa kenellekään sijoitusta ja sen täyttäminen 
ja palauttaminen on vapaaehtoista.

Kyselyllä pyritään etsimään myös vapaaeh-
toisia henkilöitä muihinkin kuin sotilaallisiin 
tehtäviin. Muita tehtäviä on esimerkiksi va-
rautumiseen liittyvissä joukoissa. Piirit ovat 
etsimässä jo hieman varttuneemmille reservi-
läisille tehtäviä, jotka liittyvät varautumiseen.

Reserviläisjärjestöt antoivat yhteisessä liit-
tokokouksessa marraskuun lopussa julkilau-
suman, jossa esitettiin, että puolustusvoimien 
säästöt ovat vaikuttaneet huolestuttavalla ta-
valla maanpuolustuksen tasoon maassamme. 
Vuoden 2015 valtion talousarvioon tulee saa-
da jo aiemmin sovitut korotukset, jotta koko 
maata voidaan uskottavasti puolustaa. 

Maanpuolustuksen tulee perustua yleiseen 
asevelvollisuuteen. Yleisen asevelvollisuuden 
lakkauttamista vaativa kansalaisaloite on 
tätä kirjoitettaessa kerännyt vajaat 5500 alle-

kirjoitusta, joten näyttää siltä, että suuresta 
julkisuudesta huolimatta aloite ei ole saanut 
kansaa liikkeelle. 
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukun-
nan tutkimuksen mukaan yleistä asevelvol-
lisuutta kannattaa 68 % kansalaisista. Luku 
on  hieman alentunut viime vuodesta. Silti 
kannatus on edelleen korkea. Puolustusvoi-
mien käyttöön suunnattuja varoja kohottaisi 
32 % tutkituista ja pitäisi ennallaan 51 %. Toi-
vottavasti he ovat olleet perillä, mihin kysy-
mykseen he ovat vastanneet. Tutkimuksen 
mukaan kansalaisten mielestä Suomi ei ole 
sotilaallisen uhkan kohteena. Peräti 79 % vas-
tanneista ei pitänyt sotilaallista uhkaa rele-
vanttina.

Puolustusvoimat luottaa sodan aikana re-
serviläisiin. Valtaosa sodanajan joukoista on 
miehitetty vain reserviläisillä. Toivoa sopii, 
että myös muut valtakunnan turvallisuuteen 
liittyvät organisaatiot saadaan hyödyntämään 
vapaaehtoisia henkilöitä. Uskon, että osaa-
mista löytyy. Meidän tulee näyttää myös, että 
halukkuuttakin on.

Kaikesta huolimatta lehden puolesta mitä 
parhaimmat onnittelut kaikille reserviläisille, 
jotka ylennettiin itsenäisyyspäivänä sekä tie-
tenkin kaikille niille, jotka saivat vastaanottaa 
eri huomionosoituksia. Olette ne kaikki an-
sainneet.

Lehti toivottaa kaikille jäsenilleen ja sidos-
ryhmilleen hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta 2014.

Uusi Suomi > 20. 12. 1943

KUULUTUS

Voidakseen laatia ohjelman v:n 1944 aikana sallittavaa rakennustoimintaa varten 
on kululaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasiainosasto katsonut 
välttämättömäksi pyytää m.m. Helsingin kaupungin myötävaikusta tietojen 
hankkimisessa rakentamismahdollisuuksista ja rakentamistarpeesta Helsingin 
kaupungissa sanottuna vuonna. Rakennusasiainosasto on tämän johdosta laati-
nut eräitä tiedustelukaavakkeita, jotka on toimitettu m.m. kaupunginhallituksel-
le. Kaupungin hallituksen myötävaikutusta toivoo rakennusasiainosasto saavansa 
siinä muodossa, että hallitus huolehtisi rakennussuunnitelmailmoitusten jakami-
sesta ja vastaanotosta sekä eräiden kaavakkeiden täyttämisestä. 
Edelläolevaan viitaten kaupunginhallitus kehoittaa asianomaisia rakennuttajia 
rakennustarkastus kansliasta Aleksanterinkatu26 noutamaan täytettävät kaavak-
keet sekä täytettyinä palauttamaan ne sanottuun kansliaan viimeistää tammi-
kuun 12 p:nä 1944.
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Nyt viisikymmentä vuotta myöhemmin 
maailma on muuttunut. Neuvostomiehitys 
on lakannut Baltian alueella. Tarvitaanko 
meitä vapaaehtoisen maanpuolustuksen toi-
mijoita? 

Ohi on -kampanjan myötä yleinen ase-
velvollisuus ja maanpuolustustyö on asetettu 
kyseenalaiseksi. Arvojamme vastaan on hyö-
kätty monilla rintamilla. Viime sotien henki-
löitä ja valintoja on arvioitu kevyin perustein 
2000-luvun näkökulmasta, ei 1940-luvun 
tiedoin ja resurssein.

Venäjä Zapad-sotaharjoitus yllätti suuruu-
dellaan Itämeren rannikkovaltiot. Historiaa 
ja kansainvälistä politiikkaa tunteva tietää, 
että kansoista ja valtiosta piittaamaton, naiivi 
pasifismi on syössyt monta valtiota ja kansaa 
tuhon tielle niin Euroopassa kuin maailmalla. 
Kansainvälinen politiikka, taloudellinen tilan-
ne tai ympäristön muutos saattaa aiheuttaa 
nopeasti kansainvälisen kriisin. Silloin pitää 
olla valmiina ja vakuutusten pitää olla kun-
nossa. Uskottava maanpuolustus on meidän 
vakuutuksemme.

Maanpuolustuksen toimijat, niin vapaaeh-
toiset kuin ammatikseen työtä tekevät, ovat 
turvallisuuspolitiikan takuumiehiä. Meillä on 
vastuu jatkaa aikaisempien sukupolvien aloit-
tamaa turvallisuuspolitiikan käytännön työtä. 
Se on helppoa: olkaa aktiivisia yhdistyksissä. 
Toimikaa ja hankkikaa uusia jäseniä.

Onnittelut ja kiitokset teillä kaikille vuo-
den 2013 toiminnasta. Hyvää joulua ja onnel-
lista uutta vuotta 2014.

Puheenjohtajilta

Onnittelut Kiitos kuluneesta  
vuodesta

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

Lopuilleen kääntyvä vuosi 2013 on ollut pii-
rin puheenjohtajan näkökulmasta katsoen 
varsin monipuolinen ja muistoja herättävä. 
Piirimme järjesti tai oli mukana järjestä-
mässä useita onnistuneita tapahtumia, joista 
mainittakoon Nuorten reserviläisten päivä ja 
kansainvälinen BSSC-ampumakilpailu San-
tahaminassa sekä Reserviläisurheiluliiton 
syysjotos Vantaalla. Piiriimme liittyi vuoden 
aikana kaksi uutta yhdistystä, piirin jäsen-
määrä on hyvässä kasvussa ja uusia jäseniä 
on liittynyt enemmän kuin missään muussa 
Reserviläisliiton piirissä.
Julkisuudessa on vuoden aikana käyty, tai ai-
nakin yritetty käydä, keskustelua yleisen ase-
velvollisuuden tarpeellisuudesta, vaihtoeh-
doista ja tulevaisuudesta. Syksyllä käynnis-
tynyt Ohi on –kansalaisaloite sai näkyvyyttä 
mediassa mutta varsinaista kannatusta kam-
panja ei ole saanut. Reilun kolmen kuukau-
den aikana aloite on kerännyt vasta hieman 
yli 5000 allekirjoittajaa, mikä osoittaa, että 
nykyinen asevelvollisuuteen ja laajaan reser-
viin pohjautuva puolustusjärjestelmämme 
nauttii maamme kansalaisten laajaa luotta-
musta.
Vuosi 2013 jää mieleeni myös vaikeana vuo-
tena. Piirin lehden talous on kärsinyt eten-
kin heikosta ilmoitusmyynnistä ja korkeista 
postituskustannuksista. Piirin viestintää 
ollaankin kääntämässä piirin uuden stra-
tegian mukaisesti aikaisempaa enemmän 
kohti sähköisiä palveluita ja painetun lehden 
merkitys ja ilmestymiskerrat tulevat vähe-
nemään tulevina vuosina. Taloustilanne on 
myös pakottanut piirin karsimaan toimin-
tojaan ja supistamaan monipuolista tukeaan 
yhdistyksille. Huolta ovat kuluneen vuoden 
aikana aiheuttaneet lisäksi mm. piirin histo-
riateoksen aikataulutus, eräät henkilöstöasi-
at sekä Vantaan Reserviläisten ilmoitus erota 
Reserviläisliiton jäsenyydestä.  
Kaikesta huolimatta katson luottavaisena 
kohti alkavaa vuotta 2014. Piirimme perus-
tamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta ja asi-
aa juhlistetaan eri tavoin koko vuoden ajan. 
Varsinainen 50-vuotisjuhla järjestetään ke-
väällä ja sen yhteydessä julkistetaan jo pari 
vuotta valmisteltu teos piirimme historiasta. 
Käsitykseni mukaan puolustusvoimat julkai-

Itsenäisyyspäivänä sotilaita perinteisesti 
palkitaan. Ritarihuoneen ylennystilaisuudes-
sa lääninkomentaja prikaatikenraali Pertti 
Laatikainen korosti, että ylennykset tulevat 
ansioista. Puolustusvoimat luottaa ylennet-
täviin, ja heiltä odotetaan merkittävää panos-
ta sekä omissa sodan ajan tehtävissä että va-
paaehtoisen maanpuolustuksen saralla. On-
nittelut kaikille, joita on palkittu tai ylennetty.

Pyöreitä vuosia ovat tänä syksynä juhli-
neet meidän puoleltamme Pohjois-Helsingin 
Reserviupseerit ja veljespiirin puolelta Es-
poon Reserviläiset. Onnittelut ja kiitokset 
pitkäjänteisen vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn tekemisestä.

Helsingin Reserviupseeripiirin 50-vuotista 
taivalta on juhlistettu tänä syksynä. Piirimme 
rakennettiin keskelle kylmän sodan kiihkeintä 
vaihetta. Kansainvälisessä politiikassa oli käy-
ty juuri Berliinin kriisi ja Kuuban ohjuskriisi. 
Neuvostoliitto oli painostanut Suomea lähei-
sempään yhteistyöhön noottikriisillä. Reser-
viupseeritoimintaa ja vapaaehtoista maan-
puolustustyötä ei tarvinnut perustella, vaan 
maailmanpoliittinen tilanne antoi parhaat 
perustelut sen ajan työlle. Suomessa tuotiin 
esille termit itsesensuuri, neuvostovastainen 
toiminta ja ydinaseeton Pohjola. Rauhanpuo-
lustajat määrittelivät Mirjam Vire-Tuomisen 
johdolla Neuvostoliiton aseet rauhan aseiksi 
ja tukivat Tsekkoslovakian miehitystä. Oppo-
sitio vaiennettiin myllykirjeillä. 

50-vuotispuheessani Katajanokan Kasi-
nolla otin esille kaksi veteraania, reservin yli-
luutnantti Risto Lundenin ja reservin vänrikki 
Villem Ahasin. He olivat noin 40-vuotiaita 
1963. Sota-aika oli tuoreessa muistissa, siitä 
oli alle 20 vuotta. Viro oli Neuvostoliiton 
miehittämä. Ahas oli palvellut sodan aika-
na Suomessa, JR 200:ssä. Hänellä ja hänen 
kohtaloveljillään oli ankarat olot Neuvosto-
Eestissä. Länsimaalainen demokraattinen 
ajattelu ja isänmaallisuus leimattiin neuvosto-
vastaiseksi. Se oli rangaistavaa.

Lundenin ikäpolvelle reserviupseeritoi-
minta ja reserviläistoiminta olivat kanavia 
vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. Helsin-
kiläiset reserviupseeriyhdistykset olivat päät-
täneet muodostaa Helsingin Reserviupseeri-
piirin koordinoimaan tätä isänmaallista työtä.

see vuoden alkupuolella uusia toimenpiteitä 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittä-
miseksi, mistä esimakua antaa tässä lehdes-
sä esiteltävä kysely, jolla reserviläinen voi 
osoittaa oma kiinnostuksensa erilaisiin poik-
keusolojen tehtäviin sekä tuoda esille omaa 
osaamistaan.  
Myös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulu-
tuksen osalta vuosi 2014 näyttää lupaavalta. 
Puolustusvoimat tilasi Maanpuolustuskou-
lutusyhdistykseltä koulutusta sodan ajan 
joukoille n. 25000 harjoitusvuorokautta eikä 
määrän odoteta vähenevän merkittävästi 
vuonna 2014. Puolustusministeri Carl Hag-
lund mainitsi puheessaan marraskuussa Ou-
lun valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlas-
sa, että ”MPK on siis puolustusvoimien stra-
teginen kumppani joukkojen koulutuksessa”, 
mikä korostaa vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen merkitystä maamme puolustusrat-
kaisun yhteydessä. 
Vuoden päättyessä on myös aika kiittää ja 
huomioida. Onnittelen kaikkia 6.12. ylen-
nettyjä sekä huomionosoituksella palkittuja. 
Kiitän piirihallitusta ja toiminnanjohtajaa 
yhteistyötä ja tuestanne piirin johtamises-
sa. Haluan lisäksi kiittää kaikkia piirimme 
jäseniä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta 
vuodesta ja toivottaa menestystä 2014!  
 
 
 
 
 
 
 

 
puheenjohtaja@helresp.fi

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

UPSEERILIITTO

Sakari Väliahde > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

puheenjohtaja@hrup.fi
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Ove Enqvist: Suomen rannikkotykit 
— Coastal Guns in Finland

Koy Moreeni, 1. painos 2013, 240 sivua, ISBN 
978-952-254-162-8, sidottu, runsas kuvitus.

 
Suomen 
rannikkotykit — 
Coastal Guns in 
Finland
Komentaja evp, sotatieteiden toh-
tori Ove Enqvist on jälleen tehnyt 
mainion teoksen rannikkotykistös-
tä. Suomen rannikkotykit — Coastal 
Guns in Finland on kaksikielinen, 
perusteellinen esitys niin itsenäi-
syyttä edeltävän kuin itsenäisyyden 
ajankin tykeistä. Ohjusaseet ja yk-
sinomaan vedettävinä tykkeinä käy-
tetyt asemallit Enqvist on rajannut 
pois. Siitä huolimatta kirjassa esitel-
lään seitsemisenkymmentä erilaista 
tykkiä.

Tykistöhistoriaa entuudestaan 
tuntevillekin teoksessa on paljon 
uutta, kuten rannikko-, kenttä-, ja 
ilmatorjuntatykkien sukulaisuus. 
Pienenä kiintoisana yksityiskohtana 
ainakin kt-miehille tulee esiin mm. 
vuoden 1877-mallisten kanuunoiden 
”uusi elämä” rannikkotykkeinä.

Rannikkotykistöaseiden huomat-
tavan pitkä elinkaari kiinnittää huo-
miota enemmänkin. Kyse on paitsi 
omaperäisistä innovaatioista, erityi-
sesti myös köyhän, pitkärannikkoi-
sen maan tarpeesta turvata itsensä.

Tornikanuunoita, niin 100 56 
TK:aa kuin yhä palvelustaan jatka-
vaa 130 53 TK:aa esitellään moni-
puolisesti. Luonnollisesti osa 130 
TK:n tiedoista jää odottamaan jul-
kistamistaan.

Teos sopii erinomaisesti myös 
lahjaksi upean ulkoasunsa ja kak-
sikielisyytensä vuoksi. Myös suo-
menkielisen lukijan kannattaa lukea 
toinenkin teksti, sillä kieliversiot 
täydentävät toisiaan.

Suomenlinnan-kävijöille teos on 
erinomainen opas.

Veikko Luomi

Merivoimien 
sukeltajakoulutuksen 
historia 
Vedenalainen veljeskunta kertoo 
Merivoimien sukeltajakoulutuksesta 
— tuosta kovin mystifioidusta toi-

mialasta — 1950-luvulta nykyaikaan.  
Kirja on myös kertomus sukeltajien 
palvelustehtävistä sekä pienelle toi-
mialalle tyypillisestä lujasta yhteis-
hengestä.

Varsinaiset sukeltajakurssit ja ny-
kyinen Sukeltajakoulu saivat alkunsa 
1950-luvulla, kun silloinen yliluut-
nantti Antti Näsi komennettiin 1953 
Ruotsiin sukeltajakurssille. Näsin 
opeilla — joista osa pätee yhä — läh-
dettiin syvyyksiin.

Kirja sisältää runsaasti tietoja 
koulutuksesta, palveluksesta sekä lu-
kuisia hauskoja sattumuksia. Laittei-
den kehitystä on kuvattu runsaasti, 
mukaan lukien myös tukialukset ja 
painekammiot.  Sukeltajatoimintaa 
ei selosteta pelkästään merivoimien 
osalta, vaan myös muut puolustus-
haarat huomioidaan.

Tekijät, pursimies res Antti Ello-
nen ja ylikersantti res Matti Anttila 
ovat luonnollisesti itsekin veljeskun-
nan jäseniä, lisäksi he harrastavat 
sukellusta myös ”siviilissä” ja ovat 
ilmeisen hyviä kynämiehiä. Apuna 
kirjan teossa on ollut asiantunteva 
ohjausryhmä.

Kirjaa on ilo lukea.
Veikko Luomi

Kaksi Törniä
Kallosen ja Sarjasen Törni-elämä-
kerta on sujuvasti kirjoitettu. Sen 
ongelmana on, että lukijalle ei ker-
rota, mihin kirjan tiedot perustuvat. 
Fakta ja fiktio kietoutuvat toisiinsa. 
Osa tiedoista on kirjoittajien sepit-
tämää, eikä niillä ole lähdepohjaa. 
Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi lu-
kuisat keskustelut eri henkilöiden 
välillä täsmällisine vuorosanoineen 
tai kuvaus Törnin tuntemuksista ja 
ajatuksista tietyllä hetkellä. Kirja si-
sältää paljon satuilua, jolla on vain 
kaunokirjallinen arvo. Sen avulla 
kirjoittajat rakentavat ihannoivaa 
kuvaa Törnistä.

Pohjosen ja Silvennoisen kirja 
on tutkimus mutta ei elämäkerta. 
Se jättää kohteen Amerikan-vuodet 
oikeastaan käsittelemättä. Kirjoit-
tajien esitys Törni-myytin synnystä 
on mielenkiintoinen; milloin Törnin 
nimi esiintyy ensi kerran julkisuu-
dessa ja miten eri kirjoittajat ovat 
vaikuttaneet toisiinsa ynnä miten 
Kallonen ja Sarjasen Törni-kuva, 
jota Pohjonen ja Silvennoinen kri-
tisoivat ankarasti ja perustein, on 
kehittynyt. Kirja on varustettu läh-
deviittein. Tuntematon Törni sisäl-
tää paljon toistoja ja turhan laajoja 
taustan esittelyitä. Tiivistämisen va-
raa olisi ollut.

Lauri Törnistä kiinnostuneiden 
kannattaa lukea molemmat kirjat ja 
käyttää sen jälkeen omia harmaita 
aivosolujaan.

Kari Selén

Suomen kohtalon 
ratkaisut
Eversti Matti Koskimaa on kirjoit-
tanut todellisen tietopaketin Suo-
men kohtalon ratkaisuista toisen 
maailmansodan aikana. Teoksen on 
julkaissut Docendo ja teos perustuu 
Koskimaan runsaan kahdenkymme-
nen vuoden aikana tutkimaan ai-

neistoon. Kirjan rakenne on selkeä, 
se on jaoteltu talvisotaa edeltävään 
ajan poliittisen ja sotilaspoliittisen 
tilanteen selvittelyyn, talvisotaan, 
jota käsittelevän luvun on kirjoitta-
nut evl FT Petteri Jouko, tilanteen 
kehittymisen talvi- ja jatkosodan vä-
lisenä aikana sekä jatkosodan. Teos 
siis kattaa kaikki  toisen maailman-
sodan  aikaiset keskeiset tapahtu-
mat Suomen kannalta katsottuna. 
Teoksen puutteena voidaan pitää 
sitä, että Saksan sotavoimien karkot-
tamista ei käsitellä lainkaan kirjassa. 
Tapahtumat sinänsä eivät ole kovin-
kaan herkullisia sotatoimien käsitte-
lyn kannalta. Tosin epäonnistumi-
nen Saksan sotavoimien karkottami-
sessa olisi voinut olla kohtalokasta 
Suomelle ja näin ollen tapahtumien 
edes lyhyt käsittely olisi mielestäni 
puolustanut paikkaansa. Kirjan sel-
keä painopiste on jatkosodan käsit-
telyssä. 

Hyökkäysvaiheen merkittävim-
mät tapahtumat käydään yksityis-
kohtaisesti läpi jopa pataljoona 
tasolle asti. Koskimaan tavara- ja 
tunnusmerkiksi muodostuneet sel-
keät kartat helpottavat ja selventävät 
tapahtumien kulun seuraamista 
ja toimivat erinomaisena tukena 
kirjoitetulle tekstille. Koskimaa on 
analysoinut kaikki käsittelemänsä 
sotatoimet. Koskimaan taustasta 
johtuen tykistöaselaji on ehkä saanut 
joissakin käsitellyissä tapauksissa 
liiankin merkittävän osuuden. Toi-
saalta onhan niinkin että se mitä 
miesvoimalla ei voida ratkaista, on 
tehtävä tulella ja teräksellä. Koski-
maa on perehtynyt käsittelemäänsä 
asiaan syvällisesti mitä kuvaa kirjan 
lopussa oleva mittava lähdeluettelo. 
Erinomaisena asiana pidän kirjan 
alkuun laadittua selostetta käyte-
tyistä lyhenteistä ja taktisista mer-
keistä, jotka noudattavat yleisesti 
Suomalaisessa sotahistoriallisessa 
toista maailmansotaa käsittelevässä 
kirjallisuudessa vallitsevaa tapaa. 
Lista on lyhyehkö ja helposti omak-
suttavissa myös niille sotahistorian 
nuoremmille harrastajille, jotka ovat 
tottuneet nykykäytännön mukaisiin 
merkintöihin. Kirjan parasta ja sy-
vimmälle menevää antia ovat kesän 
1944 torjuntataisteluiden perinpoh-
jainen käsittely.      Yhteenvetona 
kirjasta totean, että se mittava ja 
perusteellinen teos Suomen kohta-
lonhetkistä toisen maailmansodan 
aikana. Mielestäni teos kuuluu jokai-
sen sotahistoriasta kiinnostuneen ja 
sitä harrastavan henkilön kirjastoon.

Kari Vilamo

Suomalainen 
sankaritarina, 
ukrainalainen 
tragedia
Mika Kuljun Raatteen tie – Jääty-
nyt helvetti kertoo kouriintuntuvin 
kuvin tarinaa yhdestä Suomen sota-
historian kuuluisimmista taisteluista 
Suomussalmen hyytävän kylmissä 
maisemissa. Raatteen tien taistelu 
jäi historiankirjoihin suomalaisten 
suurena sankaritarinana ja ratkaise-
vana käännekohtana itsenäisyyden 
ajan Suomessa.

Raatteen tie oli teoksen nimen 
mukaisesti jäätynyt helvetti, kuten 
paikalle saapuneet kansainväliset 
lehtimiehet näkyä kuvasivat. Sodan 
armottomuus paljastuu tässä teok-
sessa talvisodan klassikkokuvien 
lisäksi myös aiemmin julkaisematto-
mien otoksien myötä. Kulju on löy-
tänyt harvinaista materiaalia muun 
muassa Raatteen tiellä sotineen 
valokuvaaja Erkki Sortilan henkilö-
kohtaisesta albumista, Jalkaväkiryk-
mentti 27:n perinnekansiosta 

ja Kainuun museon kokoelmista. 
”Kuvateoksen arvo on sen ai-

nutlaatuisissa valokuvissa, joista 
käy ilmi suomalainen legenda ja 
ukrainalainen tragedia", Mika Kulju 
toteaa. 

“Raatteen tien taistelun erikois-
laatuisuuteen kuuluu, että se kiin-
nostaa ihmisiä vuosikymmenestä 
toiseen. Kiinnostus on myös kan-
sainvälistä, sillä tänä syksynä alku-
peräinen teos julkaistaan Ruotsissa”, 
Kulju kertoo teoksestaan. 

Talvisodan ihme

Neuvostoliitto hyökkäsi suurel-
la ylivoimalla Kollaalla, Laatokan 
Karjalassa. - Kestääkö Kollaa? ken-
raalimajuri Hägglund kysyi. - Kyllä 
kestää, ellei käsketä karkuun juokse-
maan, lupasi komppanianpäällikkö, 
Aarne "Marokon Kauhu" Juutilai-
nen. Legenda oli syntynyt! 

Jalkaväkirykmentti 69 otti vas-
tuun Kollaasta helmikuussa 1940. 
Se koostui vapaaehtoisista täyden-
nysmiehistä, joille isänmaalla ei 
ollut tarjota kuin vyö, kokardi ja ase. 
Maaliskuussa venäläiset päättivät 
murtautua asemista läpi ja JR 69 
joutui pahimpaan tulihelvettiin mitä 
Kollaalla oli nähty. 

Kirjat

Kirjoja jouluksi
Poikkeuksellisesti esittelemme useita kirjoja, jotka 
sopivat hyvin vaikka joululahjoiksi. Maanpuolustusta 
käsitteleviä kirjoja on julkaistu syksyn aikana runsaasti.

Matti Anttila — Antti Ellonen: 
Vedenalainen veljeskunta - 
Merivoimien sukeltajakoulutuksen 
historia

Koalakustannus 2013, 1. painos, ISBN 978-952-229-
136-3, sidottu, 210 x 297 mm, 164 sivua, 151 kuvaa

Kari Kallonen – Petri Sarjanen: 
Mannerheim-ristin ritari ja 
vihreiden barettien legenda Lauri 
Törni 1919 – 1965. 

KOY Revontuli 20013, ISBN 
978-952-6665-06-1, 284 sivua.

Juha Pohjonen – Oula 
Silvennoinen: Tuntematon Lauri 
Törni

KOY Otava 2013, ISB 978-951-1-23648-1, 416 sivua.

Matti Koskimaa,  
Suomen kohtalon vuodet

ISBN 978-952-291-011-0, Docendo 2013, 538 sivua 

Mika Kulju, Raatteen tie-Jäätynyt 
helvetti

ISBN 978-951-20-9360-1, 
Gummerus 2013, 159 sivua
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Reservin yliluutnantti ja toimit-
taja Jone Nikula ja kokenut sarja-
kuvantekijä Marko Tiainen ovat 
tehneet yhteistyönä sotahistoriaan 
pohjautuvan sarjakuva-albumin, 
jossa on Jalkaväkirykmentti 69:n 
vaiheet talvisodassa. Rykmentti oli 
talvisodan verisin, joukot menettivät 
lähes sata miestä päivässä.

