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Uusi Suomi > 24. 1. 1944

Uutisia 70 vuotta sitten
Valtioneuvos Paasikivi palannut kotimaahan.
”Kevät Tukholmassa pitemmällä
kuin Helsingissä.”
Valtioneuvos Paasikivi saapui eilen puolisonsa kanssa lentoteitse kotimaahan
toista viikkoa kestäneeltä Tukholman-matkaltaan, joka yksityisluonteisuudestaan
huolimatta on pitänyt koko maailman lehdistöä jännityksessä ja saanut toinen
toistaan yllättävämpiä huhuja kiertämään maailmaa.
Uuden Suomen edustaja tavoitti valtioneuvos Paasikiven eilen illalla puhelimitse
hänen kotoaan. Valtioneuvos, joka siitä huolimatta, ettei hän Tukholmassa ollessaan saanutkaan nauttia yksityismatkailijan rauhaa, myhäili hyväntuulisena ja
pirteänä haastattelijan lyhyeen kysymykseen matkavaikutelmista: - Tukholmassa
on kevät pitemmällä kuin täällä Helsingissä ja sää tuntui todella keväiseltä.
Ja siirtyen maailman lehdistössä mainittuihin seikkoihin matkansa syistä valtioneuvos totesi puolisonsa saaman lääkärihoidon päättyneen maanantaina. Kotimatka olisi jo silloin saattanut alkaa. Mutta vanhojen hyvien ystävien seurassa
aika vierähti nopeasti ja lähtö lykkääntyi keskiviikkoon. Ruotsissa sanomalehtimiehille kertomiaan asioita haastateltava ei pitänyt tarpeellisena toistaa.

Ruotsi ja Suomi
voisivat tiivistää
sotilaallista yhteistyötä esimerkiksi
puolustusmateriaalihankintoja
yhdistämällä. Myös
suorituskykyyhteistyö tarjoaisi
runsaasti yhteistyömahdollisuuksia.

Ruotsissa vuosittain tammikuussa järjestet-

tävä turvallisuuspoliittinen seminaari Sälenissä on saavuttanut merkittävän aseman pohjoismaisessa puolustuspolitiikkakeskustelussa.
Konferenssiin osallistuvat kaikki Pohjoismaat
Islantia lukuun ottamatta. Suomen tasavallan
presidentti Sauli Niinistö osallistui tänä vuonna konferenssiin ensimmäistä kertaa.
Vuosi sitten Ruotsin puolustusvoimain
komentaja kenraali Sverker Göranson sanoi
tilaisuudessa, että Ruotsi pystyy puolustautumaan vain yhden viikon ajan. Siitä nousi
suuri häly, ei pelkästään Ruotsissa vaan myös
muissa Pohjoismaisissa. Ruotsissa keskustelu
on jatkunut kiivaana siitä lähtien.
Tämän vuoden kokouksen ajan keskustelu Ruotsin puolustuksesta on eri tahojen
välillä käynyt edelleen voimakkaana. Ruotsin
puolustusministeri Karin Enström vakuuttaa
Ruotsin puolustuksen olevan paremmalla
tolalla kuin vuonna 2006, kun asevelvollisuuteen perustuvasta armeijasta päätettiin luopua. Ruotsin armeijan uudelleen järjestelyjen
tuli olla valmis tämän vuoden alussa, mutta
nyt aikarajaa on siirretty ainakin vuoteen 2019
saakka.

Ruotsi päätti, että sen puolustusvoimat
koostuu vapaaehtoisista varusmiehistä, osaaikasotilaista, vapaaehtoisesti rekrytoituvista kodinturvajoukoista sekä ammattilaisista,
jotka hoitavat palkattuina eri tehtäviä lähinnä ilmavoimissa ja merivoimissa. Puolustusvoimien painopistettä siirrettiin ulkomaan
palvelukseen. Kotimaan puolustaminen oli
tarkoitus hoitaa noin 50000 sotilaan reservin
joukoilla. Nyt Ruotsin oppositio haluaa kuitenkin siirtää painopisteen takaisin kotimaan
puolustamiseen. Kovin suuria taloudellisia
lisäpanostuksia Ruotsin puolustusvoimat tuskin lähitulevaisuudessa saa.
Ruotsin puolustusvoimat olisi tarvinnut
vuosittain noin 5500 vapaaehtoista, jotta vaadittava reservi olisi saatu pidettyä yllä. Ilmoittautuneita on ollut vain noin 2600 henkeä.
Ongelmia on aiheuttanut myös suuri keskeyttäneiden määrä. Joidenkin tietojen mukaan
60 % vapaaehtoisista keskeyttää palveluksen.
Tasavallan presidentti sanoi puheessaan
Sälenissä, että Ruotsi ja Suomi voisivat tiivistää sotilaallista yhteistyötä esimerkiksi
puolustusmateriaalihankintoja yhdistämällä.
Myös suorituskyky-yhteistyö tarjoaisi runsaasti yhteistyömahdollisuuksia. Hän tarjosi

Ruotsille myös yhteistyötä puolustusteollisuuden saralla. Se parantaisi maiden huoltovarmuutta molemmissa maissa.
Myös maiden puolustusministerit ovat valmiita tiivistämään sotilaallista yhteistyötä. Tavoitteena on saada päätettyä tämän kevään aikana työsuunnitelma. Potentiaalisia mahdollisuuksia ovat mm merivoimien yhteistyö sekä
maavoimien koulutuksen ja operaatioiden
välinen yhteistyö. Yhteistyömahdollisuuksia
nähtiin myös ilmatilakuvan jakamisessa sekä
henkilöstövaihdossa.
Muiden Pohjoismaiden osallistuminen esimerkiksi yhteisiin materiaalihankintoihin on
melko hankalaa, koska sekä Norja että Tanska
ovat Naton jäseniä. Siinä tapauksessa hankinnat tulisi tehdä vain lännestä.
Pohjoismaat ovat valinneet monin tavoin
erilaiset puolustusratkaisut. Tosiasia kuitenkin on, että jokaisen maan tulee huolehtia
omasta puolustuksestaan, vaikka puolustuksesta huolehtiminen on aina vain kalliimpaa.
Kaikki tavat saada maiden puolustaminen
halvemmaksi täytyy tutkia.

Perustettu 1968 > 549. ilmestymiskerta
Toimitus
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
puh. 050 446 6050
reservinsanomat@helresp.fi

Toimitusneuvosto
Sakari Väliahde (HRUP)
Jyri Vilamo (HRUP)
Juha Parkkonen (HelResP)
Timo Soininen (HelResP)

Päätoimittaja
Kari Talikka
puh. 050 446 6050
kari.talikka@helresp.fi

Ulkoasu ja taitto
Pasi Irisvik
pasi.irisvik@gmail.com

Toimitus
tomi.alajoki@hrup.fi
ossi.ikonen@hrup.fi

Ilmoitukset
Tehvo Niskanen
puh. 050 551 4980

Osoitteenmuutokset
HRUP:n jäsenet
Virpi Kukkonen
puh. (09) 4056 2011
jasenasiat@rul.fi
HELRESP:n jäsenet
Päivi Ruusuvuori
puh. (09) 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Lehteen julkaistavaksi toimitetun
materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä
klo 16.30 mennessä. Materiaali
sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman
muotoiluja. Kuvat mielellään joko
originaaleina tai tif-muotoisina
vähintään 200 dpi-resoluutiolla.
Lisätietoja toimituksesta.
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Puheenjohtajilta
Jyri Vilamo > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja

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

Uusi vuosi —
uudet kujeet?

Miten voin palvella?

Vuosi on taas vaihtunut, ja niin piiri- kuin
yhdistystasolla on aika käydä toteuttamaan
tehtyjä toimintasuunnitelmia. HRUP:n painopisteenä vuodelle 2014 on piirin kerhojen
yhteistyön kehittäminen painottaen erityisesti nuorten upseerien toimintaa. Näitä
toimintoja toteuttavat piirihallitus, toimikunnat ja palkattu henkilöstö. Erittäin suuri
merkitys on myös kerhoilla ja niiden yksittäisillä aktiivijäsenillä. Kiitos heille kaikille jo
näin etukäteen!
Piirihallituksessa aloittaa kolme uutta
jäsentä; majuri Kimmo Karila Sissikerhosta,
kapteeniluutnantti Eero Salminen Tikkurilasta ja luutnantti Jussi Kangaspunta KantaHelsingin kerhosta. Tervetuloa mukaan!
Puheenjohtajistolla alkaa viimeinen toimintavuosi ja syksyn piirikokouksessa on
siis edessä puheenjohtajavaalit. Näin ainakin
toivon. Useamman ehdokkaan ilmaantuminen kertoo siitä, että yli 4000 reserviupseerin
– Suomen suurimman piirin – puheenjohtajuus on tavoittelemisen arvoinen tehtävä.
Usean ehdokkaan ilmaantuminen kertoisi
ainakin allekirjoittaneelle myös aktiivisesta
yhdistyskentästä! Kehotankin siis nyt kaikkia
kerhoja katselemaan löytyisikö omista joukoista sopivia ehdokkaita tähän tehtävään.
Me reserviläiset olemme vuosikausia
toivoneet, että puolustusvoimat ottaisi paremmin huomioon reservissä karttuneen
osaamisemme, kun sijoituksia sodan ajan tehtäviin määritellään. Nyt tähän ”huutoon” on
viimein vastattu ainakin osittain. Etelä-Suomen alueella on käynnistynyt pilottikysely,
jossa jokainen sijoituskelpoinen reserviläinen
voi käydä jättämässä tietonsa osaamisestaan
puolustusvoimille (ks. http://www.hrup.fi/
uutiset/175-maavoimat-toteuttaa-pilottikyselyn-etela-suomen-sotilaslaanin-reservilaisille). Lisätietoja lehden takakannen artikkelista.
Tietojen jättäminen ei takaa sijoitusta sodan
ajan joukkoihin mutta mahdollistaa sen, että
PV voi ottaa sinut ja henkilökohtaisen osaamisesi huomioon. Tämä avaa varmasti etenkin n. 35 v ja sitä vanhemmille, sijoituskelpoisille reserviläisille mahdollisuuden saada
sodan ajan tehtävä.
Kuten jo viime vuonna kirjoitin, mediakentän myllerrys ulottuu myös meidän

Uuden kalenterivuoden alkaminen tarjoaa
monelle kannusteen tehdä muutoksia elämässään. Joku päättää lopettaa tupakoinnin
ja lisätä liikuntaa, toinen voi päättää antaa
jatkossa enemmän aikaa perheelleen tai
viimeistellä hankkeen, joka on ollut odottamassa loppuunsaattamiseen parempaa
hetkeä. Yhteistä näille uudenvuodenlupauksille on se, että tekijä haluaa muuttaa omaa
toimintaansa paremmaksi, olla aikaisempaa
parempi ihminen.
Reserviläisen osalta elämäntapoihin ja
liikuntaan liittyvät uudenvuodenlupaukset
ovat aina suositeltavia. Terveellisemmät
elämäntavat parantavat sekä elämän laatua
että kehittävät myös kenttäkelpoisuutta.
Useimmat meistä reserviläisistä voisivat olla
myös aktiivisempia maanpuolustuksen saralla. Reserviläisen uudenvuodenpäätöksenä
voisi olla esimerkiksi: tänä vuonna osallistun
useammin yhdistykseni tapahtumiin, käyn
ampumassa sotilaskiväärillä ainakin kerran,
kerään vihdoin kokoon yhdistyksen joukkueen ResUL:n syysjotokseen, asetun ehdolle
yhdistykseni hallitukseen, osallistun sille
MPK:n kurssille, jonka jouduin perumaan
viime vuonna, kysyn tuttavaani mukaan
reserviläisyhdistykseni toimintaan tai haen
vihdoin reservin täydennyskurssille, jota
olen jo vuosia ajatellut. Mikä on sinun uudenvuodenlupauksesi?
Itse pyrin alkaneena vuonna kuuntelemaan muita paremmin. Viime vuoden aikana havahduin liian monta kertaa siihen, että
en kiireen tai jonkun muun tekosyyn vuoksi
malttanut pysähtyä kuuntelemaan kun minulle haluttiin kertoa tärkeästä asiasta. Havahduin myös siihen, että on kyennyt aina
tunnistamaan epäsuoria ilmaisuja tyytymättömyydestä tai ongelmista, minkä vuoksi en
ole osannut tarjota apuani niin usein kuin se
olisi ollut tarpeen.
Olen asettanut myös tavoitteekseni pyrkiä jatkossa välittämään tietoa tehokkaammin niissä yhteisöissä, joissa olen mukana.
Kuka tarvitsee tämän tiedon heti ja keihin
se vaikuttaa, ovat hyviä kysymyksiä niin työelämässä, prikaatin tilannekeskuksessa kuin
yhdistystoiminnassakin. Yksi osa-alue on
parantaa viestintää piirin yhdistysten ja pii-

Me reserviläiset
olemme vuosikausia toivoneet, että puolustusvoimat
ottaisi paremmin huomioon
reservissä karttuneen
osaamisemme, kun sijoituksia sodan ajan tehtäviin
määritellään. Nyt tähän
”huutoon” on viimein
vastattu ainakin osittain.

lehteemme. Helsingin Reservin Sanomat
ilmestyy tänä vuonna kahdeksan kertaa.
Tämä on syytä ottaa huomioon, kun yhdistykset ilmoittavat toiminnasta ja tapahtumista. Lehden toimitusneuvosto on aloittanut
myös projektin, jonka tavoitteena on laatia
lehdestämme ajan kriteerit täyttävä digijulkaisu, joka alkaisi ilmestyä vuonna 2015. Tällöinkään ei ole tarkoitus luopua paperisesta
lehdestä kokonaan. Projektin edetessä informoimme asiasta.
Toiminnantäyteistä vuotta 2014 toivottaen

jyri.vilamo@gmail.com

rihallituksen välillä mutta myös yhdistysten
ja Reserviläisliiton johdon välillä. Keskustelulla saadaan selvitettyä mahdollisia väärinkäsityksiä. Yhdistyksissä syntyneet hyvät
ideat ja käytänteet saadaan myös valtakunnalliseen levitykseen. Yhdistysten täytyy olla
perillä piirissä ja liitossa käynnissä olevista
hankkeista, jotta yhdistyksissä olevaa asiantuntemusta voidaan hyödyntää asioiden
valmistelussa.
Itselläni on hyvät mahdollisuudet toimia
yhdyslinkkinä kentän ja liiton johdon välillä
koska olen liittohallituksen jäsen ja viime
vuonna olin myös liiton valiokunnan jäsen.
Olen myös mukana valmistelemassa Reserviläisliiton seuraavaa strategiaa vuosille
2016-2020. Lisäksi olen MPK:n hallituksen
jäsen, mikä antaa hyvän valtakunnallisen näkymän vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja yhteistyöhön puolustusvoimien
kanssa. Tätä kautta minulla on myös suorat
kontaktit tärkeimpien muiden maanpuolustusjärjestöjen johtoon. Piirimme uutena
edustajana Reserviläisliiton hallituksessa
aloittaa Timo Soininen, jonka vastuulle on
sovittu etenkin piirihallituksen pitäminen
ajan tasalla liiton asioista.
Reserviläispiirin tehtävänä on tukea ja
yhteen sovittaa piiriin kuuluvien yhdistysten
toimintaa ja edistää niiden yhteisiä pyrkimyksiä vapaaehtoisen maapuolustuksen
hyväksi. Piirin puheenjohtajana tehtävä on
palvelutehtävä. Haluan tarjota apuani piiriin kuuluville yhdistyksille asioiden edistämisessä etenkin Reserviläisliiton, MPK:n ja
puolustusvoimien suuntaan.
Pidetään yhteyttä!
puheenjohtaja@helresp.fi

Kolumnisti palkittiin
Helsingin Reservin Sanomiin noin 10 vuot-

ta kolumneja kirjoittaneelle Lauri Väättäselle on myönnetty Reserviläisliiton hopeinen
ansiomitali. Hänen ensimmäiset kolumninsa Helsingin Reservin Sanomissa julkaistiin
vuonna 2004. Kolumnit ovat käsitelleet monipuolisesti niin Suomen puolustusvoimien
kuin Vironkin asioita. Lauri Väättänen on
toiminut Virossa vapaaehtoisena neuvonantajana Viron Suojeluskunnissa sekä Viron
puolustusvoimissa ja hän seuraa aktiivisesti
Viron tapahtumia. Ansiomerkki luovutettiin
HelResP:n toimistossa 20.12.2013
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Muurmanin pakolaiset

Ritareista tietoja

Venäjällä oli ensimmäisen maailmansodan aikana yli 400 sotavankileiriä, joihin oli suljettu yli 2 miljoonaa ihmistä. Noin 70 000 sijoitettiin
rakentamaan Muurmanin rataa.
Ratatyömaalta myös paettiin. Lapin
kautta muutama sata vankia yritti Ruotsiin tai Norjaan. Osa heistä
selvisi, osa jäi kiinni ja palautettiin
leirille.
Matti Lackman keskittyy pohjoisen kautta tapahtuneeseen pakolaisliikenteeseen, joka ei olisi ollut
mahdollista ilman suomalaisten
apua. Syntyi uusia etappiteitä ja entisiä jääkäriliikkeen etappiteitäkin
käytettiin hyväksi. Sen sijaan jääkäriliikkeen käytössä olleille reiteille
ei pakolaisia haluttu päästää, sillä
vankien kiinnijääminen pilaisi koko
reitin.
Suhtautuminen Muurmanin pakolaisiin vaihteli. Ilmiö ei ollut kovin
näkyvä, joten suuri osa kansasta ei
edes ollut kuullut siitä. Oulun läänin kuvernööri Alex af Enehjelm
oli tinkimättömän lojaali esivallalle.
Hän vastusti ankarasti suomalaista
separatismia ja samalla pakolaisliikennettä. Tehtävä oli vaikea, sillä
sitä johdettiin osittain rajan toiselta
puolen Haaparannalta. Lisäksi omat
joukot vuosivat. Joku nimismies oli
virkaintoinen, joku katsoi sormien
välistä ja joku auttoi pakolaisia. Pakolaisten auttaminen ei ollut riskitöntä kansalaistottelemattomuutta.
Kun eräs Nilsiästä kotoisin oleva
pakolaisia kuljettanut mies jäi kiinni
Tervolassa, hänet tuomittiin sotaoi-

Vuosina 1941–1945 yhteensä 191

Matti Lackman, Sotavankien
pako Muurmanin ratatyömaalta
1915—1918
ISBN 978-952-222-389-0, SKS 2012, 357 sivua

Lapin kautta
muutama sata vankia
yritti Ruotsiin tai
Norjaan.
keudessa ja teloitettiin hirttämällä.
Lackman avaa mielenkiintoisen
näkökulman suomalaisten asenteisiin maailmansodan aikana.
Kari Selén

Lentomekaanikot,
unohdetut sankarit
Hävittäjälentäjien ilmavoitot on
kuvattu tarkasti jälkipolville lukuisissa kirjoissa, mutta lentäjien rinnalla
työskennelleet lentokonemekaanikot
ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
Haasteita kuitenkin riitti myös maankamaralla. Ilmavoimien konekalusto
kehittyi sotien aikana sekä määrällisesti että laadullisesti, mikä vaati
mekaanikkokunnalta huomattavia
ponnisteluja. Toisen maailman sodan
aikana siirryttiin kangasverhoilluista
kaksitasokoneista suihkuturbiinikoneisiin. Suomen ilmavoimat pysyttäytyi tosin mäntämoottorikoneissa.
Oman ongelmansa aiheutti myös
se, että talvisodan aikana hankittiin
kiireesti ennennäkemätöntä konekalustoa.
Tässä kirjassa puheenvuoro anne-

taan taistelujen keskellä lentokoneita
kunnostaneille ja huoltaneille mekaanikoille. He paiskivat töitä koneiden kimpussa korpikentillä ja hyisillä järvenjäillä, kolkoissa konekorsuissa, tai pimeässä ja sateessa vain
taivas kattonaan. Sodan kuluttamien
koneiden huoltaminen ankarissa
olosuhteissa vaati sitkeyttä, mutta
periksi ei annettu, sillä lentokoneen
ja sen laitteiden toimintavarmuus oli
mekaanikolle kunnia-asia.
Kirja koostuu lentokonemekaanikkojen haastatteluista, mutta
myös lentäjän näkökulma on esillä.
Haastattelut on tehty vuosina 20062011. Haastatteluista ilmeni, että
mekaanikot pitivät työtään tavallisena

Pekka Hietala,
Lentokonemekaanikot –
ilmataistelujen takuumiehet
ISBN 978-952-5877-27-4, Apali 2013, 144 sivua

puurtamisena, mutta lentäjät sen sijaan arvostivat mekaanikkojen työtä
korkealle. Monien mekaanikkojen ja
lentäjien välillä vallitsi vahva keskinäinen luottamus, jota vahvisti se, että
mekaanikko oli aina ensimmäisenä
vastassa koneen palatessa lennolta.
Lisämaustetta tarinoihin tuovat mekaanikkojen tarkkasilmäiset havainnot
usein hyvin persoonallisten lentäjäässien tavoista ja toimista. Kirjassa esitellään myös kattavasti mekaanikkojen
vastuulla olleita lentokoneita.

