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

2 | 2014
47. vuosikerta | 7. maaliskuuta

Itä-Helsingille lippu 5

Kannas 1944 10

2

7. maaliskuuta < 2 /2014 < Helsingin Reservin Sanomat

Pääkirjoitus

2

Tässä numerossa

2014

2

Pääkirjoitus

3

Puheenjohtajilta

4

Kirjat

6

Pääsiäisen sotilaat

8

Kolumni

10 Kannaksen taistelut -44
12 Vintergatan
14 Ampumatoiminta
15 Toimintakalenteri

Pohjoismaiset
maanpuolustusratkaisut
Tulevaisuudessa
asevelvollisuus
voidaan ulottaa koko
ikäluokkaan. Myös
naiset kutsuttaisiin
kutsuntoihin ja näin he
saisivat myös tietoa
maanpuolustuksen
kokonaisuudesta.

Eri Pohjoismaat ovat ratkaisseet maanpuo-
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Uusi Suomi > 7. 3. 1944

Uutisia 70 vuotta sitten

Vihollisosasto tuhottu, hävittäjä pudotettu.
Virallisesti tiedotetaan 6.3.-44.
Maarintamat: Karjalan Aunuksen kannaksilla molemminpuolista taistelupartiotoimintaa.
Rukajärven suunnalla partiomme tuhosi 40-miehisestä vihollisosastosta 30 miestä.
Maarintamien muilla osilla ei erityistä ilmoitettavaa.
Hävittäjämme ampuivat eilen päivällä Suursaaren seuduilla käydyssä ilmataistelussa alas yhden vihollishävittäjän.
Ruotsin lentoliikenne Englantiin alkanut jälleen.
Tukholma 6.3. (STT) Turvalupalentoliikenne on nyt alkanut. Aerotransportin ilmoituksen mukaan on lentoliikenne Skotlantiin jälleen aloitettu. Ensimmäinen
lentokone on jo lähtenyt matkalle.

lustuksen hyvinkin toisistaan poikkeavilla
tavoilla. Omat haasteet on Suomen puolustusvoimillakin. Koulutettavia on entistä vähemmän ja palveluksen keskeyttämiset ovat
suhteellisen yleisiä. Ikäluokasta palveluksen
suorittaa hieman vajaat 80 prosenttia. On
otettava huomioon myös, että koko ikäluokasta palvelukseen kutsutaan vain miespuoliset kansalaiset. Naiset voivat ilmoittautua
vapaaehtoisena palvelukseen. Tätä mahdollisuutta käyttää vuosittain noin 500 naista.
Suomessa yleisen asevelvollisuuden haasteita on monia. Maanpuolustuksen toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia.
Uhkakuvat ovat muuttuneet toisenlaisiin.
Suomen puolustuksen ei tule enää varautua
pelkästään asevoimin tapahtuvaan hyökkäykseen. Hyökkäykset voivat olla tietoliikennejärjestelmiin tai muuhun tietotekniikkaan
kohdistuvia. Nykyaikana tietoliikenteen lamauttaminen lamauttaa koko maan.
Tulevaisuudessa asevelvollisuus voidaan
ulottaa koko ikäluokkaan. Myös naiset kutsuttaisiin kutsuntoihin ja näin he saisivat myös
tietoa maanpuolustuksen kokonaisuudesta.
Mahdollista on vapaaehtoisuuteen perustuva
järjestelmä. Nähtäväksi jää, onko vapaaehtoisia tarpeeksi ja ovatko vapaaehtoiset sopivia
palvelukseen. Ammattiarmeijaan siirtyminen
ei todennäköisesti ole todennäköinen vaihtoehto järjestelmän kalleuden vuoksi. Kaiken
kaikkiaan nykyjärjestelmä on melkoisen toimiva. Nykyjärjestelmä tuottaa kohtuukustannuksin suuren ja osaavan reservin.
Naapurimaassa Ruotsissa on tehty perusteellinen remontti puolustusvoimissa. Vaikka
yleisesti luullaan, ei Ruotsissa ole asevelvollisuuslakia kumottu. Laki on laitettu lepäämään
ja siellä on siirrytty täysin vapaaehtoiseen
järjestelmään. Vapaaehtoiset sotilaat sitoutuvat palvelemaan myös ulkomailla. Ruotsin
puolustusvoimien tavoitevahvuus on runsaat
55000 sotilasta, joista 22000 kuuluu Kodinturvajoukkoihin (Hemvärnet). Palveluksessa
olisi 3300 upseeria ja 2500 upseeria reservissä. Aliupseereita ja miehistöä tulisi löytää
noin 6500 henkeä. Reservissä olisi noin 9500
aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa. Kaikkiin
sotilastehtäviin hakeudutaan GMU-kurssin
kautta. Kurssi on perussotilaskurssi. Tavoitteena on saada vuosittain 4000 vapaaehtoista
koulutukseen, joista 1500 jatkaisi varsinaisiin
joukkoihin. Heidän palvelusaikansa on noin

kuusi vuotta. Peruskurssin käyneistä 900
siirtyisi reserviin ja sama määrä sijoitettaisiin
kodinturvajoukkoihin. Ruotsin rekrytoinnin
suurimpana ongelmana on saada riittävä määrä vapaaehtoisia koulutukseen, mutta myös
suuri keskeyttäneiden määrä. Peräti 40 %
keskeyttää koulutuksen tai palveluksen ennen
määräaikaa.
Norja sai uuden perustuslain 200 vuotta
sitten. Siihen on kirjattu maininta yleisestä
asevelvollisuudesta. Norjan koko ikäluokka
on 60000 nuorta. Heistä kutsutaan kutsuntoihin 8000-10000 henkeä. Norjan asevelvollisuutta kuvataan sukupuolineutraaliksi.
Siinä järjestelmässä sekä miehille ja naisille
tarjotaan samoja tehtäviä ja mahdollisuuksia
edetä urallaan. Norjassa katsotaan, ettei heillä
ole mahdollista menettää naisia puolustustehtävissä. Norjan puolustusvoimat on tarkistamassa tehtäviään, jotta naisille pystytään
löytämään parhaimmat mahdolliset tehtävät.
Kutsunnoissa pyritään löytämään parhaimmat mahdolliset henkilöt niin palvelukseen
kuin koulutustehtäviinkin. Rekrytoinnissa
keskeinen asema on tiedotuksella. Siihen
Norja panostaa tällä hetkellä voimakkaasti.
Asevelvollisuuden haasteet ovat siis eri
maissa ratkaistu eri tavoin. Suomessa katsotaan, että nykyinen toimiva järjestelmä on
käytössä ainakin seuraavat 10-20 vuotta.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun
materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä
klo 16.30 mennessä. Materiaali
sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman
muotoiluja. Kuvat mielellään joko
originaaleina tai tif-muotoisina
vähintään 200 dpi-resoluutiolla.
Lisätietoja toimituksesta.
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Puheenjohtajilta
Sakari Väliahde > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

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

Koulutusta, harjoituksia
ja ylennyksiä

Pyöreitä vuosia

Miten päästään reserviupseerin uraputken alkuun? Olemme tottuneet siihen, että
laaja reservinkoulutus takaa meille harjoittelun, antaa mahdollisuuden sodan ajan sijoituksiin ja ylennyksiin reservissä. Valtio on
muistanut omia poikiaan kertausharjoituskutsuilla ja palkitsemisilla.
Säästöt ja leikkaukset ovat meidän arkipäiväämme. Vuonna 2004 koulutettiin
35 000 reserviläistä kertausharjoituksissa.
Suunnitelmissa on pudottaa sodan ajan
tehtäviin sijoitetun reservin määrä 230 000
sotilaaseen. Tämän hetken taloudellinen
todellisuus on karu. Tarkoitus on vain tuplata reservissä koulutettavien määrää viime
vuoden aallon pohjasta, reilusta 3000:sta
– se ei ole ikävä kyllä paljon. Turvallisuuspoliittinen ilmapiiri Suomessa ottaa mallia
muusta Euroopasta. Itämeren ympäristöön
on syntymässä sotilaspoliittinen tyhjiö, jossa
Suomi, hupenevin voimavaroin, on varteenotettava tekijä – Pohjolan lukko.
Uusi suuntaus tulee olemaan omaehtoinen kouluttautuminen ja kenttäkelpoisuuden ylläpito. Reserviläiset tulevat urallaan
enemmän oman onnensa sepiksi. Perustettavassa järjestelmässä tullaan painottamaan
omaa sitoutumista sotilasammattitaitoihin
ja -tietoihin kouluttautumiseen. Toimintaalustana tulee olemaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys, MPK.
Reserviläisurheiluliiton, RESULin, kanssa
yhteistyössä voimme rakentaa järjestelmän,
jossa huolehditaan hyvästä kenttäkelpoisuudesta. Siihen kuuluvat reserviupseerin kansalaistaitona ampuminen, hyvä peruskunto
ja terveydestä huolehtiminen. Järjestelmän
tulee olla sellainen, että jäsenillemme annetaan motivaatio lähteä kohottamaan rapistunutta kuntoa matalalla kynnyksellä. Toisaalta huippukuntoisille pitää pystyä antamaan
haasteita omalla tasollaan. Koulutustoiminta
järjestetään MPK:n kautta. Me reserviupseerit tulemme olemaan keskeisessä asemassa
koulutuksen antajina.
Uudistuksen juna on lähtenyt liikkeelle.
Tänä keväänä Etelä-Suomen Sotilasläänissä
tehdään pilottiprojektina reserviläiskysely.
Meiltä reserviläisiltä tiedustellaan osaamista
ja halukkuutta kehittää itseämme sotilas-