Pelastuskomentajan 
muistelmia

Välillä esitellään sotakirjojen si-
jaan muuhun pelastustoimintaan 
liittyvä teos. Rainer Alho muiste-
taan Helsingin palopäällikkönä ja  
pelastuskomentajana, joka virka-
kaudellaan osallistui turvallisuus-
alan kehittämiseen niin Helsin-
gissä kuin kansainvälisillä kentil-
läkin. Palomiehen työn ohella hän 
opiskeli itsensä lakimieheksi, joten 
hänellä oli myös kenttäkokemus-
ta. Virkakaudellaan Alho kirjoitti 
runsaasti. Häneltä on ilmestynyt 
yli kymmenen julkaisua, jotka kä-
sittelevät alan johtamista ja takti-
sia kysymyksiä. Muistelmat ovat 
mielenkiintoiset, ainakin pääkau-
punkiseudun asukkaille. Kirja an-
taa hyvän ja selkeän ja monipuoli-
sen kuvan pelastuslaitoksen kehit-
tymisestä pääkaupunkiseudulla.

Sotilaiden 
sotatraumoista
Tieto-Finlandia-palkinnon voit-
tanut teos purkaa rohkeasti sanka-
ruuden ylle sälytettyjä myyttejä sekä 
sukupolvia vaivanneita kansallisia 
traumoja.

Aseiden vaiettua moni veteraani 
heräsi öisiin painajaisiinsa. Mitä he 
olivat saaneet kärsiä? Kuinka mie-
lenterveys oli mahdollista säilyttää 
tilanteissa, joissa sietokyvyn rajat 
tulivat vastaan? Mitä tapahtui, kun 
tuo raja ylittyi?

Sotiemme vaiheet tunnetaan 
jo lähes perin pohjin, mutta sodan 
tunnehistorian kartoitustyö on yhä 
kesken. Tärkeän tutkimusalueen 
merkkipaaluksi muodostuva Murtu-
neet mielet purkaa rohkeasti sanka-
ruuden ylle sälytettyjä myyttejä sekä 
sukupolvia vaivanneita kansallisia 
traumoja. Ville Kivimäen kartoittaa 
teoksessa rintamamiesten psyykki-
sen kestämisen ja murtumisen syitä 
ja vaihtelua toisen maailmansodan 
eri vaiheissa. Keitä aikalaistermein 
tärähtäneet sotilaat olivat? Miksi 
heihin suhtauduttiin niin toisin kuin 
muihin sodassa haavoittuneisiin? 
Henkisesti murtuneiden sotilaiden 
hoitomuodot työterapiasta sähkös-
hokkeihin sekä sodan aikana vallalla 
olleet sotapsykiatriset opit tulevat 
myös käsitellyiksi.

Nuoren historiantutkijasukupol-
vemme ehdotonta kärkeä edustava 
tutkija Ville Kivimäki (s. 1976) on 
ollut toimittamassa ja kirjoittamas-
sa mm. aihetta sivuavia Ihminen 
sodassa, Ruma sota ja Finland in 
World War II -teoksia. Murtuneet 
mielet perustuu Kivimäen laajaa 
kiinnostusta herättäneeseen väitös-
kirjaan.

Isänmaallinen kevät
Kirja porautuu syvälle valkoisen 
Suomen ytimeen, vapaussotamyytin 
alkulähteille, ja nostaa esiin ilmiöitä 
ja henkilöitä, jotka antoivat leimansa 
kokonaiselle aikakaudelle.

Maailmansotien välisenä aika-
kautena lukemattomat vapaussodan 
muistojuhlat, patsaat, paraatit ja 
ylistyspuheet palauttivat vuosittain 
mieliin vuoden 1918 sodan, ei tra-
gediana vaan voittajien tulkinnan 
mukaisena vapauden riemuvoittona. 
Miksi vapaussotamyytistä pyrittiin 
yli kahden vuosikymmenen ajan 
luomaan uutta kansallista eeposta? 
Miksi ristiriitoja herättävää sotaa 
haluttiin juhlia mahtipontisesti niin 
virallisella kuin paikallisella tasolla 
ja miksi vapaussodan muistosta 

muodostui vuoden 1918 konfliktia 
ylläpitävä ilmiö?

Kirjassa kerrotaan myös, miten 
vapaussodan julkinen muisto koki 
haaksirikon talvisodan eheytymis-
hurmoksessa ja merkityksestään 
riisutut muistomerkit jäivät lähin-
nä muistutuksiksi kollektiivisen 
muiston lyhytikäisyydestä. Ilmiöön 
liittyneet ihanteet kuitenkaan ole 
välttämättä kadonneet. Myös nyky-
ään kuulee populistisia puheenvuo-
roja, joissa kansallinen yhtenäisyys 
nähdään luonnollisena päämääränä 
ja historian eri tulkinnat koetaan 
häiritseviksi kansallisen identiteetin 
heikentäjiksi.

Uusi 
kenraalielämäkerta
Päivi Tapola on kirjoittanut Harald 
Öhquistin elämästä vuosina 1891 – 
1939 ja 1944 – 1971, ja Mikko Karja-
lainen käsittelee ansiokkaasti ken-
raaliluutnantti Öhquistin toimintaa 
talvi- ja jatkosodan vuosina. Hän 
on kirjoittanut myös lyhyen luvun 
Öhquistin vapaussodasta. Hän oli jo 
suorittanut oikeustutkinnon ennen 
lähtöään Lockstedtiin talvella 1915. 
Suomeen hän palasi majurina jää-
käreiden etujoukon johtajana helmi-
kuussa 1918. Juristin ura sai väistyä 
sotilasuran tieltä. Pitkä ja menestyk-
sellinen upseerinura päättyi 1951.

Öhqvist oli pikkutarkka, pedantti 
henkilö, jolla oli taipumusta joutua 
hakauksiin toisten kanssa. Kohta-
lokkainta oli, että hän ei tullut hyvin 
toimeen Mannerheimin kanssa, 

mutta ei hän marsalkan haastaja 
ollut. Hän ei katsonut saaneensa 
marsalkalta sitä arvostusta, joka 
hänelle olisi mielestään kuulunut. 
Kirja lisää tietojamme upseeriston 
sisäisistä suhteista. Kirjoittajat jul-
kaisevat runsaasti otteita Öhquistin 
kirjoittamista ja saamista kirjeistä 
sekä päiväkirjoista. Joukossa on tur-
hia, mutta monet otteet täsmentävät 
kuvaamme kirjoittajan ajatusmaail-
masta.

Jälleen yksi merkittävä kenraali 
on saanut elämäkertansa. Tuloksena 
on lukemisen arvoinen kirja.

Kari Selén

Talvisodan ritarit
Suomen käymä talvisota Neuvos-
toliittoa vastaan oli kamppailu, jota 
koko maailma seurasi henkeään pi-
dätellen. Käytännöllisesti katsoen 
maamme taisteli lähes paljain käsin 
ilman sanottavaa ulkopuolista apua. 
Silti pärjättiin. Vihollisen hyökkä-
ysvaunuja tuhottiin suuria määriä 
pelkillä polttopulloilla tai työntämäl-
lä puunrunkoja telaketjujen väliin. 
Kokonaisia vihollisdivisioonia tu-
hottiin, ja sotasaaliilla täydennettiin 
melkoisesti omia, kovin vähäisiksi 
käyneitä varastoja. Yksi mies ampui 
suojeluskuntakiväärillään lähes pa-
taljoonan verran puna-armeijan so-
tilaita. 

Talvisodan sankariteot halut-
tiin palkita vastaperustetulla kun-
niamerkillä Mannerheim-ristillä. 
Pääesikunta lähetti 4. helmikuuta 
1941 kaikille talvisodan komentaja-
tehtävissä olleille kirjeen: "Manner-
heim-risti on korkein ja arvokkain 
kunniamerkki, jolla Suomen puolus-
tusvoimien sotilas sotilasarvostaan 
riippumatta voi tulla palkituksi. 
Tämän mukaisesti on esitys tämän 
ristin myöntämisestä tehtävä tar-
kasti ja perusteellisesti harkiten ja 
vain silloin, kun osoitettu urheus tai 
taistellen saavutetut tulokset tai so-
tatoimien johdossa osoitetut ansiot 
todella ovat siksi arvokkaat ja kiis-
tattomat, että ne riittävät suuren ja 
erikoisen tunnustuksen antamiseen." 

Talvisodan sankareista tehtiin 
määräaikaan mennessä 497 nimitys-
esitystä. Jatkosota syttyi, talvisodan 
sankarit unohdettiin. Pelkistä talvi-
sodan urotöistä ei yhdellekään esite-
tylle Marskin ristiä luovutettu. Ris-
tejä alettiin jakaa vasta jatkosodassa. 
Syntyi kuitenkin legenda talvisodan 
ritareista, ritareista ilman ristiä. 
Tässä teoksessa on kaikki nimitys-
esitykset sellaisena kuin ne esitettiin 
talvisodan jälkeen.

Suljettu linnake

Rankin saari oli jo 1600-luvulla 
tunnettu hyvistä kalavesistään. 
Kaukaisena ulkosaarena se tarjosi 
pitkiä ja säännöllisiä kalareissu-
ja Rankin apajille tehneille pyyn-
tikunnille suojaisan tukikohdan. 
Kala-apajien kautta saaren histo-
ria kietoutuu osaksi alueen rikasta 
merikalastuskulttuuria. Merenkä-
vijöille Rankki tuli tutuksi 1830-lu-
vulla rakennetun tunnusmajakan 
myötä. Heille Rankin majakka 
tarjosi turvallisen laivaväylän Kot-
kaan. Vuosisatojen ajan kalastuk-
selle pyhitetty Rankin saari otet-
tiin vuosien 1914–1916 välisenä 
aikana venäläisten toimesta osaksi 
massiivista Pietari Suuren meri-
linnoitusta. Rankkiin rakennettiin 
tykkipatteri, jonka tarkoituksena 
oli suojata Kotkaa ja torjua vihol-
linen Suursaaren alueen taiste-
luissa. Vapaussodassa Rankki oli 
Kotkan punakaartin miehittämä ja 
patterilla oli suuri vaikutus Kotkan 
merialueen tapahtumiin keväällä 
1918. 1920 luku oli Suomen ran-
nikkotykistön kehityksen aikaa. 
Rankin linnake ja Kotkan alueen 
rannikkopuolustus marssivat kiis-
tatta tämän kehityksen kärjessä. 
Rankkiin rakennettiin Suomen 
ensimmäinen hajaryhmitetty ran-
nikkotykistöpatteri. Alueelle muo-
dostui tulivoimainen ja moderni 
merellinen puolustusjärjestelmä. 
Rannikkotykistön mittavan kehi-
tystyön jatkamisella ja määrätie-
toisella työllä luotiin 1930-luvulla 
puitteet talvisodan onnistuneille 
torjuntataisteluille Kotkan alueel-
la. Kuinka tämä kaikki sai alkun-
sa? Tämä kirja kertoo elävästi ja 
yksityiskohtaisesti yhden Suomen 
kuuluisimman ja perinteikkäim-
män linnakesaaren historian talvi-
sodan ensimmäiselle sotapäivälle 
saakka. Kirja vie lukijan Kymen-
laakson paikallishistorian johdat-
telemana ainutlaatuiselle matkalle 
venäläisten rakentaman patterin 
vaiheisiin vapaussodassa sekä itse-
näisen Suomen rannikkotykistön 
kehittämisen aikana. Kirja sisältää 
ennen julkaisematonta materiaalia 
ja tarjoaa mahdollisuuden uppou-
tua tämän suljetun saaren histori-
aan ja ainutlaatuisen linnakkeen 
kehitykseen.

reservinsanomat@helresp.fi

Jone Nikula-Marko Tiainen, 
Talvisodan ihme

ISBN 978-952-5767-99-5, Revontuli 2013, 70 sivua

Rainer Alho, Jäljet näkyvät portilla

ISBN 978-952-5673-29-6, Suomen 
Palopäällystöliitto 2013, 354 sivua

Ville Kivimäki, Murtuneet mielet

ISBN 978-951-0-37466-5, WSOY 2013, 465 sivua

Aapo Roselius, Isänmaallinen kevät

ISBN 978-951-31-5821-7, Tammi 2013, 285 sivua

Päivi Tapola & Mikko Karjalainen, 
Mannerheimin haastaja. Kenraali 
Harald Öhquist

Otava 2013 ISBN978-951-1-26880-2, 378 sivua.

Seppo Porvali, Talvisodan ritarit

ISBN 978-952-5767-78-0, 
Revontuli 2013, 304 sivua

Lari Pietiläinen, Rankin linnake

ISBN 978-952-5877-31-1, Apali 2013, 184 sivua
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Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry 
juhlisti 50–vuotista taivaltaan Kata-
janokan Kasinolla 16.11.2013. Piirin 
perustava kokous pidettiin Kataja-
nokan Kasinolla 14.11.1963.  Piirin 
ensimmäisenä puheenjohtajana toi-
mi reservin majuri Randall Nybom.

Ennen piirin perustamista, pii-
rin kantaisä Reserviupseerikerho 
perustettiin 3.12.1925 Katajanokan 
Kasinolla RUK 5. kurssin oppilaiden 
toimesta. Ensimmäisenä puheen-
johtajana toimi reservin vänrikki L. 
Arvi P. Poijärvi. Mainittakoon että 
Suomen Reserviupseeriliitto perus-
tettiin myös Katajanokan Kasinolla 
17.5.1931.

Kenraalisalin juhlaan osallistui pit-
kälti toistasataa vierasta. Miltei kaik-
ki elossa olevat piirin puheenjohtajat 
ja toimihenkilöt saapuivat paikalle. 
Piirin puheenjohtaja reservin majuri 
Sakari Väliahde toivotti tervetulopu-
heessaan jäsenet, puolustusvoimain 
edustajat ja kotimaiset sekä ulko-
maiset yhteistyökumppanit tervetul-
leeksi. Seuraavana juhlayleisö kuuli 
majuri Marko Maaluodon esittämän 
puolustusvoimien tervehdyksen ja 
Reserviupseeriliiton 1. varapuheen-
johtaja reservin kapteeni Mikko Hal-
kilahden onnentoivotukset. Juhlapu-
heen piti Helsingin Reserviupseeri-
piirin kunniapuheenjohtaja reservin 
majuri Kari Vilamo. Tilaisuuden 
musiikkiesityksistä vastasi Kaartin 
soittokunnan varusmiesorkeste-
rin oktetti, jota johti kaartinjääkäri 
Rusk.

Juhlassa palkittiin seuraavat jä-
senet ja yhteistyökumppanit: Piirin 
standaari; Urlus-säätiö: Kari Rahka-
mo ja Magnus Savander, Tallinnan 
Maleva: maj Eduard Nikkari. RUL:n 
hopeinen ansiomitali; puolustusvoi-
mat: evl Jyrki Tulppala, maj Marko 
Maaluoto ja kapt Santeri Martikai-
nen. Viron suurlähetystö: evl Kaupo 
Kiis. MPK: Mauri Väänänen, Juha 
Suvisaari ja Harri Kaijansinkko. Li-
säksi Töölön Reserviupseerit palkit-
sivat vänrikki Villem Ahaksen (Suo-
menpojat) vuoden 2013 kerholainen 
– palkinnolla.

Teksti: Seppo Rusila

HRUP:n pitkäaikainen toimin-
nanjohtaja maj Heimo Huotari 
kuoli Talvisodan syttymispäivänä 
30.11.2013 Helsingissä pitkäaikai-
sen sairauden uuvuttamana. Hän oli 
syntynyt Porvoossa 27.1.1943.

Ylioppilaaksi hän kirjoitti Por-
voossa keväällä 1961 ja astui varus-
miespalvelukseen Pioneerirykment-
tiin Korialla lokakuussa samana 
vuonna, siis vielä 18 vuotiaana.

Heimo valmistui voimistelun-
opettajaksi 1966, minkä jälkeen hän 
toimi eri kouluissa ja oppilaitoksis-

sa liikunnanopettajana. Vuodesta 
1970 alkaen Heimo toimi Suomen 
jääkiekkoliitossa koulutusohjaajana, 
toiminnanjohtajana, maajoukkueen 
2. valmentajana sekä MM-kisaorga-
nisaation jäsenenä. Niinikään hän 
toimi Suomen taitoluisteluhuippu-
jen kuntovalmentajana.

Vuodesta 1977 alkaen Heimo toi-
mi Suomen Voimisteluliiton toi-
minnanjohtajana kunnes siirtyi 1979 
HRUP:n toiminnanjohtajaksi ja Hel-
singin Reservin Sanomien päätoi-
mittajaksi. Tästä toimestaan Heimo 
joutui jäämään Parkinsonin taudin 

johdosta työkyvyttömyyseläkkeelle 
vuoden 1997 alusta lukien.

Tehtävässään Katajanokan Up-
seerikerhon isännöitsijä-kerhomes-
tarina  Heimo jatkoi vuoden 2001 
alkuun, jolloin hänen suuri unel-
mansa Kasinon ostamisesta kerholle 
toteutui.

Heimo eli Hemppa, millä nimellä 
hänet yleensä tunnettiin, oli huu-
morintajuinen ja idearikas mahtava 
organisaattori, joka pystyi tekemään 
nopeita päätöksiä.

Sairaus asetti rajoituksia etenkin 
loppuaikoina Hempan mieliharras-
tukselle eli golfille. Muita harrastuk-

siaan kuten sukututkimusta, koti-
musisointia ja runojen kirjoittamista 
hän harrasti aivan loppuun asti.

Hemppa julkaisi kaksi omakus-
tanteista runokokoelmaa; "Runoja 
elämästä" 2004 ja "Vapinaa" 2009. 
Edellisestä löytyy mm. monta onnit-
telurunoa ja jälkimmäisestä tunte-
muksia sairausajalta.

Lopuksi säe Hempan runosta:

  Oli loppu vapinaa,
  lihasten kapinaa
  matkalla kerran
  luo taivasten Herran.

Majuri Heimo Huotari 1943–2013 
In memoriam

HRUP 50 vuotta

 Piirin perus-
tava kokous 
pidettiin Kataja-
nokan Kasinolla 
14.11.1963.  

Töölön kerhon Jyrki Ratia ja Villem Ahas, piirin puheenjohtajisto; Caspar von Walzel, Sakari Väliahde ja Jyri Vilamo.

Juhlaväkeä.
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Sotilasparaatien tarkoitus 
ja luonne on nykyisin hyvin 
etäällä alkuperäisestä. 
Suoritustapa — katselmus 
ja ohimarssi — ovat sentään 
lähellä paraatien syntyaikaista 
tavoitetta. 

Teksti: Veikko Luomi

Paraatin tarkoitus on aikanaan ol-
lut lähellä sitä, mistä sittemmin on 
Suomessa käytetty nimitystä sotaval-
miustarkastus. Koolle käsketty sota-
väenosasto on tarkastettu niin mies-
ten, aseiden kuin varusteidenkin 
osalta. Jäänne siitä on komennossa 
ETEEN — VIE, jolloin aseet tuodaan 
tarkastajan nähtäväksi. Ranskankie-
liset komentosanat PRÉSENTEZ – 
ARMES kertovat hyvin ajatuksesta. 
Ohimarssi on puolestaan antanut ti-
laisuuden poimia joukosta jalkavam-
maiset, huonot hevoset, kelvottomat 
ajoneuvot ja muut marssikelvotto-
mat.

Vaan nykyisin kaikki on toisin. 
Marssikelvottomat ajoneuvot ja 
miehet poistetaan (tai ainakin yri-
tetään poistaa) joukosta jo ennalta, 
varusteiksi on valittu vain parasta ja 

aseista esitellään vain uusinta mallia 
olevaa. Tapahtuupa niinkin, että 
paraateissa esitellään sellaisiakin vä-
lineitä, joita koko valtakunnassa on 
vain yksi ainut kappale.

Kyse ei siis enää ole siitä, että 
paraati kertoisi sotaväen sotakelpoi-
suudesta, vaan pikemminkin esit-
telee toive- ja haavekuvaa siitä, mil-
laista sotaväkeä meille haluttaisiin. 
Kyse on myös kansalaisten uskon-
vahvistuksesta maanpuolustuksem-
me suorituskykyyn. Ja mehän us-
komme — näemmehän omin silmin. 
Kun asiat ovat silminnähden mallil-
laan, voikin sitten vastata vaikkapa 
Maanpuolustustiedotuksen suunnit-
telukunnan (MTS) haastattelututki-
muksessa, että maanpuolustukseen 
käytettävät, melkoisesti leikatutkin 
määrärahat on pidettävä ennallaan, 
kuten vastaajien enemmistö toivoi 

juuri julkistettujen tietojen mukaan. 
Ja ääniä hamuavat poliitikothan toki 
huomioivat kansalaisten mielipiteen, 
kuinkas nyt muuten näin demokra-
tiassa.

Jopa aktiiviset vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen harrastajat — 
joiden sentään pitäisi tietää asioita 
— ovat paraatien lumoissa; huoma-
sin sen kouriintuntuvasti taannoi-
sessa Helsingin Reserviupseeripiirin 
toiminnanjohtajan tehtävässäni. Hy-
vin monet uskovat vilpittömästi, että 
paraateissa nähdyin varustein voivat 
kaikki joukkomme lähteä tarpeen 
vaatiessa taisteluun. Samaa tuntuvat 
uskovan myös lehtimiehet.

Mutta on sentään kaksi ryhmää, 
jotka näkevät paraatikulissien taak-
se: omat kansalaisemme, jotka ovat 
palvelevat joko reserviläisinä tai 
ammattisotilaina tehtävissä, joista 
näkee huollon taikka järjestelytoimi-
alan tilan sekä ne monet ulkomaiden 
kansalaiset, jotka palvelustehtävi-
nään pysyvät asioista perillä ja lu-
kevat esimerkiksi budjettikirjamme 
tarkkaan.  

Ensin mainitut ovat hiljaa, koska 
sodan ajan puolustusvoimiin liitty-
vät seikat ovat suurelta osin salassa 
pidettäviä, jälkimmäiset ovat hiljaa, 
koska tiedustelumies ei puhu, vaan 
pelkästään näkee ja kuulee.

Paraatit syövät 
maanpuolustuksen rahoja

Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiiri ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
pitivät syysvuosikokouksensa Kata-
janokan Kasinolla 11.11.2013. Koko-
uksen alussa suoritettiin vuosittaiset 
palkitsemiset, joita HRUP:n juhla-
vuoden takia oli poikkeuksellisen 
paljon.

Maanpuolustuksen suunnan-
näyttäjä -huomionosoituksen sai 
luutnantti (res) Jussi Kangaspunta 
Kanta-Helsingin Reserviupseereis-
ta. Kangaspunta on toiminut muun 
muassa Helsingin Reserviupseeripii-
rin nuorten upseerien toimikunnan 
puheenjohtajana vuoden 2013 alusta 
lukien. Lisäksi kokouksessa palkit-
tiin Suomen Reserviupseeriliiton 
pronssisilla ja hopeisilla ansiomi-
taleilla lukuisia reserviupseerityös-
sä ansioituneita, muiden muassa 
Kaartin Pataljoonan ja Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan komentajat 
everstiluutnantit Hannu Koivisto ja 
Jukka Jokinen, sekä Helsingin alue-
toimiston päällikkö everstiluutnantti 
Veli-Matti Rintala.

Piirihallituksiin uusia jäseniä
Reserviupseeripiirin syyskokouk-
sen päätösasiat sujuivat sopuisasti. 
Vuoden 2014 toimintasuunnitelma 
ja talousarvio hyväksyttiin yksimie-
lisesti. Toimintasuunnitelman 2014 

painopisteenä on piirin kerhojen 
yhteistyön kehittäminen painottaen 
erityisesti nuorten upseerien toimin-
taa. Painopisteen tukemiseksi hy-
väksyttiin myös kahden euron koro-
tus piirimaksuun. Piirimaksua ei ole 
euroaikana aiemmin korotettu.

Piirihallitukseen vuodeksi 2014 
valittiin uusina jäseninä majuri (res) 
Kimmo Karila Helsingin Sissiker-
hosta, luutnantti (res) Jussi Kan-
gaspunta Kanta-Helsingin Reser-
viupseereista ja kapteeniluutnantti 
(res) Eero Salminen Tikkurilan 
Reserviupseerikerhosta. Vanhoina 
jäseninä jatkavat yliluutnantti (res) 
Henri Havulinna Helsingin Reservi-
meriupseereista, kapteeni (res) Pek-
ka Rintala Viestiosastosta, yliluut-
nantti (res) Jukka-Pekka Kantokoski 
Itä-Helsingin Reserviupseereista, 
kapteeni (res) Heikki Valkonen 
Tapiolan Reserviupseereista sekä 
majuri (res) Timo Niiranen Ilmator-
juntakerhosta. Puheenjohtajina jat-
kavat kaksivuotiskauden 2013-2014 
loppuun puheenjohtaja majuri (res) 
Sakari Väliahde Kanta-Helsingin 
Reserviupseereista, 1. varapuheen-
johtaja kapteeni (res) Jyri Vilamo 
Kenttätykistökerhosta ja 2. varapu-
heenjohtaja luutnantti (res) Caspar 
von Walzel.

Helsingin Seudun Reserviläispii-
rin puheenjohtajana jatkaa luutnant-
ti (res) Juha Parkkonen Vääpelikil-
lasta. Hallituksen jäseniksi valittiin 

kersantti (res) Timo Soininen Ko-
konaismaanpuolustus ry:stä, vää-
peli (res) Timo Elolähde Helsingin 
Reserviläisistä, kersantti (res) Seppo 
Siimeslehto Helsingin Sissiosastosta, 
alikersantti (res) Juha Matikainen 
Espoon Reserviläisistä, ylikersantti 
(res) Markus Liesalho Helsingfors-
nejdens Svenska Underofficerare 
rf:stä ja ylikersantti (res) Niko Nie-
mistö Vantaan Reserviläisistä.

Kokousesitelmän aiheena 
suomalainen asevelvollisuus
Kokousesitelmän piti Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan entinen komen-
taja everstiluutnantti Tuomo Repo, 
joka nykyään toimii Pääesikunnan 
henkilöstöosaston koulutussekto-
rin johtajana.  Esitelmän aiheena oli 
”suomalainen asevelvollisuus”. Esi-
telmä kirvoitti paljon keskustelua ja 
hyviä kysymyksiä.