suomalaista sotilasta, kenraalista sotamieheen, sai Suomen korkeimman
sotilaskunniamerkin Mannerheimristin. Sen saaja nimitettiin kunniamerkin kantajaksi, Mannerheimristin ritariksi. Antti Tuuri perehtyy
teoksessaan Mannerheim-ristin
ritarit siihen, millaisia ritarit olivat
ihmisinä ja mistä he saivat tunnustuksensa.
Talvisodan aikana ylipäällikkö
Mannerheim päätti, että sotilaiden
palkitsemiseksi oli perustettava uusi
kunniamerkki, jonka myöntämiseen ei vaikuttaisi sotilasarvo vaan
sodassa tehdyt teot. Uusi asetus
Vapauden mitalin ja Vapauden ristin
kunniamerkin muutoksista annettiin
16.12.1940. Lisäyksessä sanottiin mm.
”Erinomaisen urheuden, taistellen
saavutettujen erittäin tärkeiden tulosten tai erikoisen ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi
voidaan Suomen puolustusvoimain
sotilas hänen sotilasarvostaan riippumatta nimittää joko 1. tai 2. luokan
Mannerheim-ristin ritariksi.” Kaikkiaan 191 suomalaista sotilasta sai
tuon kunniamerkin ja arvonimen.
Kunniamerkkiä ei ehditty ennen
jatkosodan syttymistä jakaa, vaikka
lähes 500 talvisodassa kunnostautuneesta tehtiin esitys.
Toukokuussa 1943 jakoperusteisiin tehtiin merkittävä lisäys. Tuolloin
sääntöihin lisättiin määräys, jonka
mukaan kunniamerkin saajille annettiin 50000 markan rahapalkinto. Rahasummalla pystyi tuolloin ostamaan

Antti Tuurin teos
ei tyydy luettelemaan
ritarien virallisia
palkitsemisperusteita,
vaan kuvaa lukuisiin
lähteisiin pohjautuen
jokaisen Mannerheimristin saaneen
sotilaan pienoiselämäkerran.
Antti Tuuri, Mannerheim-ristin
Ritarit
ISBN 978-952-299-009-9,
Paasilinna 2013, 401 sivua

omakotitalon, joten merkittävästä
palkinnosta oli kysymys. Palkkio
annettiin myös niille ritareille, jotka
olivat ennen lain hyväksymistä saaneet kunniamerkin. Sodan jatkuessa
päätettiin myös, että kunniamerkki
voidaan myöntää jo kertaalleen palkitulle sotilaalle. Mannerheim-ristin
myönnettiin toiseen kertaan neljälle
sotilaalle.
Antti Tuurin teos ei tyydy luettelemaan ritarien virallisia palkitsemisperusteita, vaan kuvaa lukuisiin
lähteisiin pohjautuen jokaisen

Mannerheim-ristin saaneen sotilaan
pienoiselämäkerran. Tuuri esittelee
myös taistelutilanteet, jonka perusteilla tunnustukset annettiin.
Antti Tuuri on lisännyt jokaisen
ritarin kohdalle virallisen perusteen
lisäksi tietoja ritarin myöhemmistä
vaiheista, joten henkilöille, jotka ovat
lukeneet muita teoksia ritaereista,
kirja ei anna paljoakaan uutta, mutta
pieneltä osaltaan täydentää niitä.
Kirjailija Tuurin mukaan kirjoittaessa tärkeintä oli näkökulman löytäminen ihmisiin, millaisia ihmisiä
Suomen korkeimman kunniamerkin
saaneet sotilaat olivat. ”Hämmästyin
sitä, miten hurjia teot olivat”, Antti
Tuuri kertoo.

Valkeasaaren tulimyrskyn rykmentti
Janne Mäkitalo on yleisesikuntaeverstiluutnantti, sotatieteiden
tohtori ja peruskoulutukseltaan pioneeriupseeri. Jukka Vainio on majuri
evp ja peruskoulutukseltaan tykistöupseeri. Hänen isänsä Hannu palveli
JR 1:n III pataljoonassa muun muassa joukkueen johtajana. He ovat
usean vuoden ajan tutkineet JR1:n
taisteluja jatkosodan aikana.
Jalkaväkirykmentti 1 muodostettiin Lemi alueelle ryhmittyneen
välirauhan aikaisen varusmiesjoukon 1.Prikaatin rungolle. Joukko
täydennettiin eteläkarjalaisilla reserviläisillä. Rykmenttien perustaminen
on kirjotetuissa historioissa usein
ohitettu vain lyhyillä maininnoilla.
Tässä teoksessa oman osansa ovat
saanet myös yksittäiset sotilaat, joiden elämää rintamalla ei ole unohdettu.
Jatkosodan järisyttävä käänne
tapahtui kesäkuussa 1944 Valkeasaaren lohkolla, jonne JR1 saapui vain
kolme viikkoa ennen puna-armeijan
suurhyökkäystä. Stalinin neljäs
strateginen isku kohdistui juuri
JR1:n lohkolle 10.6.1944. Pohjolan
massiivisimman hyökkäyksen alussa
hämmentyneet sotilaat kuuntelivat
idästä kantautuvaa valtavaa jylinää.
Taivas täyttyi punatähtisistä lentokoneista. Maataistelukoneet lensivät
matalalla kohti taisteluhautoja.
Puna-armeijan musertava ylivoima löi JR1:n hajalle. Vetäytymisen
jälkeen se ryhmittyi uudelleen raskaat tappiot kärsineenä ja aloitti vii-

Janne Mäkitalo- Jukka Vainio,
Valkeasaaressa läpimurto
ISBN 978-952-5912-80-7, Docendo 2013, 367 sivua

vytystaistelut. Rykmentti ryhmittyi
puolustukseen Viipurinlahden länsirannalle torjumaan puna-armeijan
ylimenohyökkäyksiä. Usko omiin
mahdollisuuksiin oli palannut ja
torjuntataistelut onnistuivat sodan
loppuun saakka.
Jatkosotaan liittyvät tapahtumat
ovat olleet jo vuosikymmenten ajan
suosittuja tutkimuksen kohteita.
Ennen jatkosotaa tapahtuneet yhtymien ja niiden alaisten joukkojen
toimintaa koskeva operatiivinen

suunnittelu on vielä suurelta osin
selvittämättä. Tässä teoksessa on
taistelujen selvittämisen lisäksi pyritty laajempaa lukijakuntaa kiinnostavien näkökulmien esittämiseen.
Tapahtumien syys-seuraus-suhteiden kuvaamisen rinalla on haluttu
tuoda esiin aikaan, paikkaan ja kohteeseen sidottuja suppeita esittelyjä
sekä veteraanien muistoja heidän
elämistään tilanteista. Teos sisältää
monia yksityiskohtia Etelä-Karjalan
ja Lappeenrannan seudun historiasta.
JR 1 oli tavallinen suomalainen jatkosodan rykmentti. Joukon veteraanit eivät ole milloinkaan pyrkineet
korottamaan rykmenttiään muita
jatkosodan rykmenttejä korkeamalle, mutta eivät myöskään ole pitäneet siitä, jos rykmenttiä on yritetty painaa alas. JR 1:n sotatie sisälsi
vaikeita tehtäviä sodan kaikissa vaiheissa. Tappioita kärsittiin, mestystä saavutettiin, mutta välillä myös
epäonnistuttiin. Muista jatkosodan
rykmenteistä poiketen JR 1 sai mahdottomasn tehtävän Valkeasaaressa
kesäkuussa 1944.
Kirjoittajat ovat päässeet pitämään JR 1:n taistelupaikkaesittelyjä
lukuisilla veteraanien Kannaksen
matkoilla, saaneet keskustella ja
haastatella rykmentin sotureita
sekä päässeet perehtymään vuosien
mittaan laajaan arkistoaineistoon,
kirjallisuuteen ja veteraanien julkaisemattomiin sotamuistelmiin.
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Joulun kunniavartiot
Hietaniemessä
Teksti: Tomi Alajoki
Kuva: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiiri or-

ganisoi jouluaattona Hietaniemen
sankariristille ja Suomen Marsalkka
Mannerheimin paadelle kunniavartiot sekä valtakunnallisenkin merkityksen omaavan hartaustilaisuuden,
jossa puhui kenttärovasti Seppo
Ahonen. Viipurin Lauluveikkojen
kuoronjohtajana toimi everstiluut-

nantti evp Matti Orlamo. Kunniavartioiden johtajina toimivat yliluutnantti Arto Pulkki ja luutnantti Ossi
Ikonen.
Kello 16 alkaneen hartaustilaisuuden aikana Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalla olivat vartiossa
kenraalikunnan edustajat. Samaan
aikaan Sankariristiä vartioivat kadetit.
Tänä jouluna kenraalikuntaa
kunniavartiossa edustavat pääesi-

kunnan päällikkö vara-amiraali Juha
Rannikko, merivoimien komentaja kontra-amiraali Kari Takanen,
ilmavoimien esikuntapäällikkö
prikaatikenraali Kari Salmi sekä
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori lippueamiraali Veijo Taipalus.
Sankarihautojen kunniavartio on
järjestetty vuodesta 1948 lähtien ja
Suomen Marsalkan haudalla Mannerheimin kuolinvuodesta 1951 lähtien.
Jorma Juutilainen oli kunniavartiossa 55. kertaa.

HRUP:n vaihto

Sankariristillä kunniavartio oli maastopuvuissa.

Nuorten upseerien
toimikunta aloitti
toimintansa
Helsingin Reserviupseeripiirin
nuorten upseerien toimikunta
kokoontui 10. – 11.1.2014
Spjutsundin piirimajalle suunnittelemaan vuosien 2014-2016
toimintaa ja tavoitteita. Paikalla
oli yhdeksän toimikunnan
jäsentä.
Teksti ja kuvat: Ossi Ikonen

Toimikunnan tavoitteiksi asetettiin
mm. toimikunnan työskentelyn jatkuvuuden turvaaminen ja Helsingin
piirissä saatujen oppien jalkauttaminen valtakunnalliselle tasolle. Todettiin myös, että reserviupseeritoiminnasta ei tällä hetkellä ole saatavilla
tarpeiden mukaista esittelymateriaalia ja päätettiinkin dokumentoida
toimintaa vuoden 2014 aikana kuvin
ja videoin.

Lisäksi suunniteltiin vuodelle
2014 liuta konkreettisia tapahtumia, joiden kohderyhmänä ovat
nuoret reserviupseerit. Luvassa on
saunailtoja, ammuntaa, yhteistyötä
opiskelijajärjestöjen kanssa, esterata- ja marssiharjoittelua ja merellistä
toimintaa. Tapahtumista tiedotetaan
piirilehdessä, sähköisissä kiertokirjeissä, nettisivuilla ja Facebookissa.
HRUP:n nuorille upseereille on
olemassa sähköpostilista, jolle voi
liittyä lähettämällä pyynnön osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Sähköpostilistan kautta tiedotetaan nuorille
suunnatusta toiminnasta. Lisäksi
runsaasti tietoa toiminnasta löytyy
nettisivuilta hrup.fi/hrup-nuoret
Nuorten upseerien toimikunnan kokoonpano 2014:
Pauli Sortti, Tapiola, puheenjohtaja
Jussi Kangaspunta, Kanta-Helsinki

Pohdintatehtävä meneillään.

Sampo Remes, Pioneeriosasto
Aleksi Alho, Reservimeriupseerit
Tuukka Ruokokoski,
Ilmatorjuntakerho
Toni Selin, Itä-Helsinki

Jarkko Pakkanen, Töölö
Olli Nokso-Koivisto, Töölö
Heikki Hynynen, Kanta-Helsinki
Fredrik Tallqvist,
Helsingfors Svenska

Sampo Saarenpää,
Kenttätykistökerho
Tapio Laakso, Kenttätykistökerho
Pekka Uskonen, Ilmailukerho
Ossi Ikonen (siht.)
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ETELÄ 2014 -suurharjoitus
Santahaminassa
Teksti: Juha Suvisaari

Harjoitusjoukon rungon perustami-

nen on aloitettu.
Harjoitukseen saapuvat reserviläiset opastetaan perustamispaikoille, joissa heille jaetaan sotaväen
varustus. Harjoitusesikunta ja
esikuntaa tukevien osien runko on
perustettu jo aikaisemmin ja esikunta saa ilmoituksia perustamisen
etenemisestä. Esikunnan toiminta
on suojattu ja johtamisjärjestelmäja viestiyhteydet toimivat – pääosin,
koska ELSO yrittää vaikeuttaa viestiliikennettä. Tiedustelun tuntosarvet on jo siirretty maastoon.
Perustetut joukot siirtyvät väistöalueille, joissa aloitetaan koulutus. Jalkaväkijohtajat harjoittelevat
käskynantoa ja perustaistelumenetelmiä. Epäsuoran tulen joukot harjoittelevat tulenjohtamista, mittausta ja ammuntaa. Joukot kohdistavat
aseensa ja huolto toimii. Taistelijat
saavat muonaa ja kenttäsotilaskodin munkkeja ja kahvia. Joukkojen
johtajat kouluttavat joukkojaan.
Kouluttajapartiot tekevät koulutusiskuja joukoissa joukkojen johtajien
tilaaman tarpeen mukaan. Koulutus
jatkuu...”
MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin vuoden 2014 pääharjoitus ETELÄ 2014 järjestetään
25.-27.4.2014 Santahaminassa.
Harjoituksen johtaa Helsingin koulutus- ja tukiyksikkö.

Harjoituksen aikana järjestetään
19 kurssia. Kursseista kolme on
PV:n tilaamaa koulutusta ja 15 on
MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja. Lisäksi yksi kurssi
on varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.
Harjoituksen tavoitevahvuus on
350 kurssilaista ja 80 kouluttajaa ja
vääpeliä.
Harjoituksen aikana koulutetaan
lähes kaikkia pataljoonan yksiköiden ja aselajien toimintoja.
Harjoituksen johto ja tilannekeskus ovat harjoitusjohtokurssilla.
Harjoituksen johtoesikunnan
suojaa kohteensuojauskurssi.
Harjoituksen johtamisjärjestelmän ja viestiverkon rakentaa ja sitä
ylläpitää yhtymän kenttäviestijärjestelmäharjoitus M80 -kurssi. Kurssi
myös kouluttaa viesitoiminnan
perusteita ja viestivälineitä muille
kursseille. Elektroninen sodankäynti
-kurssilla koulutetaan ja harjoitellaan nimensä mukaisia toimintoja.
Komppanian taistelua koulutetaan komppanian komentopaikkakurssilla ja sen johdolla joukkueen
johtaja- ja ryhmänjohtajakursseilla.
Näiden kurssien koulutus on johtajakoulutusta.
Pioneerikurssilla koulutetaan
maavoimien taistelutapa 2015 mukaista suluttamista.
Tiedustelu jatkokurssi hankkii
tiedustelutietoa harjoituksen johdolle.

Epäsuoran tulen koulutusta annetaan kolmella kurssilla: Epäsuoran tulen järjestelyt rakennetulla
alueella -kurssilla (TJ) ja KRHtuliasemakurssilla sekä tykistön ja
heittimistön mittauskurssilla.
Jalkaväen kevytasekurssi kouluttaa ja ammuttaa omien kurssilaistensa lisäksi osaa muistakin
kursseista.
Harjoituksen perustaa, huoltaa ja

purkaa harjoitushuoltokurssi yhdessä vääpelikurssin ja kurssien vääpeleiden kanssa. Kenttälääkintäkurssi antaa lääkintäkoulutusta omille
kurssilaisilleen ja kouluttaa myös
muita kursseja.
Sotilaselämään kuuluu olennaisena osana myös sotilaskoti, joka
saattaa viikonlopun aikana olla
jalkautunut maastoon kenttäsotilaskotikurssiksi.
Harjoituksen johdon kouluttajanyrkkinä toimii sotilaskouluttajakurssi 2, jonka kouluttajat lähettävät kouluttajapartioita muille kursseille. Partioiden tehtävät on osin
määrätty etukäteen ja osin kurssien
johtajat tilaavat kouluttajapartioita
antamaan tarpeen mukaista koulutusta.
Aselajikouluttajapartioita lähettävät kentälle myös muut kurssit.
Harjoituksen aikana järjestetään
myös tilanteen mukaista maali- ja
vastaosastotoimintaa.

ETELÄ 2014 aikana järjestettävät kurssit
PV:n tilaamat kurssit on merkitty sanalla PV

Ilmoittauminen
Voit ilmoittautua kursseille
MPK:n internetsivuilla.
MPK:n koulutuskalenteriin pääsee suoraan:
www.mpk.fi/Koulutuskalenteri.
Kaikki kurssit ovat Helsingin
kursseja.
Kerhot ja yhdistykset, tukekaa
jäsentenne koulutusta
– esimerkiksi maksamalla kurssimaksu tai osa siitä.

Harjoitusjohto
Kohteensuojauskurssi 4/ 6 (PV)
Yhtymän kenttäviestijärjestelmäharjoitus M80 (PV)
Elektroninen sodankäynti
Komppanian komentopaikka
Joukkueen johtaja –kurssi
Ryhmänjohtajakurssi
Pioneerikurssi
Tiedustelu, jatkokurssi
Epäsuoran tulen järjestelyt rakennetulla alueella
KRH-tuliasemakurssi
Tykistön ja heittimistön mittauskurssi
Jalkaväen kevytasekurssi, peruskurssi (PV)
Harjoitushuoltokurssi
Vääpelikurssi
Kenttämuonituskurssi
Kenttälääkintäkurssi
Kenttäsotilaskotikurssi
Sotilaskouluttajakurssi 2
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Kulkuneuvoja mukavampiin matkoihin
pikkuautosta pakettiautoon.
Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu
 0200 11 22 33* tai
hertz.fi
*(0,75 EUR/min+pvm/mpm)

Suomi on ulkoistanut
puolustuskeskustelun

Sotahistorialliset matkat 2014
Sampo Ahto:
UUTUUS 2.–7.7. Pietarin alueen taistelupaikat
Neuvosto- ja Saksan armeijan valtavat taistelut Pietarista.
Hinta 748 €, H1-lisä 131 €

Pentti Lehtimäki:

että Ruotsi on ulkoistanut puolustuksensa. Asiaan ei tietenkään vaikuta se, että Ruotsi käyttää Suomeen
verrattuna jatkuvasti yli kaksinkertaisen määrän rahaa puolustukseensa (vuonna 2014 noin 5,3 miljardia
euroa) ja että ruotsalaisen yhteiskunnan suorituskyky mahdollistaa
melko nopeat muutokset. Karttaakaan ei Suomessa tarvita sen seikan
havaitsemiseen, että Ruotsi on Suomen "selän takana", sitä paitsi kartasta joku saattaisi huomata, että jos
Ruotsi jonkun selän takana on, on
kyse Natosta.
Edellä mainittuihin asioihin
pääosa suomalaisesta keskustelusta
sitten rajoittuukin. Täällä käydään
keskustelua Ruotsin puolustuksesta,
eikä sitäkään aina asiapohjalta. Jos
haluaa seurata keskustelua Suomen
puolustuksesta, on tarpeen lukea ja
katsoa mm. Ruotsin tiedotusvälineitä.
Käsitys Ruotsin puolustuksen
"alasajosta" ja "ulkoistamisesta" on
kotoisin lähinnä ruotsalaisista lähteistä. Kun niitä seurataan ja referoidaan, kannattaa pitää kirkkaana

luun ovat voimissaan Pohjanlahden
tällä puolen.
Ajatusleikkinä on kiintoisaa
yhdistää ruotsalainen keskustelukulttuuri Suomen kylmän sodan
aikaiseen materiaaliseen valmiuteen
ja Neuvostoliittoon sen aikaiseen
sotilaalliseen voimaan, joka mm. käsitti hyökkäysryhmityksessä olevia,
sodan ajan kokoonpanoissa olevia
hyvin suuria voimia Viipurin ja Sortavalan tienoilla. Nykyinen Ruotsi
vaikuttaisi sukassa olevalta verrattuna ajatusleikin tilanteeseen.
Itsekin käsitin vain kovin hitaasti,
mitä tarkoitti ohje olla tarvittaessa
valmiina aloittamaan taistelu suoraan perustamispaikoilta sekavassa
tilanteessa perustamisen ollessa
vasta alussa tai mitä Reserviupseerikoulun yksikönpäällikköni viesti
meille upseerioppilaille, kun hän
käski tapauksessa "jos jotain sattuisi" kokoamaan toimintakykyisiä
miehiä ympäristöstä ja aloittamaan
”tarvittavat toimet”. Mikä melu syntyisikään lahden takana, jos tällainen
olisi nyky-Ruotsin tila ja asema.
Mitä Sverker Göranson olisi sanonut, jos hän olisi taannoin ollut Suomen puolustusvoimain komentaja?
Mitä hän sanoisi nyt?