Helmikuussa tuli kuluneeksi 70 vuotta

ammatillisesti ja osallistua koulutukseen.
Tarkempia tietoja reserviläiskyselystä saa
aikaisemmista Helsingin Reservin Sanomista ja HRUP:n nettisivuilta. Piiriseminaarissa lauantaina 22.3.2014 tulemme
käsittelemään laajemmin reserviläisen uraputkea. Seminaari on yhteinen molemmille
piireille (HRUP ja HELRESP) ja pidetään
Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Tarkoitus
on valottaa, millaisia kriisiajan sijoituksia eri
maanpuolustuksen ja turvallisuustoiminnan
sektoreilta on mahdollisuus saada. Reserviläisten kouluttautumisen uusia periaatteita
avataan tarkemmin. Seminaari on avoin
kaikille.
Viime vuonna piirimme yhdistyksissä
jäsenmäärä väheni huolestuttavasti. Piirihallituksen edustajat tulevat mielellään yhdistystenne hallitusten vieraiksi kertomaan
niistä ajatuksista, joilla piirissa ajattelemme
kääntävämme jäsenkehityksen kasvavaksi.
Olen usein toistanut henkilövaikuttamisen
merkitystä jäsenhankinnassa. Pyydä työ- tai
pelikaveriasi jäseneksi. Jokainen ei tartu
koukkuun, mutta yllättävän moni. Se ei ole
vaikeaa eikä vaadi suuria ponnistuksia.
Tule piiriseminaariin maanpuolustushenkiseen joukkoon kuulemaan reservinkoulutuksen uusista tuulista. Tervetuloa!

puheenjohtaja@hrup.fi

Helsingin suurpommituksista. Pommitusten
vaikutukset ja etenkin ilmatorjuntajoukkojen toiminta pääkaupungin suojaamisessa
olivat viime viikkojen aikana poikkeuksellisen näkyvästi esillä eri tiedotusvälineissä.
Myös Senaatintorilla järjestetty Helsingin
ilmatorjuntarykmentin ja Kaartin jääkärirykmentin sotilasvala- ja vakuutustilaisuus
keräsi paljon katsojia ja medianäkyvyyttä sateisesta säästä huolimatta.
Varttuneemmalle reserviläiselle Jatkosodan torjuntavoittoihin luettava Helsingin ilmapuolustus on varmasti tuttu asia.
Pommituksia käsitelleissä lehtiartikkeleissa
tai haastatteluissa ei juuri tullut esiin uutta
tietoa mutta ne osoittavat että nämä tapahtumat kiinnostavat suomalaisia edelleen
etenkin pommitusten kohteeksi joutuneella
pääkaupunkiseudulla.
Toistaminen on tapa oppia. Sama tarina
voidaan ja täytyy kertoa uudelleen koska
koko ajan tulee uusia ikäluokkia, jotka kuulevat tarinan ensimmäisen kerran. Samalla
se sitoo yhteen eri sukupolvia kun yhteisestä
tarinasta muodostuu osa yhteistä perinnettä
ja identiteettiä. Erityisen tärkeää se on nyt
kun suurpommitukset kokeneiden henkilöiden määrä vähenee vuosi vuodelta.
Helmikuussa tuli kuluneeksi myös 50 vuotta Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry perustamisesta. Piirin hallitus kutsui aikaisemmat
puheenjohtajat Töölöön pienimuotoiseen tilaisuuteen, jossa muistettiin perustamisen juhlapäivää. Tilaisuus antoi piirin hallitukselle mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi kunnioittamaan
ja muistamaan kiitoksella niitä lukemattomia
henkilöitä, jotka ovat kuluneina vuosikymmeninä tehneet vapaaehtoista maanpuolustustyötä piirimme ja koko reserviläistoiminnan
hyväksi. Itselleni tilaisuus tarjosi tunteen
liittymisestä pitempään ketjuun, kokemuksen
omasta paikasta osana suurempaa kokonaisuutta; yhteisen tarinan jakamisen edeltävien
sukupolvien kanssa.
Tilaisuuden keskusteluissa nousi esiin
pääkaupunkiseudun erityislaatuisuus maantieteellisesti pienenä alueena, jolla on suuri
väestö. Yli puolet historiastaan piirillämme oli hyvin vähän omaa toimintaa koska

suurin osa reserviläisten, tai siihen aikaan
paremminkin reservin aliupseerien, toiminnasta tapahtui Helsingin yhdistyksen ja sen
alaosastojen toteuttamana. Kun alaosastot
itsenäistyivät omiksi yhdistyksikseen, piirin
muodostui hyvin monimuotoinen ja muusta
Suomesta poikkeava yhdistysrakenne, jossa
mm. eri puolustushaaroille ja aselajeille on
muodostettu omia yhdistyksiään. Vapaaehtoisen maanpuolustus on eri aikoina organisoitunut pääkaupunkiseudulla myös työpaikoittain tai ammateittain. Tästä esimerkkinä ovat piiriimme kuuluva, jo 1950-luvulla
perustettu S-Ryhmän Reserviläiset ry sekä
viime vuonna piirin jäseneksi hyväksytty
Tietoliikennereserviläisten Kilta ry.
Piirimme itsenäinen toiminta lähti varsinaisesti liikkeelle vasta 1990-luvun alussa.
Samoihin aikoihin Neuvostoliiton hajoamisen ja Pariisin rauhansopimuksen sopimuksen sotilaallisista artikloista irtautumisen
jälkeen vapaaehtoinen maanpuolustus haki
uusia toimintamuotoja. Vuosikymmenien
aikana Helsingin Seudun Reserviläispiiri
ry:stä on kasvanut kokonaisuus, jonka 18 jäsenyhdistystä tarjoavat monipuolisia toimintamahdollisuuksia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneille kansalaisille.
Filosofian tohtori Jarkko Kemppi viimeistelee parhaillaan piirin historiateosta,
joka julkaistaan toukokuussa. Julkaisutilaisuuden yhteydessä järjestetään näyttävämpi
vastaanotto, jolla juhlistetaan samalla piirin
50-vuotista toimintaa. Piirin juhlavuosi
näkyy myös eri tavoin eräissä muissa piirin
tapahtumissa kuluvan vuoden aikana.
Mielenkiintoista juhlavuotta toivottaen.
puheenjohtaja@helresp.fi

Aliupseeriliitto ry
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Legendaarinen ratsumies
Robert Brantberg on tuottelias kirjalija. Hän on kirjoittanut useista
kenraaleista elämänkertakirjoja. Arnold Majewskista kertova kirja on jo
hänen 20. sotakirjansa.
Puolalaista sotilassukua olevasta
Majewskista on kerrottu runsaasti
tarinoita. Hän kuuluu niihin sotilaisiin, jotka ovat jo lähes legendanomaisia.
Vapaussodassa Majewski osallistui Raudun taisteluun. Ylipäällikkö
Mannerheim huomasi Majewskin
kylmäverisyyden taistelussa, koska
Majewskia kiitetään 1918 päiväkäskyssä.
Majewski jäi vapaussodan jälkeen
palvelukseen armeijan palvelukseen
joukkueenjohtajaksi. Kesäkuussa
1918 hänet ylennettiin kornetiksi
päällystökurssin jälkeen.
Talvisodan syttyessä Majewski oli
palvellut luutnanttina seitsemän ja
ratsumestarina 12 vuotta, koska hän
ei erityisesti ollut kiinnostunut sotakoulujen käynnistä.
Talvisodassa Arnold Majewski
komensi reserviläisistä koottua Kevyt Osasto 12:n eskadroonaa, jonka
riveissä palveli muuan kornetti Yrjö
Keinonen. Majewskille ehdotettiin
1. luokan Mannerheim-ristiä. Tosin
talvisodan taistelijoille ei myönnetty
tätä arvokasta kunniamerkkiä kenellekään.
Jatkosotaan Majewski osallistui
pataljoonan komentajana Vienan
Karjalassa. Vuoden 1942 tammikuussa Majewski johti sissiosastoa,
jonka tehtävänä oli tuhota Muur-

Korsu-uutisia!
Rintamalehtien jatkosota

Vääpelikillalta apuneuvo
joukkomuonitukseen

Kesällä 1941, jatkosodan alkaessa,

Robert Brantberg,
Everstiluutnantti Arnold Majewski
Revontuli 2013, ISBN 978-952-6665-05-4,
256 sivua

mannin rata sekä Mai-Guban asema
ja kylä. Matkaa suomalaisten linjoilta vihollisen selustaan oli satakunta
kilometriä. Sissiosaston taisteluvahvuus on 1 286 miestä ja 268 hevosta.
Sotaretki oli onnistunut. Tehtävä
saatiin suoritettua.
Arnold Majewski kaatui lokakuussa 1942, kun hän oli kiikaroimassa etumaastoa. Normaalisti
miehet tähystivät etumaastoon periskoopilla. Vihollisen tarkka-ampuja
osui häntä päähän ja hän kuoli heti.

päämaja perusti kymmenkunta rintamalehteä tyydyttämään taistelevan
armeijan tiedonnälkää ja viihteen janoa. Uutisten lomassa niissä tarjoiltiin myös vahvaa sotapropagandaa
Viralliset TK-miesten toimittamat rintamalehdet olivat päämajan
tiukassa valvonnassa, eikä siviileillä
ollut lupaa edes silmäillä niitä. Korsujen nurkissa kukoistivat puolivillit
julkaisut, ”joukkojen omat gazetat”,
jotka kiersivät monisteina mieheltä
miehelle. Niiden sisällöstä syntyi sotavuosina muutama lihava riita.
Korsu-uutisia! on ensimmäinen
laaja suomalaisia rintamalehtiä koskeva tutkimus. Se sisältää runsaasti
näytteitä lehtien teksteistä ja kuvista
ja valottaa myös jatkosodan ajan tiedonvälityksen kokonaiskuvaa.
Historiantutkija ja toimittaja Helena Pilkeon tehnyt useita teoksia
sotasensuurista ja isänmaan asialla
toisen maailmansodan aikana olleista kirjailijoista. Korsu-uutisia on
luontevaa jatkoa niille. Kirja kertoo
rintamalehdistä, joita jatkosodan aikaisessa Suomessa ilmestyi.
Sotapropagandan ote suomalaisesta lehdistöstä oli vahva. Pilke tuo
rinnalle kiinnostavan näkökulman:
rintamalehtiä ei ennätetty valvoa
samalla innolla ja siksi niissä saattoi
ilmestyä arvovaltaisia sanoma- ja aikakauslehtiä rehellisempiä kuvauksia
sodasta.
Rintamalehdissä ei ilmestynyt
vain uutisia sodan tapahtumista.
Pikemminkin päinvastoin. Sotilaat

Soini Hyttinen, Juhani Keto-oja,
Lassi Paavonkallio & Timo
Syrjänotko, Vääpelin keittokirja
Kustantaja: Timo Syrjänotko, 2013.