Jussi Kangaspunta Maanpuolustuksen 
suunnannäyttäjäksi

Suomen Reserviupseeri-
liiton hopeinen ansiomitali
Hannu Koivisto  (PV)
Jukka Jokinen  (PV)
Santeri Martikainen  (PV)
Veli-Matti Rintala  (PV)
Tuomo Repo  (PV)
Ossi Ikonen  (HRUP)
Pekka Rintala  (ViestiOs)
Henri Havulinna  (HRMU)
Pentti Itkonen (Senioriupseerit)
Ahti Pohjonen  (Tiruk)
Veijo Rautio  (TARU)
Seppo Siimeslehto  (HELRESP)
Juha Parkkonen  (HELRESP)

Suomen Reserviupseeriliiton 
pronssinen ansiomitali

Timo Soininen  (HELRESP)
Markus Liesalho  (HELRESP)
Markku Nieminen (HELRESP)
Kari Sihvo  (HELRESP)
Aatos Ahlsten  (HELRESP)
Kari Savolainen  (HELRESP)

Helsingin  
Reserviupseeripiirin 
standaari

Jukka Mattila (KHRU)
Kimmo Kinos 
(RT-kerho Johtorengas)

 Marssikelvot-
tomat ajoneuvot 
ja miehet poiste-
taan joukosta jo 
ennalta. 
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Helsingin Reserviupseeripiirin jäseniä ylennettiin 
6.12. isänmaan hyväksi tehdystä työstä ja palkittiin 
kunniamerkein. Majuriksi ylennettiin Mika Virta 
(Sissikerho). Kapteeniksi ylennettiin mm. Jari Kekkonen 
(Pioneeriosasto) ja Aki Mäkirinta (Kenttätykistökerho). 
Yliluutnantiksi ylennettiin mm. Jussi Hermunen 
(Helsingfors Svenska) sekä Huoltoaliupseereiden vara-
puheenjohtaja Esko Haapala. Luutnanteiksi ylennettiin 
mm. Mikko Leskinen (Viestiosasto) ja Päivi Kuosmanen 

(Pioneeriosasto). Luutnantin arvon sai myös Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin aiempi puheenjohtaja Kimmo 
Karinen. Sissiosaston Eki Monni ylennettiin vänrikiksi.

Kunniamerkein palkittiin seuraavat henkilöt: 1. luokan 
Vapaudenristi: Kari Jordan (Ilmantorjuntakerho). 3. 
luokan Vapaudenristi: Jyri Favorin (Sissikerho). Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarimerkki: Seppo Vainionpää 
(Kanta-Helsinki). Suomen Leijonan Ritarimerkki: Pekka 
Vasara (Kenttätykistökerho). Suomen Valkoisen Ruusun 

ansioristi: Matti Jokela (Tapiolan Reserviupseerit).

Jari Gerasimoff ylennettiin ylikersantiksi. Hän on jo 
vuosien ajan toiminut vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen eri sektoreilla. Espoon Reserviläisten aktiivijäsen 
Jyrki Helin ylennettiin niinikään ylikersantiksi. Kersan-
tiksi ylennettiin Sissiosaston aktiivi Aarne Björklund 
sekä Kosti Kallunki. 

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt seuraavat reservin 
upseerit 06.12.2013

 
MAJURI
Häggblom Leif Kaius (Helsinki), 
Hänninen Timo Juhani (Espoo), 
Lehtimäki Matti Johannes (Es-
poo), Luostarinen Jouni Saka-
ri (Helsinki), Virta Mika Antero 
(Helsinki)

KOMENTAJAKAPTEENI
Myllyperkiö Jyrki Johannes (Helsin-
ki)

KAPTEENI
Hänninen Timo Mikko (Helsin-
ki), Kekkonen Jari Samuel (Helsin-
ki), Ketonen Juha Matti (Helsinki), 
Kruskopf Teemu Kalevi (Espoo), 
Lankinen Timo Juhani (Helsinki), 
Lähteenoja Pentti Antero (Espoo), 
Mäkelä Tommi Kalevi (Helsinki), 
Paatero Sami Mikael, Panhelainen 
Jari Tapio (Kauniainen), Pennanen 
Teppo Kalervo (Helsinki), Reunanen 
Kari Juhani (Espoo), Ristikankare 
Timo Antero (Helsinki), Salokan-
gas Mika Tapio (Helsinki), Sihvonen 
Seppo Tapani (Espoo), Silvo Ismo 
Olavi (Vantaa)

KAPTEENILUUTNANTTI
Aaltonen Riku Matti (Helsinki), 

Kolhonen Riku Petteri (Espoo), Ny-
bergh Jan Marcus (Espoo)

LÄÄKINTÄKAPTEENI
Lahdenperä Arttu Markus

YLILUUTNANTTI
Eskola Erkki Veikko (Espoo), Göös 
Jani Heikki (Helsinki), Haapala 
Esko Kalervo (Helsinki), Harju Tep-
po Juhani (Helsinki), Hermunen 
Jussi Pauli (Helsinki), Huurinainen 
Jarno Markus (Espoo), Hämäläinen 
Aki Eerikki (Espoo), Ignatius Jan 
Erik (Helsinki), Kariluoma Simo 
Vilho Johannes (Vantaa), Kasuri-
nen Hannu Antero (Ulkomaat), 
Kauppinen Matti Antero (Helsinki), 
Kinnari Yrjö Juhani (Helsinki), Kos-
ki Keijo Tapani (Helsinki), Koski 
Timo Olavi (Helsinki), Mannerho-
vi Jarkko Matti, Niittymaa Kimmo 
Olavi (Espoo), Nikunen Esa Ante-
ro (Helsinki), Poikonen Pasi Olavi 
(Helsinki), Pulkkinen Pekka Ilari 
(Helsinki), Runosalo Henrikki Mi-
kael (Helsinki), Saarelainen Antti 
Juhani (Helsinki), Siili Jukka-Pekka 
(Espoo), Starczewski Jani Henrik 
(Ulkomaat), Syrjö Paavo Henrik 
(Vantaa), Tapper Jyri Sakari (Kau-
niainen), Tuurinkoski Kaisa Leena 
(Espoo), Uotila Vesa Antero (Hel-
sinki), Virtanen Teemu Kalervo 
(Helsinki), Waitinen Matti Tapio 
(Helsinki)

LUUTNANTTI
Arho Jaakko Johannes (Helsinki), 
Aura Otto Jussi Jalmari (Vantaa), 
Backman Saku Elmeri (Espoo), 
Eronen Niko Joonas Tapio (Van-
taa), Eskola Antti Jussi Ilmari (Hel-
sinki), Gordin Patrick (Espoo), 
Hagfors Mikael Göran (Helsin-
ki), Halme Yrjö-Pekka (Helsinki), 
Heikkilä Jussi Topi Samuli (Hel-
sinki), Hietanen Kari Johannes 
(Espoo), Hiltunen Joonas Tapio 
(Espoo), Honkanen Samu Petteri 
(Helsinki), Honkonen Miika Tomi 
Valtteri (Espoo), Hyytiäinen Jo-
hannes Mikael (Espoo), Häkkinen 
Mika Veikka (Espoo), Hänninen 
Peter Erik Olavi (Helsinki), Iha-
muotila Timo Jaakko Pietari, Iko-
nen Harri Tapani (Vantaa), Jokela 
Paavo Allan (Kirkkonummi), Jutila 
Jaakko Ensio (Helsinki), Jäderholm 
Riku Ilmari (Espoo), Jääskeläinen 
Kasperi Kalle (Vantaa), Jaakkola 
Antti Julius (Helsinki), Kallinen 
Janne Otto Juhani (Espoo), Kallio-
koski Petri Torsti (Helsinki), Kan-
gasniemi Risto Valtteri (Helsinki), 
Kara Tuomas Kalle Johannes (Hel-
sinki), Kari Juho Taneli (Espoo), 
Karinen Kimmo Tapio (Espoo), 
Karstikko Jori Matias Tapani (Hel-
sinki), Kjäldman Ismo-Olav, Klee-
mola Antti Erkki Mikael (Helsinki), 
Koivusalo Matti Julius (Helsinki), 
Korelin Heikki-Johannes (Helsin-
ki), Korhonen Petri Einari (Hel-
sinki), Korkelainen Aake Taneli 

(Espoo), Kuosmanen Päivi Johan-
na (Helsinki), Kuronen Juha Antti 
(Helsinki), Käkelä Jarno Elias (Es-
poo), Kärki Eero Antero (Helsinki), 
Kärkkäinen Antti Kalle Ambrosius 
(Helsinki), Laitakari Heikki Kaler-
vo (Helsinki), Laukkanen Kimmo 
Kalervo (Espoo), Leinonen Tomi 
Eemeli (Espoo), Leppänen Tommi 
Johannes (Espoo), Leskinen Mik-
ko Johannes (Helsinki), Maasalo 
Tuomas Henrik (Vantaa), Mela-
luoto Juho Iisak (Helsinki), Miet-
tinen Antti Aarne Toivo (Espoo), 
Mäki Kimmo Kaarlo (Helsinki), 
Mäki Teemu Olavi (Oulu), Mätäs-
niemi Pasi Erkki Ensio (Helsinki), 
Niemi Janne Aleksanteri (Helsin-
ki), Nyman Pia Kristina (Helsin-
ki), Ohtonen Pasi Tapani (Vantaa), 
Ojanperä Juha Kalevi (Helsinki)
Pakola Kari Juha Paul (Helsinki), 
Peltola Matti Olavi (Hattula), Pih-
lanko Mikko Eemeli (Espoo), Puo-
lakka Atte Jukanpoika (Helsinki), 
Pylkkö Juha Jaakko (Espoo), Rei-
nikainen Jonne Juhani (Helsinki), 
Riikonen Jukka Tapio (Helsinki), 
Rämö Eero Olavi (Helsinki), Saa-
ri Topi Juhani (Helsinki), Saari 
Ville-Petteri (Helsinki), Salo Olli 
Aleksanteri (Espoo), Salovaara Vil-
le Samuli (Helsinki), Savioja Nico 
Christian (Helsinki), Schmidt Tom 
Matti Hannes (Espoo), Schröder 
Sarita Marianne Heleena (Espoo), 
Seppälä Markku Tapani (Espoo), 
Suoranta Tuukka Matias (Helsin-

ki), Tonteri Jorma Olavi (Helsin-
ki), Tuurihalme Timo Jaakko Matti 
(Helsinki), Valli Timo Sakari (Kau-
niainen), Varjo Jukka Martti Uolevi 
(Tampere), Venho Lauri Kalervo 
(Helsinki), Vesterinen Janne Lauri 
(Espoo), Viitala Aimo Heikki Karo-
lus (Helsinki), Välimaa Asko Kauko 
(Helsinki), Ylinen Johannes Eerik-
ki (Kauniainen), Yliuntinen Jukka 
Pekka (Helsinki), Ylönen Markus 
Pentti Johannes (Lappeenranta)

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Naukkarinen Jussi Tapio (Helsinki)

VÄNRIKKI
Aaltonen Jukka-Matti Eerikki 
(Vantaa), Eerikäinen Karri Kristi-
an (Helsinki), Hakala Tytti Kaisa 
Johanna (Vantaa), Hannus Juho 
Erik Markunpoika (Espoo), Käh-
könen Kimmo Robert (Rovanie-
mi), Monni Eki Petteri (Espoo), 
Siljamäki Antti Petteri (Helsinki), 
Vaittinen Janne Petteri (Helsinki), 
Vieno Hannu Kauko Tapani (Hel-
sinki)

ALILUUTNANTTI
Kaksonen Kai-Verneri (Helsinki), 
Mäkinen Olli Tapio (Espoo), Tiainen 
Juha Tapani (Helsinki), Vasamies 
Mikko Antero (Helsinki)

Virta majuriksi, Kekkonen ja Mäkirinta kapteeneiksi  
ja Hermunen yliluutnantiksi, Karinen luutnantiksi
Gerasimoff ja Helin ylikersanteiksi

Majuri Mika Virta Kapteeni jari Kekkonen Yliluutnantti Jussi Hermunen Luutnantti Kimmo Karinen Vänrikki Eki Monni
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Etelä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja prikaatikenraali 
Pertti Laatikainen on ylentänyt 
seuraavat reservin aliupsee-
ristoon ja miehistöön kuuluvat 
06.12.2013
 
SOTILASMESTARI
Hannulabacka Jorma Ensio (Helsin-
ki)

YLIVÄÄPELI
Hänninen Hannu Mikael (Helsinki)

YLIPURSIMIES
Ellonen Antti Heikki Ilmari (Helsin-
ki), Kättö Mika Heikki (Helsinki)

VÄÄPELI
Arikoski Juha Tapio (Helsinki), 
Hinkkuri Tuomas Kalervo (Hel-
sinki), Honkasilta Juho Markus 
(Helsinki), Hovi Arto Matti Juhani 
(Helsinki), Huopio Kauto Martti Ju-
hani (Espoo), Kokkonen Jari Mikael 
(Helsinki), Lempinen Markku Kalevi 
(Espoo), Lillvis Petri Juhani (Espoo), 
Mäkelä Jari Mika Olavi (Helsinki), 
Pietilä Heikki Juhani (Helsinki), 
Rautasuo Janne Taneli (Espoo), Tuo-
minen Mika Tapani (Vantaa)

PURSIMIES
Anttila Matti Einari (Helsinki), Mat-
tila Tommi Kalervo (Helsinki), Nis-
kala Jaakko Markus (Espoo)

YLIKERSANTTI
Arnell Jani Antti (Espoo), Auer Jari 
Tapani (Helsinki), Borodavkin Niko-
Pekka (Vantaa), Gerasimoff Jari Paa-
vo (Helsinki), Hakkila Joonas Kris-
tian (Espoo), Hamina Antti Johan 
Mikael (Vantaa), Helin Jyrki Juhani 
(Espoo), Henriksson Pekka Vilhelm 
Konstantin (Helsinki), Huuskonen 
Pasi Antero (Helsinki), Jalonen Esa 
Petteri (Helsinki), Jama Timo Juhani 
(Helsinki), Johansson Mikko Tapa-
ni (Helsinki), Kinnunen Jani Uole-
vi (Helsinki), Koskelainen Markku 
Olavi (Ulkomaat), Laurilehto Jaak-
ko Toivo (Vantaa), Leppänen Pertti 
Markku Tapani (Helsinki), Lostedt 
Dennis Sebastian (Espoo), Matthias 
Hermann Tapio (Vantaa), Mäkynen 
Jussi Heikki (Helsinki), Männikkö 
Juha Sakari (Espoo), Nissilä Janne 
Pekka Tapani (Espoo), Palo Jarno 
Mikael (Vantaa), Rauta Anssi Aleksi 
(Vantaa), Repola Heikki Kalevi (Es-
poo), Santana Mike Angel Mikael 
(Vantaa), Schlosser Markus Christi-
an (Espoo), Sihvola Ari Heikki (Es-
poo), Syri Seppo Juhani (Helsinki), 
Tapiolinna Kalevi Aulis (Espoo), 
Tilander Tuomas Antero (Helsinki), 
Tirri Ari Jalmari (Helsinki), Toivola 
Janne Juhani (Espoo), Torikka Jan-
ne Tapio (Vantaa), Turtiainen Jouni 
Kalevi (Helsinki), Töyrylä Tommi 
Petteri (Espoo), Uusikauppila Teemu 
Aleksi (Helsinki), Varhimo Pekka 
Unto Antero (Espoo)

KERSANTTI
Aalto Eero Tapio (Espoo), Ahola 
Riku Jussi (Espoo), Ahonen Joel Esa 
Mikael (Helsinki), Alatalo Kari Ju-
hani (Espoo), Arosuo Totti Matias 
(Helsinki), Auer Miikka Matti (Hel-
sinki), Auvo Markus Joakim (Hel-
sinki), Backman Annette Linnéa 
Johnsdotter (Helsinki), Björklund 
Aarne Johannes (Vantaa), Blomqvist 
Niclas Bernhard (Helsinki), Eronen 
Petri Olavi (Vantaa), Forsström Ville 
Samuel (Helsinki), Grotell Max Bir-
ger (Espoo), Haapanen Mikko Olavi 
(Helsinki), Harja Sampo Ilmari (Hel-
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Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 
70 vuotta tapahtumista, jotka 
pelastivat itsenäisyytemme, 
on hyvä kerrata tapahtumien 
taustat ja kulku, vaihe vaiheelta. 
Tämä artikkelisarja löytää 
toivottavasti lukijansa myös 
nuorimpien reserviläisten 
keskuudesta. Toivottavasti se 
herättää myös keskustelua ja 
aktivoi tutkimaan sotahistori-
aamme tarkemminkin. Ja miksei 
myös osallistumaan ratkaisun 
hetkien tapahtumapaikoille 
suuntautuville retkille. Siellä, 
aidossa maastossa historia 
alkaa merkillisesti elää. 

OSA I

Jatkosota oli talvisodan 
seurausta
Jatkosota oli selkeästi talvisodan 
väistämätön jatke. Vain välirauhaksi 
osoittautuneiden 15 kuukauden aika-
na Neuvostoliitto painosti Suomea 
ankarasti niin poliittisesti kuin soti-
laallisestikin. Suomalaiset joutuivat 
välirauhan aikana tekemään myön-
nytyksiä, jotka eivät perustuneet 
Moskovan rauhansopimukseen. 

Suomen tilanne vaikutti todella 
synkältä loppukesällä 1940. Maam-

me oli käytännössä eristetty saari, 
jolla oli vain kaksi henkireikää elin-
tärkeälle kaupalleen: Ruotsi sekä 
Jäämeren tie ja Petsamon satama. 
Itämeri sulkeutui täydellisesti, kun 
Suomen talvisotaa passiivisena seu-
rannut ja muutoinkin poliittiset suh-
teet jäädyttänyt Saksa oli vallannut 
Tanskan ja Norjan. 

Elokuun lopulla 1940 tuli kuiten-
kin ensimmäinen valonpilkahdus. 
Saksa, joka oli äärimmäisen salai-
sesti alkanut valmistella Operaatio 
Barbarossaa, hyökkäystä itään, avasi 
yhteydet Suomen suuntaan. Sen 
tavoitteena oli varmistaa se, ettei 
hyökkäyksen kannalta tärkeä lähtö-
alue luisuisi Neuvostoliiton valta-
piiriin. Yhteydet kehittyivät aluksi 
varovaisesti. Syntyi hyvin salainen, 
pienen johtopiirimme hyväksymä 
sopimus aseiden tuonnista ja sak-
salaisten lomalaisten kauttakulje-
tuksista. Kauppaakin viriteltiin ja 
sotilaat alkoivat käydä keskusteluja 
mahdollisesti tulevasta, uudesta 
sodasta. Saksan tuki konkretisoitui, 
kun Hitler myöhäissyksyllä 1940 
määrätietoisesti tyrmäsi Neuvos-
toliiton pyrkimykset saada Saksalta 
vuoden 1939 sopimukseen vedoten 
vapaat kädet Suomen suhteen. 

Niin siinä sitten vain kävi, että 
Suomi joutui, Neuvostoliiton edel-
leen painostaessa, valitsemaan 
Paasikiveä siteeraten ”Pirun ja Per-
keleen” välillä. Näin kehittyvässä 
ja tiivistyvässä yhteistyössä Saksan 
kanssa Suomi ei kuitenkaan valin-
nut Saksan yhteiskuntajärjestelmää, 

vaikka se sanoikin selkeästi EI kil-
pailijalle, kommunismille. Missään 
vaiheessa ei kuitenkaan tehty valtio-
sopimusta Saksan kanssa. 

Jatkosotaan Saksan rinnalla
Suomi siis lähti hakemaan hyvitystä 
Moskovan rauhan ehtoihin Saksan 
rinnalla, käyttäen hyväkseen näin 
avautuvaa mahdollisuutta. Saksan 
siihen astinen sotamenestys oli roh-
kaiseva, joten kaikki näytti hyvin 
lupaavalta. Jotkut olivat tässä jopa 
näkevinään mahdollisuuden Suu-
reen Suomeen, jonka rajat olisivat 
jotain aivan muuta kuin talvisotaa 
edeltävät. 

Ja niin käytiin sitten 
jatkosotaa 
Suomalaiset lähtivät jatkosodassa 
liikkeelle hyvin varovaisesti. Ensin 
lähti Karjalan Armeija, jonka ta-
voitteet olivat Laatokan Karjalassa. 
Vasta myöhemmin oli Kannaksen 
valtaamisen vuoro. Molemmilla rin-
tamilla sotatoimet menestyivät erin-
omaisesti. Lopputulos oli kuitenkin 
vuoden 1941 päättyessä ja vuoden 
1942 alussa se, että armeijamme oli 
saavuttanut tavoitteensa. Vallattuja 
alueita, jotka ennen muuta Itä-Kar-
jalassa ulottuivat kauas talvisodassa 
menetettyjen alueiden taakse, pe-
rusteltiin eri tavoin, muun muassa 
mahdollisimman lyhyillä itärajoilla, 
joita rajatuilla resursseillammekin 
olisi mahdollista puolustaa. Suomi 
siis lähti hakemaan hyvitystä Mos-
kovan rauhan ehtoihin Saksan rin-

nalla, käyttäen hyväkseen näin avau-
tuvaa mahdollisuutta. Saksan siihen 
astinen sotamenestys oli rohkaiseva, 
joten kaikki näytti hyvin lupaavalta.

Puolustusasemien muotou-
tuminen Kannaksella
Karjalan kannaksen takaisin valtaus 
päättyi syyskuun 1941 alussa vanhal-
le rajalle sillä poikkeuksella, että ns. 
Lempaalan mutka oikaistiin. Ilman 
sen kummempaa ennakkonäkemys-
tä tuleva pääpuolustuslinja syntyi 
siihen, mihin hyökkäys pysäytettiin. 
Näin muotoutuneet asemat olivat 
monella tavoin epäedulliset. Maasto 
oli pääosin tasaista ja soveltui pai-
koin erittäin hyvin vihollisen pans-
sareiden tukemille massahyökkäyk-
sille. Kaivautuminen oli hankalaa. 
Joko maaperä oli hienoa hiekkaa, 
johon kaivetut asemat sortuivat hel-
posti tai sitten se oli niin märkää, 
että jo muutamalla lapion pistolla 
kaivantoihin tuli vettä. Erityisesti 
kevättalvella vettä oli kaikkialla, va-
rusteet kastuivat ja kaikki homehtui. 
Asemat olivat myös erittäin hyvin 
vihollisen tähystettävissä. Se teki lin-
noittamisestakin erittäin hankalaa 
ja vaarallista. Töitä oli pakko tehdä 
lähinnä pimeän aikana. Asepesäk-
keitä ja miehistökorsuja jouduttiin 
rakentamaan maan päälle, mikä teki 
niistä hyvin haavoittuvia. Pitkittyvä 
ja tylsistyttävä asemasota söi aikaa 
myöten niin komentajien kuin mie-
histönkin motivaatiota työskennellä 
linnoittamisen parissa. Rakennettiin 
mieluummin takamaastoon komeita 

Ratkaisun kesä 1944 Kannaksella
 Suomi siis 

lähti hakemaan 
hyvitystä 
Moskovan 
rauhan ehtoihin 
Saksan rinnalla, 
käyttäen 
hyväkseen 
näin avautuvaa 
mahdollisuutta.

Viisi päivää ennen suurhyökkäystä uusien "syöksytykkien" esittely Suomen Marsalkka Mannerheimille.
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komentokorsuja, sotilaskoteja ja eri-
laisia virkistystä palvelevia rakennel-
mia. 

Tässä taidetaan olla 
häviävällä puolella...
Joidenkin jälkiviisaiden mukaan 
Saksan kohtalo ratkesi jo joulukuus-
sa 1941, kun Japani veti Yhdysvallat 
mukaan maailmansotaan hyökkäyk-
sellään Pearl Harboriin. Vähitellen 
Englanti onnistui myös houkutte-
lemaan Yhdysvallat mukaan tuke-
maan Euroopan puolustamista Sak-
saa vastaan. Se tapahtui aina vuo-
teen 1944 saakka ”Lend and Lease” 
sopimuksen puitteissa. Yhdysvalto-
jen rajaton sotateollisuuskapasiteetti 
valjastettiin näin tuottamaan aseita 
ja kaikenlaisia tarvikkeita suunnat-
tomat määrät Englannin ja ennen 
muuta Neuvostoliiton puolustuksen 
tarpeisiin. Apu sai suorastaan kä-
sittämättömät mittasuhteet. Sato-
ja tuhansia maastokuorma-autoja, 
maastoautoja, kymmeniätuhansia 
lentokoneita, hyökkäysvaunuja, am-
pumatarvikkeita, tykkejä, elintarvik-
keita ja jopa sotilasasuja toimitettiin 
Saksan vihollisille. On näin jälkeen 
päin mahdotonta käsittää, miten 
Neuvostoliitto olisi ikinä selvinnyt 
ilman tätä apua. Apua, josta se on 
sotien jälkeen visusti vaiennut!

Suomen poliittista ja sotilaallista 
johtoa hätkähdytti Englannin, ja 
koko brittiläisen kansainyhteisön 
Suomelle 6.12.1941 julistama sota. 
Sitä oli edeltänyt painostus, johon 
myös Yhdysvallat osallistui. Ta-

voitteena oli pysäyttää suomalaiset 
Moskovan rauhan rajoille ja irrottaa 
maa sodasta. Siinä vaiheessa se kui-
tenkin tuntui mahdottomalta aja-
tukselta. Jatkosodan alun menestys, 
vaikkakin hyvin raskailla tappioilla 
maksettu, sokaisi osaltaan silmät 
menossa olevalta maailman tilan-
teelta. 

Kun Saksa sitten vuodenvaih-
teessa 1942-43 kärsi murskatappion 
Stalingradissa ja menetti kokonaisen 
6. Armeijan, alkoi tilanne huoles-
tuttaa päättäjiämme. Arveltiin, että 
tällaista Saksan mahtava sotakoneis-
tokaan ei voi ilman vakavia seuraa-
muksia kestää. Niinpä Suomi useaan 
eri otteeseen tunnusteli Ruotsin 
patistelemana ja avustamana mah-
dollisuuksia erillisrauhaan. Ehdot 
vaikuttivat kuitenkin mahdottomilta 
hyväksyä. Viimeinen ja ehkä pa-
raskin tarjous saatiin kevättalvella 
1944, tosin Helsinkiin helmikuussa 
suunnattujen terroripommitusta 
vauhdittamana. Ehtojen eräs kohta, 
suhteiden katkaiseminen Saksaan 
ja Suomessa olevien saksalaisjouk-
kojen (yli 200.000 miestä) internoi-
minen tuntui aivan mahdottomalta. 
Vastoinkäymisistään huolimatta 
Saksa oli vielä voimakas. Se myös 
reagoi Suomen rauhanpyrkimyk-
siin voimakkaasti keskeyttämällä 
meille elintärkeät viljatoimitukset 
ja aseavun. Saksassa käynnistettiin 
myös suunnitelmat Suomen miehit-
tämiseksi ja vasallihallituksen nimit-
tämiseksi maahamme, Romanian 
malliin. 