UUTUUS 27.–30.6. Kesäinen kulttuurimatka Petroskoin Kaupunkipäiville
Matkalla tutustutaan Itä-Karjalan alueen taisteluihin.
Hinta 531 €, H1-lisä 79 €

Göran Lindgren:
17.–20.5. Sotahistoriallinen matka Laatokka kiertäen
Suomen kannalta tärkeimmät taistelut eri puolilla Laatokkaa.
Arviohinta 545 €, H1-lisä 75 €
28.–29.6. 70 vuotta Viipurin katastrofista ja
ensimmäisestä torjuntavoitosta Tienhaarassa 1944.
Syyt ja seuraukset, Tali-Ihantalan tapahtumat.
Hinta 314 €, H1-lisä 35 €

Eeva Tammi:
26.–27.4. Impilahti-seuran Viipurin matka
Viipuri ennen, tänään ja sen taistelut.
Arviohinta 332 €, H1-lisä 35 €
3.–4.5. Viipuri 1944
Viipurin menettämisen tapahtumat.
Hinta 305 €, H1-lisä 35 €
17.–19.6. Kaarlo Partasen jalanjäljillä – Raviurheilua ja sotahistoriaa
Karjalan Kannaksella ja Laatokan Karjalassa
Hinta 419 €, H1-lisä 65 €
Varaukset ja tiedustelut Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat 09-444774,
myynti@vihdinliikenne.ﬁ • www.vihdinliikenne.ﬁ

Itsepalvelu – Palvelupesula
KOT I & PALVELT UT

Suomessa on tapana toistella sitä,

mielessä maidemme välisen keskustelukulttuurin erot. Ruotsalainen
keskustelu, "diskuteeraus", on selvästi avoimempaa, aikaakäyttävämpää
ja pohtivampaa kuin suomalainen
"argumentointi", jankkaus.
Suomalaista
maanpuolustuskeskustelua
rajoittavat
seikat, joita Ruotsissa ei ole.
Neuvostoliiton aika vaikuttaa
meillä yhä. Taannoin Suomessa
jouduttiin olosuhteiden vuoksi puhumaan asioista kiertoilmauksin
(esimerkiksi "itsenäinen puolustus"
tarkoitti "ilman ’apua’ Neuvostoliitosta”), Neuvostoliiton sanelemat
salausehdot — monen muun seikan
ohella — rajoittivat tiedottamista
kansalaisillemme niistäkään asioista,
jotka kaikkialla muualla tunnettiin
hyvin. Materiaalisen tilanteemme
kertomista kansalle esti se, että tosiasioiden tietäminen olisi saattanut
pahasti nakertaa maanpuolustustahtoa. Ylipäällikön käskyllä vaiennettiin ne, jotka olisivat halunneet avata
suunsa.
Läntinen puolustusliitto leimattiin imperialistiseksi, itäimperialismi
sai rauhanmerkin. Leimasimissa oli
yllättävän muuten kestävä muste.
Myös salauskulttuuri ja sotilaiden
vähäinen osallistuminen keskuste-

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

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

Teksti: Veikko Luomi
Kuvat: www.mil.se

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen
tankoa (etu 5 e )
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti
Suomen maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

Sotaväkiuutisia
Tiistaina tammikuun 7. päivänä vuonna 2014 on HS.fi- sivustolla

kaksi sotaväkiuutista. Ykkösuutisessa kerrotaan, kuinka kaksi suomalaisnaista on intissä Israelin armeijassa. Seuraavassa uutisessa on
otsikkona "Suomen armeija kouluttaa USA:n merijalkaväkeä". Ihan
hyviä uutisia, mutta tuntuvat suomalaissotilaan mielestä kovin turhauttavilta.
Suomessa on vielä oma kansallinen sotaväki, mutta on aiheellista
kysyä kuinka kauan. Puolustusvoimauudistus jatkuu suunnitellusti
kuten puolustusvoimat uutisoi huhtikuussa viime vuonna ja nyt myös
vuoden ensimmäisessä Ruotuväki-lehdessä.

Vuodenvaihteessa tapahtui taas konkreettisesti joukko-osastojen

lakkauttamisia. Joulukuun viimeisenä päivänä suoritettiin PohjoisKarjalan Prikaatin lipunlasku. Jatkoa seuraa. Ainakin jotkut kysyvät
jatkuuko meillä yleinen asevelvollisuus ja puolustetaanko edelleen
koko Suomea ?
Olemme joutuneet
tilanteeseen, että valtakunnan ykköslehtikään
ei enää omasta sotaväestä välitä. Koittaessani
HS.fi-sivustolta hakea
uutisia "Joukko-osastojen lakkauttamiset"
sain vastauksen, että
ei löydy yhtään hakutulosta. Varsinaisesta
arkistohausta sain sentään yhdeksän tulosta,
mutta ne olivat kovin
vanhoja eivätkä kertoneet mitään esimerkiksi tämän vuodenvaihteen asioista.
Suomi juhlii kolmen

Suomessa
on vielä oma
kansallinen sotaväki,
mutta on aiheellista
kysyä kuinka kauan.
Puolustusvoimauudistus
jatkuu suunnitellusti
kuten puolustusvoimat
uutisoi huhtikuussa
viime vuonna ja nyt myös
vuoden ensimmäisessä
Ruotuväki-lehdessä.

Joulutapahtuma
Honkanummella
Teksti: Kari Vainio
Kuvat: Mike Stezka

Vantaan reserviläiset ry:n perinteisiin kuuluu
jouluna sytyttää kynttilät saksalaisella sotilashautausmaalla 23.12.klo 18.00.
Suomea 13. joulukuuta 2013 koetellut harvinaisen voimakas Seija-myrsky aiheutti myös
tuhoja sotilashautausmaalla kaatamalla puita
metsäalueella, hauta-alueella ja pääsisäänkäynnin luona vaikeuttaen hautausmaalle pääsyä.
Alustavassa tarkastuksessa ei havaittu vahinkoja hautakivissä, mutta muurista oli irronnut
kiviä puun kaaduttua sen päälle, nämä vauriot
korjataan myöhemmin.

Honkanummen vs. ylipuutarhuri Matti Mäkisen puisto-osasto ryhtyi ripeisiin toimenpiteisiin ja poisti kaatuneet puut.
Yhdistys sytytti 10 kpl, 4 vrk paloajan omaavaa kynttilää muistomerkille johtavan polun
varteen ja muistomerkin juurelle. Saksan puolustusasiamiehen toimisto sytyttää myös kynttilät.
Tapahtuman jälkeen sotilasmestari Mike
Stezka ja rouva Karin Stezka kutsuivat tapahtuman osallistujat nauttimaan kuumaa ”kenttäglögiä”.
Lämminhenkiseen tapahtumaan osallistui 17
henkilöä.

vuoden päästä satavuotista itsenäisyyttään.
Suomen kansallinen
sotaväki juhlii omaa
satavuotispäiväänsä
vuotta myöhemmin eli vuonna 2018. Toivon ja uskonkin, että meillä
on itsenäisyys vuoden 2017 jälkeenkin. Kansallisen sotaväen suhteen minulla on vielä toivoa, mutta uskoni alkaa heikentyä. Olemme
kovasti Ruotsin tiellä. Pian meillä ei ole enää ajankohtaisia uutisia
Suomen sotaväestä. On tehty viimeinen lipunlasku. Israelin ja USA:n
sotaväki jatkavat ja siten riittää myös uutisointia.

Ruotsin puolustusvoimauudistuksesta todetaan useammissa uutisissa sen venyneen vuosilla. Vuosien 2009 ja 2010 linjausten mukaan
valmista piti tulla vuonna 2014 eli tänä vuonna. Nyt tavoiteaikatauluksi kerrotaan 2019. Rohkenen kysyä mitä Ruotsissa onkaan vuonna
2019?
Ruotsissa järjestettiin 12. tammikuuta perinteinen Sälenin turvallisuuspoliittinen tapaaminen. Mukana oli myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja ensimmäiset uutiset kertoivat naapurusten
olevan yhtä mieltä, että maiden Nato-jäsenyys ei ole ajankohtainen.
Mitähän ruotsalaiset ja suomalaiset oikein odottavat? Tuskinpa kummassakaan maassa uskotaan ihan oikeasti edes joulupukkiin.
Ruotuväen haastattelussa 1/2014 otsikoidaan Ruotsin puolustusvoimien komentajan kenraali Sverker Göransonin todenneen, että Ruotsin
ja Suomen yhteistyö pitäisi ulottaa pidemmälle. Lainaus: " Periaatteessa voimme tehdä mitä vain yhdessä, mutta se vaatii korkean tason poliittisen päätöksen. Minusta on luonnollista, että nimenomaan
Suomi ja Ruotsi tekevät enemmän."
Jos ruotsalaiskenraalin mielipide on tällainen niin olisi odottanut
Sälenistä muunkinlaista uutista kuin sen, että "Nato ei ole nyt ajankohtainen".
Suomen puolustuksen todellinen tilanne selvinnee sitten, kun Ilkka Kanervan johdolla työskentelevä parlamentaarinen seurantaryhmä
julkaisee omat arvionsa. Toisaalta voi käydä niinkin, että silloin ovat
jotkut muut asiat ajankohtaisempia ja todetaan, että on parempi olla
ihan hiljaa. Onhan meillä vielä kansallinen sotaväki. Mutta mitä se
pystyy tekemään?

Ammunnat kokelaille
Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri järjesti kotiutumisammunnat Kaartin jääkärirykmentin
kokelaille 17.12.2013. Tilaisuuteen osallistui 42
kokelasta ja molempien, Uudenmaan Jääkäripataljoonan ja Kaartin Pataljoonan komentajat
everstiluutnantit Hannu Koivisto ja Jukka Jokinen sekä järjestelyistä vastaavat kapteeni Vesa
Mustonen ja luutnantti Ismo Marjunen.
Osasto jaettiin pistooliradalla kahteen.
Ensimmäinen aloitti radalta 1, jossa HRUP:n
piirihallituksen maj Timo Niiranen, nuorten
upseerien toimikunnan ltn Jussi Kangaspunta ja
piiritoimiston ltn Ossi Ikonen opettivat kokelaat
Glock 17 -pistoolin käyttöön. Käyttö ja laukaisuharjoittelun jälkeen ammuttiin kaksi viiden laukauksen harjoitussarjaa ja kymmenen laukauksen kilpasarja. Ase oli uusi tuttavuus valtaosalle.

Toinen osasto pääsi pistoolikarabiini MP5:n
kimppuun sekä ampumaan RONI - Glock tukkikonversiolla. Radalla piirien ampumatoimikunnan puheenjohtaja ltn Veijo Rautio, nuorten
upseerien toimikunnan Pauli Sortti ja HRUP:n
toiminnanjohtaja kapt Tomi Alajoki kouluttivat
ja ammuttivat kokelasryhmän. Aseet olivat kaikille uusi tuttavuus.
Ammuntojen jälkeen siirryttiin perinnetalolle, jonka tietoiskurastin hoitivat piirin nuorten
upseerien toimikunnan puheenjohtaja Jussi
Kangaspunta, Pauli Sortti ja Ossi Ikonen. Pataljoonankomentajat alustivat kertomalla varusmiesajan jälkeisestä mahdollisuudesta ylläpitää
reserviläistaitoja Helsingin Reserviupseeripiirin
yhdistysten toiminnan parissa. Neljästäkymmenestä kokelaista yli kolmekymmentä jättikin
yhteystietonsa piirin eri kerhoihin liitettäväksi.
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Tiivistelma Ulkopoliittisen
instituutin tutkijan YTT Katri
Pynnöniemen esitelmästä
Venäjän presidentistä
Vladimir Putinista ja käydystä
keskustelusta Kanta-Helsingin
Reserviupseeriyhdistyksen
järjestämässä tilaisuudessa
7.11.2013 Katajanokan Kasinolla.
Teksti: Raimo Hynynen, majuri reservissä

Tasapainon ylläpidon
haasteita
Jokainen aikakausi tulee päättymään
ja niin myös Vladimir Putinin aika
Venäjän johdossa, joskin siihen voi
mennä useita vuosia. Tätä ennen
Putinin ja Venäjän osalta on oleellista millaisen tasapainon Putin pystyy
ja voi pitää eri suuntauksien välillä.
Lähes neljännes venäläisistä näkee,
että Putin haluaa pysyä vallassa ja
varmistaa tätä. Toisaalta on näkemys, että Putin haluaa jättää jälkensä Venäjän historiaan suurmiehenä,
jolloin hänet muistettaisiin vakauden takaajana ja vaurauden rakentajana. Kriitikoitten mielestä Putinin
pitäisi astua sivuun jo nyt.
Venäjän muutosta ja Putinin roolia siinä on tutkittu pääasiassa kolmesta näkökulmasta jotka ovat:
• tutkimukset, joissa keskitytään
rahavirtoihin ja rakennetaan
niiden pohjalta tarina siitä kuka
hallitsee Venäjää.
• tutkimukset, joissa rahavirtoja
tulkitaan pääosin geopolitiikan
viitekehyksessä, ja
• tutkimukset, joissa pohditaan yksittäisten kysymysten tai Venäjän
historiasta johdettujen pohdiskelujen kautta Venäjän muutosta.
Amerikkalaisten tutkijoiden,
Fiona Hillin ja Glifford Gaddyn kirja
Putinista lähestyy tutkimuskohdetta
pohtimalla Putinin persoonallisuuspiirteitä ja niiden merkitystä
Venäjän tapahtumien selittämisessä. Tutkijat tiivistävät Putinin
persoonallisuuden piirteet kuuteen:
Putin valtion palvelijana, historian
suurmies, selviytyjä, ulkopuolinen,
kapitalisti ja Putin tiedustelijana (oli
KGB:ssä everstiluutnantti).
Vuosina 2007 – 08 Putinilla oli
suunnitelma Venäjän nostaminen
kasvavaksi taloudeksi ja suurvallaksi. Oppositio oli olemassa ja sen
annettiin pitää muutaman kymmenen (20) hengen mielenosoituksia.
Putinin suurta suunnitelmaa oli
tarkoitus toteuttaa Venäjän kansallisen johtajan Vladimir Putinin johdolla. Putinista on eri tavoin luotu
myyttista voimahahmoa Venäjällä.
Lokakuussa 2013 Forbes lehti valitsi
Putinin maailman vaikutusvaltaisimmaksi henkilöksi. Viime vuosina
myytti Putinista on alkanut murtua
ja Putinin erilaisille tempauksille on
alettu myös nauraa. Myös äärinationalistit ovat esittäneet kriittisiä arvioita Putinista.
Vuosina 2011 – 2012 Putinista on

pyritty tekemään kansallinen johtaja,
joka pelastaa Venäjän. Ärtymystä
oli kansan keskuudessa paljon ja
mielenosoituksia järjestettiin eri
puolilla maata. Putinin suosio säilyi
ja hän sai maaliskuussa 2012 presidentinvaleissa 60,7 %. Putin puhui
päättäväisesti valintansa jälkeen
mm. seuraavasti: ’’Me näytimme,
että kansamme osaa erottaa toisistaan edistyksen ja poliittisen provokaation, jolla on vain yksi tavoite:
Venäjän tuhoaminen. Kansamme
on tänään näyttänyt, ettei se ole
mahdollista maassamme’’. Tällä hetkellä presidentin suosiota mittaavat
mielipidetiedustelut tuottavat keskenään ristiriitaista tietoa. Yleisesti
voidaan sanoa, että Putinin kannatus on muita poliitikkoja tai Venäjän
hallitusta huomattavasti korkeammalla tasolla.
Venäjän poliittinen maisema on
hyvin kahtiajakautunut. Moskovan
ja muiden suurkaupunkien mielenosoitukset ovat loppuneet. Nykyisin
käydään oikeudenkäyntidraamoja
joista kansan keskuudessa keskustellaan huomattavan paljon. Vuodelle 2014 tarjotaan Sotsin olympialaisia näyteikkunana ulkomaille.
Samalla kisat toimivat maan sisällä
luomalla vahvan johtajan myyttiä.
Opposition puheet leimataan vuorostaan vaaraksi kansalliselle yhtenäisyydelle ja turvallisuudelle.

Putin ja kriisit
Pynnöniemi käsitteli sitä miten Putin on toiminut erilaisissa kriiseissä.
Yksi tällaisista kriiseistä koski Pietarin kaupungin ruuanjakelua vuosina
1991-1992. Pietarissa oli ruuanjakelussa suuria ongelmia 1991 - 92. Pietariin luvattu lihalasti meni osittain
hämäräperäisten järjestelyjen takia
Moskovaan. Putin oli mukana tässä
järjestelyssä. Tutkimukset kriisistä
etenivät hitaasti ja vielä hitaammin
oikeustoimet syyllisten osalta. Lopulta kesällä 2000 säädettiin laki,
jonka perusteella kaikki aiemmista
talousrikoksista arvomerkkejä saaneet kansalaiset armahdetaan. Näitten joukossa oli Vladimir Putin.
Mielenkiintoista on, että Pietarin ruokakriisiin palataan Hillin
ja Gaddyn kirjassa. Tutkijoiden
mukaan Putin epäonnistui Pietarin
ruokakriisin johdossa. Tutkijat myös
johtavat tästä episodista Putinin
persoonaa selittäviä piirteitä: selviytymisen eetoksen ja suhteen markkinatalouden toimijoihin. Selviytymisen eetos selittää tutkijoiden mukaan Putinin näkemystä strategisten
resurssien ohjaamisesta valtion
haltuun. Putinin suhtautumista kapitalismiin värittää tämän näkemys
valtion olemassaolon turvaamisesta
ja epäluulo bisnestä kohtaan. Tässä
voidaan pohtia sitä kuinka hän on
suhtautunut öljy-yhtiö Jukosin johtajaan Hodorkovskiin. Putin tausta
’tiedustelijana’ (KGB-miehenä)
näkyy siinä, että Putin haluaa tutkijoiden mukaan ratkaista ongelmat
epävirallisilla tavoilla. Putinia tutkinut venäläinen toimittaja Martha

WIKIPEDIA

Putinin
aika
Venäjällä

Venäjän poliittinen maisema on
hyvin kahtiajakautunut. Moskovan ja
muiden suurkaupunkien mielenosoitukset
ovat loppuneet.
Nykyisin käydään
oikeudenkäyntidraamoja joista kansan
keskuudessa keskustellaan huomattavan
paljon.
Gessen taas näkee, että ruokakriisin
hoidossa Putinin tavoitteeksi tuli
rikastua. Putinin lähipiiri muodostui
Pietarin ruokakriisin yhteydessä.
Kriisissä ja vaikeissa oloissa saatu
luottamus on luonnollinen tekijä,
jota kautta hankittu ystävyys kestää
usein pitkään.
Vuonna 2004 Beslanissa oli koulukaappaus. Venäläiset hyökkäsivät
lopulta epämääräisessä tilanteessa
kouluun ja tappoivat 31 terroristia ja
yksi otettiin kiinni.
fi.wikipedia.org/wiki/Beslanin_
koulukaappaus
Beslanin koulukaappaus vaikutti
merkittävästi Venäjän sisäpolitiikkaan ja sillä on tulkittu olleen merkitystä myös Venäjän ulkopoliittisen
ajattelun kannalta. Ulkopolitiikan
osalta olennaisia ovat seuraavat päätelmät:

Heikot sortuvat
Kukaan ei puolusta Venäjää, eikä
maalla ole liittolaisia.
• Venäjän on oltava suurvalta tai se
ei ole mitään (mm. asevarustelu
ja Euraasian unioni).
• Mikäli Putin on enemmän ja
enemmän kallistunut siihen
suuntaan, että Venäjän on oltava
suurvalta tai se ei ole mitään, niin
se selittäisi Venäjän viimeaikaisen aktivoitumisen suurvaltapolitiikassa mm. Lähi-idän suunnalla
(Syyria, Iran ja Egyptin asekaupat
ja laivastotukikohta).