Helena Pilke, Korsu-uutisia!
ISBN 978-952-222-386, SKS 2012, 357 sivua

kaipasivat elämäänsä ajanvietettä.
Lukeminen oli kortinpeluun ja nukkumisen ohella suosittua, ja lehdet
tarjosivat tarinoita, kaskuja ja pilakuvia.
Erityisen kiinnostavaksi kirja äityy, kun Pilke kuvaa virallisten lehtien
varjossa julkaistuja, usein humoristisia rintamalehtiä. Esimerkiksi Äänisen Ankka oli Äpyä ja Pahkasikaa
mutta aivan eri olosuhteissa. Tässä
esimerkki kirjeenvaihtoilmoituksesta: ”Hei hei tytöt hei, onko teitä vai
ei. Täällä Ukon puolella olisi eräässä
poppoossa 611 poikaa vailla omaa
heilaa Äänislinnassa.”

Joukkomuonitukseen on tarjolla

uusi apuneuvo. Vääpelikillan aktiivit
ovat laatineet Vääpelin keittokirjan,
joka pitää sisällään 41 ruokareseptiä.
Menu sisältää kaikkea kaurapuurosta ja hernekeitosta uunipaistiin ja
kalapannuun asti. Joukkomuonituksen hengessä reseptit on mitoitettu
100 hengelle. Kirjan lopussa annetaan painomitat litralle tavallisimpia
ruoka-aineita. Kirja sisältää täydellisen
ruokalistan kuusipäiväiseen harjoitukseen.
Vääpelin keittokirja on laadittu
kestämään kenttäolosuhteita. Sivut
ovat säänkestävästä materiaalista ja
kierrelehtiönä sitä on helppo pitää
avoinna halutusta kohdasta. Tuotteita
voi tilata Vääpelikillan verkkosivujen
kautta.
Niko Huttunen

Suojelusenkeli

Chevalierkaarti – Mannerheimin rykmentti

Suojelusenkeli on romaani suomalaisille tutusta lähetystöneuvos
Viktor Vladimirovista. Tieto hänen
”märkien operaatioiden” roolistaan
vuoti julkiseen tietoisuuteen vasta
pari vuotta sitten. Virallisesti Vladimirov tunnettiin kylmän sodan aikana hiljaisena neuvostodiplomaattina,
joka oli Suomen asiantuntija. Hän
oli myös Suomen poliittiselle ja taloudelliselle eliitille liiankin vanha
tuttavuus.
Todellisuudessa tämän harmaantuneen ja kohteliaan toverin rooli
Suomessa oli kuitenkin vain peitetarina; hiljainen lähetystöneuvos
organisoi ja toteutti Neuvostoliiton
tekemät salamurhat lännessä.
Romaani sijoittuu ajallisesti
Suomessa ja maailmalla Kuuban
kriisistä Kennedyn murhaan, Prahan
kevääseen ja Neuvostoliiton tuhoon
saakka.
Trilleri vie lukijan arkisten
salamurhien, tappajien ja velvollisuudentuntoisten kiduttajien
maailmaan, johon tavalliset ihmiset
eivät normaalisti koskaan törmää. Se
pakottaa pohtimaan, mikä Vladimirovin merkitys oli todellisuudessa,
mikä hänen suhteensa oli Juri Andropoviin, Urho Kekkoseen ja suomalaisiin ylipäänsä. Kenen suojelusenkeli Vladimirov oli? Ketä ja mitä
hän suojeli ja miksi? Lisäkierteen
Luukkasen romaaniin tuo toisesta
maailmansodasta selvinneen SuurSaksan vaarallisin ammattitappaja,
koodinimi Sytytin.

Chevalierkaarti oli keisarillisen Venäjän armeijan eliittijoukko, kaikkein laadukkain, arvostetuin ja hienoin rykmentti. Mannerheim hyväksyttiin kaartiin 23-vuotiaana vuonna
1890. Millaisia olivat Pietari Suuren
perustaman rykmentin perinteet,
upseerit ja heidän arvomaailmansa?
Millaisia olivat harjoitukset ja
leirit sekä palvelu sotarintamalla?
Entä keisarin henkikaartin tehtävät
tai vuoden 1896 keisari Nikolai II:n
kruunajaiset, joihin Mannerheim
keisarin rinnalla osallistui?
Vera von Fersenin ansiokkaan
tutkimustyön ansiosta pääsemme
ensimmäistä kertaa kurkistamaan
Chevalierkaartin kulissien taa. Chevalierkaartin vaiheista on olemassa
paljon muistelma- ja valokuvamateriaalia, jota upseerit ovat itse kaartin
historiasta koonneet. Kirjaan valikoidut upseereiden muistot alkavat
ajallisesti 1800-luvun loppupuolelta
ja 1900-luvun alusta.
Vera von Fersenin ja Georges Bibikoffin kirjoittama Chevalierkaarti
– Mannerheimin rykmentti kertoo
ainutlaatuisin kuvin ja tekstein keisarillisen Venäjän eliittijoukosta, sen
kaikkein arvostetuimmasta ratsuväkirykmentistä, jonka palvelukseen
G. Mannerheim astui 23-vuotiaana
vuonna 1891.
Kirja kertoo chevalierkaartilaisten uskollisesta palveluksesta sodan
ja vallankumouksen rauhattomina
aikoina sekä Mannerheimin myöhemmistä yhteyksistä emigraatiossa

Arto Luukkanen, Suojelusenkeli
ISBN 978-952-299-018-1,
Paasilinnan 2014, 306 sivua

Luukkasella oli tarkoitus kirjoittaa Vladimirovista henkilöhistoria,
mutta lähdeaineistoa ei juurikaan
löytynyt. Hän päätti kuitenkin tehdä
teoksen, jota voisi nimittää vaikka
vaihtoehtoiseksi historiaksi. Kirja
perustuu ajatusleikkiin, että nykytilanteeseen olisi voitu päästä toista
kautta.

Vera von Fersen- Georges Bibikoff,
Chevalierkaarti- Mannerheimin
rykmentti

Chevalierkaarti
– Mannerheimin
rykmentti kertoo
ainutlaatuisin kuvin ja
tekstein keisarillisen
Venäjän eliittijoukosta, sen kaikkein
arvostetuimmasta
ratsuväkirykmentistä.

ISBN 978-952-222-438-5, SKS 2013, 394 sivua

asuviin rykmenttitovereihinsa. Teos
kuvaa elävästi Venäjän hovin loistoa
ja keisariperhettä upseereiden silmin.
Rykmentin vaiheista on säilynyt
kaartin omassa arkistossa autenttista, ennen julkaisematonta muistelma- ja valokuvamateriaalia upseerien itsensä kertomana. Kirjantekijät
saivat käyttöönsä "Chevalierkaartin
perheen" kokoamat muistelmat sekä
kuva-albumit, joista kirjaan poimittiin satoja ennen julkaisemattomia
kuvia 1870-luvulta alkaen. Kuvitusta
täydennettiin lisäksi valokuvilla Eremitaasin ja Mannerheim-museon
kokoelmista.
Vera von Fersen on historioitsija.