Göran Lindgren
Kirjoittaja on ylil res, sotahistorian 
harrastajatutkija ja opas sotahistorial-
lisilla retkillä viime sotiemme taiste-
lukentille, Tapiolan Reserviupseerien 
ja Senioriupseerien kerhon jäsen.
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kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai 
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100
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www.viherpeippo. 
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[000] kaikista palvelupesuhin-
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kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen 
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Kenraalimajuri Paalu oli vastuussa Valkeasaaren lohkosta toukokuussa 1944.

Betonista valettuja estekiviä Siiranmäessä.



12  20. joulukuuta  <  10 /2013  <  Helsingin Reservin Sanomat

Teksti: Majuri Marko Maaluoto, 

Helsingin varuskunnan komendantti 2008—2013

Helsingin päävartiota käsittelevä artikkeli-
sarja lähenee loppuaan. Kuudessa ensimmäi-
sessä osassa neljässä eri paikassa sijainneet 
päävartiorakennukset, niissä palvelleet sotilaat 
ja vartiopalvelukseen liittyneet ilmiöt olivat 
pääroolissa. Seitsemäs osa puolestaan esitteli 
suurimman osan aikaa vartiovastuussa olleen 
joukon – Kaartin pataljoonan. Tämä kahdek-
sas osa tavallaan täydentää tuota edellistä, 
mutta samalla myös luo kokonaiskuvaa Hel-
singin varuskunnan monipuolisista tehtävistä. 
Nykyään hoidettavien tehtävien muodostamaa 
kokonaisuutta ajatellen seremoniat ja vartio-
palvelus liittyvät varsin olennaisesti toisiinsa, 
kuten koko ajan tiivistyvä viranomaisten väli-
nen yhteistoiminta.

Perustamisen jälkeen heti 
vartiopalvelukseen
Venäjän keisari Aleksanteri I:n 18.9.1812 anta-
malla käskyllä Viipurissa perustettiin 3. Jää-
kärirykmentti, jota kutsuttiin myös Viipurin 
rykmentiksi perustamispaikkansa mukaan. So-
tilaiden värvääminen juuri perustettuun jouk-
koon sujui hyvin ja jo lokakuussa koulutus oli 
käynnissä. Samaan aikaan Venäjän ja Ranskan 
välinen sota oli ollut käynnissä jo useita kuu-
kausia. Koulutukseen tuli muutos 20.2.1813, 
kun sen komentaja Carl Stjernvall sai tärkeän 
käskyn itseltään keisarilta – Viipurin rykment-
ti tullaan siirtämään maaliskuun alkupuolella 
Pietariin vartiopalvelukseen.

Palveluksen Pietarissa voidaan sanoa anta-
neen alun kaikelle tulevallekin vartiopalveluk-
selle ja sotilaallisille seremonioille, mitä tietty 
rykmentistä muodostettu osa tulisi tekemään 
enemmän tai vähemmän seuraavat 200 vuotta 
ja tekee sitä edelleenkin. Vartiopalvelus alkoi 
heti Pietariin saapumisen jälkeen ja siihen liit-
tyivät myös erilaiset paraatit sekä seremoniat. 
Tehtäviä oli paljon, mutta rykmentti oli aivan 
liian pieni hoitamaan kaikkia niitä ja tämä ai-
heuttikin jonkin verran harmia koko Pietarin 
komennuksen ajan.

Heinäkuussa 1814 Venäjän ja Ranskan vä-
linen sota oli päättynyt. Keisari Aleksanteri I 
palasi Pietariin ja tätä juhlistettiin paraatilla, 
johon myös Viipurin rykmentti osallistui. 
Tämä saattoi olla ensimmäinen kerta, jolloin 
suomalainen joukko oli keisarikunnan hal-
litsijan edessä. Suomessa tätä pidettiin kun-

nianosoituksena sen kahta vuotta aiemmin 
perustetulle sotaväelle. Pietarista rykmentti 
siirtyi Hämeenlinnan lähelle Parolaan, jossa 
sitä ryhdyttiin jälleen kouluttamaan. Parolassa 
rykmenttiin muodostettiin ensin opetusko-
mennuskunta, joka myöhemmin suurennettiin 
pataljoonan kokoiseksi ja nimettiin tulevan 
sijoituspaikkansa mukaisesti Helsingin patal-
joonaksi.

Kotimaan pääkaupungin 
turvana ja leirielämää
Helsingin pataljoona muutti Suomen pää-
kaupunkiin uudelle kasarmilleen kahdessa 
vaiheessa 1822 ja 1824. Ensin tuli vartioko-
mennuskunta, johon kuului 2 upseeria ja 60 
aliupseeria, sotilasta ja rumpalia. Sen tehtävä-
nä oli auttaa varuskunnan muita joukkoja vah-
tipalvelun järjestelyissä Uudella torilla, jossa 
päävartio oli hyvin keskeisellä paikalla vuosina 
1820-1840. Päävartiota vastapäätä oli kenraa-
likuvernöörin virka-asunto vuosina 1819-1839, 
joka oli myös vartiopaikka.

Nuoreksi kaartiksi 1827 korotettu pataljoo-
na pääsi 13.8.1830 osallistumaan Helsingissä 
keisarillisen vierailun seremonioihin, kun 
se asetti Nikolai I:lle kunniavartion. Toden-
näköisesti tämä tarkoitti noin komppanian 
suuruisen ja sen kaltaisen osaston asettamista 
vierailuseremonioihin. Keisari Nikolai I tuli 
kolme vuotta myöhemmin uudelleen vierai-
lulle Helsinkiin ja tuolloin hänelle järjestettiin 
paraati Senaatintorilla. Tähän osallistuivat 
kaikki pääkaupungin joukot, näiden mukana 
Suomen kaarti. Keisari ei ollut tyytyväinen 
Suomen kaartin paraatimarssiin ja pataljoonan 
päällikkö eversti Ramsay sai siitä moitteet. 
Palautteesta otettiin tietenkin opiksi ja seu-
raavana päivänä marssi sujui niin hyvin, että 
tällä kertaa oli kiitosten vuoro. Helsinkiläisille 
tuo vierailu oli merkittävä ja joulukuussa 1835 
kauppatorille pystytettiin sen muistoksi Kei-
sarinnan obeliski. Toinen esimerkki suuresta 
paraatista, johon Suomen kaarti osallistui, oli 
vuoden 1863 valtiopäivien avajaisiin liittynyt 
paraati Senaatintorilla. Valtiopäivien kestäessä 

Suomen kaartia tarvittiin erilaisiin kunniavar-
tiotehtäviin mm. Keisarillisessa palatsissa ja 
Senaatin talossa.

Leirielämä Krasnoje Selossa oli joka kesäi-
nen rutiini ja sinne tulivat myös muut keisaril-
lisen henkivartioväen joukot. Parin kuukauden 
pituisella leirillä oli taisteluharjoituksia, am-
pumista, äksiisiä ja paraatiharjoituksia, mutta 
myös vartiopalvelus ja vahtiparaatit kuuluivat 
ohjelmaan. Vartiotehtävät olivat hyvin saman-
tyyppisiä kuin Helsingissä, sillä sotilaita tar-
vittiin leirin päävartioon ja kassavahtiin sekä 
läheteiksi leirin kansliaan, esikuntaan ja sairaa-
laan. Aikakaudesta riippuen näihin tehtäviin 
sitoutui 15-30 sotilasta.

Leirien aikana seremonioita ja muita juhlal-
lisuuksia oli joko Krasnoje Selossa, Tsarskoje 
Selossa tai Pietarhovissa. Näitä tilaisuuksia 
järjestettiin vieraille tai esimerkiksi keisarilli-
sen perheen juhlapäivinä. Hyvin tyypillisesti 
Suomen kaartin soittokunta oli näissä mukana 
ja esimerkiksi nykyään Suomi-marssina tun-
nettu kappale tuli näissä yhteyksissä erittäin 
tutuksi, koska se oli pidetty marssi. Nykyään 
tämän marssin soidessa kunniakomppania ja 
soittokunta siirtyvät uusien suurlähettiläiden 
esittelyyn. Suurruhtinas Aleksanteri, myö-
hemmin keisari Aleksanteri III saattoi soittaa 
soittokunnan kanssa ja keisari Nikolai I:n ker-
rotaan tulleen aina hyvälle tuulelle nähtyään 
Suomen kaartin.

Krasnoje Selon leireille ei menty 1800-lu-
vun lopulla enää joka kesä, sillä suomalaiset 
tarkk’ampujapataljoonat kokoontuivat vastaa-
vissa merkeissä muutaman vuoden ajan Lap-
peenrannassa. Erilaisia harjoituksia, mutta 
myös seremonioita oli samaan tapaan kuin 
Krasnoje Selossa. Keisarin ja keisariperheen 
vierailut Lappeenrannassa tapahtuivat sa-
maan tapaan kuin Krasnoje Selossa. Esimer-
kiksi 1885 keisari Aleksanteri III vieraili leirillä 
ja hänelle järjestettiin suuret seremoniat. 
Muutamaa päivää myöhemmin keisari saapui 
Helsinkiin, jossa hänet otettiin rautatiease-
malla vastaan kunniavartion ollessa paikalla. 
Molemmissa tapauksissa Suomen kaarti oli 
seremonioissa mukana.

Helsingissä vartio-, lähetti- ja komen-
nustehtävät olivat moninaisia, niihin myös 
sitoutui paljon sotilaita. Omalla Kaartin ka-
sarmilla oli päivittäin vartio-, päivystys- ja 
lähettitehtäviä. Näiden lisäksi päivittäin tai 
lähes päivittäin sotilaita komennettiin mm. 
komendantin, komendanttiviraston, sairaalan, 
kenraalikuvernöörin ja Suomen sotilaspiiriin 

erilaisiin tehtäviin. Edellisten tehtävien ohella 
tulipalokomennuskuntaa tarvittiin Suomen 
sotilaspiirissä, Keisarillisella palatsilla ja 
yliopistolla. Kaupungin vahdissa oltiin puo-
lestaan 5-7 päivän välein, jolloin päävartion 
ohella sotilaita tarvittiin mm. lääninvankilassa 
ja Merikasarmilla. Enimmillään, kun kaikki 
nämä edellä mainitut tehtävät olivat Suomen 
kaartin hoidettavana, oli sotilaita noin 400 
kiinni ja tämä oli noin puolet koko pataljoonan 
vahvuudesta, loput olivat koulutuksessa. Ny-
kypäivän mittareilla voidaan sanoa, että näihin 
”päivittäisen turvallisuuden tehtäviin” sitoutui 
erittäin paljon sotilaita. Nyt näitä tehtäviä hoi-
taa huomattavasti pienempi määrä sotilaita ja 
toisaalta osa näistä tehtävistä kuuluu poliisille, 
pelastuslaitokselle, sairaanhoitopiirille, minis-
teriöille ja rikosseuraamusvirastolle.

Senaatintori on hyvin keskeinen paikka kai-
kille helsinkiläisille. Oman kasarmin ja eräiden 
muiden valtiollisten tai sotilaallisten paikkojen 
ohella se on tärkeä paikka myös kaikille kaar-
tilaisille. Aleksanterinkatu on saanut nimensä 
keisari Aleksanteri I:n mukaan ja juuri hän 
teki Helsingistä Suomen pääkaupungin sekä 
perusti Kaartin pataljoonan edeltäjäjoukon 
1812. Senaatintorin keskellä on kesällä 1894 
pystytetty keisari Aleksanteri II:n patsas, jossa 

Kaartilaisten tehtävien erityispiirteet 
— seremoniat ja vartiopalvelus

Pietarissa vartiotehtäviä oli Talvipalatsin ympäristössä.

Helsingin päävartio 
1757—2013 
Osa 8

Lippuvartio Krasnoje Selossa
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hän on Suomen kaartin univormussa. Patsas 
julkistettiin aikanaan seremoniallisesti. Vie-
lä samana syksynä Suomen kaarti osallistui 
kunniapäällikkönsä keisari Aleksanteri III:n 
hautajaisiin Pietarissa, mutta tätä ennen eräinä 
vuosina siellä oli myös osallistuttu keisarien 
kruunajaisiin.

Autonomian aikana Helsingissä tyypillisiä 
seremonioita olivat juuri keisariperheen vie-
railujen kunniavartiot ja kunniakujat. Muita 
säännöllisesti toistuneita juhlallisia tilaisuuk-
sia olivat keisarillisen perheen merkkipäivinä 
järjestetyt paraatit, jotka toteutettiin yleen-
sä sunnuntaisin kirkkoparaateina. Alkuun 
Suomen kaarti järjesti nämä paraatit itse, 
mutta 1800-luvun lopulla ne olivat yhteisiä 
muiden helsinkiläisten joukkojen kanssa. 
Vuonna 1901 Suomen kaarti jäi viimeiseksi 
suomalaiseksi joukoksi, kun Uudenmaan 
Tarkk’ampujapataljoona lakkautettiin muiden 
vastaavien pataljoonien tapaan. Tämän jälkeen 
kirkkoparaateihin osallistuvat vain Suomen 
kaarti ja varuskunnan venäläiset joukko-osas-
tot.

Suomi itsenäiseksi ja 
Suomen Valkoinen Kaarti 
perustetaan pääkaupunkiin
Kansalaissodan jälkeen Helsinkiin jäi monia 
paikkoja, joiden turvallisuudesta olivat au-

tonomian aikana vastanneet suomalaiset ja 
venäläiset joukot yhdessä. Helsingin garnisoo-
niin, kuten sitä 1910-luvun lopulla kutsuttiin, 
tarvittiin paljon joukkoja huolehtimaan ka-
sarmien ja varastojen turvallisuudesta. Näitä 
paikkoja olivat esimerkiksi Päävartio, Taival-
lahden, Vanhankaupungin, Koskelan ja Munk-
kiniemen varastot, Apollo-talo (sotaministe-
riö), Humaliston autovartio, Turun kasarmin 
ja Uudenmaan kasarmin vartiot, Leppäsuon ja 
Munkkiniemen ruutikellarien varasto, Kataja-
nokan konekiväärivartio, Turun kasarmin sai-
rastallin vartio, Pasilan ampumaradan vartio, 
Hietalahden vartio ja Pääskylänkadun vartio. 
Näiden lisäksi tarvittiin upseereita ja aliupsee-
reita mm. vartioiden tarkastajiksi, vartiopäälli-
köiksi ja vartioaliupseereiksi.

Useat sadat sotilaat sitoutuivat päivittäin 
näihin välttämättömiin vartiotehtäviin. Suo-
men kaartin tapauksessa näitä varuskunnalli-
sia vartiotehtäviä oli esimerkiksi 1920-luvulla 
10-25 päivänä kuukaudessa, eli varsin usein. 
Tehtävien ja vartiopaikkojen määrä oli niin 
suuri, että koulutukselle jäi liian vähän aikaa. 
Tämän johdosta muille varuskunnan joukoille 
käskettiin lisää vartiotehtäviä, vaikka luontevin 
vartiojoukko olikin Suomen Valkoinen Kaarti.

Seremonioita järjestettiin nyt Suomen 
omista lähtökohdista esimerkiksi Tasavallan 
presidenttien vieraille, jolloin mukana oli myös 

joku muu varuskunnan joukko-osasto. Lisäksi 
ennen talvisotaa järjestettiin säännönmukai-
sesti ainakin Helsingin valloituksen muistojuh-
la 12.4. Vanhan kirkon puiston tuntumassa Bu-
levardilla. Muita tyypillisiä seremonioita olivat 
erilaiset seppeleenlaskutilaisuudet ja paraatit.

Viime sotien jälkeinen aika
Sotavuosina 1939-1945 seremonioita oli vä-
hän, mutta varuskunnassa vartioitiin vä-
hintäänkin entiseen tapaan ja ylläpidettiin 
omalta osaltaan yleistä järjestystä sekä tur-
vallisuutta. Ennen sotia ja sotien jälkeen Hel-
singin varuskunta oli toiminnallisesti jaettu 
kolmeen osaan: Helsinki, Suomenlinna ja 
Santahamina, jotka kaikki olivat varuskunnan 
päällikön johdossa. Suomenlinna ja Santaha-
mina toimivat eräänlaisina alavaruskuntina, 
joilla kummallakin oli oma komendantti. Va-
ruskuntakäskyissä näille alavaruskunnille an-
nettiin tehtävät ja käskettiin vartiovastuussa 
oleva joukko, mutta muutoin ne toimivat var-
sin itsenäisesti.

Vuonna 1949 varuskunnan vartiotehtävät 
käskettiin pelkästään Helsingin Komennus-
komppanialle, eikä muiden varuskunnan 
joukkojen tarvinnut osallistua näihin kuin 
vain poikkeustapauksissa. Vastaavalla tavalla 
alavaruskunnissa tehtävät keskittyivät har-
vemmille joukoille – Suomenlinnan tapauk-
sessa rannikkotykistölle ja Santahaminassa 
jalkaväelle. Komennuskomppaniasta tuli 
sitten aikanaan erilaisten vaiheiden jälkeen 
vuonna 1957 Kaartin pataljoona.

Seremoniat saivat viime sotiemme jälkeen 
yhä selkeämmin ne piirteet, jotka ovat edel-
leenkin käytössä. Myös vuosittain toistuvat 
tietyt juhlapäivät vakiintuivat ja näitä ovat 
esimerkiksi Kaatuneitten muistopäivä ja Puo-
lustusvoimien lippujuhlan päivä. Tasavallan 
presidentille, puolustusministerille ja puolus-
tusvoimain komentajalle järjestettävät sere-
moniat alkoivat myös muotoutua nykyiseen 
malliinsa. Vielä presidentti Kekkosen aikana 
hänelle tai hänen vierailleen järjestettiin se-
remonioita rautatieasemalla ja lentoasemalla, 
mutta presidentti Koiviston aikaan tästä käy-
tännöstä luovuttiin asteittain ja juhlallisuudet 
keskitettiin Tasavallan presidentinlinnan 
edustalle. Vain erityisistä syistä kuten esi-
merkiksi korjaustöiden johdosta seremonia-
paikkoja on jouduttu siirtämään jonnekin 
muualle. Näin on toimittu esimerkiksi tänä 

Paraati kauppatorilla 1896, taustalla näkyy keisarinnan muistoksi pystytetty obeliski.

vuonna, kun uusien suurlähettiläiden esit-
tely tapahtuu Tasavallan presidentinlinnan 
sijaan Mäntyniemessä ja valtiovieras otettiin 
vastaan Smolnan edessä. Seremoniapaikkana 
tämä viimeksi mainittu ei ole aivan tavaton, 
sillä autonomian aikana se toimi kenraaliku-
vernöörin virka-asuntona ja siellä oli pysyvä 
vartiopaikka, eräisiin juhlallisuuksiin liittyi 
puolestaan kunniavartioita.
 Seremonioidenkaan osalta Helsingin pää-
vartiota ei voi sivuuttaa, sillä Tasavallan pre-
sidentinlinnalla tapahtuvissa tilaisuuksissa 
se on aina vähintäänkin niihin osallistuvien 
joukkojen tukeutumispaikka. Vartioparaa-
teissa päävartion edessä tapahtuu aina joko 
pieni tai suuri vaihto. Tasavallan presidentin 
vaihtoon liittyen hänen virkaanastumisen 
päivänä päävartiossa on onnittelukirja, johon 
kansalaiset voivat käydä kirjoittamassa ter-
vehdyksenä.
 Vartiotehtävien ja seremonioiden toteu-
tus vaativat saumatonta yhteistyötä eri vi-
ranomaisten ja eräiden muiden toimijoiden 
kanssa. Helsingin varuskunnassa näitä yh-
teistoimintaosapuolia ovat mm. Tasavallan 
presidentin kanslia, Ulkoasiainministeriö, 
eräät muut ministeriöt, Helsingin poliisilai-
tos, Helsingin kaupunki, Helsingin seura-
kuntayhtymä ja veteraani- sekä maanpuo-
lustusjärjestöt. Helsingin varuskunnan ko-
mendantti on kaiken tämän yhteistoiminnan 
ytimessä, koska hänen vastuullaan on sere-
monioiden sotilaallisten kunnianosoitusten 
valmistelu, varuskunnan turvallisuustoimin-
nan päivittäisjohtaminen ja poikkeusolojen 
valmiussuunnittelu Helsingin varuskunnan 
päällikön sekä Kaartin jääkärirykmentin 
komentajan vaatimusten mukaisesti. Tiivis 
viranomaisyhteistyö ja toisen osapuolen toi-
mintatapojen tunteminen mahdollistaa laa-
dukkaan työn.

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 turval-
lisuus- ja varuskunnallisista edustustehtäviä 
hoitanutta Kaartin pataljoonaa.

Suurruhtinas Aleksanterin (myöhemmin keisari Aleksanteri III) Suomen kaartin päähine.

Keisari Aleksanteri II:n patsas Senaatintorilla.

. Tasavallan presidentin virkaanastumisen onnittelukirja Helsingin päävartiossa 1.3.2012.

Valtiovieraan vastaanotto Smolnan edessä 

marraskuussa 2013.

Olympiasoittokunta Kaartin kasarmilla 1952, osan tästä muodosti Helsingin Varuskunnan soittokunta.
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka toimi vapaaehtoisena avustajana Viron 
Suojeluskunnissa 1993—1994, upseerikoulutuksen asiantuntijana 1996—1999 ja Viron 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana Tartossa 1999—2004.

Viro on ollut meillä monella tavalla esillä nyt loppusyksystä. Olemme saa-
neet nähdä televisio-ohjelmia, mutta myös tieteellistä tutkimusta on tehty ja 
julkistettu. Kaikille on tarjottu uutta tietoa, mutta tietenkin mukana on ollut 
myös vanhan kertausta.

YLE on näyttänyt meille dokumentin otsikolla "Epävirallinen linja" ja uu-
sintoina sarjan "Kamrat Eesti". Marraskuun alussa Heikki Rausmaa esitteli 
Helsingin Yliopistossa oman tohtoriväitöskirjansa yläotsikolla "Kyllä kulttuu-
rin nimissä voi harrastella aika paljon".  Tutkimuksen alaotsikko oli "Suomen 
ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen 
elokuussa 1991".

Pidän itseäni jonkinlaisena Viro-asioiden tuntijana ainakin vuodesta 1993 
alkaen. Televisio-ohjelmissa oli tuttua, mutta myös aivan uutta tietoa. Vuoden 
1991 loppukesän tapahtumien kuvaus oli ihan oikeata "tosielämää". Hienosti 
tehty dokumentti - Kiitokset YLElle.

Tapasin kesällä 2013 ensim-
mäisen kerran Heikki Raus-
maan ja kuulin hänen väitös-
kirjatyöstään. Olin omina Vi-
ro-vuosinani oppinut sen, että 
Suomessa eikä myöskään Vi-
rossa tunneta kovin hyvin sitä 
kaikkea mitä Suomen ja Viron 
välillä tapahtui ennen Viron 
uudelleenitsenäistymistä. Asi-
oiden selvittämiseksi tarvittiin 
todella tieteellinen tutkimus.

Kamrat Eesti ohjelmat 
kertoivat yksimiljoonaisesta 
Virosta ja siitä, että Viro on 
Suomen pikkuveli. Vuodesta 
1869 alkaen järjestettyjen vi-
rolaisten laulujuhlien merkitys 
Viron uudelle itsenäisyydelle 
tuotiin myös selkeästi esiin. 
Laululla ja muulla kulttuurilla 
on merkittävä osuus monen 
maan ja kansan itsenäisyydes-
sä.

Heikki Rausmaa esittelee Helsingin Viron instituutin ja Tuglas-seuran mer-
kitystä Viron tapahtumiin. Instituutti oli tiedotustoimisto, mutta samalla Vi-
ron kulttuuripiste. Tuglas-seura oli jonkin aikaa "Viron ulkoministeriö". Len-
nart Meri apulaisineen saattoi seuran tiloista pitää yhteyttä Tallinnaan, mutta 
myös muualle ulkomaille.

Olen tavatessamme kuullut Indrek Tarandin ja Alar Oljumin kertomuksia 
elokuulta 1991, kun Viro haki Helsingin lähetystöistä tunnustusta Viron itse-
näistymiselle. Tarvittiin todella limousine auto, jossa liehui pieni sini-must-
valge lippu. Tunnustamisia haettiin ja myös saatiin.

Suomessa ja Virossa on esitetty kritiikkiä Mauno Koivistoa ja Suomen 
hallitusta kohtaan siitä, että Suomi ei ollut heti kohta valmis tukemaan viro-
laisia heidän itsenäisyyspyrkimyksissään. Heikki Rausmaan tutkimus todistaa 
nyt kiistatta sen, että meillä tehtiin paljonkin sellaista mistä suomalaiset ja vi-
rolaiset eivät tietäneet. Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon!

Helmikuun alussa vuonna 1989 silloinen kulttuuriministeri Anna-Liisa 
Kasurinen kysyi tasavallan presidentti Koivistolta tämän kantaa ministeriönsä 
Viro-aktiivisuuteen ja Tuglas-seuran käyttöön Viron avustamisessa. Presi-
dentti suhtautui asiaan myönteisesti todeten, että "kyllä kulttuurin nimissä 
voi harrastella aika paljon".

Vuosina 1989—1991 virolaisministerit tekivät kymmeniä vierailuja Suo-
meen. Viron kulttuuriministeri Jaak Kaarman vierailu oli ainoa, jolloin minis-
teri otettiin vastaan virallisin menoin. Virolaiset olisivat halunneet enemmän. 
Suomi taas halusi maiden välisen suhteen olevan mahdollisimman epäpoliit-
tinen.

Heikki Rausmaan väitöskirjatutkimuksessa selvitetään perusteellisesti 
myös Suomen  poliittisten puolueiden suhtautuminen Viro-yhteyksiin.  Tut-
kija esittelee sekä puolueiden viralliset kannanotot että myös puoluelehtien 
esittämät ajatukset.

Tutkimuksen loppupäätelmissä todetaan, että "julkisuuteen jäänyt kuva 
Suomen viileästä suhtautumisesta Viron itsenäisyyspyrkimyksiin ei vastaa 
todellisuutta. Viro sai Suomen julkishallinnolta runsaasti sympatiaa ja käytän-
nön apua, joka sisällöltään oli poliittista."

Kolumni

Virolle tukea  
kulttuurin nimissä

Suomessa 
eikä myös-

kään Virossa tunneta 
kovin hyvin sitä 
kaikkea mitä Suomen 
ja Viron välillä 
tapahtui ennen Viron 
uudelleenitsenäisty-
mistä. 