Putin ja Venäjä
tulevaisuuden kolme
skenaariota
Putinilla on nykyisen lain perusteella mahdollisuus jatkaa presidenttinä vuoteen 2024. Tällöin hän on
72 vuotias. Seuraavat presidentin
vaalit ovat 2018 jolloin hänellä on
hyvä mahdollisuus vetäytyä. Tietysti
hän voi valita seuraajansa muunakin aikana. Putinin FSB kaverit ovat
merkittävissä asemissa ja Venäjän
poliittista järjestelmää voidaan pitää
pehmeänä autokratiana (soft authoritarianism). Putinin pienessä lähipiirissä Aleksei Kudrin on tärkeä
henkilö. Venäjällä ei ole presidentinhallinnon lisäksi muita vahvoja
instituutioita. Siksi Putinin lähellä olevat henkilöt yhdessä Putinin
kanssa käyttävät suvereenia valtaa
Venäjällä.
Venäjän energiasektoria syvällisesti tuntevan Thane Gustafsonin
skenaariossa öljyn ja politiikan
riippuvuussuhde on keskeinen Venäjän tulevaisuutta selittävä tekijä.
Putinilla on sivurooli. Gustafsonin
pointti on, että Neuvostoliitto ei
ollut samalla tavalla riippuvainen öljystä kuin mitä Venäjä on nyt. Tämä
on vaarallista. Toisaalta, Gustafson
myös korostaa, että Venäjän poli-

tiikassa monet suunnitelluilta vaikuttavat tapahtumat ovat sattuman
satoa. Politiikka on onnenpyörää,
jota pyörittää venäläisen yhteiskunnan dilemma - kykenemättömyys
ratkaista minkä periaatteiden mukaisesti yhteiskuntaa rakennetaan.
Öljy voitelee tätä onnenpyörää,
jonka vauhti voi karata hallitsemattomaksi. Öljyvarantojen loppuminen
ja uuden omistajasukupolven esiinnousu osuvat samalla ajanjaksolle.
Nimenomaan tämän samanaikaisuuden seurauksena sisäinen konfliktin mahdollisuus kasvaa. Se taas
voi osaltaan laukaista ketjureaktion,
jonka seurauksena öljytulot laskevat
ja valtion velka kasvaa.
Tulevaisuutta ajatellen Putin
pyrkii lisäämään patrioottista kasvatusta. Esitelmän ulkopuolelta
yksi esimerkki tästä on yhtenäisten
koulupukujen määrääminen pakolliseksi. Osalle köyhistä venäläisistä
tämä aiheuttaa suuria taloudellisia
vaikeuksia. Innovaatioita pyritään
lisäämään. Energian merkitystä
pyritään vähentämään. Media on
valtion hallussa. Oppositiolle viestitään epävarmuuden olemassaolosta.
Yhteenvetona tulevaisuudesta, että
selvää selkeää linjaa ja varmuutta
tulevaisuudesta ei ole.
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70 VUOTTA SITTEN:
RATKAISUJEN
VUOSI 1944.
Seuraamme tämän vuoden lehdissä sodan
kulun kannalta tärkeitä tapahtumia päivä
päivältä.

Tammikuu 1944
1.1.44
Suomen hallitus esittää sähkeessään
Neuvostoliiton Ruotsin suurlähettiläälle
Aleksandra Kollontaille kiitoksensa hänen
panoksistaan rauhan aikaansaamiseksi
Suomen ja Neuvostoliiton välille. Sähkeessä kiitetään Kollontaita ja toivotaan
yhteyden Moskovaan hänen kauttaan
säilyvän. Sähkeessä todetaan kuitenkin,
että Suomi ei voi pyrkiä rauhaan, joka
irrottaisi maasta kaupunkeja ja taloudellisesti tärkeitä alueita.

1.1.44
Päämaja ilmoittaa tappiot jatkosodan
alusta alkaen: 38144 kaatunutta ja haavoittunutta.

4.1.44
Ylipäällikön käskystä kutsutaan 1.1.30.6.1926 syntyneet asevelvolliset palvelukseen koulutuskeskuksiin 21.2.1944.

14.1.44
Puna-armeija aloittaa suurhyökkäyksen
Saksan Pohjoista Armeijaryhmää vastaan
ja valtaa runsaan kuukauden kuluessa
Novgorodin, Lugan ja Staraja Russan. Näin
Leningradin saarto murtuu lopullisesti.

17.1.44
Hitler määrää kenraalieversti Eduard
Dietlin Mannerheimin luokse tehtävänään
korostaa saksalaisten päättäväistä puolustusta Narvan linjalla.

31.1.44
Yhdysvaltojen asiainhoitaja jättää ulkoministeri Ramsaylle nootin, jossa suomalaisia kehotetaan ottamaan yhteyttä
Moskovaan ja pyrkimään erillisrauhaan
Neuvostoliiton kanssa. Kyseessä on Neuvostoliitolle Teheranin konferenssissa joulukuussa 1943 annettu lupaus painostaa
Suomea irti sodasta.

Helmikuu 1944
5.2.44
Mannerheim-liiton sotakummivaliokunnan
puheenjohtaja, kenraalitar Anni Walden
vetoaa kummien löytämiseksi vielä
4000:lle sankarivainajien lapselle.

6.-7.2.44
Neuvostoilmavoimat pommittavat Helsinkiä 19.23 alkaen lähes 150 koneella.
Hyökkäys jatkuu yli kahden tunnin ajan ja
jatkuu yöllä lähes neljän tunnin ajan 68
koneella. Illan ja yön pommituksissa saa
surmansa 103 ja haavoittuu lähes 300.
Näin alkaneilla pommituksilla pyritään
kypsyttämään Suomi irti sodasta.

9.2.44
Hallitus päättää pitkien keskustelujen
jälkeen lähettää valtioneuvos Paasikiven
Tukholmaan ottamaan selvää NL:n rauhanehdoista.

11.2.44
Vihollinen pommittaa Kotkaa 150 koneella.
Surmansa saa 7 henkilöä, aineelliset vahingot yllättävän vähäiset.

12.2.44
Paasikivi matkustaa Tukholmaan keskustelemaan Kollontain kanssa Neuvostoliiton ehdoista. Matkan tarkoitus on
naamioitu kirjojen ostamismatkaksi.

Erinomainen saksalainen panssarintorjuntatykki 75 PstK toiminnassa Kannaksella. Ampuja oikealla, lataaja vasemmalla.

Kannaksen linnoittaminen
OSA 2
Kannaksen puolustamiseen
valmistaudutaan vähitellen
Jo keväällä 1943 Suomi oli alkanut valmistautua
puolustamaan saavutettuja asemiaan. Valitettavasti linnoittamisen painopiste oli Itä-Karjalassa. Portti Suomeen tuli kuitenkin olemaan
Karjalan kannaksella. Karjalan kannaksenkin
merkitys oivallettiin. Sen puolustamiseksi hahmoteltiin kolmen puolustuslinjan suunnitelma,
jossa pääasemaksi valitettavasti jäi syksyllä 1941
saavutettu tasa, kaikkine ongelmineen. Kun
”Päämajan Eversti” Valo Nihtilä niinkin myöhään kuin toukokuussa 1944 vieraili pääasemassa ja puhutti sen komentajia, kaikki vakuuttivat
asemien kestävän.
Pääaseman taakse, lähimmillään runsaan
kymmenen kilometrin päähän siitä (Vammelsuu), enimmillään muutaman kymmenen
kilometrin päähän, oli alettu rakentaa toista
puolustuslinjaa, jonka ajateltiin toimivan pääaseman tukilinjana. Viimeistään sille piti vihollinen pysäyttää. Linja sai nimen VammelsuuTaipale -linja (VT -linja). Se oli paikoin hyvin
varusteltu, jopa kantalinnoitettu puolustuslinja.
Sen ongelmana oli maantiede. Se ei tukeutunut
Itä-Kannasta ja Vuoksen linjaa lukuun ottamatta
mihinkään erityisen edullisiin maastonkohtiin.
Siinä oli myös selviä rakenteellisia puutteita, ja
mikä pahinta, se oli kesän 1944 myrskyn alkaessa pahasti keskeneräinen.
Kannaksen kolmas puolustuslinja sai nimekseen Viipuri-Kuparsaari-Taipale -linja. Kesän
1944 tullessa se oli kuitenkin pääosin vain kartalle piirretty viiva. Tämä puolustuslinja osoittautui kuitenkin lopulta kaikkein pitävimmäksi,
koska se nojautui luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Viipurista Kuparsaareen maasto oli
vesistöjen ja korkeiden kallioiden rikkomaa ja

tarjosi vihollisen massahyökkäyksille ja panssarien käytölle vain suhteellisen harvoja edullisia
reittejä, joita oli mahdollista puolustaa menestyksellisesti. Kuparsaaresta eteenpäin puolustajan etuna oli mahtava Vuoksen virta aina Laatokalle saakka.
Eikä tässä vielä suinkaan kaikki! Talvisodan
jälkeen käynnistettiin lähes välittömästi uusien
rajojen taakse tehtävän puolustusaseman suunnittelu ja rakennustyöt. Puolustuslinja rakennettiin seuraavan vuoden aikana erittäin vahvaksi
ja aukottomaksi välille Vironlahti-Saimaan vesistö. Siitä se jatkui liikenneyhteyksiin ja vesistökapeikkoihin tukeutuvana aina Sallaan saakka.
Se oli paikoin selkeästi kantalinnoitettu linja,
jonka tukipisteiksi muodostuivat järeät betonibunkkerit taisteluhautoineen, asepesäkkeineen,
luolastoineen ja panssariesteineen. Työt keskeytettiin kseällä 1941. Kun tilanne sitten alkuvuodesta 1944 alkoi muuttua huolestuttavaksi,
rakennustyöt käynnistyivät uudelleen.
Onneksemme näin syntyneellä Salpa -linjalla
ei koskaan tarvinnut taistella. On kuitenkin todennäköistä, että se vaikutti osaltaan Neuvostoliiton halukkuuteen jatkaa hyökkäystä Suomeen
torjuntavoittojemme jälkeen.

Päämajan hukatut kuukaudet
Stalinin harmiksi puna-armeija ei ollut päässyt
alkukesällä 1944 eteenpäin Suomenlahden eteläpuolella Narvan rintamalla. Leningradin saarron se oli onnistunut murtamaan lopullisesti jo
tammikuussa, mutta saksalaisten vastarinta oli
yllättäen sitkistynyt sen jälkeen. Rintama oli jumiintunut ensin Narvajoki -tasalle ja pian sen
jälkeen Sinimäkien strategisesti tärkeälle kapeikkoalueelle. Tämän linjan pitäminen oli edellytys sille, että Itämeri säilyisi saksalaisena sisämerenä. Ruotsista tapahtuvat malmikuljetukset
ja Saksan Pohjois-Norjassa ja Suomessa olevien

suurten joukkojen huolto edellyttivät, ettei Leningradin ja Kronstadtin
satamiin tungettu punalipun laivasto
päässyt Itämerelle. Suurin piirtein
Narvajoki -linjan tasalla kulki Suomenlahden poikki saksalais-suomalainen ”Seeigel”, ”Merisiili” -miinakenttä, joka oli vielä varmistettu
lännempänä olevilla sukellusveneverkoilla. Narvan-Sinimäkien rintama puolusti myös tätä sulkua.
Kun Stalin ei siis päässyt eteenpäin Narvan suunnalla, hän päätti
yrittää Suomen ja siellä ensiksi
Kannaksen suuntaan. Strategisen
iskun valmistelut alkoivat. Suomen sodanjohto näyttää kyllä
tienneen tulevasta. Tiedustelumme toimi. Mutta jostain syystä
sen raportit eivät johtaneet
merkittäviin käytännön toimiin
puolustuksen uudelleen järjestämiseksi. Erilaisia käskykirjeitä
lähetettiin kyllä niin Päämajasta
kuin armeijakuntien esikunnista etulinjan yhtymille, mutta
annettujen ohjeiden noudattamista ei valvottu. Päämajan
operatiivisen osaston toimintaa
näyttää leimanneen jonkinlainen
hyssyttely, johon sitten itsekin alettiin uskoa.
Kansaa ja rintamajoukkoja ei saanut pelotella.
Vaikka operatiivisella osastolla oli käytettävissään runsaasti aivan muusta kertovaa tiedustelutietoa, sen omia tilannearvioita leimasivat
vihollisen hyökkäysmahdollisuuksien, erityisesti hyökkäysvoiman selvä aliarvioiminen sekä
ennen kaikkea oman torjunnan, varsinkin sen
varustuksellisen tehon lähes mitaton yliarviointi. Arviointivirheiden yhtenä perustekijänä oli
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12.2.44
Saksalainen yöhävittäjäosasto, 12 Messerschmitt 109 konetta, saapuu Helsinkiin
Malmin lentokentälle tukemaan ilmapuolustustamme.

16.2.44
Paasikivi tapaa Kollontain. Pitkät keskustelut jatkuvat 19. ja 21.2. ja lopuksi saadaan NL:n rauhanehdot: Moskovan rauhan
ehdot, suhteet Saksaan katkaistava ja
saksalaiset internoitava. Neuvoteltaviksi
jäävät sotakorvaukset ja Petsamo. Nämä
ennakkoehdot on hyväksyttävä ennen
neuvotteluja Moskovassa. NL julkistaa
ehdot Ruotsin median kautta.

16.-17.2.44
Toinen Neuvostoilmavoimien pommitus
Helsinkiin alkaa 19.47 n. 120 koneen
voimalla. Pommitus kestää 3,5 tuntia.
Toinen aalto alkaa puolilta öin 300
koneen voimalla ja loppuu 5.49. Nyt on
ilmatorjuntamme varuillaan ja torjuntaan
käytetään lähes 18000 kranaattia. Saksalaiset yöhävittäjät osallistuvat torjuntaan.
25 kuollutta.

16.2.44
Hitler antaa Suomen erillisrauhan varalta
käskyt Ahvenanmaan (Tanne West) ja
Suursaaren (Tanne Ost) miehittämiseksi.

19.2.44
Ulkoministeri v.Ribbentrop käskee
suurlähettiläs Blücheriä ilmoittamaan
suomalaisille, että Saksa pitää mahdollista erillisrauhaa selvänä petoksena, josta
Saksa tekee omat johtopäätöksensä.

19.2.44
Päämajan operatiivisen osaston päällikkö
eversti Valo Nihtilä sanelee Päämajan
pöytäkirjaan näkemyksensä puolustuksen painopisteen siirtämisestä Karjalan
kannakselle.

Kenraalimajuri Pajari ja adjutantti, vänrikki Almi ennen VKT-linjan taisteluja.

22.2.44

Pataljoonan komentaja majuri
Loimu antaa käskyjään tilapäisessä
komentopaikassa.

Yli 100 konetta yrittää pommittaa Turkua,
mutta Helsingin ilmatorjuntakeskus varoittaa ja sulkutuli, laivaston ilmatorjunta
sekä huono sää käännyttävät koneet takaisin. Vain 15 pommia osuu kaupunkiin.

22.2.44

punaarmeijan itärintamalla saavuttaman menestyksen tulkitseminen saksalaisten
heikkoudeksi eikä puna-armeijan uudistuneeksi voimaksi. Muistissa olivat myös omat
menestykset talvisodan taisteluissa. Ne näyttävät oikeuttaneen luottamaan puolustuksemme
sitkeyteen ja lujuuteen kaikkia suurhyökkäyksiä
vastaan.
Jotakin oli kuitenkin tehty käynnissä olevien

linnoitustöiden
lisäksi. Panssaridivisioona
oli siirretty kevättalvella 1944
Äänislinnasta
LappeenrannanViipurin alueelle
Päämajan reserviksi. Aktiivinen
yhtymä teki linnoitustöitä VKT
-linjalla aamupäivisin ja harjoitteli
iltapäivisin. Pohjoiselta rintamalta
oli lisäksi irrotettu saksalaisille
alistettuna ollut
3.Divisioona, joka
sijoitettiin rakenteilla olevan toisen
puolustuslinjan, VT
-linjan taakse, myös
Päämajan reserviksi
ja sekin käskettiin
linnoitustöihin.
Mutta siihen Päämajan toimet oikeastaan jäivät. Lukuisat
tiedustelutiedot viittasivat kesän lähestyessä
tulossa olevaan
suurhyökkäykseen, mutta
jotenkin niitä vähäteltiin tai selitettiin niin, että
ne vastasivat Päämajan itse esittämää, ”virallista” tulevaisuudenkuvaa. Sen mukaan Suomi oli
suursotaa ajatellen periferiaa eikä täällä siten
ollut odotettavissa suurta ratkaisua. Voitiin vain
odottaa ja toivoa tilaisuutta päästä irti sodasta
mahdollisimman hyvin ehdoin. Ylipäällikkö itse

tulkitsi viestit vihollisjoukkojen massiivisista
keskityksistä omien tsaarin Venäjän aikaisten
kokemustensa mukaisesti. Ainahan joukkoja oli
koottu kesän tullessa Pietarin pohjoispuolelle
suurille leireille harjoituksiin ja lepoon. Nyt
näin tapahtui, koska Neuvostoliitto valmistautui
suuroperaatioihin Baltian suunnalla, ei siis Suomen. Näyttää myös siltä, että kaikkein selvimpiä
tiedustelutietoja yksinkertaisesti pimitettiin
vanhalta Ylipäälliköltä, jota ei haluttu hermostuttaa. On ilmeistä, että operaatioista vastaava
kenraaliluutnantti Airo oli päävastuussa tästä.
Jotakin oli kuitenkin tulossa. Milloin ja missä, sitä ei oikein haluttu nähdä. Sotilasasiamiehemme Tukholmassa oli saanut selvän vihjeen
tulossa olevasta suurhyökkäyksestä lähes päivän
tarkkuudella japanilaiselta kollegaltaan, joka
taas tiesi vakoiluverkostonsa kautta asioista.
Tämäkään tieto ei mennyt perille. Etulinjan
rintamakomentajia kyllä varoitettiin tulevasta,
ja kyllä he toisaalta itsekin osasivat lukea taivaan merkit. Niin selviä viitteitä tulossa olevasta
suurhyökkäyksestä alkoi olla ilmassa.
Mutta mitään merkittäviä valmisteluja ei
kuitenkaan tehty. Merkittävä määrä rintamamiehiä oli ollut pakko päästää maatalouslomille, ja kansanhuollon kannalta välttämättömiin
kylvötöihin oli myös luovutettu esimerkiksi
tykistön vetokalustoa. Niinpä suurhyökkäys
jouduttiin ottamaan vastaan vajaalla miehityksellä, ja ”jyrän alle” pahiten jäänyt 10.divisioona
menetti tykkikalustonsa käytännössä kokonaan,
kun sille ei ollut vetäjiä ja kun vihollispanssarit
läpimurron jälkeen ajoivat tykistön tuliasemiin.

Göran Lindgren
Kirjoittaja on ylil res, sotahistorian harrastajatutkija ja opas sotahistoriallisilla retkillä viime sotiemme taistelukentille, Tapiolan Reserviupseerien ja Senioriupseerien kerhon jäsen.

Neuvostokoneet pommittavat Tukholman
Söderin kaupunginosaa. Ei uhreja.

25.2.44
Ruotsalainen sanomalehti Dagens Nyheter julkaisee Neuvostoliiton rauhanehdot,
jotka näin tulevat myös saksalaisten
tietoon.

26.-27.2.44
Helsingin kolmas suurpommitus alkaa
18.45 ja 05.10. Pommitukseen osallistuu yli
500 konetta, ja lentoja on arvioitu olleen
yli 1000. Torjunnasta huolimatta tuloksena
on korvaamattomia kulttuurihistoriallisia
vahinkoja mm. yliopiston päärakennuksessa, joka vaurioituu pahoin. Torjuntaan
osallistuu 15 raskasta ilmatorjuntapatteristoa, ja suurin osa koneista joutuukin
pudottamaan pomminsa mereen sulkutulen ja yöhävittäjien ansiosta. Noin 9000
pommista vain 350 räjähtää kaupungissa.
18 kuollutta. Kaikkiaan Helsingin helmikuun pommituksissa menehtyy 146 ja
haavoittuu 356 ihmistä.

29.2.44
Eduskunta hylkää Neuvostoliiton ennakkoehdot rauhanneuvotteluille salaisessa
istunnossaan. Erityisenä ongelmana
nähdään vaatimus saksalaisten internoimisesta.
Toimittanut Göran Lindgren
Lähde:Jatkosota Kronikka, Gummerus
Kustannus Oy, 1991
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Kunniamerkit sotilaspuvuissa
Suomalaiseen kunniamerkkikulttuuriin
ja sotilaspukuun ei ole kuulunut koristautuminen. Suomen marsalkka ohjasi
aikanaan vahvasti sotilaspukujamme
ja niissä kannettavia kunniamerkkejä.
Vuonna 1941 hän määräsi, että sotilaspuvuissa voidaan kantaa erilaisten
yhdistysten jäsen- ja ansiomerkkejä
ainoastaan kyseisten järjestöjen omissa
tilaisuuksissa. Ulkomaisen kunniamerkin
kanto-oikeutta sotilaspuvussa tuli anoa
ylipäälliköltä. Sotilas- ja virkapuvuissa
kannettiinkin vuodesta 1918 vuoteen 1991
pääsääntöisesti vain virallisia valtiollisia
kunniamerkkejä.
Teksti: Maj Marko Maaluoto

Tasavallan presidentit hyväksyivät vuosina
1981 - 1991 eräiden valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen ansiomerkkejä virallisiksi
kunniamerkeiksi. Osittain tästä syystä puolustusvoimat hyväksyi vuodesta 1991 vastaavien
muiden järjestöjen ansiomerkit tapauskohtaisesti sotilaspuvussa kannettaviksi. Samalla
hyväksyttiin kannettavaksi myös eräiden alemman tason järjestöjen ansiomerkkejä. Näissä
tapauksissa puolustusvoimat on joutunut arvottamaan ansiomerkin ja ajan kuluessa näille
ansiomerkeille muodostui tietty hyväksytty
kantojärjestys.
Puolustusvoimien kannalta kunniamerkkien tarkoitus on palkita ennen kaikkea sodassa
ansioituneita, mutta myös puolustusvoimien
hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Viime
sotiemme veteraaneille myönnettiin keskimäärin yksi Vapaudenristin ritarikunnan
kunniamerkki ja sotiemme muistomitalit. An-

Paraatipuvun päällystakin kanssa voidaan käyttää
kaularistiä.