Hän toimi Mannerheim-museon intendenttinä vuosina 1998–2012. Hän
on kirjoittanut mm. Mannerheimsäätiön historian, Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön
historiikin sekä useita artikkeleita
Suomen marsalkasta.
Georges Bibikoff on chevalierkaartin upseerin poika, diplomiinsinööri. Hän on työskennellyt
Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja
Ranskassa. Bibikoff on kirjoittanut
1992 Ranskassa julkaistun kirjan
Chevalierkaartin historia (ranskaksi
ja venäjäksi). Kaksi Bibikoffin suvun
edustajaa palveli kaartissa jo sen perustamisen 1724 aikaan ja Georges
Bibikoffin isä rykmentin viimeisiin
vaiheisiin 1917 asti.
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Logosta lipuksi - Itä-Helsingin Reserviupseerien
lipun naulaaminen ja siunaaminen
Teksti: Lauri Haimakainen
Kuvat: Ari Iskanius ja Jyrki Hiironen

Itäiset reserviupseerikerhot yh-

distyivät v. 2000. Tällöin Herttoniemen, Roihuvuoren, Puotilan ja
Vuosaaren kerhoista muodostui ItäHelsingin Reserviupseerit. KontulaMellunmäen kerho oli liittynyt jo
aiemmin Puotilan kerhoon.
Sotilaspastori Suvi Kouri siunasi
Itä-Helsingin Reserviupseerien lipun
Vartiokylän kirkossa 26.10.2013 pidetyssä lipun naulaus- ja siunaustilaisuudessa.
Itä-Helsingin Reserviupseerien
entinen pitkäaikainen puheenjohtaja
Keijo Talja korosti tilaisuudessa pitämässään lippupuheessa lipun merkitystä joukkojen yhdistäjänä sekä
kertoi lippuihin yleensä liittyvästä
symboliikasta.
Talja kertoi, että pian kerhojen
yhdistymisen jälkeen heräsi ajatus
kerhon omasta lipusta. Lipun hankintaprosessiin liittyi monta vaihetta.
Ensin päätettiin hankkia ItäHelsingin Reserviupseerien merkki
eli logo suunnittelukilpailulla, jonka
voitti Veikko Karenin ehdotus.
Suunnittelukilpailun voittaneen
ehdotuksen heraldisoinnin ja puhtaaksipiirrokset teki Hannu Hillo v.
2003.
Muutaman vuoden kuluttua logon valmistumisen jälkeen alettiin
kerholle suunnitella pöytästandaaria. Hallitus suunnitteli standaarin

Heraldikko Hannu Hillo naulaa lippua.

kerhon logon pohjalta. Standaarin
yläosassa on kerhon logo ja alaosassa
aaltoaihe tuoden esiin merellisen elementin.
Ensimmäiset pöytästandaarit jaettiin juhlallisesti Herttoniemen kirkossa tammisunnuntaina 25.1.2009.
Tällöin Herttoniemen, Roihuvuoren,
Puotilan, Vuosaaren ja KontulaMellunmäen entisille ansioituneille
kerhojen puheenjohtajille ojennettiin
juuri valmistuneet pöytästandaarit
ja standaarien luovutuskirjat. Tänä
juhlapäivänä juhlittiin 50 vuotta aiemmin aloitettua reserviupseeritoimintaa Itä-Helsingissä.

Standaarin valmistumisen jälkeen alkoi varsinainen kerhon lipun
suunnittelu. Keijo Taljan ja Jyrki
Uutelan ehdotukset voittivat suunnittelukilpailun. Heidän ehdotuksiaan
yhdistelemällä hahmottui kerholle
oma lippu. Hannu Hillo toimi jälleen
heraldisoinnin ja puhtaaksipiirrosten
asiantuntijana.
Lipun naulaus- ja siunaustilaisuus
Vartiokylän kirkossa oli juhlallinen.
Lipun naulaajat kirjoittivat naulauksen suoritettuaan nimensä lipunnaulauskirjaan, jonka jälkeen heille
ojennettiin naulaustodistus sekä yhdistyksen pienoislippu.

Huippuosaamista HRUP:n
Autokerhosta, toiveista toteen
Teksti: Harri Heikkonen
HRUP Autokerhon sihteeri
MPK:n Helsingin piirin kouluttaja

HRUP:n Autokerholla oli kunnia

kouluttaa MPK:n kurssilla Santahaminassa Upseerien ampumayhdistyksen ja 4. Sotatieteiden maisterikurssin opiskelijoita ampumaan Talvi – ja Jatkosodassa käytössä olleilla
aseilla. Kurssilaiset saivat toteuttaa
toiveensa ja kokeilla kuinka mm.
Maxim tai Suomi konepistooli toimivat oikeassa elämässä ampumaradalla.
Maanpuolustuskorkeakoulu
järjesti luvat Santahaminan johtosääntöjen mukaisesti sekä muut
tarvikkeet. Aseet saimme käyttöömme MPK:n ja muiden yhteyksien
avustuksella. Lupahakemuksessakin
mainittiin, että aseet ovat reserviläisten perinnekursseilla käytettyjä
ja huollettuja ampumakuntoisia
aseita, sekä ammunnat toteutetaan
johtosäännön ja varomääräysten
mukaisesti. Vaikka kurssilaiset olivat
jo ammattilaisia, kävimme kurssin
alussa läpi varomääräykset, ohjeet ja
kurssin toiminnan kulun.
Kurssilaisia oli tullut 20 yliluutnanttia, joille kävimme läpi aseiden,
kyseisen mallin historian, turvallisen
käsittelyn ja toiminnan. Toiminnassa vaikein rasti osottautui olevan
KP-31:n rumpulippaan täyttäminen
talviolosuhteissa. Kurssilaisten
innokkuus oppia ja opettaa muita
näkyi kurssilla, sama innokkuus näkyy myös reserviläisten kurssilla, eli
samoilla linjoilla ollaan.
Kurssin pääpaino eli aseiden
kokeileminen. Yksi aseista oli pi-

kakivääri DP-27:n eli kutsumanimeltä Emma. Pikakiväärin lippaan
täyttäminen onnistui hyvin, aseella
ampumisen kanssa monia kurssilaisia jännitti, moni yritti peikalollaan
kääntää purkuruuvia, vaikka varmistushan on keskisormen alla.
Ampuma-asentona oli makuuasento ja käsien paikka aseen perällä. Seuraavana rastina oli Tuntemattomassa sotilaassakin pääosissa
ollut Maxim, suomalaisten itselleen
muokkaama malli lumiluukulla.
Vyön täyttö sujui helposti, ampujan
ja lataajan yhteistyöllä ase toimi
osittain hyvin. Valitettavasti vanhojen sotilasaseiden saamisessakin
on ongelmia, emmekä näin ollen
saaneet KP-44 -mallista konepistoolia eli Peltiheikkiä. Konepistooleiden mahdollinen ykkönen eli
Suomi-konepistooli malli KP-31,
Aimo Lahden suunnittelema ase oli

nelosrastilla. Kurssin alkuvaiheessa
opetettiin rumpulippaan täyttö. KPrastilla vuorossa oli sitten seisomasekä polviasennosta ampuminen.
Viimeiseksi rastiksi olimme saaneet
varattua vanhan Pystykorvan eli
suojeluskunnan suunnitteleman
mallin Kivääri M/28-30, jolloin kurssilaset saivat tuntuman sotilaskiväärillä pystyasennosta ampumiseen.
Valitettavasti tauluille emme
ehtineen kurssin väliaikanan käydä,
Untitled-3
mutta kerätessämme kurssin lopuksi
taulut, pystyimme toteamaan osumien määrästä ja sijainnista, että
hyvä tulos. Yhteistyötä MPKK:n
kanssa toivomme, jotta tietotaito ei
häviäisi ammattisotilaiden joukosta.
Kirjatietoutta löytyy paljonkin mutta
toiminnan kokeileminen ja tekniikkaan tutustuminen onnistuu monesti vain käsittelemällä kyseistä asetta.

Ratkaisut letku- ja liitinongelmiin kaikille
aineille ja paineille nopeasti.
Hydrauliikkaosat, letkukelat ja rasvauslaitteet
n. 20 000 nimikkeen valikoimasta
Heti varastosta luotettavalta perheyhtiöltä.
Soita! Me vastaamme ja palvelemme.
Nurmijärvi 09-276 6400
Tampere 03-364 0655

www.salhydro.fi

Hki. Suutarila 09-3464 200
Hki. Konala 09-5121 200
Kerava
09-2423 200

www.hydromarket.fi
Simuilmo
95x125_Simu 28.3.2012 10.13 Sivu 1
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Messerschmitt Bf 109 G3/23/2012

simulaattori

Lennä

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

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

Evankeliumit ja antiikin käsitykset sotilaista
Pääsiäistapahtumissa
vilahtaa erilaisia sotilaita.
Pontius Pilatus näyttäytyy
heikkotahtoisena
sotilaskomendanttina.
Rivisotilaat panevat tuomion
täytäntöön sadistisella
nautinnolla, mutta sadanpäällikkö näyttää ensimmäisenä
oivaltavan, mistä oikeastaan
oli kysymys. Evankeliumien
kuvaukset sotilaista heijastavat
antiikin yleisiä mielikuvia
sotilaista.
Teksti: Niko Huttunen
Kirjoittaja on dosentti Helsingin
yliopistossa, vääp. res. ja
Vääpelikilta ry:n jäsen

Prefekti taipuu lynkkaukseen
Evankeliumit kertovat, kuinka Jeesus ajautuu ristiriitaan juutalaisten
johtomiesten kanssa. He päättävät
raivata Jeesuksen tieltä ja kääntyvät
paikallisen prefektin, Pontius Pilatuksen puoleen. Kuolemantuomion
oli nimittäin hänen vallassaan. Prefekti oli periaatteessa sotilasvirka,
joten Juudea oli tuolloin todennäköisesti sotilashallintoalue.
Rauhallisilla alueilla roomalaiset
jättivät hallinnon paikallisten käsiin.
Näin oli ollut Juudeassakin, kunnes
6 jKr. roomalaiset syrjäyttivät Arkelaoksen, Raamatusta tutun lastensurmaaja Herodes Suuren pojan. Tilalle asetettiin roomalainen prefekti.
Hallintotapa osoittaa, että Juudeassa
vallitsi poliittinen jännite. Tässä tilanteessa Pontius Pilatus osoittautui
varsin menestyksekkääksi prefektiksi. Hänen hallintokautensa kesti lähteistä riippuen peräti 10-15 vuotta.
Pilatuksen hallintokausi päättyi
muutamia vuosia Jeesuksen kuoleman jälkeen samarialaisten protestiin. Nämä valittivat Syyrian legaatti
Vitelliukselle Pilatuksen kovia otteita
mielenosoituksen kukistamisessa.
Vitellius käytti epävirallista auktoriteettiaan ja Pilatus sai lähteä Roomaan.
Prefekti joutui siis taiteilemaan

Rooman ja paikallisten asukkaiden
välissä. Tämä vilahtaa Johanneksen
evankeliumissa, kun kansanjoukko
uhkaa kannella keisarille (Joh. 19:12).
Pilatus katsoo paremmaksi myöntyä,
vaikkei pidäkään Jeesusta syyllisenä.
Käsien peseminen on heikon johtajan hurskastelua – tosiasiassa hän
käyttää valtaansa lynkkausjoukon
huutojen pelottamana. Niinpä hän
luovuttaa Jeesuksen rivisotilaille toimenpiteitä varten.