Teksti ja kuvat: Kari Vainio

Joulukahvit
Vantaan reserviläiset ry järjesti Joulukahvit-
tapahtuman jäsenilleen perheineen ja kutsu-
vierailleen kerhotiloissaan lauantaina 07.12. 
Kyseessä on toinen yleinen jäsentapahtuma 
alkuvuodesta 2013 käyttöönotetuissa kerho-
tiloissa.

Rajallisista tiloista johtuen tapahtuma 
porrastettiin siten että jäsenille perheineen 
oli avoimet ovet klo 14 - 16 välisenä aikana, 
ja kutsuvieraille klo 15 - 17.

Tänä  päivänä on tarjolla runsaasti tapah-
tumia kuten työpaikkojen ja muiden sidos-
ryhmien pikkujouluja eikä ihminen voi olla 
kuin yhdessä paikassa kerrallaan. Toisaalta 
lähellä joulua ei enää pääse kun ”iltalomaa 
ei myönnetä”, tästä syystä tapahtuma toteu-
tettiin koeluontoisesti erittäin vapaamuotoi-
sena ja lyhyenä jotta siihen voisi osallistua 
”pistäytymällä” vaikkapa lauantain ostos-
kierroksen päätteeksi.

Tapahtumaan osallistuivat myös 
U.S.A:sta puolustusasiamies, eversti Davis, 
Japanista puolustusasiamies, eversti Tsushi-
ma puolisonsa kanssa, Saksasta puolustus-
asiamies everstiluutnantti Bellini poikansa 
kanssa ja sotilasmestari Stezka.

 Yhdistyksen sihteeri Anne-Ly Ma-
tinheikki luovutti tapahtumassa Virossa 
laskuvarjokurssin ja hypyt kesällä 2013 
suorittaneelle Marko Tapanille Viron 
Puolustusvoimien laskuvarjohyppää-
jän IV luokan merkin, hopeiset siivet.  
Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha Park-
konen kertoi Etelä-Suomen sotilasläänin 
pilottikyselystä jossa reserviläiset voivat 
ilmoittaa kiinnostuksestaan poikkeusolojen 
tehtäviin ja erityisosaamisestaan. 

Kesäkuussa reserviin siirtynyt Vilho Mä-
kelä kertoi tuoreista ”inttikokemuksistaan” 
eversti Davis’ille ja eversti Tsushima’lle.

Tapahtuman isäntinä olivat sihteeri 
Anne-Ly Matinheikki ja kerhomestari Kari 
Vainio, tarjoilusta vastasi Riitta Vainio.

Teksti: Kari Vainio, kuva: Riitta Vainio

Volks Trau-tapahtuma 
Saksalaisella kirkolla
Saksan suurlähetystö kutsui Vantaan vete-
raanijärjestöjen ja Vantaan Reserviläiset ry:n 
jäseniä osallistumaan Volks Trau-tapahtu-
maan sunnuntaina 17.11.2013 Saksalaisen 
kirkon vieressä sijaitsevalla, vuonna 1918 
haaksirikossa menehtyneiden saksalaisten 
sotilaiden muistomerkille. 

Volk Trau-tapahtuman voi rinnastaa 
suomalaisten Kaatuneiden Muistopäivään, 
lisäksi saksalaiset kunnioittavat tapahtumas-
sa fasismin uhrien muistoa.

Pastori Erik A. Panzig piti muistopuheen, 
saksalainen kuoro lauloi ja lopuksi kuulim-

me trumpettiesityksen.
Saksalaisen seurakunnan seppeleen laski 

Frank Biermann, suurlähetystön seppeleen 
laski sotilasmestari Mike Stezka ja Vantaan 
reserviläiset ry:n seppeleen laski vääpeli 
(res) Kari Vainio.

Yhdistyksemme muita jäseniä oli paikalla 
sotainvalidi Viljo Valtonen ja hänen tuke-
naan alik (res) Vilho Mäkelä.

Seppeleenlaskun jälkeen oli tarjolla kirk-
kokahvit runsaiden leivonnaisten kera seu-
rakuntasalissa, jossa surullisenkuuluisassa 
Elisenvaaran pommituksessa haavoittunut 
sotainvalidi Valtonen pääsi sujuvalla saksan-
kielellään keskustelemaan evl. Konstantin 
Bellinin ja sotmest. Mike Stezkan kanssa.

Vantaan Reserviläisten 
joulutapahtuma

Saksalaisten Volks Trau-
tapahtuma

Seppeleenlasku vasemmalta Frank Biermann,  Mike Stezka ja Kari Vainio.

Kahvipöytäkeskustelua: Vasemmalta Juha Parkkonen, ev Tsushima, rva Tsushima, evl Bellini, Jakob 

Bellini ja sotmest Stezka. 
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Espoon 
Reserviläiset 
50 vuotta
Marraskuun 21. päivän iltana, 
tihkusateen tummentaman 
taivaan ja pihan ulkoroihujen 
lepattavien liekkien luoden 
tunnelmaa, juhlittiin Espoon 
Ruukinrannassa sijaitsevassa 
Villa Åkerblomissa, Espoon 
Reserviläisten 50-vuotistaivalta. 
Tilaisuutta jäsentemme lisäksi 
olivat juhlimassa arvovaltainen 
kutsuvierasjoukko. 

Teksti: Juha Matikainen ja Henri 

Jacobsson, kuvat: Juha Matikainen

Puheenjohtaja Henri Jacobsson 
lausui tilaisuuden aluksi tervehdys-
sanat. Jacobsson muistutti reservi-
läisarmeijan tarpeellisuudesta ja oli 
huolissaan ampumaratatilanteesta 
alueellamme. ”Toimintamme tulee 
edistää maanpuolustustahtoa sekä 
ylläpitää reserviläisen suorituskykyä. 
Puolustusvoimien resurssit reservin 
kouluttamiseen ovat olleet viime 
vuosina varsin rajoitetut. Suomi tar-
vitsee hyvinkoulutetun ja motivoitu-
neen reservin mikä on kooltaan riit-
tävä isänmaamme laajan pinta-alan 
puolustamiseen. Tästä syystä mei-
dän on vaikutettava myös päättäjiin 
riittävien resurssien varmistamisek-
si. Suomen tulevaisuus on laajassa 
reserviläisarmeijassa.

Ampumataito on liikunnan 
lisäksi tärkein reserviläisen suori-
tuskykyä kehittävistä toimintamuo-
doistamme. Tästä syystä on tärkeää 
että ampumaratojen käyttömahdol-

lisuuksia ei alueellamme jatkossa 
heikennettäisi.”

Juhlan musiikista vastasi Kaartin 
soittokunnan varusmiessoittajat, 
kolmen soittajan kokoonpanolla. 

 Juhlapuheen piti eduskunnan 
puolustusvaliokunnan puheenjoh-
taja, kansanedustaja Jussi Niinistö. 
Puheessaan Niinistö toi esille yleisen 
asevelvollisuuden tärkeyden, kun 
kyse on koko maan puolustamises-
ta, joka on ainoa realistinen tapa 
tuottaa riittävästi suuret sodan ajan 
joukot. Niinistö peräänkuulutti me 
henkeä. ”Hyvät kuulijat, juhlapuhee-
ni teema on yleinen asevelvollisuus. 
Puolustan sitä, loppuun saakka, 
koska kannatan yhteiskuntaa, jonka 
jäsenillä on oikeuksien lisäksi myös 
velvollisuuksia. En kannata mitään 
minä-minä-minä -yhteiskuntaa, 
sillä velvollisuuksista riisuttu kansa 
lakkaa olemasta yhteiskunta sanan 
varsinaisessa merkityksessä. 

Suomalainen yhteiskunta ei saa 
olla minä-yhteiskunta vaan sen pitää 
olla me-yhteiskunta. Yleisellä asevel-
vollisuudella on suomalaisten me-
henkeä kasvattava vaikutus.”

Niinistö otti kantaa myös sodan 
ajan joukkojen vahvuuteen. ”Ylei-
sestä asevelvollisuudesta kannattaa 
pitää kiinni, jos ja kun haluamme 
puolustaa koko maata. Ja mehän 
haluamme. Asevelvollisuus on ainoa 
mahdollinen tapa Suomelle tuottaa 
riittävän suuret sodan ajan joukot.

Alueellinen puolustusjärjestelmä, 
johon koko maan puolustus nojaa, 
edellyttää kohtuullisen suuria jouk-
koja. Materiaalilla tai teknologialla 
kilpailtaessa ei Suomen kokoinen 

maa pärjää – ei yksin, ei liittoutu-
neena. Uusi sodan ajan joukkojen 
koko, 230  000 taistelijaa, on ehdo-
ton minimi koko maata puolustetta-
essa.”

Juhlapuheen jälkeen tervehdyk-
set esittivät Helsingin aluetoimis-
ton päällikkö evl Veli-Matti Rintala, 
Kaartin Jääkärirykmentin esikunta-
päällikkö evl Jukka Parvinen, Hel-
singin Seudun Reserviläispiiri ry:n 
puheenjohtaja Juha Parkkonen ja 
Tapiolan Reserviupseerit ry:n pu-
heenjohtaja Marko Puumalainen.  
Tilaisuudessa palkittiin jäseniä ak-
tiivisesta toiminnasta sekä luovutet-
tiin Espoon Reserviläisten standaari 
Perttu Saloselle pitkäaikaisesta työs-
kentelystä yhdistyksen toiminnassa.  
Tämän jälkeen oli vuorossa siirtymi-
nen notkuvan juhlapöydän ääreen.  
Ilta jatkui pöydissä, puheen sorinan 
täyttäessä salin.

Kaikki loppuu aikanaan, myös 
nämäkin juhlat. Valitettavasti ulkona 
jatkunut tihkusade ei näyttänyt lop-
puvan.

Teksti: Niko Huttunen 

Kuva: Timo Syrjänotko

Perinteinen Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin jumalanpalvelus 
järjestettiin tänä vuonna Espoon 
tuomiokirkossa. Jumalanpalvelus 
toteutettiin yhdessä Espoon tuomio-
kirkkoseurakunnan ja ruotsinkieli-
sen seurakunnan kanssa.

Kaksikielisessä jumalanpalveluk-
sessa saarnasi Vääpelikilta ry:n Niko 
Huttunen. Hän käsitteli Maamme-
laulun Suomi-kuvaa Raamatun para-
tiisikertomuksen valossa. Huttunen 
toi esiin, että kansallislaulun viimei-
nen säkeistö sisältää uskonnollista 
symboliikkaa. Saarnassa sivuttiin 
myös paratiisissa luikertanutta käär-
mettä: ”Käärmeen toimenpiteet ovat 
kuin informaatiosodankäynnin käsi-
kirjasta: väärä tai harhaanjohtavasti 

valittu informaatio, epäilysten kylvä-
minen ja satunnaisten mielihalujen 
herättäminen. Ne ovat edelleen toi-
mivia keinoja lamauttaa vastustaja.”

Koko saarna on luettavissa Vääpeli-
kilta ry:n verkkosivulla:  

www.reservilaisliitto.fi/liitto/
piirit/sivustot/vaapelikilta_ry/ajan-
kohtaista/tiedotteet_2013/reservi-
laisten_jumalanpalvelus_espoos-
sa.26117.news

Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kansa kokoontui sankarihaudoille, 
jossa Espoon kaupunki, seurakunnat 
ja kansalaisjärjestöt laskivat seppe-
leensä. Helsingin Seudun Reservi-
läispiiri ry:n seppeleen laski piirin 
puheenjohtaja, Vääpelikilta ry:n jä-
sen Juha Parkkonen.

Reserviläisten jumalanpalvelus Espoossa

Kolme puheenjohtajaa samassa kuvassa. Vasemmalta Kimmo Karinen, Henri Jacobsson ja Ilkka J.Ignatius.

Veteraani Risto Koskela keskustelemassa puheenjohtajien kanssa.

Seppeleen laski HelResP:n puheenjohtaja Juha Parkkonen seurassaan Kaarlo Hyvärinen ja Niko Huttunen.
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Teksti ja kuva: Mirva Brola

Uudistuksella tavoitellaan 
parempaa tunnettuutta 
ja näkyvyyttä
Erä- ja armeijavarusteita kauppaava 
MP-myymälä uusiutui marraskuun 
alussa. Nimeksi tuli Inttistore, ja Hel-
singissä sijaitseva myymälä koki täy-
dellisen muodonmuutoksen.

Kauppaa pyörittävän Maanpuo-
lustusyhtiön toimitusjohtajan Tuomo 
Simojoen mukaan muutoksella tavoi-
tellaan vahvempaa asemaa Suomen 
markkinoilla.

– Myymälän nimi on koettu on-
gelmaksi, sillä liian moni sekoittaa sen 
moottoripyöriin, Simojoki kertoo.

– Tahtotilana on tulla paremmin 
näkyville. Meitä ei tunneta riittävän 
hyvin, ja tätä lähdetään nyt muutta-
maan.

Inttistoren tuotevalikoima pysyy 
entisenkaltaisena: tarjolla on sotilasva-
rusteita sekä erä- ja turvallisuustuot-
teita. Vastaisuudessa erityistä huomi-
ota kiinnitetään army- ja turva-alan 
tuotteisiin.

– Niissä uskon kasvuun, kun taas 
erätuotteiden markkinat ovat hyvin 
kilpaillut, Simojoki toteaa.

Suurin kasvu verkosta
Tuotevalikoimaa lähdetään kehittä-
mään voimakkaasti. Joitain vanhentu-
neita tuotteita jää pois ja uusia tulee 
tilalle. Erityistä huomiota kiinnitetään 
tuotteiden saatavuuteen.

– Meiltä saa yhä puolustusvoimien 
virallisia tuotteita, ja pyrimme enti-
sestään tiivistämään yhteistyötä puo-
lustusvoimien kanssa, jotta saisimme 
enemmän näitä tuotteita tarjolle.

Pohjoisen Hesperiankadun myy-

mälään on tehty kokonaisvaltainen 
uudistus: niin kassajärjestelmä, verk-
kokauppa kuin lähetys- ja maksujär-
jestelmät on uusittu. Samalla myymä-
län konsepti on muuttunut enemmän 
showroom-tyyppiseksi.

– Uskomme, että suurin kasvu 
tulee verkosta. Myymälässä tuotteet 
ovat nähtävillä ja kokeiltavissa.

Uuden nimen taustalla on keväällä 
järjestetty nimikilpailu, johon saatiin 
yli 600 ehdotusta. Inttistore valikoitui 
nimeksi kahdesta syystä:

– Sana intti ohjaa ajatukset oi-
keaan suuntaan, ja storella haettiin 
nuorekkuutta sekä kansainvälisyyttä. 
Avaamme vielä tämän vuoden aikana 
kansainvälisen verkkokaupan.

Etuja liittojen jäsenille
Uudistuksen myötä Inttistore tarjoaa 
reserviläisjärjestöjen jäsenille uusia 
jäsenetuja. Reserviläisliiton ja Reser-
viupseeriliiton jäsenkortti toimii kan-
ta-asiakaskorttina, jolla saa kuukausit-
tain vaihtuvia etuja.

Järjestelmää kehitetään edelleen 
ensi vuonna, jolloin sen yhteydessä 
pystytään hyödyntämään myös uutta 
jäsenrekisteriä.

– Tahdomme olla kenttään päin 
aktiivisia ja palvella jäsenistöä parem-
min, jotta Inttistore koettaisiin jäsen-
ten omaksi liikkeeksi, Simojoki sanoo.

Myös uutta asiakaskuntaa tavoitel-
laan, erityisesti naisia. Tavoitteena on 
tarjota esimerkiksi pieniä kokoja sekä 
sellaisia tuotteita, joita myös naiset 
voivat ostaa.

Valmista ei kuitenkaan tule yhdes-
sä yössä.

– Toivommekin rakentavaa pa-
lautetta asiakkailtamme, Simojoki 
sanoo.

Maanpuolustusyhtiö on Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Reservi-

läisliiton tasaosuuksin omistama 
palveluyhtiö, joka myymälän lisäksi 

kustantaa Reserviläistä sekä ylläpitää 
liittojen jäsenrekisteriä.

MP-myymälästä kuoriutui Inttistore

Inttistore noudattaa jatkuvan kehityksen periaatetta. Toimitusjohtaja Tuomo Simojoki oli avajaisviikolla muikeana myymälän 

Merireserviläisten pitkäaikaiselle 
aktiiville Tatu Korhoselle myönnet-
tiin itsenäisyyspäivänä Reserviläislii-
ton ansioristi. Ansioristi luovutettiin 
ravintola Ostrobotnian juhlasalissa 
5.12.2013.

Helsingin Seudun Reserviläispii-
rin mitalien luovutustilaisuus pidet-
tiin Pääesikunnan keskuspaviljongin 
Junttila-salissa 4.12.2013. Tilaisuu-
dessa luovutettiin vajaa 40 mitalia 
ansioituneille jäsenille ja sidosryh-
mien edustajille. Reserviläisliiton 
kultainen ansiomitali luovutettiin 
Kaartin jääkärirykmentin komenta-
jalle eversti Pekka Saariaholle. Hän 
on jo usean vuoden ajan toiminut 
rykmentin komentajana ja ollut 
moni eri tavoin avuksi vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön tekijöille.

Liiton kultaiset ansiomitalit 
luovutettiin myös Pentti Mäkiselle, 
Juhani Keto-ojalle, Mika Kuutille ja 
Seppo Vihersaarelle. 

Mitaleita myönnettiin seuraaville:
Reserviläisliiton kultainen ansio-

mitali
Eversti Pekka Saariaho, Pentti 

Mäkinen, Juhani Keto-oja, Mika 
Kuutti, Seppo Vihersaari

Reserviläisliiton hopeinen ansio-
mitali

Kaj Stjernberg, Matti Huovinen, 
Marko Lehti, Christer Mikkonen, 
Lauri Väättänen, Jukka Soini, Matias 
Kaivos, Kari Laitinen

Reserviläisliiton pronssinen an-
siomitali

Erkki Joukainen, Teemu Potko-
nen, Tuomo Haverinen, Kim Wik-
ström, Timo Järvinen, Jyri-Pekka 
Tähtinen, Samuli Väisänen, Teemu 
Kupsa, Pentti Partanen, Åke Smo-
lander, Markku Kaasalainen

Helsingin Seudun Reserviläispii-
rin 1.luokan ansiomitali

Ari Hautala, Tom Wächter
Helsingin Seudun Reserviläispii-

rin 2.luokan ansiomitali
Kalle Muilu, Kimmo Lohman
Helsingin Seudun Reserviläispii-

rin 3.luokan ansiomitali
Kosti Kallunki
Reserviläisurheiluliiton hopeinen 

ansiomitali
Niko Niemistö
Reserviläisurheiluliiton pronssi-

nen ansiomitali
Mikko Sane

Tatu Korhoselle 
liiton ansioristi

Mitaleilla palkitut kohottamassa kuohuviiniä.

Mika Kuutille myönnettiin liiton kultainen ansiomitali. Vääpelikillan Erkki Joukaiselle luovitettiin liiton pronssinen 

ansiomitali
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Stadin Sissien partio osallistui 
Virossa 7.-10.8. pidettyyn 
Admiral Pitka Recon Challenge 
-kilpailuun. Tämä oli ensimmäi-
nen kerta, kun kisa pidettiin. 
Tästä huolimatta tiedossa oli, 
että kisa tulisi vastaamaan 
pitkälti aikaisempina vuosina 
pidettyä Ernaa. Partioita oli 
mukana tällä kertaa 19, jotka 
tulivat Viron ja Suomen lisäksi 
Belgiasta, Georgiasta, Liettuasta 
ja Puolasta. 

Teksti: Aarne Björklund

Partiomme saapui Viroon maa-
nantaina 5.8 ja majoittui Tallinnassa 
sijaitsevassa varuskunnassa. Kilpai-
lualue sijaitsi Tallinnan ympäristös-
sä, joka oli suurin ero Ernaan ja itse 
asiassa myös pääasiallinen syy ni-
men vaihtoon. Tällä kertaa kilpailu 
oli myös ilmoitettu kestävän 3,5 vuo-
rokautta eli hieman enemmän kuin 
Erna viimeisinä vuosinaan. Näin 
ollen valmistauduimme henkisesti 
noin 150 km:n matkaan.

Lähtö tapahtui Männikun ampu-
maradan lähistöltä. Loppuosa yöstä 
ja keskiviikko sahattiin ampumara-
dan ympäristössä, jossa kilometrejä 
kertyi noin 25. Tänä aikana suoritet-
tuja rasteja olivat järjestyksessä ns. 
yhdistetty tehtävä, jossa työnnettiin 
kuorma-autoa, heitettiin kranaatteja 
ja juostiin; hukkuvan pelastaminen, 
melonta, ampuminen sekä esterata. 
Esteradan osalta odotukset olivat 
aikaisempiin vuosiin pohjautuen 
kovat. Tällä kertaa rata oli kuitenkin 
tehty suolle ja kulki pääsääntöises-
ti ojia myöten. Kuulostaa pahalta, 
mutta tästä huolimatta radalla oli 
vain kaksi ikävämpää kohtaa, joista 
toinen oli tien ali kulkevan rummun 
läpi meneminen ja toinen noin 20 
m pitkän vetisen suoalueen ylittä-
minen, johon rata loppui. Suossa 

uimisen jälkeen suoritimme peliliik-
keen ja teimme noin kilometrin yli-
määräisen lenkin paikallisen järven 
rantaan, jossa pesimme itsemme ja 
vaatteemme.

Peseytymisen jälkeen lähdimme 
märissä vaatteissa painamaan koh-
ti tiedustelutehtävän alkupistettä, 
jonne oli matkaa reilu 10 km. Tässä 
vaiheessa reitti alkoi viemään pois 
ampumaradalta ja asutulta alueelta 
ja näin ollen oletimme vastaosaston 
aloittavan toimintansa. Näin kävi-
kin, sillä kuulimme hetken päästä 
ensimmäiset laukaukset kauempaa. 
Matkan varrella oli myös varsin tar-
koin vartioitu tie, jota ympäröivät 
pellot. Siirryimme suosioilla kau-
emmas tiestä, jotta saimme siirtyä 
rauhassa määränpäähämme. Ennen 
varsinaisen tiedustelun aloitusta 
päätimme nukkua muutaman tun-
nin, jolloin pääsimme alueelle valoi-
salla. 

Tiedusteltava alue oli kooltaan 15 
neliökilometriä ja tehtävän suoritta-
miseen annettu aika 36 tuntia. Alu-
een raja sijaitsi muutaman kilomet-
rin päässä pisteestä jossa saimme 
tehtävän. Alueen pohjoisosassa oli 
tiheämpää tieverkostoa ja puolivä-
lissä sekä etelässä enemmän metsää. 
Alueen halki kulki myös pohjois-

etelä suunnassa tie. Harjoituksen ke-
hystarinan mukaan vihollinen siirtyi 
etelästä pohjoiseen. Näiden tietojen 
pohjalta jaoimme partion kahtia ja 
lähetimme yhden taisteluparin tie-
dustelemaan aluetta pohjoisesta ja 
toisen etelään kyttäämään alueen 
läpi kulkevaa tietä. Homma toimi 
hyvin, sillä tietä kytännyt partio 
näki vihollisen joukkoja kuljetetta-
van pohjoiseen ja pohjoisessa käynyt 
partio löysi useita vartiopisteitä. 

Yritimme nukkua myös seuraa-
vana yönä, mutta homma keskeytyi 
varsin kovaan ukkosmyrskyyn, jota 
kevyet majoitteemme eivät kestä-
neet. Näinpä lähdimme jatkamaan 
tehtävää varsin nopeasti vuorokau-
den vaihtumisen jälkeen. Edellisen 
reissun perusteella pystyimme 
tekemään varsin tarkat oletukset tu-
kikohdan sijainnista ja suuntasimme 
tätä aluetta kohti kahdesta eri suun-
nasta. Yllätykseksemme alueelta löy-
tyi kuitenkin vain suuri määrä jälkiä, 
mutta ei varsinaista tukikohtaa. 
Tästä huolimatta havainnoistamme 
tekemä raportti ja analyysi oli pistei-
den mukaan yksi parhaista.

Tiedusteluraportti tuli palauttaa 
perjantaina puolen päivän aikaan 
pisteeseen, joka sijaitsi tieduste-
lualueen pohjoisosassa. Samassa 
pisteessä oli kaksi rastia, joista en-

simmäinen oli kranaatinheittimellä 
ampuminen ja toinen aseiden ka-
saaminen. Partiomme sai harjoitus-
kranaatin ilmaan, mutta vanhojen 
aseiden kasaaminen ei sujunut ko-
vinkaan hyvin.

Aikamme seuraavalla rastilla oli 
11 tunnin päästä ja kuljettava matka 
oli noin 20 km. Näin ollen oli var-
sin selvää, että ajassa oli huomioitu 
ns. ”vastaosastolisä”. Tästä syystä 
suunnittelimme reitin niin että se ei 
mennyt helpointa ja suorinta reittiä 
pitkin. Siirtymiseen kului kuitenkin 
aikaa, sillä maasto oli osittain hi-
daskulkuisesta ja lisäksi vastaosasto 
oli kyennyt levittäytymään alueelle 
varsin hyvin.

Pitkähkön siirtymän jälkeen vuo-
rossa oli kilpailun viimeinen rasti-
rypäs, joka piti sisällään ammuntaa, 
ensiapua, miinakentän ylittämisen 
sekä johtamistehtävän. Tässä vai-
heessa valvotut tunnit ja kävellyt 
kilometrit alkoivat kuitenkin teh-
dä tehtävänsä ja keskittyminen ja 
asioiden ymmärtäminen alkoi olla 
huomattavan hankalaa. Viimeinen 
siirtymä oli pituudeltaan noin 15 
km ja sen lopussa oli varsin vahvaa 
vastatoimintaa. Tässä vaiheessa jou-
duimme tekemään selkeän muutok-
sen reittiimme, joka toi muutaman 

kilometrin lisää kuljettuun matkaan. 
Tämä kuitenkin mahdollisti siirty-
misen metsän kautta rastin ympäril-
lä olevalle turva-alueelle, jolla vasta-
osasto ei saanut toimia. 

Loppujuoksu koostui tällä ker-
taa kahdesta osasta. Ensin juostiin 
kaikki varusteet päällä noin 2 km 
tietä pitkin. Tämän jälkeen kaikki 
varusteet jätettiin huollolle ja reitti 
jatkui korkean ja jyrkän hiekkamäen 
ympäristöön. Alhaalla odotti veteen 
tehty lyhyehkö esterata, jonka jäl-
keen olimme maalissa.

Kokonaisuutena kisasta jäi mie-
leen se, että se ei ollut niin raskas 
kuin edeltäjänsä, sillä matkaa kertyi 
karkean arvion mukaan noin 90 
km. Siirtymiin oli varattu aikaa niin 
paljon, että pystyimme huilaamaan 
käytännössä noin tunnin ennen jo-
kaista rastia/rastirypästä. Rasteista 
tiedustelu oli jälleen ehdottomasti 
parasta antia. Pienillä resursseilla 
tiedusteltava suuri alue vaati alueen 
analysointia ja päätösten tekemistä 
kartan ja annetun viholliskuvauksen 
perusteella. 