Sotilaspuvut ja siviilipuvut vastaavat
toisiaan yleensä seuraavasti:

Siviilipuku 			Sotilaspuku
arkipuku				kevyt palveluspuku
arkipuku tai
tumma puku 			
palveluspuku
tumma puku kunniamerkein
paraatipuku
smokki 				pieni juhlapuku
frakki				juhlapuku

sioituneella sotiemme veteraanilla tai pitkään
maanpuolustustyötä tehneellä voi olla useitakin kunnia- ja ansiomerkkejä, joita hän kantaa
määräysten mukaisesti.
Vuonna 2012 tarkistettiin luettelo sotilaspuvussa pysyvästi kannettavista ansiomerkeistä. Järjestöt ja niiden ansiomerkit jaettiin
niiden aseman ja tehtävän mukaan. Puolustusvoimiin kiinteässä yhteydessä maanpuolustustyötä tekevien tai tehneiden järjestöjen ansiomerkit katsottiin kuuluviksi sotilaspukuun.
Sotiemme veteraanien järjestöjen ansiomerkit
kuuluvat luonnollisesti sotilaspukuun. Samoin
päätettiin sisällyttää maanpuolustuksen henkilöstöryhmien valtakunnallisten järjestöjen

Kunniamerkkien käytöstä maastopuvussa paraatissa käsketään aina erikseen.

Pienessä juhlapuvussa kannetaan ainoastaan
pienoiskunniamerkkejä.

ansiomerkit sotilaspuvussa aina kannettavien
ansiomerkkien joukkoon.
Muita sotilaspuvussa kannettavia ansiomerkkejä ovat erilaisten ja eritasoisten aselaji-,
toimiala- ja joukko-osastopohjaisten kiltojen,
säätiöiden ja järjestöjen sekä erilaiset muistoja perinneyhdistysten ansiomerkit. Joukko on
hyvin kirjava ja monitasoinen. Aikaisempia
kanto-oikeuksia ei poistettu, mutta vain yhtä
tällaista ansiomerkkiä voidaan kantaa sotilaspuvussa.
Kaikkien muiden kotimaisten maanpuolustusjärjestöjen ansiomerkkejä voidaan
kantaa juhla- ja paraatipuvussa ainoastaan
ansiomerkin myöntäneen tahon, esimerkiksi
joukko-osaston killan, omissa juhlatilaisuuksissa. Kyse on tällöin rajoitetusta
kanto-oikeudesta.
Ulkomaalaisista kunniamerkeistä sotilaspuvussa saa kantaa valtion
päämiehen myöntämiä virallisia kunniamerkkejä. Kanto-oikeuden myöntää anomuksesta puolustusvoimien
henkilöstöpäällikkö. Muiden ulkomaalaisten kunnia- ja ansiomerkkien
osalta puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö voi myöntää anomuksesta
rajoitettuja kanto-oikeuksia. Tässä
tapauksessa käytäntö vastaa eräiden maanpuolustusjärjestöjen
ansiomerkkien kantoperiaatetta.
Evp-sotilaiden ja reserviläisten
tulee noudattaa samaa kunniaja ansiomerkkien kantamiskäytäntöä, mutta heidän ei tarvitse anoa puolustusvoimien
henkilöstöpäälliköltä kantooikeutta.
Puolustusvoimien määräys sotilaspuvuissa kannettavista kunniamerkeistä
koskee kaikkia sotilaspukua kantavia ja on luettavissa kokonaisuudessaan puolustusvoimien
internet-sivuilta (www.
puolustusvoimat.fi).

Milloin
kunniamerkkejä
kannetaan

Juhlapuvussa voidaan käyttää
pienoiskunniamerkkejä.

Kunniamerkkinappien (boutonit) käyttö
siviilipuvussa

Paraatipuvussa kannetaan rintaan kiinnitettäviä
kunniamerkkejä ja valtion virka-ansiomerkkejä.

Suomen Leijonan Ritarikunnan boutoni

Kunnia- ja ansiomerkkejä
käytetään vain
paraati- ja juhlapuvuissa.
Kunniamerkkejä ei kiinnitetä päällystakkeihin
tai lumipukuihin.
Paraatipuvun päällystakin
kanssa
voidaan
käyttää
kaularistiä, jolloin takin

ylänappi pidetään kiinni ja kaularisti nostetaan
kaulusliepeen päälle. Palveluspuvussa käytetään kunniamerkkinauhalaattoja.
Juhlapuvussa (m/87 ja m/30) kannetaan
suurristiä, rintatähtiä, komentajamerkkejä,
nauhassa rintaan kiinnitettäviä kunniamerkkejä ja valtion virka-ansiomerkkiä. Rinnassa
kannetaan pienoiskunniamerkkejä tai niiden
sijaan enintään kolmea alkuperäiskokoista
kunniamerkkiä.
Paraatipuvussa (m/58, m/51 ja m/30) kannetaan suurristiä, rintatähtiä, komentajamerkkejä, nauhassa rintaan kiinnitettäviä kunniamerkkejä ja valtion virka-ansiomerkkiä.
Kunniamerkkien käytöstä maastopuvussa paraatissa on aina käskettävä erikseen.
Maastopuvussa voidaan käyttää vain rinnassa
kannettavia kunniamerkkejä. Tällöin myös varusmiehet kantavat paraatipuvussaan kunniamerkkejä. Lomapuvussa sen sijaan kannetaan
vain joukko-osastoristiä.
Pienessä juhlapuvussa kannetaan ainoastaan rintaan kiinnitettäviä pienoiskunniamerkkejä. Siinä ei käytetä suurristejä, rintatähtiä,
komentajamerkkejä, rintaan kiinnitettäviä
alkuperäiskokoisia kunniamerkkejä eikä palveluspuvun kunniamerkkinauhalaattoja.
Myöntöpäivänä voidaan rinnassa kannettavaa kunniamerkkiä kantaa muista erillään ja
niiden yläpuolella takin käänteen päällä.
Artikkeli on aiemmin julkaistu
Ruotuväki-lehdessä.
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Reserviläisen nettisivuja
Asiointi tapahtuu nykyään yhä suuremmassa määrin sähköisesti. Helsingin Reservin Sanomat kokosi yhteen paikkaan
kokoelman nettisivuja, joiden kautta reserviläisasioiden hoito
käy sujuvasti.
Reserviläisurheiluliiton sähköinen kuntokortti oman liikuntaaktiivisuuden seuraamiseen:
www.resul.fi/kuntokortti

PIIRIEN TOIMIKUNNAT JA
EDUSTUKSET 2014
Piirien yhteiset toimikunnat
Piirien yhteistoimikunta PYT
HRUP: maj Sakari Väliahde (pj), kapt Jyri Vilamo, ltn Caspar von Walzel ja kapt Tomi Alajoki.
HELRESP: ltn Juha Parkkonen, kers Timo Soininen, alik Juha Matikainen ja kapt Kari Talikka.

Helsingin Reservin Sanomien
toimitusneuvosto
HRUP: maj Sakari Väliahde ja kapt Jyri Vilamo.
HELRESP: ltn Juha Parkkonen, ja kers Timo Soininen.

Piirien nettisivut (sisältää mm. tapahtumakalenterin ja
sähköisen piirilehden):
www.hrup.fi ja www.helresp.fi

Oman liiton nettisivut:
www.rul.fi tai www.reservilaisliitto.fi

Santahaminan ampumavuoroille ja muihin MPK:n
koulutustapahtumiin ilmoittautuminen:
www.mpk.fi (ohjeet www.hrup.fi -> ampumatoiminta)

Reserviläisen ampumaturvan tilaaminen:
www.reservilaisliitto.fi/jasenedut/jasenedut_ja_
-alennukset/ampumaturva

Toni Selin, ltn Sampo Remes, vänr Heikki Hynynen, alil Aleksi Alho, ltn Pekka Uskonen, vänr
Sampo Saarenpää, vänr Tapio Laakso, alil Jarkko Pakkanen, ltn Tuukka Ruokokoski ja ltn Ossi
Ikonen (siht).
Mainittujen toimikuntien lisäksi muodostavat piirin liittovaltuutetut henkilökohtaisine varamiehineen Helsingin Reserviupseeripiirin liittovaltuutettujen ryhmän. Tämän vanhimpana toimii kapt
Keijo Talja.

RUL:n liittohallitus 2014
maj Sakari Väliahde (jäsen)

RUL:n liittovaltuusto vv.
2014-2016 jäsenet

HRUP: ltn Veijo Rautio (pj), komkapt Timo Niiranen (vpj), kapt Seppo Laitakari, kapt Antti Kokkola, vänr Lauri Helenius, ylil Lauri Ellilä, ylil Jukka
Luotola, kapt Tomi Alajoki, ltn Ossi Ikonen (siht).
HELRESP: alik Kari Tiitinen, alik Jukka Väänänen, kers Seppo Siimeslehto, alik Markku Nieminen, alik Tapio Oikarinen ja kers Jyrki Helin.

ylil Ville Karttunen TIRUK
(ltn Seppo Kulmala LVRU)
kapt Kimmo Kinos RT-KERHO
(kapt Jukka Mattila KHRU)
kapt Antti Kokkola KHRU
(kapt Karri Kupari PHRU)
kapt Keijo Talja IHRU
(kaptl Antti Jäntti HMRU)
kapt Jukka Rusila PIONOS
(kapt Pekka Rintala VOS)

Kansainvälinen toimikunta

Veteraanikeräyksen yhteyshenkilö

HRUP: maj Sakari Väliahde (pj), ltn Caspar von
Walzel, ylil Juha Stark, ylil Henri Havulinna ja
kapt Tomi Alajoki (siht.). HELRESP: kers Seppo
Siimeslehto ja ylik Markus Liesalho.

vänr Ahti Pohjonen

Sotilasliikuntatoimikunta

Pääkaupunkiseudun
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
yhteistoimintaryhmä

Ampumatoimikunta

HRUP: Kapt Jyri Vilamo, ylil Jukka-Pekka Kantokoski, kapt Jukka Rusila, kapt Heikki Valkonen,
ylil Ville Karttunen, ltn Pete Myllys ja ltn Ossi
Ikonen (siht.), vänr Jouni Leppäsaajo. HELRESP:
alik Juha Matikainen (pj), ylik Eero Hiltunen,
vääp Kaj Stjernberg ja ylik Tomi Sarilahti.

Varautumistyöryhmä
HRUP: kapt Pekka Rintala, Kapt Pekka Rintala
(pj), maj Risto Piekka, maj Juha Jouppi, kaptl
Antti Jäntti, kapt Jyri Putkonen, kapt Tero Oittinen, HELRESP: vääp Kimmo Lohman, kers Timo
Soininen

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRIN
TOIMIKUNNAT JA EDUSTUKSET
Työ- ja talousvaliokunta
maj Sakari Väliahde (pj), kapt Jyri Vilamo (vpj),
ltn Caspar von Walzel ja kapt Tomi Alajoki (siht.)

Järjestötoimikunta
kapt Heikki Valkonen (pj), maj Kimmo Karila,
maj Saku Väliahde, ltn Seppo Kulmala, maj Risto
Piekka, kapt Keijo Talja ja kaptl Eero Salminen.

Majatoimikunta
kapt Pekka Rintala (pj), kapt Jukka Rusila, kapt
Tommi Laakkonen, kapt Jukka Mattila, ltn Kari T.
Piela, kapt Karri Kupari ja ltn Ossi Ikonen (siht.)

Palkitsemis – ja perinnetoimikunta
maj Kari Vilamo (pj), maj Sakari Väliahde, komkapt Yrjö-Pekka Rautalahti, ylil Esa Rahkonen
(vpj), maj Matti Heinänen, ylil Seppo Simola ja
kapt Tomi Alajoki (siht.)

Nuorten toimikunta
vänr Pauli Sortti (pj), vänr Olli Nokso-Koivisto,
ltn Jussi Kangaspunta, ltn Fredrik Tallqvist, vänr

Merivoimien neuvottelukunta
kaptl Antti Jäntti

kapt Tomi Alajoki (ltn Ossi Ikonen)

MPK:n Helsingin koulutus- ja
tukiyksikön johtoryhmä
maj Timo Niiranen

Uudenmaan ampumaharrastuksen
alueneuvottelukunta
kapt Ville Maijanen (kapt Tomi Alajoki)

HELSINGIN SEUDUN
RESERVILÄISPIIRIN TOIMIKUNNAT
JA EDUSTUKSET
Perinnetoimikunta
sotmest Erkki Andersson ltn Kimmo Karinen,
yliv Antti Pihlajamäki ja sotmest Kalevi Sorri.

Sotaveteraanikeräyksen johtoryhmä
alik Aatos Ahlsten

MPK:n Helsingin KOTU-yksikkö
vääp Kaj Stjernberg ja kers Seppo Siimeslehto.

Uudenmaan ampumaharrastuksen
alueneuvottelukunta
ltn Juha Parkkonen (kapt Kari Talikka).

Uudenmaan Alueneuvottelukunta
ltn Kimmo Karinen

Pääkaupunkiseudun
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
yhteistoimintaryhmä
kapt Kari Talikka
Yhteystiedot: toimisto@hrup.fi tai
kari.talikka@helresp.fi

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN
KURSSIT TAMMI-MAALISKUUSSA 2014
30.1.2014
1. –2.2.2014
1. –2.2.2014
1.–15.4.2014
1.2.2014
1.–2.2.2014
7.–9.2.2014
9.2.2014
15.2.2014
28.2.2014
1.–2.3.2014
2.3.2014
2.3.2014
8.–9.3.2014
8.–9.3.2014

Hygieniapassikurssi
Esikunnan viestilaitteet
Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi Esik-J, 1. jakso
Perinneasekurssi
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n TURPO-2014
Naisten valmiusliiton johdon seminaari
Reservin paikallispataljoonan esikuntaupseerikurssi 1
(ESIK-E)
Harjoitusmarssi 3
Ampumatapahtuma TS 94 päivä
Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 1
Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi Esik-J, 2. jakso
Esik-J kotimaan ryhmän koulutuspäivä
Harjoitusmarssi 4
SRA-kurssi, Vantaa
Tiedustelukouluttajakurssi 1

Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita.
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla
www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki
KOTU-ammunnat ovat toisaalla tässä lehdessä.
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Jukolan viesti
alokkaan silmin
Teksti: Antti Castren
Kuvat: Tarmo Korhonen

Piirin uutiskirjeissä ja lehdessä
viime keväänä säännöllisesti harjoitettu Jukola-propaganda sai päässäni aikaan pientä ajatuksen itämistä:
”Jospa tänä vuonna menisi eikä meinaisi.” Kun lisäksi olin saanut työpaikkani kahvikeskusteluissa kuulla
useiden kollegojeni jokakeväistä
keskustelua Jukolasta, niin päätöksentekoon tarvittavat ainekset olivat
koossa.
Ilmoittautumisen jälkeen sain
joukkueenjohtaja Pekka Vasaralta
kehotuksen harjoitella ajan ja voimien salliessa Uudenmaan kuntorasteilla. Joukkueen toukokuisessa tapaamisessa sovittiin juoksujärjestys,
käytiin läpi varustelistaa, pelattiin
hieman jälkipeliä edellisen kerran
suorituksesta ja kaikkea muuta, josta
ensikertalaiselle oli paljon hyötyä.
Tärkein anti oli toki joukkuetovereiden tapaaminen.
Kokemattomampana sain ristikseni 4. osuuden, joka on kevyemmästä päästä. Tavoite asetettiin
realistisesti mutta haastavasti:
Kaksinkertainen aika mm-tasoiseen
voittajajoukkueeseen nähden. Siihenkin tavoitteeseen päästäksemme
oli syytä etsiä loppukevään arkiiltoina jokunen rasti ja hankkia pakolliset rakot jalkoihin.
Itse koitos oli viime vuonna Jämsässä, jonne joukkueemme saapui
tipoittain iltapäivällä puolijoukkuetelttaa pystyttämään ja juoksunumeroita kiinnittelemään. Venlojen
viesti oli jo tuolloin menossa, joten
kisan tuntua oli ilmassa tuhansien
telttojen keskellä.
Jukolan viestin yhteislähtö iltahämärissä vajaan parintuhannen otsalampun loisteessa oli aikamoinen
näky, joka samalla muistutti oman
osuuden lähdön vääjäämättömästä
lähestymisestä. Paljon en malttanutkaan nukkua ennen näreiden sekaan

ryntäämistä. Edellisen juoksijan
onnistuttua lykkäämään kartan kouraani jalat siirtyivät juoksumoodiin,
jota sitten seuraavan reilun tunnin
ajan ainoastaan satunnaiset järjen
valon pilkahdukset hidastivat - lähinnä oletetun rastipaikan lähestyessä. Rauhallisesta samoilusta ei oikein
voi siksikään puhua, kun maasto
ryskyi joka puolella tuhansien trikooasuisten tiedustelijoiden harjoittaessa haravointia.
Neljännellä osuudella oli paikoitellen havaittavissa jo aikamoista kurauraa, vaikkakin ratamestarit olivat
mainiosti onnistuneet hajauttamaan
reitit. Kaikkien rastien löydyttyä oli
aika painaa urku auki kohti maalia.
Loput juoksijat olivat lähteneet hetkeä aikaisemmin yhteislähdöllä metsään, joten vaihtoalue oli aika tyhjä.
Olipa tilaa himmailla ja venytellä
onnellisia lihaksia.
Kokemus oli kaikin puolin palkitseva. Oma kunto- ja taitotaso
kohosi harjoitellessa ja tuli testattua
reilun 16000 muun seassa. Samalla
näki, kuinka vuosien varrella on
hioutunut toimiva konsepti yhtymätasoisen joukon huollon järjestelyihin. Ruoka- ja juomahuolto toimi
erinomaisesti, ja mahdolliset ylimääräiset rahat sai helposti tuhlattua
kisatarjouksia tarjonneisiin urheiluvälinekauppojen myyntitelttoihin
kellon ympäri. Pääyhteistyökumppani Puolustusvoimat esitteli pioneerija suojelukalustoaan paikan päällä, ja
oman suorituksen jälkeinen hiilihydraattitankkaus tehtiin sotkuauton
antimilla.
Jaa se oma suoritus? Subjektiivisesti ottaen osuus sujui hyvin, joskin
kaksi isompaa virhettä voin kyllä
jättää ensi kerralla tekemättä. Kiinnostuneet voivat käydä katsomassa
Reittihärvelistä allekirjoittaneen ja
kymmenien muiden juoksutallenteet, verkosta löytyy myös kaikkien
tulokset.
Kesäkuussa Kuopioon.

Helsingin reserviläisten ja reserviupseerien
Jukola-joukkue ilmoitettu Kuopioon
Teksti: Pekka Vasara, kapt. res.
HELRESP + HRUP Jukola-2014 vastaava

Taas on aika kerätä
Jukola-joukkue
HELRESP:n ja HRUP:n yhteinen
Jukola-joukkue on taas ilmoitettu
kisaan ja on aika aloittaa harjoittelu
ja peruskunnon kehittäminen. Aikaisempien kisojen osallistujat ovat
todenneet, että tässä on oiva mahdollisuus yhtä aikaa parantaa reserviläisille tärkeää suunnistustaitoa ja
samalla päästä katsomaan paikan
päällä Suomen suurinta urheilutapahtumaa.

Suunnistus sopii
sulaan maastoon
Talven kelit eivät ole suosineet hiihtoharrastusta, mutta suunnistaminen sujuu sitäkin paremmin. Useilla
seuroilla on meneillään korttelirasteja, joita voi harjoitella asutuskeskuksessa. Esimerkiksi Hyvinkäällä

suunnistusta on joka toinen lauantai
ja Pihkaniskoilla joka sunnuntai, lisäksi voi harjoitella yksinkertaisesti
juoksulenkillä käymällä.

Joukkue kasaan!
Kevään aikana piirien yhteinen joukkue kokoontuu muutamaan otteeseen maastossa ja toimistolla. Tällöin käydään läpi sekä suunnistamisvinkkejä että käytännön järjestelyjä.
Tällä hetkellä on tärkeintä muistaa,
että kilpailu pidetään 14.-15.6. Kuopion Vehmersalmessa. Yhteiskuljetuksin lähdemme paikan päälle varhain la 14.6. aamulla, ja itse kilpailu
starttaa illalla 14.6. Majoittumiseen
ja joukkuekohtaisiin varusteisiin
saamme tukea molemmilta piireiltä,
joten niistä ei kannata murehtia.
Joukkueeseen ilmoittautuminen
tapahtuu piirin nettisivun kautta tai suoraan allekirjoittaneelle
(pekka.vasara@luukku.com).

15

Helsingin Reservin Sanomat > 1 /2014 > 24. tammikuuta

Ampumatoimintaa
Ohjeet viikkovuoroille
(pistooli ja kivääri)

Padasjoen tapahtumasarja
Helsingin Reserviupseeripiirin kerhot järjestävät tapahtumasarjan Padasjoen koulutuskeskuksessa vuonna 2014. Järjestelyvastuut on jaettu eri kerhojen kesken. Pilottitapahtuma
pidetään 8. – 9.3.2014 Tapiolan Reserviupseerien johdolla. Maaliskuun tapahtuman osallistumismaksu on 40 e, jolla saa ruuat koko viikonlopuksi.
Tapahtumista kiinnostuneeksi voi ilmoittautua nimenhuuto.comissa (http://padasjokisarja.nimenhuuto.com/public_join). Ei sido vielä mihinkään. Kuhunkin tapahtumaan ilmoittaudutaan
nimenhuudossa erikseen IN / Out.