Sadistiset rivisotilaat
Evankeliumeissa rivisotilaat ovat
lähes poikkeuksetta kielteisiä hahmoja. Tämä noudattaa antiikin lähteissä esiintyvää yleistä mielikuvaa:
sotilaat ryöstävät ja pahoinpitelevät
ihmisiä häikäilemättömästi – toisinaan yhteistyössä veron- ja tullinkerääjien kanssa. Luukas ei sattumalta
kerro sotilaista ja tullimiehistä, jotka
yhdessä kyselevät neuvoa Johannes
Kastajalta. Tämä varoittaa kumpiakin kiristämästä ja ryöstämästä ihmisiä (Luuk. 3:12–14).
Väestölle ei ylipäänsä ollut selvää,
missä meni laillisen ja laittoman toiminnan raja. Antiikin lähteet puhuvat usein angareiasta, joka varsinaisesti tarkoitti laillista pakko-ottoa,
mutta jota käytetään myös ilmiselvien ryöstöjen yhteydessä. Matkalla
Golgatalle termi tulee esiin, kun sotilaat pakottavat sattumalta vastaan
tulleen Simon Kyreneläisen kantamaan Jeesuksen ristiä.
Termi esiintyy myös kohdassa,
jossa suomennos hiukan mystisesti
puhuu vaatimisesta virstan matkalle
(Matt. 5:41). Kyse on siitä, että sotilas velvoittaa siviilin kantamaan
tavaroitaan ja oppaaksi. Velvollisuus
ei tuntunut miellyttävältä: se on osa
kaikkea sitä pahaa, jota ei pidä vastustaa. Myöntyväisyys oli käytännöllistä. Stoalaisfilosofi Epiktetos sanoo,
että vaihtoehtona on joko myöntyä
angareiaan tai saada turpiin ja
myöntyä. Myöhemmässä kristillisessä kasteopetuksessa neuvottiin myös
myöntymään, koska muuta vaihtoehtoa ei edes ole.
Jeesusta pilkkaavat ja pahoinpitelevät sotilaat selvästi nauttivat
sadismistaan. Noin vuonna 110 jKr.
pidätetty Antiokian piispa Ignatios, jonka kirjeet eivät ole Uudessa
testamentissa, kuvaa matkaansa

Roomaan ”eläintaisteluksi”. Häntä
seuranneet vartiosotilaat ovat kuin
leopardeja, jotka muuttuvat kaikista
hyvyydenosoituksista yhä pahemmiksi.
Evankeliuminsa lopuksi Matteus
kuvaa Jeesuksen hautaa vartioineet
sotilaat korruptoituneina. Nämä levittävät – hopearahoja vastaan kuin
Juudas! – valhetta ruumiin ryöstöstä niin kuin heitä oli ”opetettu”.
Opettaa-verbi on asiayhteydessään
omituinen ja siksi se ei näy suomennoksessa. Omituisuuden merkitys
paljastuu kuitenkin heti seuraavassa
kohtauksessa, jossa ylösnoussut Jeesus antaa apostoleille käskyn opettaa
kaikkia kansoja. Tämän jälkeen sotilaat näyttäytyvät suorastaan vastaevankeliumin apostoleina!

Uskovat sadanpäälliköt
Pasifistinen raamatuntulkinta on
kautta aikojen esittänyt kielteiset
sotilashahmot perusteeksi sille, ettei kristitty voi olla sotilas. Ilmeisen
myönteisesti esitetyt sadanpäälliköt ovat kuitenkin olleet kenkänä
kivessä. Tosiasiassa evankeliumien
sotilashahmoja ei ole esitetty kannanottona asepalvelukseen. Ero kielteisesti esitettyjen rivisotilaiden ja
myönteisesti esitettyjen sadanpäälliköiden on nimittäin tyypillinen antiikin lähteissä.
Sadanpäällikkö eli centurio ei nimestään huolimatta aina ollut sadan
miehen kokoisen yksikön päällikkö.
Yhtä hyvin sadanpäällikkö saattoi
olla eräänlainen nimismies, pienen
paikallisvartion päällikkö tai vaikkapa armeijan materiaalihankkija.
Näillä oli yleensä hieman keskimääräistä enemmän varallisuutta ja
asemastaan johtuen suhde paikallisväestöön oli usein rivisotilaita
parempi.
Luukas ja Matteus kertovat Kapernaumin sadanpäälliköstä, joka
pyytää Jeesusta parantamaan palvelijansa. Erityisesti Luukas kuvaa
sadanpäällikön myönteistä suhdetta
paikallisväestöön: tämä oli jopa
rakennuttanut synagogan. Molemmat evankelistat kertovat Jeesuksen
kehuvan sadanpäällikön uskoa esimerkilliseksi. Eräiden tutkijoiden
käsitysten mukaan juuri sadanpäälliköt olivat alttiita omaksumaan
palveluspaikkojensa uskonnon tai

elementtejä siitä.
Palveluspaikkansa uskonnon
näyttää omaksuneen sadanpäällikkö
Cornelius, jota Apostolien teot kuvaa nimellä ”jumalaapelkäävä” (Ap.
t. 10:2). Tähän kategoriaan laskettiin
ne pakanat, jotka valikoiden omaksuivat juutalaisia käytänteitä ilman
varsinaista kääntymystä. Corneliuksesta tulee ensimmäinen ei-juutalainen, joka kastetaan kristityksi.
Cornelius on aina ollut pasifisteille kivi kengässä. Samoin se, että
kolmen evankeliumin mukaan jo
Golgatalla sadanpäällikkö tunnustaa Jeesuksen olleen viaton tai jopa
Jumalan Poika. Uuden testamentin
mukaan sotilaana toimiminen ei
sinänsä ole pahaa. Toki sotilaskin
saattaa toimia pahoin kuten kuka
tahansa, ja antiikin yleiseen tapaan
Uusi testamentti esittää erityisesti
rivimiehet kielteisessä valossa. Kuvaava on kohtaus, jossa vartiosotilaat aikovat tappaa vangit, mutta
sadanpäällikkö estää sen (Ap. t.
27:42–43).

Jeesus sotilaana?
Kristillisessä teologiassa Jeesuksen
kuolema on tavallisesti ymmärretty sijaiskuolemaksi syntisen ihmiskunnan puolesta. Käsitys johdetaan
tavallisesti vanhatestamentillisista
eläinuhrikäytänteistä. Harvemmin
on kiinnitetty huomiota siihen, että
sijaiskuolema on myös eräänlainen
sankarikuolema.
Ateenan kaupunkivaltiossa san-

PIIRISEMINAARI 22.3.2014
AIKA: 22.03.2014 klo 9 – 15, ilmoittaudu mukaan 17.3.
mennessä: toimisto@hrup.fi
PAIKKA: Pohjois-Haagan Yhteiskoulu, Pietari Hannikaisen tie
6, 00400 Helsinki.
Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin yhteisen piiriseminaarin aiheena on ”reserviläisen
tulevat urapolut”. Seminaari on avoin kaikille piirien
jäsenille. Myös jokaisen kerhon ja yhdistyksen hallituksesta
toivotaan edustaja paikalle.
Tavoitteena on kiteyttää piireille selkeä rooli toimia linkkinä jäsenistön ja varautumiseen velvoitettujen eri tahojen
välillä, ja näin myös tarjota kanavia uudelle toiminnalle ml.
sijoitukset yhteiskunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
hallintaan tarvittaviin tehtäviin.

Tavoitteena on PV-uudistuksen myötä löytää reserviläisille
uusia uria, ml. sijoitukset yhteiskunnan
häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallintaan tarvittaviin
tehtäviin. Työssä selvitetään myös tarvittavat kannusteet,
kuten kh-vuorokaudet ja ylennykset.
Seminaarin alustusten aiheita ovat muun muassa:
- Eversti Hannu Hyppösen TURPO14 seminaarin esityksen
yhteenveto
- Etelä-Suomen sotilasläänin reserviläiskysely
- Varautuminen ja valmiusupseeri/yhteyshenkilö
- Sitoutuminen PV:n koulutukseen käytännössä. Esikuntatyöskentelyn koulutus ja reserviläisen uraputket
Ilmoittaudu viimeistään 17.3. osoitteeseen toimisto@hrup.
fi. Tervetuloa!