Partiomme sijoittui kilpailussa 
kymmenenneksi, joka oli mieles-
tämme lievä pettymys. Oman suori-
tuksen lisäksi mieltä painoi myös jo 
edellä mainittu kisan selvästi helpot-
tunut yleisilme. 

Admiral Pitka — uusi Erna

Årets militära patrulltävling 
gick av stapeln på veckoslutet 
14-15. 9 i Syndalen på Hangö 
udd. Vädret var strålande. 
Sju patruller hade anmält sig 
denna gång. En patrull deltog 
ända från vårt kära grannland 
Sverige.

Text: Dick Lundell, Traditionsofficer 

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb

Sträckan var ca 46 km och på kon-
trollerna mättes militära färdighe-
ter och bl.a. skytte, paddling, mili-
tär kommunikation med radio och 
avståndsbedömning ingick i reper-
toaren. Idealtiden för genomför-
andet av sträckan hade evaluerats 
till ca 13 timmar. Tanken var som 
vanligt att patrullerna anländer 
till sista kontrollerna på natten i 
höstmörker för utförandet av vissa 
uppgifter i pannlampornas sken.

Patrull Bratwurst deltog igen 
efter ett mellanår i tävlingen med 

underlöjtnant Edward Lundell som 
patrullchef. Edward fungerar som 
vicetraditionsofficer i Helsing-
fors Svenska Reservofficersklubb. 
Patrullen hade åter en blandad 
sammansättning med deltagare 
från både Helsingfors Svenska Re-
servofficersklubb och Helsingfors-
nejdens underofficerare. Bröderna 
Lundell från HSRK hade fortfa-
rande ångan uppe efter deltagan-
det i fyrdagars marschen på ca 160 
km i Holland någon vecka tidigare. 
Reservofficerarna och underof-
ficerarna har ett fint och naturligt 
samarbete som byggts upp klub-
barna emellan under de senaste 
åren. Denna sammansättning gav 
igen ett gott resultat och patrul-
len kunde ta hem segern trotts att 
många erfarna och militärt kun-
niga patruller deltog.

Patrullens taktik byggde även 
denna gång på extremt hög mar-
schastighet. Marschhastigheten 
grundar sig på en utstuderad 
teknik som patrullens medlem-
mar själva planerade i detalj inför 

tävlingen år 2011 där man även tog 
hem segern med god marginal.

Det var även glädjande att följa 
med den svenska gästande patrul-
lens ”Lejonen från Norden” age-
rande i tävlingen. Patrullen som pla-
cerade sig som trea i tävlingen fung-
erade mycket militäriskt. Patrullens 
medlemmar fungerade perfekt på 
kontrollerna under sin patrullschef 
Miguel de Brito. Patrullen kunde ha 
vunnit tävlingen om deras marsch-
hastighet hade varit något högre. 
Härvidlag måste vi även komma i 
håg att patrullen genomförde täv-
lingen under annorlunda förhål-
landen än de var vana vid emedan 
materialet, vapnen och kommuni-
kationstekniken på kontrollerna var 
främmande för svenskarna.

RES-URSUS är en fin tävling. 
Dess standard anses klart fylla 
kravet på militär kompletterande 
utbildning varför deltagarna även är 
berättigade till repövningsdygn. Vi 
ser fram emot följande tävling år 13. 
- 14.9.2014. Följ med informationen 
på MPK och ställ upp ett lag år 2014.  

RES-URSUS 2013 i Syndalen

Svensk patrull gjorde sin uppgift under Res-Ursus.

Tiedustelutietojen kasaamista. Raportissa painotettiin analyysia, joka ajattelu-

töihin kykeneviltä reserviläisiltä tuntui onnistuvan.

Loppujuoksun massiivinen hiekkamäki.
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Vantaan reserviläiset ry järjesti 
Lopen ampumaurheilukeskuk-
sessa kiväärin 3-asento (3 x 10 
ls) ampumakilpailut 24.11.2013 
alkaen klo 12 suotuisissa 
sääoloissa. 

Teksti ja kuvat: Kari Vainio

Kilpailuihin oli myös kutsuttu ul-
komaiden puolustusasiamiehiä seu-
raavasti: Eversti Scott Davis (USA), 
komentaja Krzysztof Ksiazek (Puo-
la), eversti Yoshio Tsushima (Japa-
ni), ye.evl. Konstantin Bellini (Sak-
sa) ja evl. Kaupo Kiis (Viro). Lisäksi 
ulkomailta osallistuivat sotilasmes-
tari Mike Stezka ja Moritz Bellini.

Saksalaiset olivat ystävällisesti 
ottaneet hoidettavakseen vieraiden 
kuljetusjärjestelyt pikkubussilla.

Vieraiden käytössä oli yhdistyk-
sen kalusto ja he ampuivat reservi-
läiskiväärillä vakioluokassa. Kilpai-
lun tulokset on julkaistu järjestäjän 
kotisivuilla www.vantaanreservilai-
set.fi.

Osallistujille oli tarjolla perintei-
set reserviläiseväät eli nokikahvit ja 
nuotiomakkarat, ja lisäksi sotilas-
mestari Stezka laittoi pöydän kore-
aksi tuomillaan saksalaisilla herkuil-
la kuten jouluaiheisilla leivonnaisilla 
ja leivillä, sekä savukinkulla. Näiden 
ääressä ”jälkipeli” sujuikin mukavas-
ti, laitakympitkin muuttuivat napa-
kympeiksi.

Komentaja Ksiazek voitti vie-
raiden sarjan, ja kertoi että varus-
miespalveluksensa aikana ammunta 
oli tärkeä ja runsas osa koulutusta, 
luonnollisesti AK-47-tyyppinen ase 
oli hänelle tuttu. Eversti Davis puo-
lestaan kertoi että ase oli hänelle 
täysin vieras. Evl Kiis käpisteli ”ryn-
kynpatia” ja totesi että heillä ei enää 
tällaisia ole sen jälkeen, kun ryhtyi-
vät käyttämään NATO-kalustoa.

Tässä laajuudessa tapahtunut vie-
raiden osallistuminen tapahtumaan 
oli noin vuoden mittaisen suunnit-
telutyön tulos. Törni-Jotoksesta 

johtuen tapahtuman toteutus venyi 
myöhälle syksyyn ja koska lyhyen 
päivänvalon aikana ammuttiin nel-
jässä kivääriluokassa eivät vieraat 
ehtineet ampua kuin 5 kohdistuslau-
kausta, joka selvästi oli liian vähän. 

Kilpailun vetäjinä toimivat Samp-
sa Olkinuora ja Niko Niemistö, joka 
myös piti vieraille turvallisuusoppi-
tunnin ja kalustoharjoittelun.

Vieraille luovutettiin muistolah-
jaksi yhdistyksen lippis, ja tapahtu-
man päätteeksi Sampsa Olkinuora 
toteutti lipaskeräyksen sotaveteraa-
nien hyväksi.

Monikansalliset kivääriammunnat Lopella

Monipuolinen Padasjoki
Teksti: Heikki Valkonen

Mitä on reserviläistoiminta? Sehän 
voi toki olla mitä vain, mutta mieles-
täni parhaimmillaan se on ulkoilua, 
ampumista ja tuttujen seurassa toi-
mimista. Miltä kuulostaisi tällainen 
touhu hienoilla kevätkeleillä? 

…niin minustakin.
Piirin eri kerhot järjestävät joka 

kuukausi Padasjoella tällaisen hy-
vän tapahtuman, jossa perusteet ja 
valmistelut tehdään samalla tavalla, 
jotta ohjelmaan voidaan panostaa 
enemmän. Pääasia on kuitenkin saa-
da paljon väkeä tapahtumiin, jotta 
niistä muodostuu eläviä ja mielen-
kiintoisia. Tässä sinä olet avainase-

massa. Pilottitapahtuma pidetään 8. 
– 9.3.2014.

Et tarvitse mitään muuta kuin 
ulkoiluvaatteet, loput järjestyy kyllä. 
160 kilometrin matka Padasjoelle 
pyritään organisoimaan yhteiskyy-
dein. Autoja sinne kyllä menee riit-
tävästi, tarvitsee vain sopia kenen 
kyytiin pääsee lähtöpäässä vaivatto-
mimmin. Ohjelmaa varten varusteet 
ovat järjestäjien puolesta. 

Ammunta on perinteisesti vetänyt 
reserviläisiä Padasjoelle ja ne ovat 
oleellinen osa ohjelmaa. Omia aseita 
ei välttämättä tarvita eikä omia lupia 
tarvitse olla. Tapahtuman ohjeissa 
on tästä lisää, samoin patruunatar-

peesta ja hankinnasta. Ampumava-
kuutusta (20 €/vuosi) suositellaan 
kaikille (www.reservilaisliitto.fi/am-
pumaturva).

Padasjoella on Puolustusvoimien 
ampumarata-alue, jossa on 150 met-
rin kiväärirata 26 hengelle, hirvirata 
(75m), 25 metrin pistoolirata (.22 20 
hlö + 2-6 hlö 9mm) sekä toiminta-
monttu sekalaisemmalle ammun-
nalle max 20 metristä. Kaikki radat 
ovat majoitusparakkien välittömässä 
läheisyydessä (100-200m) samoin 
kuin kaksi saunaakin. Parakeissa on 
majoitustilaa kaikkiaan 40 hengelle 
kerrossängyissä - osin 4 hlö huoneis-
sa sekä sisävessat.

Ruokailuun saattaa tulla tarkem-
pia lisäohjeita, esim. jos yhteisruo-
kailu järjestetään kaikille osallistu-
mismaksuun kuuluvana. Parakeissa 
on kaksi pientä keittiötä, joissa jää-
kaappi, mikro, hella, aterimet sekä 
joitain kattiloita, pannuja ja astioita. 
Juomavettä on kanistereissa.

Padasjoki toimii RUL:n kalustova-
rastona, joten majoituksessa tukeu-
dutaan myös puolijoukkuetelttoihin 
tunnelman kohottajina. Evon Ilves-
reitti kulkee läheltä ja laajat erämaat 
alkavat Padasjoelta etelään. Sinne 
voi sujahtaa SA-eräsuksilla, joita 
löytyy 15 paria. Padasjoella on lunta 
paljon pääkaupunkiseutua enem-

män, metsä alkaa parakin nurkalta ja 
porukalla on aina kivempaa verestää 
parhaita inttimuistoja.

Siis tilaisuus tulla mukaan on 
kerran kuussa, kaikki on organi-
soitu valmiiksi, kustannukset on 
minimoitu ja isolla porukalla syntyy 
erityislaatuinen fiilis ja menemisen 
meininki. Haluatko olla osa tätä? 
Ilmoittaudu joka tapauksessa heti 
kiinnostuneeksi tapahtumista; se ei 
ole sitova ilmoittautuminen, mutta 
mahdollistaa tarkemman tiedotta-
misen tapahtumista: www.hrup.fi/
padasjoki

Lisätiedot: heikki.valkonen@tapio-
lanreserviupseerit.fi

 ”Lipaskeräys”. Scott Davis osallistuu lipaskeräykseen.

”Ulkolaiset osallistujat”. Vasemmalta Ksiazek (Puola), Davis (USA), K. Bellini (Saksa), M. Bellini (Saksa), Stezka (Saksa), Kiis 

(Viro) ja Tsushima (Japani).

 Tässä 
laajuudessa 
tapahtunut 
vieraiden 
osallistuminen 
tapahtumaan 
oli noin vuoden 
mittaisen 
suunnittelu-
työn tulos. 
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Liikuntatoimintaa

Ampumatoimintaa

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

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

Tammikuu	‐	maaliskuu	2014	ampumavuorot	ja	tapahtumat

Vuoro / 4€ pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero
TAMMIKUU
pistooli r2 11.1.2014 klo.12‐16 pist2 viikkovuoro 5.1.2014 0400 14 12100
pistooli r2 18.1.2014 klo.12‐16 pist2 viikkovuoro 12.1.2014 0400 14 12101

HELMIKUU
pistooli r2 8.2.2014 klo.12‐16 pist2 viikkovuoro 2.2.2014 0400 14 12102
pistooli r2 15.2.2014 klo.12‐16 pist2 viikkovuoro 9.2.2014 0400 14 12106
pistooli r2 22.2.2014 klo.12‐16 pist2 viikkovuoro 16.2.2014 0400 14 12107

MAALISKUU
pistooli r2 1.3.2014 klo.10‐12 pist2 viikkovuoro 23.2.2014 0400 14 12108
kivääri150m 1..3.2014 klo.12‐17 keskusA150m viikkovuoro 23.2.2014 0400 14 12103
kivääri300m 8.3.2014 klo.8‐17 keskusA300m viikkovuoro 2.3.2014 0400 14 12104
kivääri150m 8..3.2014 klo.12‐17 keskusA150m viikkovuoro 2.3.2014 0400 14 12105
kivääri300m  27.3.2014 klo.17‐21 keskusA300m viikkovuoro 23.3.2014 0400 14 12105

TAPAHTUMAT pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu numero

Turvallinen ampuja /SRA 24‐25.1.2014 klo. 17‐21 luokka radioniemi kurssi 19.1.2014 0400 14 12044
Talviharjoitus pistooli 1.2.2014 klo.7‐17 asekäs.2 harjoitus 26.1.2014 0400 14 12128
Talviharjoitus kivääri 8.2.2014 klo.7‐17 asekäs.2 harjoitus 2.2.2014 0400 14 12129
Ampumatapahtuma TS94 15.2.2014 klo.7‐17 asekäs.2 Kilpailu 9.2.2014 0400 14 12012
pistooli 50m 22.2.2014 klo.7‐17 asekäs.2 harjoitus 16.2.2014 0400 14 12051
SRA‐kilpailu karsinta 1 15.3.2014 klo.10‐17 pist2 kilpailu 9.3.2014 0400 14 12048
Perinnease Kevätkilpailu 22.3.2014 klo.7‐17 300m kilpailu perinne 16.3.2014 0400 14 12062
Reserviläiskivääri Kevätkilpailu 29.3.2014 klo.9‐17 kilpailu Palv.ase 23.3.2014 0400 14 12047

Ampumavuorot Santahaminassa

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Maanantaimarssit, sählyvuorot 
ja nitrojumpat joulutauolle
Vuoden viimeinen maanantaimarssi marssitaan 16.12. ja vuoden 2014 ensimmäinen marssi 
jälleen 13.1.2014.

Vuoden viimeinen sählyvuoro pidetään 15.12. ja vuoden 2014 ensimmäinen  
vuoro jälleen 12.1.2014.

Vuoden viimeinen nitrojumppa pidetään 20.12. ja kinkun sulatus alkaa 10.1.2014.

Ohjeet viikkovuoroille 
(pistooli ja kivääri)
TAVOITE:
Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön pistooliammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja val-
vottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia.  Aseina käytetään pistooleita / kivääreitä ratavarauksen 
mukaan.
KOHDERYHMÄ:
18 vuotta täyttäneet Maanpuolustuspiirimme henkilöt, osallistujatilanteen mukaan myös piirimme 
ulkopuoliset. Osallistumismaksu 4 euroa / vuoro.

Laina-asetta tarvitseva ilmoittautumisen yhteydessä viesti seuraavaan osoitteeseen AINA ILMOIT-
TAUTUMISEEN MENNESSÄ: ratavuorolle@luukku.com
esim.
Otsake-kohtaan pistooli  x.x.2014 /  Kiväärivuoro x.x.2014
Oma nimi
tarvitsen pistoolia/ kivääriä
50, 100 jne patruunaa jotka maksetaan erikseen.
Käytettävissä myös perinnekivääreitä, myös tästä tarvitaan tieto.
Saat paluuviestissä ohjeistuksen asiaan.
Suositeltavaa (ei pakollista) omat kuulosuojaimet, suojalasit. 
Kiväärivuoroille oma ampuma-alusta

Jos käytät omaa asetta, pidä aselupa mukanasi!
Henkilöllisyystodistus aina mukana kaikilla.
TERVETULOA TURVALLISUUTTA YHDESSÄ. 

veijo.rautio(at)helsinki.fi

Harjoitusmarssit
Harjoitusmarssi 1  noin  10 km kurssi nro 
0400 14 12003
Su 5.1.2014, kokoontuminen Leppävaa-
ran liikuntapuiston pysäköintipaikalla 
klo 09:30.

Harjoitusmarssi 2 noin 15 km kurssi nro 
0400 14 12007
Su 19.1.2014, kokoontuminen Leppävaa-
ran liikuntapuiston pysäköintipaikalla 
klo 09:30.

Harjoitusmarssi 3 noin 20 km, kurssi nro 
0400 14 12009
Su 9.2.2014, kokoontuminen Leppävaa-
ran liikuntapuiston pysäköintipaikalla 
klo 09:30

Pukeutuminen sään mukaan. huolto 
omasta repusta. Harjoitusmarssien 
yhteydessä on hyvä käyttää painoja 
repussa 5 - 10 kg.
Katso lisäinfo MPK:n kalenterista.

Joulukuun puolivälin tienoilla täällä Helsingin seudulla ei ole talvike-
leistä vielä tietoakaan. Heikoista hiihtourheilu ja muista perinteisistä 
talviurheilumahdollisuuksien puutteista huolimatta on syytä muistaa 
pitää liikuntaharrastuksesta huolta. Piirien yhteinen salibandyvuoro 
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla on yksi tapa liikkua. Jo puolentoista 
vuoden ajan olemme yhdessä hikoilleet ja viikoittain meitä käy tusinan 
verran pelaajia. Ryhmässä on kaiken kaikkiaan parisen kymmentä pe-
laajaa, joiden Ikähaarukka on karkeasti 25-50v välillä. Mukana mahtuu 
vielä, lisätietoja voi kysyä allekirjoittaneelta.

Rauhallisempaa aktiviteettia etsivälle toinen oiva tapa liikkua ovat 
maanantai marssimme. Kävely on tehokas tapa ylläpitää peruskuntoa. 

Porukassa liikkuminen on tietenkin mukavampaa kuin yksin polulla 
talsiminen – ainakin useimpien mielestä.
 Vuodelle 2014 sotilasliikuntatoimikunnnan vetäjä vaihtuu. Uusi 
henkilö esittäytyy ensivuoden ensimmäisessä numerossa. Toimikunta 
on asettanut kaksi päätavoitetta: 
1. Nykyisten liikuntatapahtumien ylläpito elinvoimaisena.  
2. Kuluvalle vuodelle lanseeratun, kuukausittaisten liikuntatapah-
tumien sarjan jatkokehittäminen. Turhan moni tapahtuma on jouduttu 
peruuttamaan vähäisen osanottajamäärän takia. Toimikunnan täytyy 
miettiä keinoja tämän parantamiseksi. Parempi markkinointi, kiinnos-
tavammat urheilulajit ovat joitakin käytännön esimerkkejä tehtävästä 
työstä.

JUKOLA 2014 –  
HELSINGIN 
RESERVIN JOUKKUE 
TAAS MUKANA!
Ensi vuoden Jukola-viesti kilpaillaan 50 
kilometrin päässä Kuopion keskustasta Veh-
mersalmessa. Kilpailuaika on 14.-15.6.2014. 
Kilpailun pitkä ja kunniakas historia saa 
jatkoa idyllisen kauniissa, vesistöjen ympä-
röimässä kilpailukeskuksessa ja maastossa. 

Kahden kerran jälkeen Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin ja Reserviupseeripiirin 
osallistuminen Jukola- viestiin on jo muo-
dostunut perinteeksi! Tavoitteena on jälleen 
saada matkaan kaksi täyttä joukkuetta eli 
14 kilpailijaa. 

Aikaisempi suunnistuskokemus on hyödyksi, 
mutta ei välttämätöntä. Syksyn aikana 
ehtii vielä muutamaan järjestettyyn kun-
torastitapahtumaan, mutta tärkeintä on 
peruskunnon ylläpitäminen juoksu/kävely-
harjoittelulla. 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 osoit-
teessa www.hrup.fi/jukola. 

Jukola – joukkueen vastuuhenkilö Pekka 
Vasara (puh: 0400 772687)

Talviurheilua
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SENIORIUPSEERIT

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n 
Senioriupseerien Kerhon sääntö-
määräinen syyskokous pidettiin 
torstaina 21.11.2013 klo 12.00 alkaen 
Katajanokan Kasinolla. Kokouk-
sessa käsiteltiin  kerhon 1.12.2008 
vahvistetuissa säännöissä syyskoko-
ukselle määrätyt asiat; mm valittiin 
kerhon puheenjohtaja, hallituksen 
kuusi muuta jäsentä sekä toimin-
nantarkastajat, vahvistettiin toimin-
tavuoden 2014 toimintasuunnitelma 
ja talousarvio. Jäsenten vähintään 
kymmenen päivää ennen kokousta 
hallitukselle kirjallisesti esittämiä 
asioita ei ollut.

Kerhon ja kerhon hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Seppo 
Kulmala ja hallituksen muiksi jäse-
niksi Raimo Arhela, Mauno von Fie-
andt, Kalevi Heinilä, Pentti Itkonen, 
Göran Lindgren ja Henri Tilli. Toi-
minnantarkastajiksi valittiin Jarmo 
Sierla ja Urpo Gröhn sekä varalle 
Yngve Helvamo. Ennen varsinaisen 
kokouksen alkua kuultiin komdri 
Jaakko Savisaaren esitelmä aiheesta 
" Arktinen muutos - jää sulaa, mitä 
sitten".

Joulun tunnelmissa ja vuoden 
lopun lähestyessä esitän arvostavan 
kiitokseni Helsingin Reservin Sano-
mille, joka myös kuluvana vuonna 
on uskollisesti kertonut jäsenistöl-
lemme ja muillekin lehden lukijoille 
tulevasta ja toteutuneestakin toi-
minnastamme. Vain lehden kautta 
jäsenemme saavat ajankohtaista 
tietoa toiminnastamme.

Näin lehden välityksellä saan esit-
tää koko Senioriupseerien Kerhon 
kiitoksen sekä Reserviupseeriliitolle 
että Helsingin Reserviupseeripiirille 
saamastamme tuesta. Suuntaamme 
jatkossakin saamamme tuen koko 
HRUP:n jäsenistöä koskevien ta-
pahtumien, matkojen ja seminaarien 
järjestämiseen. 

Olemme päättyvänä vuonna 
järjestäneet mielenkiintoisia esitel-
mätilaisuuksia sekä lisäksi tutustu-
mismatkoja Karjalan Kannakselle 
ja Pansioon. Karjalassa, Antreassa, 
vierailimme kunniaveteraanimme 
Antti Henttosen kotitalossa, jota 
nykyään isännöi Antin veli Aarne 
sekä kävimme myös mm Antrean 
sankarihaudoilla ja Ihantalan taiste-
lujen muistokivellä; viimemainituille 
laskimme kukkalaitteet. Lisäksi tu-
tustuimme Viipuriin ja lopuksi Tien-
haaran torjuntavoiton maastoon. 

Pansiossa tutustuimme Saaristo-
meren Meripuolustusalueen toimin-
taan, Miinamuseoon ja MCL Hä-
meenmaahan. Pansiosta jatkoimme 
matkaa Askaisiin, jossa tutustuimme 
Ritaripuistoon ja Louhisaaren karta-
nomuseoon.

Tulemme toiminnassamme jat-
kamaan tulevana vuonna samaa 
linjaa, aloittaen helmikuussa vie-
railulla Danske Pankkiin. Aiheesta 

lähemmin seuraavassa lehdessä. 
Kevätretken teemana on "Ei tästä 
edemmäs! 70 vuotta torjuntavoitos-
ta Kannaksella 1944" ja suuntautuu 
retki Karjalan Kannaksen torjunta-
taistelupaikoille. Syyskuussa teem-
me avec syysretken Mikkeliin, jossa 
vierailemme Päämajamuseossa ja 
Jv-museossa sekä Mikkelin klubilla, 
jossa tapaamme Timo Närhinsalon 
Marskin roolissa. Lokakuussa järjes-
tämme toivottavasti kaikkia RUL:n 
jäseniä kiinnostavan seminaarin 
aiheena " Suomen nykyinen maan-
puolustustahto ja -valmius."

Jättäessäni nyt kerhon puheen-
johtajuuden nuoremmalle polvelle 
kiitän kerhomme hallitusta, muita 
toimihenkilöitä ja jäsenistöä aktii-
visesta toiminnasta ja toivotan pu-
heenjohtaja Seppo Kulmalalle kaik-
kea hyvää toimintakaudelleen.

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2014.

Arne Lindholm, puheenjohtaja.
Senioriupseerien kerhon yhteys-

tiedot: arne.lindholm@kolumbus.
fi; 050 500 4138, Arne Lindholm, 
puheenjohtaja, pentti.uosukainen@
kolumbus.fi, 040 840 6296, Pentti 
Uosukainen, sihteeri;  heikki.kaa-
kinen@kolumbus.fi, 050 589 5375, 
Heikki Kaakinen, jäsenasiat

HElSINgfORS SvENSka 
RESERvOffIcERSklUbb

Höstmöte

Klubbens höstmöte hölls den 
18.11.2013 i Försvarsorganisationer-
nas auditorium på Döbelnsgatan 2 
i Helsingfors. Mötet fastslog verk-
samhetsplan och budget samt valde 
ordförande och styrelse för år 2014. 
Styrelsen riktar ett stort tack till alla 
medlemmar som deltog i höstmötet. 
Vi tackar också speciellt Tom Asp-
lund för det mycket intressanta och 
informativa föredraget om krishan-
tering och fredsbevaring.

Styrelsen år 2014 består av Cas-
par von Walzel (ordförande), Dick 
Lundell, Jussi Hermunen, Rasmus 
Sundström, Mathias Björklund, 
Axi Holmström, Edward Lundell, 
Henrik Dahlman, Joel Sjögren och 
Richard Lundell.

Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö 

fortsätter udda veckors torsdagar kl. 
17-19. Vapen och annan nödvändig 
utrustning kan lånas på plats. Med-
dela gärna innan att du är på kom-
mande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller 
050 506 0991 och axi@hsrk.fi eller 
040 773 3830. Ytterligare informa-
tion 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 För-
svarsutbildningsföreningen MPK. 
Mera information på www.mpk.fi. 
Det finns ofta möjlighet att låna va-
pen 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 an-
tecknas din närvaro i klubbens och 
banans dagbok. Nuförtida lagstift-
ning kräver två års bevisad aktivitet/
intresse för att ett tillstånd ska kun-
na beviljas.