TAVOITE:
Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön pistooliammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä
ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina käytetään pistooleita / kivääreitä ratavarauksen mukaan.
KOHDERYHMÄ:
18 vuotta täyttäneet Maanpuolustuspiirimme henkilöt. Osallistumismaksu
4 euroa / vuoro.

Tapahtumasarjan tavoitteena on tarjota yhdenmukaisesti näkyviä tapahtumia tasaisesti pitkin kevättä. On helpompaa löytää itselle sopiva aika kuukausittain toistuvista tilaisuuksista
ja ilmoittautumiset ja monet järjestelyt ovat yhdenmukaiset.
Padasjoella on parhaat hankikelit ja perinteen mukaan hienot aurinkoiset säät, jotka suosivat ulkoilua sekä ammuntaa. Padasjoellahan on RUL:n kaksi majoitusparakkia, paikallisten
yhdistysten sekä Puolustusvoimien ampumaratoja – kaikkiaan 4 kappaletta – 100 metrin
etäisyydellä parakeista!
Ilmoita nimenhuudossa:
•
a) tuletko joka tapauksessa omalla autolla
•
b) sinulla on auto käytettävissä mutta mieluummin tulisit jonkun muun kyydissä
•
c) sinulla ei ole autoa.

Laina-asetta tarvitseva ilmoittautumisen
yhteydessä viesti seuraavaan osoitteeseen AINA ILMOITTAUTUMISEEN 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

Liikuntatoimintaa
Maanantaimarssi
palasi joulutauolta
Vuoden 2014 ensimmäinen maanantaimarssi marssittiin jälleen 13.1.2014, harjoittelu jatkuu koko kevään maanantaisin.
Noin 10 km lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka:
Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka
Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi
kaverisi liikkumaan. Tervetuloa maanantaimarssille!

Juhlakokous ja kenttäillallinen Helsingin
Pörssiklubilla klo 16.00-20.00. Käyntiosoite :
Fabianinkatu 14 A, 4. kerros. Hissi on Fabianinkatu 14:n katetun sisäpihan vasemmalla
seinustalla, josta myös portaat kerroksiin.
Juhlaesitelmät pitävät kenraali Jaakko Valtanen ja ministeri Jaakko Iloniemi.
Osallistumismaksu, joka sisältää illallisen
ilman alkoholijuomia, on 20,- euroa. Maksu

Tammikuu - maaliskuu 2014 ampumavuorot ja tapahtumat
Vuoro / 4€
HELMIKUU
pistooli r2
pistooli r2
pistooli r2
MAALISKUU
pistooli r2
kivääri150m
kivääri300m
kivääri150m
kivääri300m
TAPAHTUMAT

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu Numero

8.2.2014
15.2.2014
22.2.2014

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

pist2
pist2
pist2

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

2.2.2014
9.2.2014
16.2.2014

0400 14 12102
0400 14 12106
0400 14 12107

1.3.2014
1..3.2014
8.3.2014
8..3.2014
27.3.2014

klo.10-12
klo.12-17
klo.8-17
klo.12-17
klo.17-21

pist2
keskusA150m
keskusA300m
keskusA150m
keskusA300m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

23.2.2014
23.2.2014
2.3.2014
2.3.2014
23.3.2014

0400 14 12108
0400 14 12103
0400 14 12104
0400 14 12105
0400 14 12105

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu numero

klo.7-17
klo.7-17
klo.7-17
klo.7-17
klo.10-17

asekäs.2
asekäs.2
asekäs.2
asekäs.2
pist2

harjoitus
harjoitus
Kilpailu
harjoitus
kilpailu

26.1.2014
2.2.2014
9.2.2014
16.2.2014
9.3.2014

pvm

pvm

Talviharjoitus pistooli
Talviharjoitus kivääri
Ampumatapahtuma TS94
pistooli 50m
SRA-kilpailu karsinta 1

1.2.2014
8.2.2014
15.2.2014
22.2.2014
15.3.2014

0400 14 12128
0400 14 12129
0400 14 12012
0400 14 12051
0400 14 12048

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Varusteita tarvitset vain omaan ulkoiluun, majoitukseen ja peseytymiseen. Omat aseet ja
patruunat eivät ole välttämättömiä. Aseita on käytettävissä järjestäjän toimesta, patruunoita hankitaan kootusti, taulut ja paikat löytyvät järjestäjiltä ja ruokailuvälineet ja ruuat pyritään myös järjestämään kootusti. Sinun tarvitsee ottaa ’Ampujaturva’ –vakuutus alkavalle
kaudelle (22 e/vuosi 1.3.2014 - 28.2.2015) ja tulla paikan päälle.
Lisätietoa saat nimenhuutoon ilmoittauduttuasi. Siellä voit kysellä myös lisää, jos jokin on
jäänyt askarruttamaan.
Tervetuloa – vaikka joka tapahtumaan!
Lisätiedot: tapahtuman johtaja Heikki Valkonen, heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi

veijo.rautio(at)helsinki.fi

Kokoonnumme Helsingissä maanantaina
5.5.2014

Ampumavuorot Santahaminassa

Tapahtumissa minimiosallistujamäärä on 20 henkeä. Tapahtuma perutaan, ellei osallistujia
ole saatu määräaikaan mennessä varmistettua. Näin kukaan ei pety yllättäen eikä rahaa
pala valmisteluihin liikoja. Määräajat ilmoitetaan kussakin tapahtumassa. Kun tapahtuman
järjestäminen varmistuu, siitä tulee kaikille sähköposti nimenhuudosta. Silloin voikin pakata
jo repun valmiiksi.

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

RUK 82 60 VUOTTA

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

tulee suorittaa 14.4.2014 mennessä Nordean
tilille 124750-91439, viestiksi RUK 82, viitenumero 2082.
Kirjalliset kutsut ilmoittautumislomakkeineen postitetaan 24.3.2014 niille kurssiveljille, joiden osoitteet ovat järjestelytoimikunnan tiedossa. Jos et saa kirjallista kutsua,
ota yhteys järjestelytoimikunnan jäsen
Tom Hynniseen sähköposti tom.hynninen@
kotiposti.net
Sitova ilmoittautumien kurssijuhlaan tulee
suorittaa 7.4.2014 mennessä.
Tervetuloa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Nitrojumppa

Salibandy

Nitrojumpat alkoivat taas perjantaina
10.1.2014. Kaikille avoimet jumpat järjestetään harjoitussalilla InttiStoren
takatiloissa. Sisään pääset painamalla
ovikelloa. Osoite: Töölöntorinkatu 2. Monipuolisuutta jumppaan saatiin piirien
hankkimilla kahvakuulilla. Harjoitus joka
perjantai klo 18-19.30 Lisätiedot: Seppo
Kulonen 0400-387547.

Pohjois Haagan Yhteiskoululla pelataan salibandyä joka sunnuntai 12.1. alkaen kello 19.3020.30. Uudet ja vanhat pelaajat ovat tervetulleita! Pelaajien ikähaarukka on ollut n.25-50v
välillä. Ilmoittauminen tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivuston kautta.

Harjoitusmarssit
Harjoitusmarssi 3 noin 20 km, kurssi nro
0400 14 12009
Su 9.2.2014, kokoontuminen Leppävaaran 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: www.mpk.fi

Uudet pelaajat: Kirjoita joukkuuen nimeksi ”Stadin ressujen salibandy” ja salasanaksi ”Ressusalibandy”. Näin pääset kirjautumaan sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin
mukaan tarvitset oman mailan ja urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vilamo@gmail.
com
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
Danske Bank on kutsunut kerhomme vierailemaan keskiviikkona
19.2.2014 klo 17.00 alkaen osoitteeseen Kaupintie 3 A. Isäntämme,
ekonomisti Juhani Brotherus, pitää
katsauksen taloustilanteesta sekä
kertonee Danske Bank'in toiminnasta. Upseeriliitto antaa tulitukea
toiminnallemme ja siten liiton puheenjohtaja evl Jouko Seitakari tulee
tilaisuuteen kertomaan Puolustusvoimien uudistuksen nykyvaiheesta.
Saapa nähdä saammeko perinteiseen tapaan kahvia ja mansikkakakkua. Ilmoittautumiset tilaisuuteen
viimeistään 11.02.2013 mennessä:
skulmala48@gmail.com tai 040 586
9252.
Senioreiden sotahistoriallinen kevätretki avec 10 - 12.06.2014 teemana "70 vuotta torjuntavoitoista Kannaksella 1944" suuntautuu Karjalan
kannakselle paikkoihin, joissa Suomen kohtalo 70 vuotta sitten kesällä
1944 ratkaistiin. Kun Neuvostoliitto
oli alkuvuodesta 1944 lopullisesti
murtanut saksalaisten Leningradin saarron ja rintama oli siirtynyt
Narvan tasalle, tuli Suomen vuoro
kokea Neuvostoliiton suurhyökkäys
Karjalan kannaksella. Läpimurto
pääasemassamme Valkeasaaressa oli
10.6. tosiasia. Vammelsuu-Taipale
linjankin murruttua joukot oli pakko vetää Viipuri-Kuparsaari-Taipale
–linjalle; sitä ennen oli viivytetty ja
taisteltu ankarasti Siiranmäessä ja
Kuuterselässä. Viipuri menetettiin
vajaan päivän taistelun jälkeen.
Itä-Karjalasta ja Pohjois-Suomesta
siirretyt joukot yhdessä Kannaksen
taistelijoiden kanssa onnistuivat
Viipurin menetyksen jälkeen pysäyttämään vihollisen ensin Viipurin Tienhaaran maastossa, sitten
Tali-Ihantalan suurtaistelussa sekä
Viipurinlahdella ja Vuosalmella.
Kun hyökkäävät voimat oli näissä
taisteluissa kulutettu loppuun ja sen
päähuomio kiinnittyi tästä eteenpäin
Narvan ja Saksan rintamille, avautui
meille tie rauhaan. Näemme ja koemme kaikki keskeiset taistelupaikat
kolmen päivän aikana.
Tiistai 10.6. 2014
Klo 08.00 lähtee Vihdin Liikenne
Oy:n turistibussi Helsingistä Kiasman edestä tilausliikenteen pysäkiltä
ja ajaa Haminan kautta Vaalimaalle.
Matkan aikana käydään läpi jatkosodan ja erityisesti torjuntataistelun
1944 vaiheet. Pysähdymme Suomen puolella Rajahovissa, jossa on
mahdollisuus omakustanteiseen
lounaaseen. Ajamme Viipurin kautta Valkeasaareen, jossa vihollisen
suurhyökkäys käynnistyi 9.6.1944.
Tutustumme taistelumaastoon
Sormenkärki –tukikohdassa MeriValkeasaaren lohkolla, ajamme
Terijoelle ja teemme pikakierroksen
keskustassa. Majoitumme Hotelli
Geliokseen Terijoella ja nautimme

buffet-illallisen hotellin ravintolassa.
Keskiviikko 11.6. 2014
Klo 08.30 alkaen nautitaan buffet-aamiainen hotellissa. Klo 09.30
lähdemme Vammelsuuhun, jossa
tutustumme Ratsuväkiprikaatin
asemiin ja taisteluun VT –asemassa.
Jatkamme Raivolan lehtikuusimetsään ja sieltä Raivolan kautta kohti
Kuuterselkää, jossa VT –asema
murtui. Tutustumme taisteluihin
ja Panssaridivisioonan vastaiskuun
muistomerkillä Kuuterselän harjanteella. Ajamme Kivennavan Siiranmäelle paikkaan, jossa hyökkäys
pysäytettiin ensimmäisen kerran,
tutustumme taistelumaastoon ja
taistelun kulkuun. Matkan varrella
nautimme kevyen kenttälounaan.
Jatkamme viivyttäen kohti ViipuriKuparsaari-Taipale –linjaa ja tutustumme Äyräpäässä Vuosalmen torjuntavoiton maastoon, mikäli tiestön
kunto sen sallii. Ajamme Viipuriin
ja majoitumme Hotelli Viipuriin (ent
Knut Posse). Illallinen nautitaan hotellin ravintolassa.
Torstai 12.6.2014
Aamiainen tarjoillaan hotellin ravintolassa klo 07.00 alkaen.
Klo 09.00 lähdemme hotellista.
20.6.1944 oli ”Viipurin viimeinen
päivä”. Kaupunki menetettiin yhdessä päivässä lähes taistelutta.
Tutustumme tuon päivän tapahtumiin kaupungilla ja maastossa.
Sen jälkeen näyttämö avautuu TaliIhantalan suurtaistelulle ja torjuntavoitolle. Tutustumme keskeisiin taistelupaikkoihin ja taistelun kulkuun.
Palaamme Viipuriin ja nautimme
lounaan Pyöreässä Tornissa. Sen
jälkeen on hiukan vapaata aikaa kaupungilla ennen lähtöä kohti länttä.
Mutta: yksi torjuntataistelu on vielä
kokematta. Ei tästä edemmäs! Ensimmäinen todellinen torjuntavoitto
saatiin Kivisillan maastossa. Taistelu
on kirjattu sotahistoriaan Tienhaaran taistelun nimellä. Viipurinlahden torjuntataistelut käymme läpi
bussista käsin ja ajamme Vaalimaalle, missä rajan ylityksen jälkeen on
lyhyt tauko Rajahovissa. Saavumme
Helsinkiin myöhään illalla, arvioitu
aika n. klo 22. Kaikki ajat ovat paikallisia aikoja; Venäjän aikahan on
kesällä tunnin edellä Suomen aikaa.
Matkan hinta on 395 € /henkilö
kahden hengen huoneessa, mikäli
osallistujia on vähintään 30. Yhden
hengen huoneen lisämaksu on n. 70
€. Matkan hintaan sisältyy kaksi yötä
ohjelmassa mainituissa hotelleissa
ja rekisteröintimaksut hotelleissa,
puolihoito (aamiainen ja illallinen
hotelleissa) sekä lounas Viipurissa, Venäjän ryhmäviisumi ja sen
hankinta, bussikuljetukset Vihdin
Liikenne Oy:n turistibussilla sekä
asiantuntijaoppaan palvelut. Matkan
hintaan ei sisälly laskutuslisää, 5 €/
lasku, henkilökohtaista matkavakuutusta eikä alkoholijuomia aterioilla.
Matkan peruuntumistilanteissa
sovelletaan Vihdin Liikenne Oy:n
erityisehtoja. Matkustettaessa entisen Neuvostoliiton, erityisesti Venäjän alueella, on varauduttava siihen,
että olosuhteet poikkeavat Suomes-

ta. Matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä matka saattaa viivästyä
tai matkaohjelma muuttua.
Retkemme asiantuntijaoppaana
on tuttu mies, Senioriupseerien
kerhon hallituksen jäsen, sotahistorian tutkija, KTM, ylil res Göran
Lindgren, email goran.lindgren@
kolumbus.fi ja puh 040 543 3574.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä
toimii Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/Mj Mv.
Matkatoimistolla on matkaa varten
ryhmävakuutus mutta itsekunkin
olisi hyvä huolehtia itse laajemmasta
vakuutusturvasta.
Retkeläisellä tulee olla ehdottomasti ehjä passi, joka on voimassa
vähintään 6 kk retken päättymisen
jälkeen. Matkatoimisto huolehtii
ryhmäviisumin hakemisesta, mutta
jokaisen on syytä varautua toimittamaan yhteystietojensa lisäksi kopio
passin kuva-aukeamasta sekä tuore
passikuva.
Retkelle on syytä ilmoittautua ajoissa, kuitenkin viimeistään
10.3.2014. Paikat bussissa täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusija matkalle on Senioriupseerien
kerhon jäsenillä avec, mutta kaikki
muutkin Reserviupseeripiirin jäsenet seuralaisineen ovat tervetulleita mukaan, jos vain bussiin mahtuu.
Ilmoittautuminen tapahtuu
suoraan Vihdin Liikenne Oy VLMatkojen toimistoon numeroon
09-444 774 tai sähköpostitse osoitteeseen krista.pihlaja@vihdinliikenne.fi. Retken yhdyshenkilömme on
Krista Pihlaja, Vihdin Liikenne Oy
VL-Matkat, Albertinkatu 22-24 A 2,
00120 HELSINKI, puh. 09-444774,
krista.pihlaja@vihdinliikenne.fi.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Seppo Kulmala, puheenjohtaja skulmala48@gmail.com,
040 586 9252; Pentti Uosukainen,
sihteeri, pentti.uosukainen@kolumbus.fi 040 840 6296; Heikki Kaakinen, jäsenasiat, heikki.o.kaakinen@
outlook.com, 050 589 5375

Kanta-helsinki
Kevätkokous:
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 24.3 klo 17.45
Katajanokan Kasinolla. Kokouksen
jälkeen esitelmä Kenraalisalissa klo
19.00.
Ampumatoiminta: Yhdistyksen
sisäratavuoro jatkuu Suojeluskuntatalon radalla parittomien viikkojen
keskiviikkoisin klo 17-19. Uudet ampujat ovat tervetulleita. Saat tarvittavan opastuksen ja käyttökoulutuksen ja käytössäsi ovat yhdistyksen
laina-aseet. Ilmoittaudu ampumaupseereille ennen vuorolle tuloa osoitteeseen ampumaupseerit@khru.net.
Tiedotustoiminta: Yhdistyksemme tiedottaa sähköisesti, parhaiten
saat tietoa uusista tapahtumista kotisivuiltamme. Seuraa myös piirin
tapahtumakalenteria (www.hrup.
fi). Tarkistathan s-postiosoitteesi
ajantasaisuuden Reserviupseeriliiton
kotisivuilta (www.rul.fi) kohdasta jäsenrekisteri > jäsentietojen muutoslomake. Käytämme tässä rekisterissä
olevia osoitteita.
Yhteystiedot: Kotisivut: www.
khru.net. Puheenjohtaja Pirkka Jalasjoki (pirkka.jalasjoki@gmail.com)
Sihteeri Juha Stark (juha.stark@
phyk.fi). Ampumaupseerit (ampumaupseerit@khru.net

LÄNSI-VANTAA
Hyvää alkanutta vuotta kaikille
LVRU:n jäsenille. Yhdistyksen hallituksessa on tavoitteena saada jäsenistöä aktiivisemmin mukaan kerhon
toimintaan, sekä kerhon perinteisiin
toimintamuotoihin että mahdollisiin
uusiin aktiviteetteihin. Tulemme tämän merkeissä lähestymään jäseniä
vuoden 2014 aikana ja otamme mielellämme palautetta jäsenistöltä.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai olli.pusa@
pusa.fi
Liikuntapäivä järjestetään lauantaina 15.2.2014 klo 10-15 toimintakeskuksessa. Tervetuloa mukaan
liikkumaan.
Kevään Padasjoen leiri järjestetään 4.-6.4.2014. Leirillä järjestetään
kerhon ampumamestaruuskilpailut.
Merkitkää jo kalenteriinne. Paikalla on mahdollisuus majoitukseen
RUL:n parakeissa. Aseet, kuulosuojaimet ja patruunoita kerhon puolesta, myös omilla aseilla voi ampua.
Vuonna 2014 tulee kuluneeksi
70 vuotta jatkosodan päättymisestä.
Tämä tullaan vuonna 2014 huomioimaan eri yhteyksissä. Tiedotamme
tapahtumista jäsenille sähköpostilla,
nettisivuilla ja Helsingin Reservin
Sanomissa.
Töölön pistooliradalla on vakio
ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin klo
14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla on
ampumavuoro perjantaisin klo 15:0017:00, 22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Ilmoittautumiset
Seppo Kulmalalle P: 040 586 9252.
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen
osoite on www.rul.fi/lansivantaa

munkkivuori
Hallitus toivottaa jäsenistölle hyvää
ja aktiivista alkanutta vuotta. Tänäkin vuonna jatketaan toimintaa ammunnan ja reserviläistaitoja kohottavan toiminnan merkeissä.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot
kevätkaudella parillisten viikkojen
perjantaisin 18.00 – 19.30, seuraavaksi 24.1. ja siitä kahden viikon välein. Ammunnat vetää Yrjö Alastalo,
puh. 0400 306 787. Töölössä ammutaan 16.2. klo 14.30 – 17. Asiasta
ilmoitetaan vielä sähköpostilla.
Kerhomme kevätkokous pidetään
24.3 yhteistilaisuutena Katajanokan
Kasinolla. Tarkemmat tiedot kerrotaan myöhemmin.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuussa. Ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedon saannin varmistamiseksi, jos järjestetään muita
tilaisuuksia. Ilmoituksen voi tehdä:
mauri.routio@sci.fi