RESERVILÄISTEN TULEVAT URAPOLUT SEMINAARIN OHJELMA
9:00-9:30 Ilmoittautuminen, aamukahvi
9:30-9:45 Tilaisuuden avaus - Sakari Väliahde, HRUP
puheenjohtaja
9:45-10:30 Eversti Hannu Hyppösen TURPO2014 seminaarin esityksen yhteenveto – Sakari Väliahde
reserviläisen kelpoisuusvaatimukset eri tehtävissä
vaikutus toimintaan ja sen painopisteisiin
10:30-11:00 Eteläsuomen sotilasläänin reserviläiskysely –
Tomi Alajoki, HRUP toiminnanjohtaja
tausta ja väliaikaraportti
11:00-11:30 Varautuminen ja valmiusupseeri / yhteyshenkilö – Pekka Rintala, HRUP/RUL varautumistyöryhmien pj
Varautumistoiminta Reserviupseeriliiton 2014 – 2016
toimintasuunnitelmassa ja varautumistoimikunnan tavoitteet

karihautauspuheita kirjoittivat useat
kuuluisat ja Jeesuksen aikana jo klassikoiksi muodostuneet kirjoittajat.
Näissä puheissa oli tyypillistä esittää
kaatuminen vapaaehtoiseksi kuolemaksi toisten puolesta, mikä jättää
muille velvoittavan esimerkin. Niinpä nykyäänkin sanotaan kaatuneiden ”antaneen henkensä isänmaan
puolesta”.
Samat näkemykset omaksuttiin
myös juutalaisten keskuudessa. Vanhan testamentin apokryfikirjoihin
kuuluvat Makkabilaiskirjat välittävät
näitä käsityksiä. Evankeliumit kuvaavat Jeesuksen tietoisesti kulkemassa kohti kuolemaa. Hän panee
henkensä alttiiksi kuin paimen –
vanha kielikuva kuninkaasta – lampaiden puolesta (Joh. 10:11–18).
Jeesuksen teko ilmentää rakkautta, jonka esimerkki velvoittaa myös
seuraajia: ”Suurempaa rakkautta ei
kukaan voi osoittaa, kuin että antaa
henkensä ystäviensä puolesta” (Joh.
15:13). Ei ole yllättävää, että tästä
raamatunlauseesta tuli viime sotien aikana sankarihautauspuheiden
vakioaineistoa. Päätyipä se eräisiin
sankaripatsaisiinkin.
Jeesus on siis eräänlainen sankarivainaja. Ylösnousemuksen ihme on
astetta vaikeampi selitettävä, mutta
sotilaalla näyttää olevan edellytykset
ihmeenkin ymmärtämiseen. Kapernaumin sadanpäällikön mielestä
Jeesus voi parantaa kuolemansairaan
yhtä helposti kuin esimies voi käskeä
alaistaan.

HRUP/HELRESP: Valmiusupseerin / yhteyshenkilön
toimenkuva ja lyhyen tähtäimen tavoitteet.
11:30-12.30 Lounastauko ja verkottumista
12:30-14:00 Varautuminen ja pilottiprojektit
Pelastuslaitoksen näkökulma reserviläistoimintaan ja varautumiseen: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos – Vesa-Pekka
Tervo, riskienhallintapäällikkö
Suuryrityksen näkökulmaa varautumiseen: Teppo Luoto –
Neste Oil, risk manager
Case Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: puhdistuslinjasto.
Pilottiprojektin 2014 esittely - Antti Heikkilä/Päivi Kuosmanen, projektin johtoryhmän edustajat
14:00-14:45 Sitoutuminen Puolustusvoimien koulutukseen
käytännössä. Esikuntatyöskentelyn koulutus ja reserviläisen uraputket: Matti Riikonen, Sissikerho, pj
14:45-15:00 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen – Sakari
Väliahde
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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)

Yhteiskuvassa ovat Suomen-poikien muistomerkillä Tallinnan Metsäkalmistossa kaikki JR 200:n paikalla olleet 22 veteraania.
Pappi Vello Salolla harteilla valkopunainen nauha. Kiven toisella puolella teksti ”Vapaaehtoiset, jotka taistelivat Suomen
jatkosodassa ja Viron torjuntataistelussa Suomen ja Viron vapauden puolesta 1941 - 1944”.

Suomen-poikien JR 200
vietti 70-vuotisjuhlaa
Virolaisista vapaaehtoisista,
Suomen-pojista, muodostetun
JR 200:n veteraanit viettivät
perinteistä rykmentin muistopäivää 8.2.2014 Tallinnassa
ja Murasteen Rajavartio- ja
Poliisiopistolla. Tasavuoden
merkeissä tilaisuus oli tavallista
juhlavampi. Mukana olleiden
miesten keski-ikä on yli 90
vuotta.
Kuvat ja teksti: Harri Lundelin

Suomen-pojat, Soomepoisid
Venäläisten vallattua Viron ja Siperian kyyditysten jatkuessa, ryhtyivät
yhä useammat sissisotaan vihattua
puna-armeijaa vastaan. Saksalaisten
onnistuessa 1942 – 1943 työntämään
venäläiset takaisin itään, heräsi ajatus lähettää vapaaehtoisia Suomeen
koulutukseen. Suomen talvisota
tunnettiin ja varsinkin nuoret miehet arvostivat sotilaitamme, joten
maaperä oli otollinen. He tahtoivat
oppia lisää ja taistella vapaan Viron
puolesta. Mahtoiko kukaan Suomeen lähtijöistä aavistaa, kuinka
pitkäksi ja tuskalliseksi tämän tien
kulkeminen useimmille heistä tulisi
muodostumaan?
Keväällä 1943 siirtyi Suomeen salaisilla laiva- ja venematkoilla puolen
tuhatta miestä ja syksyllä, kun yöt
pimenivät, määrä lisääntyi. Tulijat
kerättiin keskuksiin, mm. Helsingissä Jollaksen kartanoon, josta matka
jatkui koulutukseen Taavettiin. Kun
miehiä oli tullut riittävästi, aloitettiin neuvottelut virolaisten omasta
joukko-osastosta. Saksalaiset suhtautuivat aluksi varauksellisesti, koska he pitivät loikkareita epäluotettavina, mutta myöntyivät ajatukseen.
Mannerheim, jolla oli keskeinen asema asian ratkaisussa, antoi 8.2.1944
päiväkäskyn muodostaa virolaisista
joukko-osaston JR 200.

Aseveljenä Suomessa
Sodan aikana taisteli Suomen armeijassa n. 3500 virolaista vapaaehtoista, JR 200:n lisäksi myös joissakin

muissa joukko-osastoissa ja merivoimissa. Heistä 174 sai upseerikoulutuksen UK/E (58 – 59) – kurssilla.
Suomessa JR 200 osallistui Kannaksen suurhyökkäyksen torjuntaan
Käkisalmen ja Viipurin suunnalla.
Elokuun alkupuolella 1944 kuitenkin
vahvistui mielipide, että heitä tarvitaan oman maan puolustamiseen.
Suomen ja Saksan sotilasjohto
yhdessä Viron johdon kanssa päätyivät 12.8. siihen, että JR 200 palaa
lahden yli. 2000 mieheltä kysyttiin:
”Suomenlahden vai Pohjanlahden
yli?” Vastaus oli odotettu, 1800 halusi palata Viroon, vain 200 sanoi ei.
Asia oli päätetty. Loppuparaatin jälkeen Hangossa saksalainen rahtialus
Wartheland nouti joukon, joka rantautui 19.8.1944 Paldinskiin. Ympyrä
oli sulkeutunut.
Kotisatamassa ei kuitenkaan ollut
vastaanottajia ja se herätti mielikuvan, että palanneet soturit eivät olisi
tervetulleita. Yöllisen junamatkan
jälkeen Tallinnaan mieliala kuitenkin
parani. Nõmmen asemalle oli järjestetty vastaanotto ja pimennysmääräyksistä huolimatta asemapäällikkö
oli sytyttänyt valot. Sukulaiset, ystävät, kuoro, kukat ja halaukset saattoivat rykmentin miehet Männikun
leirille.
”Kyllä, olimme Suomen sodan
poikia, joskaan emme niitä samoja,
jotka tulivat meitä auttamaan 1919
Viron vapaussodassa 25 vuotta aikaisemmin” totesi Villem Ahas JR
200:n historiaa kertaavassa juhlapuheessaan.
Rykmentti menetti osan identiteetistään kun saksalaiset liittivät
miehet SS – joukkoihin, mutta uudet haasteet odottivat kannustimena
44 jaettua Rautaristiä. Suurin osa
kotiin palanneista joukoista komennettiin Tarton rintamalle viivytystaisteluun, jona aikana Tallinnasta
ennätettiin evakuoida yli 70000
ihmistä turvaan sekä Suomeen ja
Ruotsiin. Kaikki päättyy aikanaan,
myös sota.
Ylivoimalle ei voinut mitään.
26.9.1944 oli jätettävä jäähyväiset
legendaariselle joukolle. Nyt oli
tultava toimeen miten kukin katsoi
parhaaksi.

Puna-armeijan vallattua toistamiseen maan oli Viron Suomenpoikien kohtalo kova, nyt heitä
kohdeltiin maanpettureina ja tuomiot olivat vähintään 10 – 15 vuotta
pakkotyötä. Vain harvat palasivat
leireiltä Stalinin kuoleman jälkeen ja
vielä harvempi oli näkemässä Viron
itsenäistymisen. Nyt elämä on tasaantunut, mutta muistot säilyvät
mutta isänmaalisuus ja taistelutahto
yhdistävät yhä näitä aseveljiä. Kukapa olisi uskonut 70 vuotta sitten?
Nyt tasavuoden merkeissä
veteraanijoukko ja kaksikin seuraavaa sukupolvea, yhteensä noin
sata henkeä, viettivät yhdessä
lämminhenkistä juhlaa vapaina ja
itsenäisinä.
Merkkipäivä alkoi kukkien
laskulla Suomen-poikien muistomerkille Metsäkalmistossa, josta
siirryttiin Murasteen. Täällä Suojeluskunnan päällikkö, kenraali Meelis
Kiili kiitti veteraaneja uhrauksista
maan puolesta ja vakuutti, että myös
nuoret ovat valmiita täyttämään velvollisuutensa tarvittaessa.
Lyhyiden puheiden, huomionosoitusten ja yhteislaulun jälkeen oli
pöytä katettu ja aikaa varattu keskinäiseen seurusteluun. Aiheista ei
ollut puutetta ja aika loppui jälleen
kerran kesken. Mutta JR 200 -perinne elää ja nämä eivät varmasti olleet
viimeiset juhlat. Nämä kunniakkaat
miehet ovat ansainneet paikkansa
Suomen ja Viron historiassa.