Officersbalen 2014
HSRK ordnar Officersbal på Rid-

darhuset i Helsingfors den 29 mars 
2014. Reservera datumet redan nu! 
Alla medlemmar får inbjudan. Yt-
terligare information publiceras an 
efter på klubbens webbsida och i 
denna evenemangskalender.

Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: 
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Tack för det gångna året och God 
Jul!

kaNTa-HElSINkI

Ampumatoiminta: Yhdistyksen sisä-
ratavuoro jatkuu Suojeluskuntatalon 
radalla parittomien viikkojen keski-
viikkoisin klo 17-19.  Uudet ampujat 
ovat tervetulleita. Saat tarvittavan 
opastuksen ja käyttökoulutuksen ja 
käytössäsi ovat yhdistyksen laina-
aseet. Ilmoittaudu ampumaupsee-
reille ennen vuorolle tuloa osoittee-
seen ampumaupseerit@khru.net. 

Tiedotustoiminta: Yhdistyksem-
me tiedottaa sähköisesti, parhaiten 
saat tietoa uusista tapahtumista ko-
tisivuiltamme.  Seuraa myös piirin 
tapahtumakalenteria (www.hrup.
fi). Tarkistathan s-postiosoitteesi 
ajantasaisuuden Reserviupseeriliiton 
kotisivuilta (www.rul.fi) kohdasta jä-
senrekisteri > jäsentietojen muutos-
lomake. Käytämme tässä rekisterissä 
olevia osoitteita. 

Yhteystiedot: Kotisivut: www.
khru.net.  Puheenjohtaja Pekka Ap-
pelqvist (pekka.appelqvist@aalto.
fi) p. 050 368 4141. Sihteeri Sampo 
Siitari (sampo.siitari@gmail.com) p. 
044 206 1717. Ampumaupseerit (am-
pumaupseerit@khru.net)

Kiitämme yhdistyksen jäseniä ja 
yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme rauhallista joulunai-
kaa ja isänmaallista uutta vuotta. 

lÄNSI-vaNTaa

Päästäksenne sähköisen tiedotuk-
semme piiriin, ilmoittakaa sähkö-
postiosoitemuutoksenne sähköpos-
tiimme: lvrury@gmail.com tai olli.
pusa@pusa.fi 

LVRU järjesti yhdessä muiden 
vantaalaisten maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa maanpuolustusväen 
kirkkopyhän Hämeenkylän kirkolla 
6.10.2013. Kirkkosalia koristivat 
Suomen lippu ja maanpuolustusjär-
jestöjen liput. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvien aikana maan-
puolustusjärjestöt kertoivat toi-
minnastaan. Yleisöä oli toista sataa 
henkilöä.

Kerhon syyskokous oli 29.10.2013 
toimintakeskuksessa. Kokoukses-
sa valittiin hallitus ensi vuodeksi. 
Kokoonpano ei muuttunut. Tehtä-
väjaosta päätetään tammikuussa ja 
siitä ilmoitetaan kerhon kotisivuilla. 
Samoin hyväksyttiin toimintasuun-
nitelma ja talousarvio ensi vuodelle. 
Kokouksen jälkeen Helsingin Alue-
toimiston päällikkö everstiluutnantti 

Veli-Matti Rintala kertoi puolustus-
voimauudistuksesta. 

Kerhon pikkujoulu pidettiin 
30.11.2013 toimintakeskuksessa. Ti-
laisuudessa mm. palkittiin vuoden 
aikana ansioituneita jäseniä. 

Reserviläisammunnat järjestettiin 
Tikkurilan urheilutalolla tiistaina 
5.11.2013.  Kilpailu oli tiukka ja taso-
kas. Tuloksia laitetaan kotisivuille. 

Vantaan maanpuolustusjärjestöt 
järjestivät 6.12.2013 Itsenäisyysjuh-
lan Martinlaakson koululla. Juhla 
on Vantaan suurin itsenäisyysjuhla. 
Juhlapuhujana oli kaupunginjohtaja 
Kari Nenonen. Tapahtuma keräsi 
täyteen Martinlaakson koulun juh-
lasalin.

Helsingin Reserviupseeripiirin 
nuorten upseerien toiminta jatkuu 
ensi vuonna. Pyydämme sellaisia 
kerhon alle 30-vuotiaita jäseniä, jot-
ka ovat kiinnostuneet toiminnasta 
ja voivat toimia kerhon yhteyshen-
kilönä piiriin päin ilmoittautumaan 
puheenjohtajalle (olli.pusa@pusa.fi). 
Tarvitsemme yhteyshenkilöä, mikäli 
toimintaan kaivataan kerhon resurs-
seja. Lisätietoja puheenjohtajalta tai 
piiristä Ossi Ikoselta.

Töölön pistooliradalla on vakio 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00. Tikkurilan Urhei-
lutalon radalla on ampumavuoro 
perjantaisin klo 15:00-17:00, 22 kal. 
aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuk-
siin ilmoittautumiset Seppo Kulma-
lalle P: 040 586 9252.

Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivu-
jen osoite on

www.rul.fi/lansivantaa

mUNkkIvUORI

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
26.11.2013 Helsingin Reserviupsee-
ripiirin tiloissa. Syyskokous valitsi 
vuoden 2014 hallituksen. Puheen-
johtajaksi valittiin Mauri Routio 
(puhelin 040-7322751), varapuheen-
johtajaksi Yrjö Alastalo, sihteerinä 
toimii Aimo Tervo ja muina halli-
tuksen jäseninä Risto Koskinen, Jar-
mo Tani, Jukka Vihersaari ja Heikki 
Vehosalmi. Kokous vahvisti vuoden 
2014 toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion. 

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot parillisten viikkojen perjantaisin 
18.00 – 19.30. Seuraava vuoro on 
10.1. Ammunnat vetää Yrjö Alastalo 
puh. 0400 306787. Töölön vuoroista 
ilmoitetaan erikseen.

Ulkokausi on nyt päättynyt. Sep-
pälän radalla jatketaan taas maalis-
kuussa.

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

POHjOIS-HElSINgIN 
RESERvIUPSEERIT

Sääntömääräinen syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin 14.11.2013 AEL:n 
tiloissa ja kestitsemänä. Kokoukses-
sa käytiin läpi sääntömääräiset asiat 
kuten ensi vuoden toimintasuunni-
telma, jäsenmaksut, talousarvio sekä 
valittiin hallitus vuodelle 2014.

Yhdistyksen 45-vuotisjuhla 
Yhdistyksen 45-vuotisjuhlaa 

vietettiin juhlavissa tunnelmissa 
8.11.2013 Suomenlinnan upseeriker-
holla. 

Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivää vietettiin juh-

lavasti perinteisin menoin jumalan-
palveluksella Malmin kirkolla ja sen 
jälkeen seppeleen laskulla Malmin 
Sankarihaudoilla. 

Hallituksen kokous
Hallitus kokoontuu uuden pu-

heenjohtajan Jarkko Paanasen joh-
dolla vuoden 2014 ensimmäiseen 
kokoukseensa 

Malmilla 21.1.2014 klo 18:30.
Ammunta
Ampumavuoromme Luolassa, 

jatkuvat jokaisen viikon parittomana 
perjantaina. Seuraavat ampumavuo-
rot ovat 20.12., 3.1.2014, 17.1., 30.1. 
ja 14.2. klo 16-19. Ammunta-aikaa 
3 tuntia. Hanki reserviläisen am-
pumavakuutus Reserviläisliitosta 
puh: (09) 40562040 tai tilaa Reser-
viläisliiton kotisivuilta: http://www.
reserviläisliitto.fi/ampumavakuutus 
-  ja tule mukaan. Aseet ja patruunat 
yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukäteen 
ampuma-upseerille, Jouko Kylmä-
lälle: 0400-430632, jouko.kylmala@
kolumbus.fi

Yhdistys kiittää kaikkia kulunees-
ta vuodesta ja toivottaa hyvää joulua 
Ja onnea vuodelle 2014!

Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja 
Jarkko Paananen: gsm: 0440239641: 
jarkko.t.paananen@gmail.com; 
sihteeri Lauri Kylmälä:  gsm: 041-
5360310: lauri.kylmala@gmail.com; 
tiedotusups. Jorma Loimukoski: 
gsm: 040-3433400: jorma.loimukok-
si@finpro.fi. Vieraile myös yhdistyk-
sen kotisivuilla: www.rul.fi/Pohjois-
Helsinki

TIkkURIla

Reserviupseeri-ilta 30.1.2014  klo 
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan 
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-
porras vanhassa talossa. Esitelmän 
pitää radioamatööri Jukka Rintala, 
aiheena sodanaikainen radiotoimin-
ta ja radioiden kehitys.

Kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu 
klo 17.30 alkaen.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittele-
maan. Rohkeasti mukaan! Lisätietoja 
antaa ampumaupseeri Jukka Luotola 
puh.0500-455474. 

Jouluaaton kunniavartiot Pyhän 
Laurin kirkon sankarihaudalla ovat 
klo 14-17.30. TiRUKin vartiovuorot 
ovat klo 14.00-14.30 ja 14.30-15.00.  
Varsinkin jälkimmäiseen vuoroon 
tarvitaan vielä osallistujia. Ilmoittau-
tumiset Eero Salmiselle puh: 0500-
451 249 tai s-posti eero.salminen(at)
safe-team.fi.

Hallitus toivottaa kaikille Hyvää 
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta!

 

Töölö

Töölön RU:n syyskokouksessa 13.11. 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Jarkko Pakkanen. Varapuheeenjoh-
tajina jatkavat Sampo Martiskainen 
ja Risto Piekka. Uusiksi jäseniksi 
hallitukseen valittiin Bror Torstens-
son ja Tommi Klemola. Hallitukses-

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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sa jatkavat Jyrki Ratia, Kerkko Kin-
nunen, Villem Ahas, Raimo Ahokas, 
Pertti Elvilä, Hans Gabrielsson, An-
tero Jauhiainen ja Juhani Lahti.

Kokouksessa puheenjohtajan 
pestin siirryttyä allekirjoittaneelle 
kiitän kerholaisia luottamuksen 
osoituksesta ja ennen kaikkea Jyrki 
Ratiaa menestyksekkäästä kerhon 
luotsaamisesta. Toivottavasti nä-
emme Jyrkin jatkossakin aktiivisena 
toimijana kerhon parissa! Lupaan 
omalta osaltani tehdä parhaani että 
toiminta jatkuu yhtä runsaana, mo-
nipuolisena ja aktiivisena kuin en-
nenkin ja toiveissa tietenkin kehittää 
toimintaa entisestään. Tätähän ei 
voi tehdä yksin eikä siihen pysty 
pelkästään kerhon hallituskaan vaan 
tarvitsemme siinä onnistumiseen 
meidän kaikkien kerholaisten pa-
noksen. Tervetuloa aktiivisesti mu-
kaan jokainen mahdollisuuksiensa 
mukaan!

Kerhon merkittävimmät tapahtu-
mat lähikuukausina:

Ammunnat pidetty normaalisti 
2 viikon välein, uusiakin harrastajia 
saatu joukkoon iloiseen.

 Spjutsundin talkoot olivat 17.10. 
joihin kerho osallistui  ja teki töitä 
jo edellisenäkin päivänä. Sotilaskei-
lailua harrastettu seuraavin tuloksin 
31.10. Kaarti (2), HuoltoR (3), vete-
raanit (4), Trups (1). Hieno suoritus!

Pidetty 16.10. Veteraanien virkis-
tyspäivä jossa 11 osallistujaa. Päivä 
onnistui hienosti ja jatkoa sille on 
toivottu osallistujilta.

Tehty useita tervehdyskäyntejä 
ja jäsenistö käynyt kuuntelemassa 
esitelmiä mm. Putinista ja Huolto-
varmuuskeskuksista

Osallistuttu muun muassa Reser-
viupseeripiirin syyskokoukseen 11.11 
sekä Viron 90-vuotisjuhlaan kon-
sulaatissa sekä Reserviupseeriliiton 
vuosikokoukseen Oulussa.

Kerho palkitsi pitkäaikainen 
tilintarkastajamme majuri Heino 
Vänskän 70-vuotispäivän kunniaksi 
kerhon standaarilla sekä toiminnas-
taan kerhon hyväksi vänrikki Pentti 
Niemen RUL:n hopeisella ansiomi-
tallilla.

Tulevaa toimintaa alkuvuodelle:
Ampumavuorot  jatkuvat ennal-

laan myös vuonna 2014. (vuoro joka 
toinen tiistai klo 19-21, ensimmäinen 
vuoro 7.1.2014. Jouluaattona emme 
ammu vaikka vuoro silloin olisikin)

Jouluaattona seisomme perin-
teikkäästi kunniavartiossa (16.45-
17.10 yhdessä Autokerhon kanssa) 
Hietalahden hautausmaalla. Mu-
kaan pääsee ottamalla yhteyttä An-
teroon.

Palkitsemme upseerikokelaan 
Kaartin kotiuttamisjuhlassa perin-
teisesti.

Toimitamme Kaunialan veteraa-
neille joulutervehdyksen.

Menemme porukalla metsäs-
tämään valtionmaille (Evo tai Kei-
häsjärvi) jäniksiä, aseetta mukaan 
pääsee mukavaan luontopäivään 
metsästyskortitonkin. Tämän päi-
vämäärä vielä auki, halukkaat voivat 
laittaa ennalta sähköpostia Kerkolle 
tai allekirjoittaneelle niin infoamme 
lähemmin, kun tarkempaa infoa 
tiedossa. Todennäköisin ajankohta 
helmikuun loppupuoli. 

Yleisesti pari sanaa kerhon in-
foista ja tiedottamisesta: Toivom-
me, että jokainen huolehtii, että 
omat yhteystiedot on ajan tasalla ja 
kerhon tiedossa. Suosittelen tässä 
samalla kaikille jäsenillemme tilaa-
maan piirin kuukausittaisen uutis-
kirjeen, jos et ole jo jakelulistalla 
(www.hrup.fi). Se on erittäin hyvä 
uutispaketti siitä, mitä on tarjolla 
lähiaikoina vapaaehtoisen maanpuo-

lustuksen saralla pääkaupunkiseu-
dulla. Kerhon omia infoja saat luke-
malla tietenkin tätä palstaa, mutta 
myös Facebook-sivumme kautta, 
josta yleensä irtoaa se tuorein info.

Meille olisi hyödyllistä saada jä-
seniltämme mahdollisimman paljon 
avointa palautetta ja kehitysehdo-
tuksia, jotta voisimme suunnata 
kerhon tarjontaa mahdollisimman 
hyvin jäsenistöllemme. Siispä älä 
epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Kerhomme yhteystiedot ovat 
nykyisellään (hallituksella vielä hal-
lituksen järjestäytymiskokous pitä-
mättä, pidetään tammikuun alussa ja 
sitten tehtävät tarkentuvat):

Puheenjohtaja Jarkko Pakka-
nen jarkko.pakkanen(ät)furuno.
fi / 0405249339; varapuheenjohta-
jat: Sampo Martiskainen sampo.
martiskainen(ät)lahitapiola.fi / 
0407098459, Risto Piekka, risto(ät)
piekka.fi / 0405069119

Viimeisimpänä vaan ei vähäi-
simpänä, oikein miellyttävää Joulun 
aikaa ja onnellista Uutta Vuotta kai-
kille kerholaisille perheineen!

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

 
Ammunta: Ammunnat jatkuvat Tu-
kikohdan ilma-aseradalla Puotilan-
tie 1D keskiviikkona 8.1.2014 alkaen 
klo 17.00. ja Töölön luolassa ruu-
tiaseammunnat jatkuvat torstaina 
2.1.2014 klo 19. Ammuntavuoro on 
aina parittomina viikkoina. 

Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin 26.11.2014, jossa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi vuodelle 2014 
valittiin Jukka Kantokoski ja varapu-
heenjohtajaksi valittiin Timo Mar-
tikainen. Yhdistyksen hallitukseen 
valittiin seuraavat henkilöt: Juha 
Iiskola, Jyrki Uutela, Viljo Lehtonen, 
Lauri Haimakainen, Esko Sillankor-
va Ari Iskanius ja Toni Selin. Syysko-
kouksessa vahvistettiin yhdistyksen 
toimintasuunnitelma ja talousarvio 
toimintavuodelle 2014. 

Syyskokous päätti myös yhdistyk-
sen jäsenmaksun korotuksesta siten 
että vuoden 2014 jäsenmaksu on 47 
euroa.

Yhdistyksen lipun naulaustilai-
suus pidettiin Vartiokylän kirkossa 
26.10.2013. Lipun siunaamisen toi-
mitti sotilaspastori Suvi Kouri.

Yhdistyksemme on mukana 
järjestämässä jouluaaton kunniavar-
tioita Malmin ja Leposaaren sanka-
rihaudoilla, jos olet kiinnostunut ota 
yhteyttä Juha Iiskola p. 040 6712120.

Yhteystietoja: pj. Jukka Kanto-
koski p.050 332 3687, vpj. Timo mar-
tikainen p.040 594 1640, siht. Juha 
Iiskola, p.040 6712 120. Nettisivut: 
www.rul.fi/ihru 

Itä-Helsingin Reserviupseerien 
hallitus toivottaa kaikille yhdistyk-
sen jäsenille Hyvää Joulua ja Rauhal-
lista Uutta Vuotta. 

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

Kerhon sääntömääräinen syyskoko-
us pidettiin 22.10.2013.  Autokerhon 
puheenjohtajaksi 2014 valittiin Timo 
Koukkari,  myös hallituksen muut jä-
senet pysyivät 2013 mukaisesti.  

Jouluaaton kunniavartio Hieta-
niemessä.  Ilmoittautumiset Heikki 
Heikkoselle viimeistään: 20.12.2013  
GSM: 0400 776 294. Vuoromme on 
16.45-17.10 HRUP:n Autokerho ja 
Töölön kerho. Kokoontuminen kello  
16.10. Hietaniemenkatu 20.  Vahti-
mestarin kanslia.  

ILMAILUKERHO

14.01 tiistai, Helsingin Suomalainen 
Klubi, klo 18:00 , kerhoilta ja esitel-
mä: ilmatorjunnan tarkastaja ev Ari 
Grönroos tai maj Kai Naumanen: 
”Suomen ilmatorjunnan nykytila ja 
kehitysnäkymät”.

Ilmailukerhon vuosikokous on 
syyskokouksessaan 8.10.2013 valinnut 
kerhon hallituksen jäsenet vuodeksi 
2014 seuraavasti: Aarne Paukku (pj), 
Jaakko Kaskia (vpj), Valto Ottovainen 
(siht), Tapani Terämaa, Auvo Käyh-
kö, Viljo Turunen, Jukka Uskonen ja 
Esko Wilamo. Muita toimihenkilöitä 
ovat aseupseeri Martti Eerola, nuo-
risoupseeri Pekka Uskonen ja lippu-
upseeri Matti Passinen.

JÄÄKÄRIKERHO

Aloitamme vuoden 2014 kerhoillalla 
tiistaina 7.1.2014 Santahaminan Kil-
tasaunalla. Löylyt ovat valmiina klo 
17.00 alkaen.

Toivotamme kaikille yhteistyö-
kumppaneille Hyvää Joulua ja me-
nestystä tulevalle vuodelle.

Kerhon yhteystiedot: Puh.joht. 
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM 
0400 453 709, siht. Yrjö Saulamo, 
puh. 349 3162, GSM 050 344 5635.

Jääkärikerhon kotisivu: www.rul.
fi/jaakarikerho/

RESERVIMERIUPSEERIT

Helsingin Reservimeriupseerit ry 
sääntömääräinen syyskokous pidet-
tiin 20. 11.2013 Apteekkien Eläkekas-
san tiloissa Helsingissä. Kokous va-
litsi uudeksi puheenjohtajaksi Henri 
Havulinnan ja varapuheenjohtajaksi 
Sami Linnermon. Muiksi hallitus-
jäseniksi valittiin Antti Jäntti, Yrjö-
Pekka Rautalahti, Juha Tenhunen, 
Harri Pakarinen, Pekka Aarnisalo, 
Aku Kaikkonen, Aleksi Alho ja Pek-
ka Niemi. 

HRMU:n hallitus esitti syysko- 
koukselle hyväksyttäväksi ehdotuk-
sen res kaptl Heimo Mäen kutsumi-
seksi kerhon kunniapuheenjohtajaksi. 
Ehdotus sai kaikkien läsnäolleiden 
kannatuksen ja kunniapuheenjoh-
tajuuden merkiksi Heimo Mäki vas-
taanotti kunniamiekan numerolla 1. 

Hallitus toivottaa kerhomme jä-
senille rauhaisaa Joulun odotusta ja 
menestyksellistä Uutta Vuotta 2014.    

VIESTIOSASTO

Ajankohtaista: Viestiosaston syys-
kokous ja esitelmä kyberturvallisuu-
desta pidettiin 21.11. Otaniemessä. 

Kokouksessa hyväksytty toimin-
tasuunnitelma vuodelle 2014 on lä-

hetetty sähköpostitse jäsenillemme ja 
se löytyy myös kotisivuiltamme www.
viestiosasto.net. Viestiosasto kiittää 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa rau-
haisaa joulua!

Ampumatoiminta: Ampumavuo-
romme Töölön pistooliradalla jat-
kuvat parittomien viikkojen tiistaina 
myös vuonna 2014. Kokoontuminen 
klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Il-
moittautuminen päivää ennen ampu-
mavuoroa ampumavastaavillemme, 
sähköpostitse ampumaupseeri1@
viestiosasto.net tai ampumaupsee-
ri2@viestiosasto.net. Voit ilmoit-
tautua myös netissä, tarkemmat 
ohjeet ja yhteystiedot löytyvät verk-
kosivuiltamme. Jos olet saapumassa 
ammuntoihin lyhyellä varoitusajalla, 
esim. alle 3 tuntia, ole yhteydessä 
ampumaupseereihin puhelimitse. 
Muista myös perua, jos et pääsekään 
paikalle! Huomaa myös HRUP:n 
ampumavuorot Santahaminassa, il-
moittautuminen: www.mpk.fi. huom! 
31.12 ei vuoroa.

Koulutus: Seuraavat MPK:n 
viestialan kurssit ovat 1.-2.2.2014 
esikunnan viestilaitteet ja esikun-

tatyöskentelyn jatkokurssi esik-j, 1. 
jakso, 22.3. viestikurssi 1  ja tilanne-
kuvajärjestelmän käyttö 1. Kurssit ja 
tarkemmat tiedot löytyvät MPK:n 
koulutuskalenterista www.mpk.fi/
koulutuskalenteri. Vuoden aikana on 
viestialan tukitehtäviä, joissa tarvi-
taan apua. Jos haluat toimia koulut-
tajana jollain viestikurssilla, niin ota 
yhteyttä JOJÄ-koulutusjoukkueen 
johtajaan Jyri Putkoseen tai ko. kurs-
sin johtajaan; voit myös täyttää mpk 
sitoutumislomakkeen: www.mpk.fi  
-> piirit ->  helsinki -> kotu-yksikkö 
-> hae kotu-yksikköön.

Tiedotus: Tietoa toiminnastamme 
ja Viestiosaston ajantasaiset yhteys-
tiedot löytyvät uudistuneilta verkko-
sivuiltamme www.viestiosasto.net. 
Tiedotamme tapahtumista jäsenis-
tölle myös sähköpostitse ja linkedin-
ryhmässämme viestiosasto. Jos et 
ole saanut tätä ilmoitusta sähköpos-
tiisi, käy päivittämässä yhteystietosi 
RUL:n sivuilla www.rul.fi tai meidän 
omilla sivuillamme www.viestiosasto.
net, kohdassa ”liity jäseneksi”. Voit 
myös lähettää sähköpostia sihteeril-
lemme. Tervetuloa mukaan! 

helresp.fi

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

 

HELSINGIN  

RESERVILÄISET

Yhdistyksen syyskokous oli tors-
taina 7.11. Katajanokan Kasinolla. 
Tomi Sarilahti valittiin uudelleen 
yhdistyksen puheenjohtajaksi. 
Johtokunnan jäseniksi kaksivuo-
tiskaudelle 2014–2015 valittiin 
Eero Hiltunen, Saku Pekkala ja 
Kaj Stjernberg. Johtokunnassa 
jatkavat vuosi sitten valittuina 
Timo Elolähde ja Pasi Evolahti.

Vuonna 2014 ratavuorot ovat 
maanantaisin klo 19:00–21:30 vii-
koilla 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 39, 
43, 47 ja 51. Mahdollisista muu-
toksista tiedotetaan yhdistyksen 
sivuilla www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit/sivustot/helsingin_re-
servilaiset tai sitten voi soitella 
ja kysyä. Yhdistyksen jäsenillä, 
joilla ei ole omaa asetta, on mah-
dollista ampua yhdistyksen .22 
pistooleilla . Yhdistys järjestää 
tarvittavat patruunat. Osallistu-
jilla täytyy olla omat suojalasit 
ja kuulosuojaimet sekä voimassa 
oleva vakuutus (esim. Reserviläi-
sen ampumaturva), mukaan myös 
voimassa oleva Reserviläisliiton 
jäsenkortti .  Ilmoittautumiset : 
tomi.sarilahti@iss .f i  ratavuo-
ropäivänä klo 12:00 mennessä. 
Osallistujia mahtuu rajoitettu 
määrä ja osallistujat otetaan il-
moittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja antaa asevastaava 
Tomi Sarilahti puh. 040 594 9673.

Kiitos jäsenille ja yhteistyö-
kumppaneille kuluneesta vuodes-
ta. Hyvää joulua ja menestyksel-
listä vuotta 2014.

VANTAAN 
RESERVILÄISET

Aatonaatto 23.12. 
Kynttilät sytytetään saksalaisella 

sotilashautausmaalla Honkanummel-
la klo 18.00 (saapuminen klo 17.45) 
osoitteessa Siltaniitynkuja, Vantaan 
vankilan välittömässä läheisyydessä. 
Jäsenet perheineen tervetulleita. Ei 
ennakkoilmoittautumisia. Varustus: 
Reserviläiset M91/M05 arvomerk-
keineen. Lisätietoja: kari.vainio(at) 
vantaanreservilaiset.fi 

Jouluaatto 24.12 
Kunniavartio Pyhän Laurin kir-

kon sankariristillä. VaRes-vuorot 
16.30 - 17.00 ja 17.00 - 17.30. Toi-
mijoiden määrä 4 henkilöä / vuoro. 
Lumipukuvarustus jaetaan paikan 
päällä. Saapuminen omaan vuoroon 
hyvissä ajoin aaton liikenneruuhkasta 
johtuen. Uudet toimijat tervetulleet. 
Kunniavartioon halukkaat ilmoittau-
tuminen:  anne-ly.matinheikki (at) 
vantaanreservilaiset.fi.