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Yhdistykselle uusi hallitus
14.11.2013 pidetty syyskokous valitsi yhdistykselle uuden hallituksen,

jonka kokoonpano on seuraava:
Paananen Jarkko; Notaarintie 32,
00690 HELSINKI, puheenjohtaja,
ltn, johtaja, 044-023 9641, Yhdistyksenjohto, jarkko.t.paananen@
gmail.com; Nick Jaakko; Immolantie 38 C, 00780 HELSINKI, varapuheenjohtaja, ltn, 050-349 8111,
jäsenvastaava, paalu.pojat@elisanet.
fi; Kylmälä Lauri, Koskelantie 72 C
98, 00560 HELSINKI, Sihteeri, vänr,
ktm, 041-536 0310, nuorisoupseeri,
lauri.kylmala@gmail.com; Kupari
Karri, Pikalähetintie 18 E 53, 00620
HELSINKI, Koulutusupseeri, kapt,
toimitusjohtaja, 050-464 0050, kkupari@gmail.com; Sievänen Jaakko,
Kirsitie 18-20 A 6, 00760 HELSINKI, Projektiupseeri, ylil, ins.040-506
1488, jaakko.sievanen@elisanet.fi;
Korhonen Raimo, Tervapääskynpolku 3 A, 00780 HELSINKI, Rahastonhoitaja, ltn ins. 0400-402
783, raimo.korhonen@iki.fi; Seppälä
Seppo; Kivalterintie 20 A 6, 00620
HELSINKI, Projektiupseeri, haastem.esim. 040-517 5176, seppo.seppala@kolumbus.fi; Jukka Mattila;
Pajuniityntie 4 as. 1, 00320 HELSINKI, Yhteiskunnalliset suhteet Toimitusjohtaja, ktm, 040-5716331, jukka.
mattila@aalto.fi Palkitsemiset; Loimukoski Jorma; Mannerheimintie 38
A 9, 00100 HELSINKI Tiedotusupseeri, maj lakias.joht. 040-343 3400,
jorma.loimukoski@finpro.fi; Kylmälä Jouko; Ampumaupseeri, ltn VT/
toim. joht., 0400-430 632, jouko.kylmala@kolumbus.fi; Korvensyrjä Peter; Herustentie 6, 05200 RAJAMÄKI, Urheilu-upseeri, kapt, 045-674
8754, Koulutusupseeri, cossu541@
saunalahti.fi; Raatikainen Kari; Sahatie 12 B 31, 01650 VANTAA, Viestintäupseeri, ltn, 0400-200566, kari.
raatikainen@mbnet.fi
Ammunta
Ampumavuoromme Luolassa
jatkuvat jokaisen viikon parittomana
perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 30.1., 14.2., 28.2., 14.3 ja
28.3.2014 klo 16-19. Ammunta-aikaa
3 tuntia. Hanki reserviläisen ampumavakuutus Reserviläisliitosta puh:
(09) 4056 2040 tai tilaa Reserviläisliiton kotisivuilta:
http://www.reserviläisliitto.fi/
ampumavakuutus -ja tule mukaan.
Aseet ja patruunat yhdistykseltä.
Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle: 0400430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi

Tikkurila
TiRUKin hallituksen kokoonpano
vuonna 2014 on seuraava: pj Ahti
Pohjonen, 1. varapj Matti Passi,
2. varapj Per-Olof Åstedt ja muut
edustajat Esa Järveläinen, Harry
Jääskeläinen, Mika Kuokkanen, Seppo Kuokkanen, Jukka Luotola, Erkki
Puumalainen, Eero Salminen ja Risto Tuikka.
Reserviupseeri-ilta 30.1.2014 klo
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa Cporras vanhassa talossa. Esitelmän
pitää radioamatööri Jukka Rintala ja
aiheena on ”Sodanaikainen radiotoiminta ja radioiden kehitys”. Kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo
17.30 alkaen.
Helmikuun reserviupseeri-ilta
on 27.2.2014 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa
talossa. Esitelmän pitää Tapio Juutilainen aiheena ”Hävittäjälentäjän pelastusrengas”. Kahvitarjoilu! Hallitus
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hrup.fi
kokoontuu klo 17.30 alkaen
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.00-21.30 Tikkurilan
Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! 4.2.2014
klo 19.00 on pistooli pika 30 ls kilpailu 4.3 ja 11.3 on pienoiskiväärin
asentokilpailu 10+10+10 ls. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka
Luotola puh.0500-455474.

Töölö
Hyvää alkanutta talvea pitkän odottelun jälkeen. Vaikka vuosi 2014 on
vasta alullaan, kerho toimii jo täydellä painolla ja meillähän vauhti
aina vaan kiihtyy kevättä kohti.
Mennyttä toimintaa:
Osallistuimme perinteisesti joulun kunniavartioon Hietaniemessä
ja sytytimme kynttilät heimoveteraanien muistopaadelle.
Kaunialassa käytiin 23.12 ja luovutimme toivomusten mukaiset asukasmukavuutta lisäävät soittopelit ja
muuta tarpeellista.
7.1 pidettiin kerhon ensimmäinen
pienoiskiväärin kasa-ammuntakilpailu Töölön radalla.: Voiton vei
Ahokkaan Raimo huikealla tuloksella 21 mm (Mitataan osumien
ulkoreunat, 5 laukausta, avotähtäin).
Loppujärjestys oli Jarkko Pakkanen,
Tommi Klemola, Esa Mäkelä ja Antero Jauhiainen. Kokeilu osoittautui
erittäin hauskaksi ja todettiin, että
tätä lystiä harrastetaan jatkossakin
sopivissa kohdin. Onnea voittajalle!
Tulevaa toimintaa alkuvuodelle:
Ampumavuorot jatkuvat ennallaan myös vuonna 2014. Eli
joka toinen tiistai klo 19-21 piirien
radalla Töölössä. Seuraavat vuorot
ovat 4.2, 18.2, 4.3 ja niin edelleen.
Ensikertalaiset: lainakalustoa löytyy
ja kerho tarjoaa tutustumiskäynnin
patruunatkin. Lisätietoja tarvittaessa
Jarkolta.
Menemme porukalla metsästämään valtion maille (Evo tai Keihäsjärvi) jäniksiä, aseetta mukaan
pääsee mukavaan luontopäivään
hiihdellen metsästyskortitonkin.
Halukkaat laittakaa sähköpostia
Kerkolle tai Jarkolle niin voidaan
sopia paras mahdollinen aika. Olkaa
ajoissa yhteyksissä, että mahdollista hankkia luvat, joita rajallisesti
kaupan. Todennäköisin ajankohta
on 22.2 tai 23.2. Luvat hankitaan
omakustanteisesti verkkokaupasta
metsästäville ja kimppakyydit järjestetään.
Perinteinen laturetki toteutetaan
lauantaina 15.2. kello 11.30 Paloheinässä lumi- ja latutilanteen niin
salliessa.
Valmistelut JR 200:n perustamisen 70-vuotisjuhlaa varten ovat
loppusuoralla ja merkkipäivää vietetään 8.2. hieman tavanomaista juhlavimmin menoin. Parhaat kiitokset
talkoojärjestelyihin osallistuneille
Sotilaskeilailua on luvassa 20.3.
klo 14-15 Talin keilahallilla, kun
karsitaan joukkueet tuleviin kilpailuihin. Tästä ja muista kerhon keilatapahtumista lisätietoja saat Ratian
Jyrkiltä 0405829127.
Yleisesti pari sanaa kerhon infoista ja tiedottamisesta: Toivomme, että jokainen huolehtii, että
omat yhteystiedot on ajan tasalla ja
kerhon tiedossa. Suosittelen tässä
samalla kaikille jäsenillemme tilaa-

maan piirin kuukausittaisen uutiskirjeen, jos et ole jo jakelulistalla
(www.hrup.fi). Se on erittäin hyvä
uutispaketti siitä, mitä tarjolla lähiaikoina vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla pääkaupunkiseudulla.
Kerhon omia infoja saat lukemalla
tietenkin tätä palstaa, mutta myös
Facebook-sivumme kautta, josta
yleensä irtoaa se tuorein info.
Esitän tässä samalla kaikille
meidän kerholaisille toimintahaasteen vuodelle 2014: Joskus RUL on
esittänyt kainon toivomuksen, että
jokainen jäsen vuoden aikana käyttäisi kuntokorttia, kävisi edes kerran
vuodessa ylläpitämässä ampumataitoaan ja ottaisi osaa yhteen MPK:n
tapahtumaan. Eiköhän 2014 vuoden
osalta täytetä jokainen osaltamme
tuo tavoite joko yhdessä tai erikseen
osallistuen?
Muistattehan, että Helsingin Reserviupseeripiirin ja pääsääntöisesti
muiden kerhojen tilaisuudet ovat
avoinna myös meille, joten voit
poimia monipuolisesta tarjonnasta
juuri niitä tapahtumia, kursseja ja
vaikkapa luentoja, mitkä sinulle sopii & kiinnostaa.
Kerhomme yhteystiedot ovat
nykyisellään (hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 14.1 mutta
tiedot eivät ehtineet ennen lehden
painoa): Puheenjohtaja Jarkko
Pakkanen; jarkko.pakkanen(ät)
furuno.fi /0405249339; Varapuheenjohtajat: Sampo Martiskainen
sampo.martiskainen(ät)lahitapiola.fi / 0407098459, Risto Piekka,
risto(ät)piekka.fi / 0405069119;
Sihteeri: Kerkko Kinnunen kerkko.
kinnunen(ät)gmail.com
PS. HRUP:n Nuorisotoimikunnan seminaarissa sovittiin, että
jokainen kerho toimittaa ainakin yhdestä järjestemästään tapahtumasta
dokumentaatiota piirille. Tämä voi
olla vaikkapa videokuvaa, valokuvia
tai vaikkapa kirjoitettu juttu. Mikäli
Sinussa on aina asunut pieni TK-kuvaaja tai reportteri, laittele Jarkolle
sähköpostia niin pistetään homma
etenemään.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunnat: Ruutiaseammunnat
jatkuvat Töölön luolassa parittomina viikkoina torstaisin alkaen klo
19.00. Vuoroilla harjoitellaan kesän
ammuntoja varten ja lajeina ovat
pistoolin pika- ja sotilaspistoolin
pika-ammunnat. Vuoro on yhteinen
Itä-Helsingin Reserviläisten kanssa.
Yhteyshenkilöt ovat Juhani Hartela
Itä-Helsingin Reserviupseerit p. 040
834 2839 ja Kari Vilkko Itä-Helsingin
Reserviläiset p. 044 094 1106.
Ammuntakilpailut :
Töölön
luolassa ammutaan 27.3. pistoolin
pika-ammunnan palkintokilpailu ja
24.4.sotilaspistoolin palkintokilpailu.
Ilma-aseammunnat jatkuvat
Tukikohdassa Puotilantie 1 D keskiviikkoisin klo 17-19. Ulko-ovi on auki
klo 17. ja 17.30. sekä 18. Pysäköinti
Puotilantie 1:n parkkipaikalle on
kielletty.
Muu toiminta: Yhdistyksemme
osallistuu Sotiemme Veteraanit- keräykseen järjestämällä keräystapahtuman lauantaina 15.3. Keräystapahtuman yhteyshenkilönä toimii Jyrki
Uutela p. 040 500 4906.
Vuoden 2014 hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 9.1.2014. ja
puheenjohtajana jatkaa Jukka Kantokoski, varapuheenjohtajana Timo

Martikainen, sihteerinä Juha Iiskola
ja taloudenhoitajana Jyrki Uutela.
Kevätkokous: Yhdistyksen hallitus päätti pitää kevätkokouksen Tukikohdassa Puotilantie 1 D torstaina
20.3.2014 alkaen klo 18.00. Kokouksessa on kahvitarjoilu.
Yhteystietoja: pj. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpj. Timo Martikainen p. 040 694 1640, siht. Juha
Iiskola p. 040 6712 120. Nettisivut:
www.rul.fi/ihru

VR:n Reserviupseerit
Kevätkauden ohjelma
Kerhoilta on maanantaina 10.2.2014
klo 16.30 pääkonttorin isossa
kongressisalissa. Esitelmöitsijänä on
sotahistorian asiantuntija dipl.ins.
Carl-Fredrik Geust. Esitelmän aiheena on Hangon sota 1941.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 10.3.2014 pääkonttorin isossa kongressisalissa klo
16.30. Kokouksen jälkeen kuullaan
esitelmä aiheesta sotilaallinen kriisinhallinta Afganistanissa.
Yhdistyksen kevätvierailu tehdään 12.5.2014 Panssariprikaatiin.
Lähtö tapahtuu IC49-junalla Helsingistä kello 13.06 ja kuljetus Panssariprikaatiin lähtee Hämeenlinnan
asemalta kello 14.30.
Ruutiaseammunnat järjestetään
Jokelan ampumaradalla maanantaina 19.5.2014. Kokoontuminen on
Jokelan asemalla klo 17.00.
Yhdistyksellä on ampumavuorot
perjantaisin piirien ampumaradalla
Töölössä kello 16.00 - 19.00 seuraavina päivinä: 10.1.2014, 7.2.2014,
7.3.2014, 4.4.2014, 16.5.2014,
22.8.2014, 19.9.2014, 17.10.2014,
14.11.2014, 12.12.2014
Ilmoittaudu ampumaupseeri
Hannulalle (puh. 0400 505 703) viimeistään ampumapäivänä klo 12.00.
Muistathan maksaa vuoden 2014
jäsenmaksusi, sekä ilmoittaa yhdistyksen sihteerille (reserviupseerit@
vr.fi / p. 040 86 21 161) mahdolliset
muutokset yhteystiedoissa sekä
ylennykset ja kertausharjoitukset.

Aselajikerhot

Ilmailukerho
11.02 tiistai, Helsingin Suomalainen
Klubi, klo 17 Ilmailukerhon kevätkokous, klo 18:30 esitelmä: kenrl Jarmo
Lindberg: " Logistiikkalaitos - suurin
muutos puolustusvoimauudistuksessa".
06.03 torstai, Hietaniemen hautausmaa klo 12. Seppeleen lasku sankariristille, Ilmavoimien vuosipäivä.
Ennakkotiedot Ilmailukerhon
ja Ilmailuosaston yhteisestä kevätretkestä: 8.-9. huhtikuuta, tiistaikeskiviikko, tutustumme Niinisalon
varuskuntaan mm. Lentotiedustelupatteriin ja UAV - Ranger lentotiedustelujärjestelmään. Tarkempi
ohjelma ja ohjeet ilmoittautumisesta
kevätretkelle annetaan seuraavassa
Helsingin Reservin Sanomissa, joka
ilmestyy 7.3. Varaa jo nyt almanakkaasi aika kevätretkelle.
Ilmailukerhon uudet internetsivut ovat osoitteessa: http://www.
rul.fi/ilmailukerho

Jääkärikerho
Kerhoilta pidetään vanhan perinteen
mukaan kuukauden ensimmäisenä
tiistaina 4.2. Santahaminan Kiltasaunalla klo 17.00 alkaen. Seuraava
kerhoilta on 4.3. paikka ja aika sama.
Reservinupseeripiiri on varannut kerhojen kevätkokouspaikaksi
Katajanokan Kasinon 24.3. Asiasta
tarkemmin seuraavassa lehdessä 7.3.
Kerhon yhteystiedot: Puh.joht.
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM
0400 453 709, siht. Yrjö Saulamo,
puh. 349 3162, GSM 050 344 5635.

Päivitämme lähiaikoina www.rul.fi/
hrmu sivustoamme ja lisäämme toimintakalenteriin tulevia tapahtumia.
Käythän tutustumassa. Ennakkotietona perinteiset Pilkkikilpailut 15.16.3 Spjutsundissa ja kevätkokous
15.4.
HRMU:n ohjatut pistooliammunnat jatkuvat 2014 parittomien
viikkojen lauantaisin kello 12.0014.30. Ammunnat pidetään piirien
ampumaradalla, jossa yhdistyksen
22. kaliiperin käsiaseet, tarvittavat
ammukset, kuulosuojaimet sekä
suojalasit ovat jäsentemme käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina vähintään kaksi (2) vuorokautta etukäteen
ampumaupseeri Harri Pakariselle
040 - 517 9834. Ilmoittautumalla
varmistat osallistumisesi ja kuulet
mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Pioneeriosasto
Kokouskutsu
Pioneeriosaston kevätkokous pidetään 24.3. klo 18 Katajanokan Kasinolla, hallitus kokoontuu jo klo 17. Kokouksen aiheita ovat vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle. Kokouksen yhteydessä on myös perinteinen
kokousesitelmä.
Ammunnat Töölön Luolassa keskiviikkoisin klo 19 – 21, päivämäärät
22.1. 19.2. 19.3. 16.4. 14.5. 11.6. 9.7. 6.8.
3.9. 1.10. 29.10. 26.11. ja 24.12. sekä lauantaisin klo 9:30 - 11:30, päivämäärät
11.1. 8.2. 8.3. 5.4. 3.5. 31.5. 28.6. 26.7.
23.8. 20.9. 18.10. 15.11. ja 13.12. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja
10 kpl/kerta/9mm, kullekin enintään
viideltä kerralta vuodessa. Paikalla on
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat
kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy.
Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä ampumaupseereille matti.mahonen@pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@
porvoo.fi.
Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta
tarjoaa myös Pioneeriosaston jäsenille
mahdollisuuden osallistua ensiavun
peruskurssille (16 h) 8-9.3.2014 klo
9.00 alk. Vanhankylän seudun VPK:n
tiloissa Niipperintie 7-9, Espoo. Kurssi
on ilmainen. Kurssin vetäjä on Kim
Storås, kim.storas@kolumbus.fi, joka
tarvit-taessa kertoo lisää. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä Tommi Laakkoselle tommi.laakkonen@porvoo.fi
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa
on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur. Myynnissä
myös uusia pioneerilippiksiä. Hinta
10 eur jäsenille ja 12 eur muille. Tilaa
sihteeriltä.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@gmail.com; Sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen, 040
559 7026, antti.j.korhonen@gmail.
com; Ampumaupseeri evl evp Matti
Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@pp.inet.fi; Urheilu-upseeri
ylil Toni Teittinen, 050 321 6237, toni.
teittinen@iki.fi
hwww.rul.fi/pioneeriosasto2/

RESERVIMERIUPSEERIT
Hyvää alkanutta vuotta 2014 kaikille
kerhomme jäsenille.

RT-kerho
JOhtorengas
Ampumavuorot Töölön ampumaradalla
Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen! Kerholla on joka kuukausi oma
vuoronsa Töölön ampumaradalla ja
olet myös tervetullut, mikäli esim.
haluat vain kokeilla uutta harrastusta, mutta olet vielä epävarma jatkon
suhteen. Kysy siis rohkeasti lisätietoja asiasta puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348.
Kevään ampumaviikonloppu Padasjoella
Tänä vuonna perinteinen kevään
ampumaviikonloppu Padasjoella
järjestetään 29.-30.3. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset johtorengas@
gmail.com.
Ehdotuksia tapahtumaksi?
Tuliko mieleesi hyvä idea kerhon
yhteiseksi tapahtumaksi? Tiedätkö
jonkin sopivan paikan, johon kerhon
jäsenistö voisi mennä yhdessä tutustumaan? - Kerro ajatuksesi meille ja
mietitään yhdessä lisää! Ideoita voi
lähettää osoitteeseen johtorengas@
gmail.com.
Jäsenten yhteystietojen päivittäminen
Varmistathan, että yhteystietosi
ovat ajan tasalla ja ilmoitathan esim.
muuttuneen sähköpostiosoitteesi
RUL:n toimistoon (toimisto@rul.
fi) sekä yhdistykselle (johtorengas@
gmail.com). Helsingin Reservin Sanomien ilmoitustilan ohella kerhon
tiedotteet kulkevat sähköpostin välityksellä.

Viestiosasto
Ajankohtaista: Viestiosasto toivottaa
kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta! Viestiosaston kevätkokous pidetään Helsingin Reserviupseeripiirin
yhteiskevätkokouksen yhteydessä
24.3.2014 klo 17.45-18.50 Katajanokan Kasinon Seilorisalissa, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat ml.
toimintakertomus vuodelta 2013.
Kevätkokouksen jälkeen on piirin
järjestämä esitelmätilaisuus klo 19
(tarkempaa tietoa esityksestä myöhemmin). Tervetuloa kokoustamaan
ja tutustumaan piirin muihinkin jäseniin!
Koulutus: Seuraavat MPK:n viestialan kurssit ovat 1.-2.2. Esikunnan
viestilaitteet, 1.-2.2. Esikuntatyös-
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kentelyn jatkokurssi Esik-J, 22.-23.3.
Viestikurssi 1, 22.3. Tilannekuvajärjestelmän käyttö.
Kurssit ja tarkemmat tiedot löytyvät MPK:n koulutuskalenterista
www.mpk.fi/koulutuskalenteri. Jos
haluat toimia tukitehtävissä tai kouluttajana jollain viestikurssilla, ota
yhteyttä JOJÄ-koulutusjoukkueen
johtajaan Jyri Putkoseen tai ko.
kurssin johtajaan. Voit myös täyttää MPK:n sitoutumislomakkeen:
www.mpk.fi -> Piirit -> Helsinki
-> KOTU-yksikkö -> Hae KOTUyksikköön.
Ampumatoiminta: Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla jatkuvat parittomien viikkojen tiistaina
myös vuonna 2014. Kokoontuminen
klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Uusien jäsenten tutustumisammunnat
25.2. klo 19 alkaen piirien radalla
osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Ensikertalaisille kerho tarjoaa patruunat
eli ammunta on täysin ilmainen!