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:
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

Urban Escape
& Evasion

Reserviläis- ja
veteraaniyhteistyötä
yli Suomenlahden
Töölön Reserviupseereiden veteraanitoiminnan yhdeksi kulmakiveksi on muodostunut yhteistyö
Suomen-poikien kanssa. Taustavoimana juhlatilaisuudelle töölöläisten
lisäksi olivat HRUP, RUL, Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiiri ja HuoltoApu Säätiö.
Viron puolella järjestelyistä
vastasivat Saarenmaan ja Harjumaan Suojeluskunta sekä näiden
Naiskodukaitse (”Lotta”) -osastot ja
Suomen-poikien virolainen perinneyhdistys Soomepoiste Pärimusühing (SPPÜ).

Urban Escape &
Evasion

!

Su 16/03/2014
klo 11.00-17.00

Vantaan Reserviläiset järjestää
koulutustapahtuman, jonka tarkoitus
on valmentaa osallistujia toimimaan
kriisialueilla tilanteissa, joissa he
ovat joutuneet laittomasti
vapaudenriiston kohteeksi.

Kouluttajana seminaarilla toimii
itsepuolustuskouluttaja Ville
Kaivonen, joka on itse perehtynyt
seminaarin aiheisiin eri
koulutustilaisuuksissa
Yhdysvalloissa.

Seminaarilla käsiteltäviä aiheita:

Tule ja kartuta reserviläistaitojasi
mielenkiintoisen aihekokonaisuuden
parissa!

!

¥ Käsiraudoista pakeneminen

(Töölöntorin ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulma)
Hinta 40€

¥ Kamppaileminen kahlehdittuna

Helsingin
Suojeluskuntatalo
Ilmoittautumiset:
tom@lindbloms.Þ
GSM:0405044273

!

¥ Nippusiteistä pakeneminen
¥ Naruista ja teippisiteistä
pakeneminen
¥ Erilaisten aseiden ja
pakovälineiden kätkeminen
vaatetukseen
¥ Seurannan paljastaminen
¥ Urbaani naamioituminen

!
!
!

!

HUOM! Johtuen seminaarin
sisällöstä ja aiheista, VARES pidättää
itsellään oikeuden valikoida
seminaarille osallistuvat
ilmoittautuneiden joukosta.
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Kolumni

TEEMANA TALVISOTA Stadin kundit lähtee pohjoiseen 1.—3.8.2014

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

Piirien perinteinen sotahistoriallinen retki suuntautuu elokuussa 2014 pohjoisempaan Suomeen.
Tutustumme talvisodan tapahtumiin Kuhmossa ja Suomussalmella. Matkareitin varrella pysähdymme sotahistoriallisissa
erikoismuseoissa. Lähtö Helsingistä on aikaisin perjantaiaamuna. Matkareitti:
1.8. Helsinki - Lappeenranta - Joensuu, majoittautuminen hotelli Kimmel
2.8. Joensuu - Lieksa - Kuhmo - Suomussalmi, majoittautuminen hotelli Kiannon Kuohut
3.8. Suomussalmi - Kajaani - Kuopio - Mikkeli - Helsinki
Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä järjestöupseeri Ossi Ikoselle, ossi.ikonen@hrup.fi

Minun sotaväkeni
Puolustusvoimat on koko Suomen oma sotaväki ja myös minun so-

taväkeni. Me kaikki haluamme myös kehittää omaa sotaväkeä. Me haluamme nähdä omat sotilaamme. Tänään se tarkoittaa monelle sitä,
että olemme suurella joukolla mm. seuraamassa poikiemme sotilasvalaa ja sitä, että suurella mielenkiinnolla seuraamme miten meidän
omat rauhanturvaajamme menestyvät kansainvälisissä tehtävissä, kun
heidät sinne lähetetään.
Olen pitänyt outona, kun joissakin keskustelutilaisuuksissa on
Suomen puolustusvoimiin liitetty pelote-sana. Pitäisikö sotaväkemme
olla todellakin pelottava ? Eikö oikeampaa olisi se, että Suomen sotaväki on valmis turvaamaan isänmaan itsenäisyyden. Pelote kuulostaa
kovin hyökkäykselliseltä. Sanakirja antaa pelote-sanaan liittyen mm.
määritelmän "ydinpelote". Meillä ei sellaista ole enkä usko, että me
sellaista haluammekaan.

Isänmaan
turvallisuuden katsottiin
olevan omien
puolustusvoimien
ja niitä tukevan
Suomen kansan
käsissä. Talvisodan
puolustuksemme ei
mitenkään rakentunut pelotteeseen.

Minun mielestäni meidän sotaväkeemme
liittyy pelotteen sijasta
paljon paremmin termi turva tai turvallisuus. Sanakirjatietojen
mukaan turvallisuus ja
turva ovat yksi ihmisen
perustarpeista. Sana
on ollut Suomen kirjakielessä jo hyvin kauan.
Sanaa käytti myös Agricola.
Tuskinpa 1930-luvulla ajateltiin turvasanaa ihan ja yksinomaan
Agricolan
mukaisesti. Isänmaan
turvallisuuden katsottiin olevan omien puolustusvoimien ja niitä
tukevan Suomen kansan käsissä. Talvisodan
puolustuksemme ei
mitenkään rakentunut
pelotteeseen. Hyökkääjällä oli suurvaltana
käytössään pelote. Se
kaikki mitä me pystyimme tekemään perustui turvaan. Suomi selvitti talvisodan turvallisella puolustuksella. Kaikki käytettävissä olevat voimavarat annettiin
isänmaan puolustukselle.
Jatkosodassakaan meillä ei ollut pelotetta. Suomi puolustautui tur-

vaamalla oman isänmaansa. Tappioita tuli, mutta itsenäisyys säilyi.
Vastaavalla tavalla Suomi toimi myös rauhan vuosina ja ns. kylmän
sodan aikana. Jatkoimme liittoutumattomana ja toimimme puolueettomattomana. Olimme itsenäinen kansakunta ja Suomen sotaväki oli
ilman pelotetta valmis turvaamaan rajat.
Sotien jälkeiseen aikaan liittyy myös se vaihe, jolloin Yhdysvallat,
Naton johtovaltio, kävi Vietnam sotansa. Suurvallalla oli sotilaallista
voimaa ja myös pelotteena ydinaseensa. Silloin meistä suomalaisista
tuli Nato-vastaisia. Suomen puolustus ei tarvitse pelotetta eikä myöskään ydinasetta. Eli ei USAlle ja ei NATOlle. Siinä samassa tilanteessa
ja ajatuksessa monet suomalaiset ovat pitkälti myös tänään vuonna
2014.

Eli en pidä ollenkaan hyvänä, että Suomen puolustusvoimille, mi-

nun sotaväelleni, laitetaan nimike pelote. Oikeampi on turva. Sillä me
isänmaatamme puolustamme.
Sotaväkeä tarvitaan, mutta sotaväkeä pitää myös markkinoida oikeilla termeillä. Tuntui oudolta, kun jokin aika sitten suomalaiskenraalit puhuivat meidän maavoimiemme uudesta ovelasta taistelutavasta. Ovela- sanalla on minusta sama negatiivinen arvo kuin pelotteellakin. Kun Norjan puolustusvoimien komentaja puhuu siitä, että
he etsivät älykkäitä sotilaita tuntui se ainakin minusta paljon paremmalta.