Kotijääkäri-lehti uudistuu 
Kotijääkäri on Vantaan Reservi-

läiset ry:n tiedotuslehti. Uudistunut 
Kotijääkäri löytyy verkosta. Kotijää-
käriin voit toimittaa juttuja julkais-
tavaksi ja sitä voit lukea myös mo-
biilisovelluksella osoitteessa http://
kotijaakari.blogspot.fi 

Tikkurilan Urheilutalon ampuma-
rata 

Katso aikataulut www-sivuiltam-
me, www.vantaanreservilaiset.fi. 
Lisätietoja Veikko Joki +358 50 309 
6035. Pistooli pika-ammunnat - aika-
taulu www-sivuillamme. 

Santahaminan ampumarata. 
Katso www.vantaanreservilaiset.fi 
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neinen 18 vuotta täyttänyt Suomen 
kansalainen. 

Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät 
viimeisimmän tiedon yhdistyksen 
toiminnasta ja tulevista jäsentapah-
tumista.

Vääpelikilta

VÄÄPELIKILTA

Vääpelikilta ry toivottaa jäsenilleen 
hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta!

Vääpelikilta ry:n sisäampumavuo-
ro

Töölön sisäampumaradalla sun-
nuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdol-
lisuus 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. Las-
si Paavonkallio, puh. 040-512 3358, 
lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi ja 
sihteeri Timo Tuomi, puh. 040-540 
1625, timo.tuomi@gmail.com.

 

hforsnejdens sVenska 

reserVunderofficerare

Alla medlemmar önskas en Frifull 
Jul och ett Gott Nytt År.

Skyttet i "Luolan" fortsätter under 
våren varje parlös veckas torsdag kl. 
17.00-19.00. Följande skytten är 2.1, 
16.1, 30.1,13.2. och 27.2.

www.reservilaisliitto.fi/hsru, ord-
förande Markus Liesalho, tel. 0400 
421 002, email. svenska@helresp.fi

kokonaisMaan-
puolustus

Kokonaismaanpuolustus ry toivottaa 
jäsenilleen ja yhteistyökumppaneil-
leen: Hyvää Joulua ja menestykse-
kästä Uutta Vuotta 2014!

s-ryhMän 
reserViläiset

 
Vuosijuhlaa vietämme risteilyllä Tal-
linnaan.  Lähtö perjantaina 31. 1. klo 
18.30. Tarkemmat tiedot joulukuun 
aikana. Ilmoittautumiset Teuvo Mä-
kiselle.

Itä-Viron kierros.
Olemme varanneet oppaamme 

Annen ja bussin 2.5.-4.5. tehtävään 
Itä-Viron matkaa varten.  Anne on 
tehnyt alustavan matkaohjelman uu-
siin, ennen käymättömiin kohteisiin.  
Tarkemmat tiedot tammikuun lopul-
la.  Ennakkoilmoittautumiset Teuvo 
Mäkiselle.

Huhtikuulle olemme suunnitte-
lemassa varuskuntavierailua Tam-
pereelle Pirkkalaan, missä saamme 
tutustua Ilmavoimien toimintaan.  
Tarkka ajankohta selviää vuoden lop-
puun mennessä.  Tarkempia tietoja 
alkuvuodesta.

Hamina Tattoo 2014.
Olemme jälleen varanneet lippuja 

Hamina Tattoon lauantain 2.8. klo 
14.00 esitykseen hyviltä paikoilta A-
katsomosta.  Lippuja rajoitettu määrä 
ja ne myydään varausjärjestyksessä 
39 euron hintaan. Varaukset: Teuvo 
Mäkiseltä

Hyvää joulunajan odotusta!

Muut  
Maanpuolustus-

yhdistykset

autojoukkojen 
helsinGin kilta

Autojoukkojen Helsingin killan jä-
senille Hyvää ja Rauhallista Joulua 
sekä Onnellista Uutta Vuotta 2014. 
Vuosi 2014 on killan toiminnan 50. 
vuosi. 

Juhlavuosi alkaa Autojoukkojen 
vuosipäivän tilaisuudella lauantaina 
18.1. klo 11.00 Hietaniemen hautaus-
maalla, jossa lasketaan seppeleet San-
kariristille, Suomen Marsalkka Man-
nerheimin hautapaadelle, edesmen-
neen kunniajäsenemme Tasavallan 
Presidentti Urho Kaleva Kekkosen 
haudalle sekä edesmenneen kunnia-
puheenjohtajamme Leo R. Laineen 
haudalle. Seppeleenlaskutilaisuuden 
jälkeen siirrymme Santahaminaan, 
jossa on yhteinen omakustanteinen 
lounas klo 12.00 alkaen kiltatoimin-
nan muistelojen lomassa. Lounaan 
hinta on noin 10 euroa/hlö. Lounas-
vahvuuden vuoksi ilmoittaudu 13.1. 
mennessä sähköpostilla toimisto@
ajhk.fi tai puhelimella 040 564 3295. 
Joukolla mukaan. Hietaniemestä on 
mahdollisuus päästä kimppakyydeillä 
Santahaminaan (tiedustelut ilmoit-
tautumisesi yhteydessä).

helsinGin 
suojeluskuntapiirin 

perinnekilta 
 

traditionsGillet 
för h:fors 

skyddskårsdistrikt

Killan kaikille jäsenille ja ystäville 
toivotetaan Rauhallista Joulua sekä 
hyvää ja menestyksekästä Uutta 
vuotta 2014! 

Gillets alla medlemmar och vän-
ner tillönskas God Jul och ett fram-
gångsrikt nytt år 2014!

Lisätietoja /Tilläggsinformation: 
Erkki Andersson (erkki.andersson@
welho.com; 050 570 4451); Markus 
Anaja (markus.anaja@kolumbus.fi; 
0400 694 004).

 

 

 

 

 

 

 

    
helsinGin 

rauhanturVaajat

Tammikuun messi-ilta 7.1.2014 Ze-
torissa klo 18.00 alkaen. Ohjelma 
ilmoitetaan erikseen E-kirjeessä. 
HelRT:n hallitus kiittää jäseniään 
aktiivisesta osallistumisesta kulu-
van vuoden tapahtumiin ja toivottaa 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta 
vuotta 2014

kohdasta Santahamina. 
VaRes järjestää jäsenillemme las-

kuvarjokurssit Virossa 6.-7.6.2014.  
Kursseille pääsemme Kaitseliiton 
Tartu malevan yhteistyökumppanina 
samalla hinnalla kuin Kaitseliiton jä-
senet.  Hypyt liitovarjoilla. Kursseille 
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

1. Kurssi SL (Static Line) 
Kurssiin sisältyy 5 tunnin teoria-

osuus, teoriakoe + käytännön koe, 
hypyt (5) liitovarjolla 1500 metristä. 
Ennen jokaista hyppyä 15 min. briifi, 
palaute annetaan hypyistä kuvatun 
videon perusteella. Kurssin ja hypyt 
suorittaneet saavat Viron Puolus-
tusvoimien laskuvarjohyppääjän IV 
luokan merkin (hopeiset siivet). 

2. Kurssi AFF. 
Kurssiin sisältyy 7 tunnin teoria-

osuus, teoriakoe + käytännön koe. 
AFF kurssi perustuu USPA (Uni-
ted States Parachute Association) 
aineistoon. Hypyt 3000-4000 m 
korkeudelta. Varjo avataan 1500 m 
korkeudella. Vapaapudotus yhteensä 
30-45 sek.  

Oppilaan kanssa hyppää kaksi 
kokenutta kouluttajaa,  jotka huoleh-
tivat vapaapudotuksen aikana  siitä,  
että oppilaan vartalo  on aerodyna-
misesti oikeassa asennossa. Tarvit- 
taessa he auttaavat avaamaan varjon. 

Tarkemmat tiedot ja ohjeet il-
moittautuneille lähempänä kurssin 
ajankohtaa. Ilmoittautumiset ja lisä-
tietoa anne-ly.matinheikki (at) van-
taanreservilaiset.fi. gsm 050 550 4020

 
 
 

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVILÄISET

Kevätkauden pirtti-illat; 7. 1., 11. 2., 
11. 3.(kevätkokous), 8. 4. ja 13. 5. -14.
Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta!

ILMAILUOSASTO

 14.01 tiistai, Helsingin Suomalainen 
Klubi, klo 18:00 , kerhoilta ja esitel-
mä: ilmatorjunnan tarkastaja ev Ari 
Grönroos tai maj Kai Naumanen : 
”Suomen ilmatorjunnan nykytila ja 
kehitysnäkymät”.

MERIRESERVILÄISET

Vuosikokouskutsu
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
sunnuntaina 2.2.2014 klo 15.00 Re-
serviläisjärjestöjen auditoriossa. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Tervetuloa! 

Yhdistyksen hallitus kiittää kaik-
kia kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
erinomaista Uutta Vuotta 2014!

Luola- ja ilma-aseradoilla toi-
minta jatkuu tuttuun tapaan, katso 
vuorot yhdistyksen nettisivuilta. 
Vuoroista ja ampumatoiminnasta 
lisätietoja saa myös yhdistyksen ase-
vastaavilta ja ampumakouluttajailta.  

Oletko harkinnut liittymistä jä-
seneksi? Merireserviläiset tarjoaa 
mm. mahdollisuuden merelliseen 
toimintaan koulutusalus Ahven 3:lla 
ja ammuntaharrastusmahdollisuuk-
sia. Täytä jäsenhakemuslomake yh-
distyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämai-

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

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

Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivuihin 

osoitteessa  www.stadinsissit.fi.  
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuil-

ta.
Kunniavartio sankariristillä
Ilmoittaudu Sissien kunniavartioon Hietaniemessä jouluaattona!  Vuorom-

me on se perinteinen viimeinen vaihto klo 17:10–17:35.
Varustukseen kuuluu sään mukaisesti maasto- tai lumipuku, karvalakki ja 

miekkavarustus. Ennakkoilmoittautuneita on jo, mutta vielä ehtii mukaan. Il-
moittautumiset familyilmonen@gmail.com  puh 0400 408511

Hyvää joulua
Sissiparlamentti onnittelee kaikkia 6.12. ylennettyjä ja huomionosoituksen 

kohteeksi joutuneita. Samalla toivotetaan koko Sissikansalle rauhaisaa joulun 
aikaa ja intoa uuden vuoden maanpuolustusharrasteisiin.

Vuosikokouskuulumisia
Sissien vuosikokouksessa 20.11.2013 kerhon puheenjohtajaksi valittiin edel-

leen Matti Riikonen ja samoin Osaston puheenjohtajana jatkaa Kimmo Loh-
man. Sissimaksua tarkistettiin hieman ylöspäin ja  historiikin luvattiin valmis-
tuvan vuoden 2014 aikana. Uutena ampuma-aliupseerina aloittaa Jyri-Pekka 
Tähtinen Eki Monnin siirtyessä upseerin vakansille.

Maastotoiminta
Loppiaistulet Wiisaiden laavulla Lopella.Ks tarkemmin nettisivuilta.
Kaartin Jääkärirykmentin omaistenpäivä 11.–12.1. 2014. Esittelijöille reservi-

läistoimintaan ja sotilasperinteisiin on varattuna pari paikkaa. Tiedustelut ja il-
moitus osallistumisesta lumipukujen ja karvalakkien tilaamista varten christer.
mikkonen@elisanet.fi puh. 050 5722 873. ks. nettisivut

Sissiteam osallistuu Utria Desant kilpailuun 16.–19.1. Virossa.
Kaukopartiohiihto 28.2.-2.3. Utissa. Sissiteam osallistuu. Kysy tarkemmin 

Aarne Björklund.
Maastotoiminnasta lisätiedustelut Aleksi Ilmonen aleksi.ilmonen@gmail.

com tai Aarne Björklund baarne@gmail.com
Ampumatoiminta
Sissien Luolan ampumavuorot jatkuvat tammikuussa parillisten viikkojen 

maanantaisin sekä perjantaisin kello 19.00–21.30. seuraavasti ma 6.1.; pe 10.1.; 
ma 20.1.; pe 24.1.; ma 3.2.; pe 7.2. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/am-
pumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.

Talven ampumaharjoitukset Santahaminassa ks. toisaalta tässä lehdessä  tai 
http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/

Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä 
lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa 
sivulta.

Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com  
tai Eki Monni  eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.

Salitoiminta
Harjoitukset jatkuvat joulutauon jälkeen taas täydellä teholla. Vakiovuorot 

entiseen malliin ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18.00–19.30 (vede-
tyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 
264 marko.lehti.01@gmail.com

Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena 

versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa 
musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myydään 
parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen)  jäsenhintaan 5 euroa/pari. Saatavana 
myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.
jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ). 

Yhteystiedot sissien toimintaan: Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 
5337 matti.riikonen@elisanet.fi. Sissiosasto pj: Kimmo Lohman 0400 555377 
kimmo.lohman@kolumbus.fi. Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 
tommi.saikkonen@gmail.com

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILÄISET

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Ammunta

Töölöntorin pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen ta-

paan. 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 mui-
ta jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 
sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset 
parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@
tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.

Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi, 
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/LIS 
(Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen 
ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi 
tai www.rul.fi., puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi 
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Audit Team Finland
PL  28

00751  HELSINKI
0400 439 070

Helsinki-Santahaminan 
Sotilaskotiyhdistys ry

Santahaminantie 13
00860  HELSINKI

(09) 684 6368

Hessumobiili Oy
Maissikuja 5

01630  VANTAA
0500 429 232

Innovatics Ky
Ratamestarinkatu 13 A

00520  HELSINKI
(09) 565 3936

JPS Maalaus Oy
Puusepäntie 25

04360  TUUSULA
(09) 385 8151

VARATTU

Katajanokan  
Isännöinti Oy

Kluuvikatu 7
00100  HELSINKI

0500 406 742

Lohjan Ase ja Osa
Vehka-Ahontie 33
03100  NUMMELA

(019) 335 135

Loka-Veto Oy
Koivurinne 13

01680  VANTAA
0400 459 303

Oilon Oy
PL  5

15801  LAHTI
(03) 85 761

Rakentajat  
Piippo & Pakarinen

Kauppamäki 3
02780  ESPOO
(09) 812 036

Sanmat  
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70400  KUOPIO
0400 414 432

Suomern  
Teollisuusmerkintä

Ritolantie 9
90660  OULU

(09) 342 4000

Suomen Unipol Oy
Karapellontie 8
02610  ESPOO
(09) 682 3260

Sähköinsinööritoimisto 
Delta

Ruosilantie 14
00390  HELSINKI

0500 424 210

Tivoli Sariola
Vehkolantie 35

04200  KERAVA
0400 207 879

Topi-Kalustaja Oy
PL  40

85101  KALAJOKI
(08) 469 5500

Jalkaväkimuseo
Jääkärinkatu 6-8
50100 MIKKELI

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

 

Joulukuu
21.12.  Merkonomi, luutnantti Yrjö Männikkö  (matkoilla) 70 v
25.12.  Kehityspäällikkö, kersantti Jukka Kilpiö  (Kupittaa) 50 v
26.12.  Merivartiomestari evp, luutnantti Tapani Artell (matkoilla) 75 v
27.12.  Kirjaltaja, alikersantti Bengt Tillander (ei vastaanottoa-ingen mottagning) 70 v
31.12.  Insinööri, luutnantti Juhani Helaskoski 75 v
31.12. Opettaja, kapteeni Veli-Matti Kerimaa (perhepiirissä) 60 v
31.12.  Varatuomari, kapteeni Juha Palmujoki  (matkoilla) 60 v

Tammikuu
8.1.  Liikennepäällikkö, sotilasmestari Kalevi Sorri (matkoilla) 75 v
9.1.  Insinööri, vänrikki Pertti Kivikoski 80 v
15.1.  Lentokapteeni, vääpeli Harro Erofejeff 70 v
15.1.  Kultaseppä, kersantti Seppo Ahti (perhepiirissä) 70 v
15.1.  Moottorimies, matruusi Kari Saaranen (matkoilla) 60 v
17.1.  Luutnantti Esko Wilamo (perhepiirissä) 70 v
24.1.  Vastaava työnjohtaja, alikersantti Rauno Rahkola (perhepiirissä) 50 v
25.1.  Yrittäjä, ylimatruusi Heimo Rantala (perhepiirissä) 75 v
28.1.  Purseri, yliluutnantti Toivo Vuorinen 70 v

Helmikuu
3.2.  LKT, professori, vänrikki Thomas Tallberg (ei vastaanottoa, mahdolliset lahjoitukset 
 Maanpuolustuksen aloitesäätiölle 800014-78957583) 80 v
4.2.  Työnohjaaja, alikersantti Heikki Valtonen (perhepiirissä) 75 v
5.2.  Hallituksen puheenjohtaja, vänrikki Jarmo Soininen (perhepiirissä) 80 v
9.2.  Eläkeläinen, korpraali Viljo Aaltio 85 v
11.2.  Eläkeläinen, vänrikki Ismo Simonen (matkoilla) 70 v
14.2.  Eläkeläinen, ylikersantti Seppo Rantanen 70 v
16.2.  Filosofian tohtori, kapteeni Harri Koski (ei vastaanottoa) 75 v
19.2.  Asianajaja, varatuomari, luutnantti Jussi Ojala (perhepiirissä) 50 v
20.2.  Opetusneuvos, kapteeni Pentti J.Jänkälä (perhepiirissä) 75 v
22.2.  Hankejohtaja, kersantti Hannu Välimäki (matkoilla) 50 v
24.2.  Rikosylikomisario, vääpeli Veikko Saari (matkoilla) 85 v

Onnittelemme

www.intrum.fi

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  

MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä ki-

soista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuok-
ko 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 re-
kisterissä 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.puumalai-

nen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj: ltn res panu.korpela@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747

Espoon Reserviläiset ry: puheenjohtaja alik res Henri Jacobsson (henri.ja-
cobsson@esres.fi, 040 545 1899), varapj kers res Jyrki Helin (jyrki.helin@esres.
fi, 0400 212 252).

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy  
www.avanttecno.com  

Oy K.G.Öhman Ab
 
 LP-Mercatura Oy  

Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Helsingin Reservin Sanomat

Helsingin Reservin Sanomat 
toivottaa hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!

Asianajotoimisto  
Kärjä & Poutiainen

Sibeliuksenkatu 23 C 26
04400  JÄRVENPÄÄ

(09) 291 1922

Isännöitsijätoimisto 
Tapanainen
Punavuorenkatu 20
00150  HELSINKI

0400 441 199

Berner Oy
PL  15

00131  HELSINKI
0207 914 212

Mirion 
Technologies Oy

PL  506
20101  TURKU

(02) 468 4600

Odum Oy
Hitsaajankatu 22
00810  HELSINKI

(09) 2511 7170

Rolate Oy
Salmitie 8

02430  MASALA
(09) 276 4350

Safe-Team Oy
Hirvastie 34

01450  VANTAA
0500 451 249

Svenska Finland 
Folktinget

Snellmanninkatu 13 A
00170  HELSINKI
(09) 684 4258

VARATTU
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Etelä-Suomen sotilaslääni

Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta

Pilottikysely Etelä-Suomen sotilasläänin alueen reserviläisten halukkuuden ja taustatietojen selvittämiseksi

 Kyselyn käsittely ei vaadi vastaajilta yhteydenottoja eikä toimenpiteitä.

 Kyselyn käsittelyyn liittyvissä asioissa otetaan tarvittaessa yhteyttä vastaajaan.

 Maakuntakomppaniaan valituille annetaan myöhemmin jatko-ohjeet turvallisuusselvityshakemuksen 

 laatimisesta. 

 Lisätietoja maakuntakomppaniaan hakeutumisesta antaa Helsingin aluetoimisto.

    -  0299 422 211 tai helsinginaluetoimisto@mil.fi

    -  0299 423 190 tai ita-uudenmaanaluetoimisto@mil.fi

    -  0299 424 190 tai uudenmaanaluetoiimsto@mil.fi 

 Kyselyyn liittyvissä kysymyksissä lisätietoa antaa Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan henkilöstöosasto:

    - Everstiluutnantti Pekka Penttilä 0299 420110 tai pekka.penttila@mil.fi

    - Kapteeni Jarmo Puistovirta 0299 420131 tai jarmo.puistovirta@mil.fi

    - etela-suomensotilaslaaninesikunta@mil.fi

Lisätietoja maakuntajoukokkoihin hakeutumisen tueksi:

Sotilaallista maanpuolustusta tukeva vapaaehtoinen maanpuolustus tarjoaa toimintamahdollisuuksia 

kansalaisille, jotka haluavat vapaaehtoisesti valmistautua maamme puolustukseen tai sen tukemiseen.

Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin kuuluvien maakuntakomppanioiden  koulutuksessa sovitetaan yhteen p

Etelä-Suomen sotilasläänissä 
toteutetaan alueen reserviläisille 
suunnattava pilottikysely. Kyselyn 
tuloksia hyödynnetään poikkeusolo-
jen suunnittelussa. Tarkoituksena 
on kartoittaa reserviläisten aktiivi-
suutta ja halukkuutta asevelvolli-
suusasioissa ja selvittää kyselyiden 
hyödynnettävyys rekrytoinnissa 
sekä suunnittelussa.

Etelä-Suomen sotilasläänissä pi-
lotoitavaan kyselyyn on yhdistetty jo 
käytössä ollut hakeutuminen maa-
kuntajoukkoihin. Uutena elementti-
nä reserviläisille annetaan mahdol-
lisuus osoittaa oma kiinnostuksensa 

erilaisiin poikkeusolojen tehtäviin 
sekä tuoda esille omaa osaamistaan. 
Näitä voidaan hyödyntää sotilaalli-
sessa toiminnassa ja poikkeusolojen 
suunnittelussa. Kyselyä kehitetään 
pilotoinnista saatujen kokemusten 

perusteella ja laajennetaan mah-
dollisesti valtakunnalliseksi.

Kysely jakaantuu kahteen osioon, 
taustatietoihin sekä halukkuuden 
ilmoitusosioon. Pilottikyselyn yhte-
ydessä reserviläiset voivat ilmoittaa 
halukkuutensa myös Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen ja reser-
viläisjärjestöjen toimintaan, kuten 
myös kiinnostuksensa muiden vi-
ranomaisten poikkeusolojen toimin-
toihin. Halukkuuden ilmoittaminen 
ei muuta henkilön sijoittamisen 
periaatteita, vaan mahdollistaa eri 
yhteistoimintatahojen rekrytoinnin.

Kyselyyn vastaaminen ei varmista 
reserviläiselle sodan ajan tehtävää. 
Lopullinen tehtäviin sijoittaminen 
tehdään Puolustusvoimien tarpeiden 

ja näkemyksen mukaisesti.
Kyselyyn vastaaminen on va-

paaehtoista. Kyselyyn vastataan 
30.4.2014 mennessä postitse tai lä-
hettämällä täytetty ja allekirjoitettu 
lomake skannattuna sähköpostin 
liitteenä. Lisätiedot ja ohjeet kyse-
lyyn vastaamisesta esitetään www.
maavoimat.fi–sivulla.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Piiritoimisto

Maavoimat toteuttaa 
kyselyn Etelä-Suomen 
sotilasläänin  
reserviläisille

Etelä-Suomen sotilaslääni
KYSELY

Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta
Pilottikysely Etelä-Suomen sotilasläänin alueen reserviläisten halukkuuden ja taustatietojen selvittämiseksi

Sukunimi (myös aikaisemmat) Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus Sotilasarvo
Osoite

AmmattiKoulutus

Puhelinnumero (koti, työ)

 Kansakoulu
 Perus/keskikoulu  Lukio

Sähköpostiosoite:

 Yo
  Loppututkinto, mikä:Siviiliosaaminen (ammatillinen erikoisosaaminen)

Kertausharjoitusvuorokaudet (oma arvio)
Harrastukset / muu vapaaehtoistoiminta (erityisosaaminen ja taidot esim. virka-aputehtävissä) Ajokorttiluokat

Oma näkemys sotilaallisesta osaamisesta (peruste / kurssit tehtävään; esim. tiedustelu, ampumakouluttaja, huolto, yhteysupseeri)
Kriisinhallintapalvelus (vuosi, operaatio, tehtävä tai lyhyt kuvaus tehtävistä)

Oletko osallistunut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tai reserviläis järjestöjen  toimintaan? Miten?
Oletko osallistunut maakuntakomppanian tai taistelukoulutusyksikön / vast toimintaan?

Arvio omasta fyysisestä kunnosta

Erinomainen
Hyvä

 Kohtalainen Heikko
Haen tehtävää maakuntakomppaniasta

Haluan osoittaa kiinnostukseni seuraaviin tehtäviin tai organisaatioihin (merkitse X):Esikunta

PerustamiskeskusHuolto- ja tukitehtävät

YhteysupseeriKoulutustehtävät (Taistelukoulutusyksikkö)
Muu, mikä:Halutessasi voit merkitä seuraaviin kohtiin halukkuutesi (X)Haluan,että yhteystietoni luovutetaan maanpuolustusjärjestöille rekrytoimista vartenOlen kiinnostunut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnasta ja yhteystietoni saa luovuttaa rekrytoimista varten

Olen kiinnostunut muiden viranomaisten poikkeusolojen toiminnoista ja yhteystietoni saa luovuttaa rekrytoinnin tueksi
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että tiedot tarvittaessa tallennetaan puolustusvoimien tietojärjestelmiin.

Paikka ja aika

 Allekirjoitus ja nimenselvennösVastaukset pyydetään lähettämään 30.4.2014 mennessä osoitteeseen:
Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta, Henkilöstöosasto, Koulutussektori, PL 169 (Pohjoiskaari 36) 00201 Helsinki

tai skannattuna sähköpostiin  etela-suomensotilaslaaninesikunta@mil.fi

Henkilöiden sijoittaminen tehtäviin tehdään Puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti, vastaaminen ei varmista sodanajan tehtävää. 

Maakuntakomppanian toimintaan hakevien reserviläisten on täytettävä myös turvallisuusselvityshakemus (katso kääntöpuoli).

Kyselyssä pyydettäviä tietoja käytetään poikkeusolojen suunnittelun tukena. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Muille

viranomaisille (pelastus-, poliisi- ja kunnanviranomaiset), Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle ja reserviläisjärjestöille ei luovuteta 

yhteystietoja ilman vastaajan lupaa.Puolustusvoimat säilyttävät vain AsevL:n 94 §:n mukaiset tiedot. Muut tiedot tuhotaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 

vastauksen saapumisesta.Kyselyllä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) ja viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). 

Täytä lomake: www.maavoimat.fi

Piirien puhelinnumerot vaihtuvat

Piirit luopuvat lankapuhelimista  
vuodenvaihteessa. Uudet numerot:

Tomi Alajoki  045 128 3636
Ossi Ikonen  045 862 4648
Kari Talikka  050 446 6050