Ilmoittautuminen 23.2. mennessä ja
lisätiedot: ampumaupseeri Mikko
Leskinen 050 405 5873, ampumaupseeri2@viestiosasto.net.
Liikunta: Reserviupseeripiirin
salibandy-vuorot ja maanantaimarssit jatkuvat myös vuonna 2014.
Salibandy sunnuntaisin PohjoisHaagan yhteiskoululla 19.30-20.30 ja
maanantaimarssi Pirkkolassa 17.30.
Lisätietoja liikuntaupseerilta.
Tiedotus: Tietoa toiminnastamme ja yhteystietomme löytyvät
verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista
jäsenistölle myös sähköpostitse ja
LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto – jos et ole saanut tätä ilmoitusta
sähköpostiisi, käy päivittämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.rul.fi
tai www.viestiosasto.net, kohdassa
”Liity jäseneksi”. Voit myös lähettää
sähköpostia jäsenupseerillemme:
varapuheenjohtaja@viestiosasto.net.
Tervetuloa mukaan!

Suunnitelmissamme on retki
Tampereelle kokonaismaanpuolustuksellisesti ja sivistyksellisesti
mielenkiintoisiin kohteisiin. Asiasta
informoidaan jäsenistöä tammikuun
lopulla.
Kokonaismaanpuolustus
ry:n toimivat nettisivut löytyvät
osoitteesta:http://www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/
kokonaismaanpuolustus_ry huomioitavaa: Liitonkin sivuilta löytyy
myös linkki yhdistyksemme nimellä
olevalle haittaohjelmia jakavalle
sivulle. Kannattaa siis tarkistaa nettisivulla vieraillessa, että osoite on
oikea. Asiaa korjataan, pahoittelut
nykytilasta.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

MERIRESERVILÄISET
Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2014!
Perinteiseen tapaan yhdistys palkitsi
joulukuussa 2013 priimuskiikareilla
Merivoimien aliupseerikurssin parhaan merenkulkijan Upinniemessä.
Yhdistyksen palkinnon luovuttivat
Seppo Vihersaari ja Mika Kuutti alikersantti Jenni Nuutiselle. Yhdistyksen perinne täytti jo 50 vuotta.
Yhdistys onnittelee palkinnon
saanutta.
Vuosikokouskutsu
Yhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 2.2.2014 klo 15.00
Reserviläisliiton auditoriossa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Luola- ja ilma-aseradoilla toiminta jatkuu tuttuun tapaan, katso
vuorot yhdistyksen nettisivuilta.
Vuoroista ja ampumatoiminnasta
lisätietoja saa myös yhdistyksen
asevastaavilta ja ampumakouluttajailta. Muita tapahtumia päivitetään
aktiivisesti, kun vuosikokouksen
jälkeen uusi hallitus kokoontuu.
Toimintakalenteria voi seurata mm.
netttisivuilta tuttuun tapaan.
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa mm.
mahdollisuuden merelliseen toimintaan koulutusalus Ahven3:lla ja
ammuntaharrastusmahdollisuuksia.
Täytä jäsenhakemuslomake yhdistyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät
viimeisimmän tiedon yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista jäsentapahtumista.

S-Ryhmän
reserviläiset
Hallitus toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta.
Vuosijuhlaa vietämme Tallinnan
risteilyllä 31.1.-1.2. Tämän tiedon
mukaan hyttejä on vielä saatavilla.
Vuosikokous pidetään Ässäkeskuksessa 26. helmikuuta klo 17.00.
Kahvit alkaen klo 16.00. Teuvo Mäkinen kertoo yhdistyksen historiasta
klo 16.30 ennen kokousta. Ilmoitathan tulostasi.
Teemme tämän vuoden kevätretken Itä-Viroon 2.-4.5.tutun oppaamme Anne Kurepalun johdolla.
Tarkemmat tiedot retkiohjelmasta
hintoineen lähetän helmikuun alkupuolella. Ennakkoilmoittautumiset
toiminnanjohtajalle.
Varuskuntavierailun teemme
Tampereelle Ilmavoimiin huhtikuussa. Tarkka ajankohta selviää
lähipäivinä.
Toiminnanjohtaja: makinen.teuvo@gmail.com 050-3385636

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Yhdistys toivottaa jäsenilleen hyvää
toimintakautta 2014!

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Johtokunta on pitänyt järjestäytymiskokouksen ja ensimmäiset vuoden tapahtumat on jo järjestetty.
Annoimme tukemme Kaartin Jääkärirykmentin alokkaiden rykmentin
perinteiden opettamisen toteutuksessa sekä omaistenpäivien järjestelyissä.
Autojoukkojen vuosipäivää vietettiin perinteisesti pikku pakkasen
nipistellessä kasvoja seppeleenlaskujen aikana. Vuosipäivän viettoon
osallistui yli 20 henkeä ja saimme
kuulla kiltaveli Erik Gesterbergin
mielenkiintoisia juttuja varusmiespalveluksestaan Autopataljoonassa
50- luvulla.
Seuraa aktiivisesti kiltasivujamme www.ajhk.fi ja pysyt selvillä
tulevista tapahtumista ja jo tapahtuneesta kuvien ja artikkeleiden muodossa.
Kevätkokouksen yhteydessä 12.3.
klo 18:30 pidämme myös Autopataljoonan sekä Taivallahden kasarmin
muistelot. Mukaan on lupautunut
myös sellaisia automiehiä, jotka eivät ole killan jäseniä (vielä), mutta
ovat palvelleet alueella joko vakinaisena henkilökuntana tai varusmiehenä. Kaikki joukolla mukaan.
Taltioimme tilaisuuden jälkipolville.
Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 12.3. klo 18:00 Santahaminan Perinnetalolle. Kokoontuminen
vartiopaikan pysäköintialueelle klo
17.50 mennessä.

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
Killan vuosikokous 10.4.2014 kello
16.30. Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa, Töölöntorinkatu 2. Kun-

nianosoitus muistokivellä kello 16.15.
Kokouksen jälkeen kahvitilaisuus ja
esitelmä.
Lisätietoja /Tilläggsinformation:
Erkki Andersson (erkki.andersson@
welho.com; 050 570 4451); Markus
Anaja (markus.anaja@kolumbus.fi;
0400 694 004).

Helsingin
Rauhanturvaajat
Yhteystiedot:Tapani
Forsström,puheenjohtaja
p.0405870352, tforsstrom@hotmail.
com, Kari Kaiponen,sihteeri/jäsenvastaava p.0405848524,kari.kaipo-

nen@pp.inet.fi, Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja, veteraanivastaava
,p.0504921956,hhjuvonen@hotmail.
com; Vertaistukitoiminta:MarjaLeena Pihlajamaa p.0407240223,ml.
pihlajamaa@gmail.com; Liiton veteraanituen päivystäjä puh.0207698111.
Yhdistyksen hallitus 2014: Tapani Forsström, Hannu Juvonen, Kari
Kaiponen, Kalle Ahonen, Jyrki Honkamäki, Jussi Kivioja, Mika Raatikainen, Juha Salonen, Harri Sinisalo,
Risto Simpanen, Jarmo Varhimo
Messi-illat: Helmikuu 04.02.14
Zetori klo 18.00 Stadin Slangin ry
jäsen Mikko Seppälä perehdyttää
meidät slangin historiaan ja nykypäivään.
Maaliskuu 04.03.14 kevätkokous
Zetorissa klo 19.00,sääntömääräiset
asiat.
Yhdistyksemme on Facebookissa
www.helrt.org

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä,
maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa
reipasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Merkitse kalenteriin: Stadin Sissien kevätkokous pidetään 24.3.2014
klo 17.45 Katajanokan Kasinolla.
Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-Sanomien nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.
Johtaminen
Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi (ESIK-J) on alkamassa. 1. Lähiopintojakso on 1.-2.2.2014, 2. lähiopintojakso 1.-2.3. ja soveltava harjoitus
4.-6.4. Lisätietoa harjoituksesta antti.brax(ät)jippii.fi tai vesa.vepsa(ät)
gmail.com.
Reservin paikallispataljoonan esikuntaupseerikurssi (Esik-E) 1. lähiopintojakso on 7.-9.2.2014 ja soveltava harjoitus 4.-6.4. Lisätietoja harjoituksesta matti.riikonen(ät)elisanet.fi.
Maastotoiminta
Sissi-Team osallistuu valitulla partiolla Utria Assault -kilpailuun Virossa 16.-18.1. Sissi-Team osallistuu myös Kaukopartiohiihtoon 28.2.-2.3.
ja RESUL:n talvijotokselle 8.-9.3. Jos haluat mukaan kilpailuun, harjoituksiin tai tutustumaan, ota yhteyttä baarne(ät)gmail.com.
Tiedustelukouluttajakurssi pidetään 15.-16.2.2014. Lisätietoa Eki Monni eki.monni(ät)outlook.com
Maastotoiminnasta lisätiedustelut Sami Manner sami.manner(ät)
gmail.com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com
Ampumatoiminta
Sissien luolavuorot parillisten viikkojen maanantaisin sekä perjantaisin kello 19.00–21.30. Seuraavat vuorot pe 24.1. ma 3.2, pe 7.2, ma 17.2, pe
21.2, ma 3.3, pe 7.3. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Ampuma-Team osallistuu Vintergatan-ampumakilpailuun Ruotsissa
25.1.2014.
Lisätietoa kevään ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR
killan vuoroilla ja MPK:n ja piirin ampumavuoroilla http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä.
Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius(ät)welho.com tai Jyri-Pekka Tähtinen jyri.tahtinen(ät)gmail.com
Salitoiminta
Harjoitukset jatkuvat taas entiseen malliin ma 18.00–19.30 (johdetut
harjoitukset), ke 18.00–19.30 (johdetut harjoitukset) ja pe 18.00–19.30.
Nitrojen vuoroista lisätietoja Sissien www-sivuilla.
Tiedustelut salitoiminnasta Marko Lehti 040-543 8264 marko.
lehti.01(ät)gmail.com
Sissien hihamerkit ja tekninen t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivipohjalla, 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 tekninen t-paita, joka soveltuu hyvin mm. hikiliikuntaan, väri harmaanvihreä, hinta 30,00 euroa.
Tilaukset: Juha Matikainen (juha_matikainen(ät)suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen(ät)elisanet.fi
Sissiosasto pj: Kimmo Lohman 0400 555377 kimmo.lohman(ät)kolumbus.fi
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen tommi.saikkonen(ät)gmail.com
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Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Ammunta
Padasjoen talvipäivät PE 28.2. – SU 2.3.
Padasjoen talvipäivät kutsuvat taas viettämään viikonloppua ammunnan
ja yhdessäolon merkeissä. Ilmoittautumiset ilmoittautuminen@esres.fi. Lisätietoja Jyrki Helin 0400 212 252, jyrki.helin@esres.fimailto:henri.jacobsson@
esres.fi. Tarkempi ohjelma ja ohjeet toimintakalenterissa www.esres.fi.
Töölöntorin pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen
tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes)
0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita
jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45
sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset
parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@
tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: oma nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi, puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta >
MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen
järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja
muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/
tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena
mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava
omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj: ylil res panu.korpela@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: puheenjohtaja alik res Henri Jacobsson (henri.
jacobsson@esres.fi, 040 545 1899), varapj ylik res Jyrki Helin (jyrki.helin@
esres.fi, 0400 212 252).

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Yhdistysten yhteinen hallitus vuodelle 2014 koostuu seuraavista henkilöistä:
Janne Hänninen – puheenjohtaja; Oskari Matilainen – varapuheenjohtaja,
Aki Mäkirinta – Sihteeri; Patrick Hjelt – Rahastonhoitaja; Jorma Kainulainen - Ase- ja urheilu; Tessa Valanti – Nuoriso; Raine Mönkkönen - Lohjan
ptri;
Tulevia tapahtumia kevään 2014 aikana:
Tykistönpäivän juhlallisuudet 6.3.2014
Tykkimiehet juhlivat Suomen tykistönpäivää myöhemmin tarkentuvalla
tavalla.
Perussuunta 2014 tapahtuma Virossa 21.-23.3.2014
Kenttätykistökerho ja Uudenmaan Tykistökilta vierailevat Tapassa, Viron
Kenttätykistön vieraana jo kymmenettä kertaa. Ohjelmassa mukavaa tykkimieshenkistä yhdessäoloa, tykistöaiheista koulutusta ja sunnuntain herrasmieskilpailu, jossa mitataan lauantaina koulutetut asiat.
Matkalle mukaan ovat tervetulleita myös muiden tykkimiesyhteisöjen
jäsenet. Ensisijainen kohderymä tapahtumalle ovat noin 20-45v, mutta varttuneemmatkin henkilöt otetaan mukaan, mikäli tilaa riittää

Tuemme vapaaehtoista
maanpuolustustyötä

järjestelyistä: Reissu toteutetaan
omakustannushintaan (arvio n.120
€/hlö), sisältäen kuljetukset, majoituksen ja ruokailut. Matkaan lähdetään perjantai-iltapäivänä ja kotiin
palataan su iltana. Autokuljetukset
tapahtuvat kimppakyydein. Riittää,
kun saat itsesi Helsinkiin reilua
tuntia ennen laivan lähtöä. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: pe 28.2.14
mennessä, Jyri Vilamo (jyrppy@
hotmail.com)
Aiempien vuosien matkakertomuksia löytyy osoitteesta: ktkerho.fi
Hedberg 2014 Tapahtuma Niinisalossa 2.-4.5.2013
(saapuminen Tykistökoululle
perjantaina illalla noin klo 21 mennessä)
Epäsuorantulen koulutusviikonloppu yhdessä Viron reserviupseereiden ja aliupseerien kanssa. Hedberg -tapahtumassa epäsuorantulen
kadetit tykistökoulusta kouluttavat
erilaisia aselajiin liittyviä perustaitoja niin tulenjohdon, tuliasematoiminnan kuin myös viestin osalta.
Lauantain koulutuksen jälkeen on
sunnuntaina vuorossa opittujen
taitojen mittaus kisamuodossa.
Tärkeintä ei ole kuitenkaan kilpailu
vaan aselajiosaamisen kertaaminen.
Koulutusviikonloppu sopii hyvin
myös epäsuorantulen taidoista kiinnostuneille. Aiempien vuosien kertomuksia voit lukea: www.ktkerho.fi
Järjestelyt
Kuljetukset Niinisaloon tapahtuvat kimppakyydein.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Pe 11.4.2014 mennessä: Riina
Markkula, puh 0400 516 097 riina.
markkula(at)gmail.com.
Ilmoita nimesi, syntymäaikasi ja
paikkakunta, mistäpäin olet lähdössä mukaan. Ilmoittautua voit myös
MPK:n sivuilla (www.mpk.fi).

Vanhustyön
Keskusliitto
Malmin Kauppatie 26
00700 HELSINKI
(09) 350 8600

Asianajotoimisto
Kari Silvennoinen Ky

Berner Oy
PL 15
00131 HELSINKI
020 791 4212

Korkeavuorenkatu 19 A
00130 HELSINKI
010 614 8920

Hammaslääkärit
Arto ja Riitta Snäll

Transpap Oy
Laippatie 5
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 765 735

Loka-Veto Oy

Arkkitehtitoimisto Stenroos Oy

Koivurinne 13
01680 VANTAA
0400 459 303

Bertel Jungin tie 12 C
00570 HELSINKI
(09) 684 9144

Onnittelemme
Maaliskuu
1.3.
2.3.
4.3.
5.3.
6.3.
6.3.
15.3.
17.3.
18.3.
18.3.
21.3.
22.3.
22.3.
23.3.
25.3.

Eläkeläinen, kersantti Erik Koivisto
Competence Area Manager, luutnantti Arno Hakkarainen
Seniorirehtori, yliluutnantti Juhani Alajoki (perhepiirissä)
Tuoteryhmäjohtaja, pursimies Mika Tulimaa (perhepiirissä)
Ekonomi, luutnantti Matti Aalto
Hankepäällikkö, ylivääpeli Pekka Äikäs (matkoilla)
Rakennusalan yrittäjä, alikersantti Ari Rajala
Sijoittaja, korpraali Jukka Lammela (matkoilla)
Eversti Reijo Kuusisto (matkoilla)
Yo-merkonomi, yliluutnantti Pertti Pastinen (perhepiirissä)
Konemies, matruusi Ilkka Paukkonen (matkoilla)
Agrologi, alikersantti Eero Vakkuri (matkoilla)
Insinööri, jääkäri Pentti Partanen (matkoilla)
Järjestelmäsuunnittelija, yliluutnantti Markku Toropainen (matkoilla)
Eläkeläinen, alikersantti Markku Anttila

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

Huhtikuu

Helsingin Reservin Sanomat
Kiittää tukijoitaan

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Castreninkatu 8, 00530 HELSINKI, (09) 272 7350

Oy K.G.Öhman Ab
Teerikukontie 10, 00700 HELSINKI, (09) 351 790

4.4.
5.4.
6.4.
6.4.
7.4.
8.4.
10.4.
13.4.
19.4.
22.4.
22.4.
22.4.
27.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.
30.4.
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Kirjapainoteknikko, korpraali Markku Sorjonen
Diplomiekonomi, majuri Göran Nyman (perhepiirissä)
Rakennusmestari, ylikersantti Esa Käyhkö
Toimitusjohtaja, kersantti Tapio Lampinen
Ohjaajakapteeni, kapteeni evp Kalevi Nordman (matkoilla)
Rakennusmestari, vänrikki Aimo Pyhälä
Kommodori, ex-kansanedustaja Raimo Tiilikainen
Toimitusjohtaja, autoinsinööri, yliluutnantti Reijo Söderberg (perhepiirissä)
Vuoropäällikkö, alikersantti Timo Rämä
Varatuomari, luutnantti Carl Hilding Forsström
Henkilöstöpäällikkö, kersantti Antti Luttinen
Järjestelmäasiantuntija, alikersantti Markku Hänninen (ei vastaanottoa)
Yhteiskuntatieteiden maisteri, majuri Jaakko Valve
(vastaanotto klo 15-18, Päätie 36 A 1, 00590 HELSINKI)
Vanhempi konstaapeli, ylikersantti Kari Vuolle (matkoilla)
Metsänhoitaja, kapteeni Markku Kiikka (matkoilla)
Diplomi-insinööri, insinööriluutnantti Juha Kestilä (matkoilla)
Osastopäällikkö, majuri Raimo Satosuo (perhepiirissä)
Toimitusjohtaja, yliluutnantti Pentti Nuottimäki (matkoilla)

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

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

www.hrup.fi

www.helresp.fi
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Etelä-Suomen

sotilasläänissä

toteutetaan alueen reserviläisille
suunnattava pilottikysely. Kyselyn
tuloksia hyödynnetään poikkeusolojen suunnittelussa. Tarkoituksena
on kartoittaa reserviläisten aktiivisuutta ja halukkuutta asevelvollisuusasioissa ja selvittää kyselyiden
hyödynnettävyys rekrytoinnissa
sekä suunnittelussa.
Etelä-Suomen sotilasläänissä pilotoitavaan kyselyyn on yhdistetty jo
käytössä ollut hakeutuminen maakuntajoukkoihin. Uutena elementtinä reserviläisille annetaan mahdollisuus osoittaa oma kiinnostuksensa
erilaisiin poikkeusolojen tehtäviin
sekä tuoda esille omaa osaamistaan.
Näitä voidaan hyödyntää sotilaallisessa toiminnassa ja poikkeusolojen
suunnittelussa. Kyselyä kehitetään
pilotoinnista saatujen kokemusten
perusteella ja laajennetaan mahdollisesti valtakunnalliseksi.
Kysely jakaantuu kahteen osioon,
taustatietoihin sekä halukkuuden
ilmoitusosioon. Pilottikyselyn yhteydessä reserviläiset voivat ilmoittaa
halukkuutensa myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja reserviläisjärjestöjen toimintaan, kuten
myös kiinnostuksensa muiden viranomaisten poikkeusolojen toimintoihin. 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
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Täytä lomake: www.maavoimat.fi

Piirien puhelinnumerot vaihtuvat
Piirit luopuivat lankapuhelimista
vuodenvaihteessa. Uudet numerot:
Tomi Alajoki
Ossi Ikonen
Kari Talikka

Siviiliosaamin

ja näkemyksen mukaisesti.
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan
30.4.2014 mennessä postitse tai lähettämällä täytetty ja allekirjoitettu
lomake skannattuna sähköpostin
liitteenä. Lisätiedot ja ohjeet kyselyyn vastaamisesta esitetään www.
maavoimat.fi–sivulla.

Sotilasarvo

Ammatti

045 128 3636
045 862 4648
050 446 6050