Hinta: Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirien jäsenille 250 euroa, muille 300 euroa. Maksun
eräpäivä on 30.5.
Maksutiedot saat ilmoittautumisen yhteydessä. Matkalle mahtuu 36 henkilöä. Hinta sisältää majoituksen 2HH kaksi yötä,
illalliset Joensuussa ja Suomussalmella sekä lounaan Lappeenrannassa. Museomaksut eivät kuulu hintaan.
Kuhmon ja Suomussalmen taistelut
Heti talvisodan alkaessa Kuhmoon hyökkäsi 54. neuvostoliittolaisdivisioona, jonka tavoitteena oli vallata ensin Kuhmo,
sitten Sotkamo ja edelleen Kajaani ja Oulu. Suomalaiset pysäyttivät divisioonan hyökkäyksen Kuhmon kirkonkylän
eteläpuolelle, Jyrkänkoskelle. Suomussalmen taistelujen ratkettua Suomen 9. divisioona saartoi ja paloitteli Neuvostoliiton joukot useaan mottiin. 54. divisioona kuitenkin puolustautui sitkeästi, eikä kaikkia motteja kyetty laukaisemaan.
Puna-armeija yritti myös päästä saarretun divisioonan avuksi. Helmikuussa Dolinin hiihtoprikaati pyrki apuun, mutta se
tuhottiin. Neuvostoliitosta tulevan tien suunnasta apuun pyrkivät vahvat joukot, muun muassa 44. divisioonan kolmas
rykmentti. Suomalaiset torjuivat nämä hyökkäykset Löytövaarassa ja Kilpelänkankaalla. Taistelut Kuhmossa jatkuivat
Moskovan rauhaan saakka.
Joulukuun puolivälissä suomalaiset saivat ensimmäiset tiedustelutiedot Raatteen suunnalta lähestyvästä uudesta
vihollisdivisioonasta (44. D). Suomussalmelle keskitettiin jälleen lisää joukkoja, nyt 9. divisioonan pääosat tuotiin alueelle. Tosin divisioonalta puuttui pääosa tykistöstä. 27. joulukuuta divisioona aloitti hyökkäyksen Suomussalmen takaisinvaltaamiseksi. 29. joulukuuta saarroksiin joutuneen neuvostodivisioonan pääosat alkoivat vetäytyä Suomussalmelta
jäätynyttä Kiantajärveä pitkin koilliseen. Pohjoisesta hyökkäsi osasta 9. Divisioonaa ja ErP 16:sta muodostettu everstiluutnantti Paavo Susitaipaleen johtama Ryhmä Susi, joka löi Suomussalmelta pohjoiseen olleet neuvostodivisioonan
osat. Ryhmän etenemisen pysäytti Juntusrannalle paenneen 163. D:n rippeet. Samanaikaisesti 9. D pysäytti Raatteen tietä
edenneen Neuvostoliiton 44. D:n.
Suomalaiset saavuttivat Suomussalmen alueella voiton. Noin kolmensadan vangin ohella suomalaiset saivat merkittävän sotasaaliin. Neuvostoliittolaisen 163. Divisioonan täydellinen tuhoaminen jäi kuitenkin tekemättä puna-armeijan
saatua yllättävällä vetäytymisellään pelastettua suurimman osan miehistöstään. Neuvostodivisioonan kokonaistappioiden arvioitiin olevan noin 11 600 sotilasta. Tämä määrä kokonaistappioiden osalta koskee koko talvisotaa ei pelkästään
Suomussalmen taistelua. Sotasaalis oli kuitenkin merkittävä käsittäen muun muassa: 625 kivääriä, 33 pikakivääriä, 19
konekivääriä, 12 panssarintorjuntatykkiä, 25 kenttä- tai ilmatorjuntatykkiä, 15 hyökkäysvaunua, 2 panssariautoa, 2 ilmatorjuntakonekivääriä ja 151 kuorma-autoa.

KUTSU YLEISÖTILAISUUTEEN
Tuusulan Hyrylän vanhalle varuskunta-alueelle on suunnitteilla tulevaisuuden
asuinalue

Tuusulan kunnan järjestämässä yleisötilaisuudessa on
mahdollisuus tutustua alueen suunnitelmien ja hankkeiden lisäksi
Suomen ilmatorjunnan historiaan ja nykypäivään.
Torstaina 24.4.2014 klo 15.00-17.00,
osoitteessa Rykmentintie, 04300 Tuusula
OHJELMA:
- Rykmentinpuiston suunnitelmien ja hankkeiden esittely ruokalassa
- ITO12 NASAMS II FIN ilmatorjuntajärjestelmän esittely ohjuskentällä
- hernekeittoa ja munkkikahvit Ilmatorjuntamuseon alueella
Tilaisuus on maksuton, mutta ruokailun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan
ennakkoon 17.4. mennessä, p. 040 314 2016 tai rykmentinpuisto@tuusula.fi
Tilaisuudessa mukana
Tuusulan kunta, Pohjola Rakennus Oy ja Ilmatorjuntamuseo.
Lisätietoja:
Tuusulan kunta, asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä
p. 040 314 2016 tai jouni.maatta@tuusula.fi
IT-Museo, museoisäntä Matti Kulmala p. 040 5385515
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Matka Kannakselle
Matkalle ovat tervetulleita
kaikki HRUP:n jäsenet seuralaisineen, toki Senioreilla on ns
etuotto-oikeus.
Tiistai 10.6. 2014
Klo 08.00 lähtö Vihdin Liikenne
Oy:n turistibussilla Helsingistä Kiasman edestä ja ajo Haminan kautta
Vaalimaalle. Matkan aikana käydään
läpi jatkosodan ja erityisesti torjuntataistelun 1944 vaiheet. Suomen
puolella Rajahovissa on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen.
Matka jatkuu Viipurin kautta Valkeasaareen ja edelleen taistelumaastoon Sormenkärki –tukikohdassa
Meri-Valkeasaaren lohkolla. Ajo
Terijoelle ja pikakierros keskustassa.
Majoittuminen Hotelli Geliokseen
Terijoella. Buffet-illallinen hotellin
ravintolassa.

Keskiviikko 11.6. 2014
Klo 08.30 alkaen aamiainen hotellissa. Klo 09.30 bussilla Vammelsuuhun ja sieltä Raivolan kautta kohti Kuuterselkää ja muistomerkkiä
Kuuterselän harjanteella. Matkalla
Kivennavan Siiranmäelle nautitaan
kenttälounas. Matka kohti ViipuriKuparsaari-Taipale –linjaa ja Äyräpäässä tutustutaan Vuosalmen torjuntavoiton maastoon, mikäli tiestön
kunto sen sallii. Viipurissa majoitutaan Hotelli Viipuriin (ent Knut Posse), jossa myös syödään illallinen.

Torstai 12.6.2014
Aamiainen on tarjolla klo 07.00
alkaen. Klo 09.00 lähtö hotellista.
Tutustutaan paikan päällä ”Viipurin viimeisen päivän, 20.06.1944”
tapahtumiin sekä Tali-Ihantalan
suurtaistelujen ja saavutetun torjuntavoiton keskeisiin taistelupaik-

koihin ja taistelun kulkuun. Viipuriin paluun jälkeen lounastamme
Pyöreässä Tornissa, jonka jälkeen
on hiukan aikaa kulkea kaupungilla
ennen lähtöä kohti Helsinkiä. Kivisillan maaston, Tienhaaran ja Viipurinlahden torjuntataistelut käydään
läpi bussista käsin. Vaalimaalla, rajan ylityksen jälkeen on lyhyt tauko
Rajahovissa. Helsinkiin saavutaan
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 Venäjän alueella, on varauduttava siihen,
että olosuhteet poikkeavat Suomesta. Matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä matka saattaa viivästyä
tai matkaohjelma muuttua.
Retkemme asiantuntijaoppaana
on 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.

HUOLLON KURSSIT
ETELÄ 2014 HARJOITUKSESSA
25.-27.4.2014
Huomio huollon erikoismiehet ja –naiset:
-

Huollon aliupseeri, joka haluat koulutuksen vääpeliksi
Lääkintä-au tai lääkintämies
Talous-au tai sotilaskeittäjä
Nainen, joka haluat toimia sotilaskodissa maastossa
Sinä yleismies ja junailija

Juuri teitä varten järjestetään Etelä 2014 harjoituksessa
25.-27.4.2014 omat huollon kurssit:
-

EPÄSUORAN TULEN KURSSIT
ETELÄ 2014 HARJOITUKSESSA
25.-27.4.2014
Oletko saanut koulutuksen
- tulenjohtoon,
- KRH-tuliasemaan tai
- mittaukseen?
Ja haluat saada sitä lisää?
Juuri sinua varten järjestetään Etelä 2014 harjoituksessa
25.-27.4.2014 kolme kurssia:
- Epäsuoran tulen järjestelyt rakennetulla alueella
- KRH- tuliasemakurssi
- Tykistön ja heittimistön mittauskurssi
Vielä ehdit mukaan!!!
Kaikki kurssit ovat Santahaminassa.
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla
www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki

Vääpelikurssi
Kenttälääkintäkurssi
Kenttämuonituskurssi
Maastosotilaskotityö
Harjoitushuoltokurssi

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
20.03.2014. 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 VL-Matkojen 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.

JALKAVÄEN KURSSIT
ETELÄ 2014 HARJOITUKSESSA
25.-27.4.2014
Sinä - joukkueen johtaja tai tulenjohtaja, ryhmyri tai
santsari, tiedustelija tai pioneeri:
Juuri teitä varten järjestetään Etelä 2014 harjoituksessa
25.-27.4.2014 kuusi kurssia:
- Komppanian komentopaikka

o Sopii joukkueen johtajille, tulenjohtajille ja kaikille
komentopaikan toiminnoista kiinnostuneille

- Joukkueen johtaja –kurssi
o Johtajakoulutusta

- Ryhmänjohtajakurssi
o Johtajakoulutusta

- Tiedustelu, jatkokurssi

o Asiaan jo hieman vihkiytyneille

- Pioneerikurssi

o Soveltuu erityisesti pioneereille

- Sotilaskouluttajakurssi 2

o Kouluttajapartiotoimintaa

Vielä ehdit mukaan!!!

Vielä ehdit mukaan!!!

Kaikki kurssit ovat Santahaminassa.
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla
www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki

Kaikki kurssit ovat Santahaminassa.
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla
www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki

VIESTI- JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄKURSSIT ETELÄ 2014 HARJOITUKSESSA
25.-27.4.2014

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN
KURSSIT TAMMI-MAALISKUUSSA 2014

Oletko - viestimies tai JoJä-koulutettu?
Iskikö kipinää?
Juuri sinua varten järjestetään Etelä 2014 harjoituksessa
25.-27.4.2014 kaksi kurssia:
- Yhtymän kenttäviestijärjestelmäharjoitus M80
- Elektroninen sodankäynti
Tervetuloa mukaan!
Laitetaan kuso kulkemaan!
Vielä ehdit mukaan!!!
Kaikki kurssit ovat Santahaminassa.
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla
www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki

15.3.2014
15.3.2014
16.3.2014
22.3.2014
22.–23.3.2014
22.3.2014
22.–23.3.2014
27.3.2014
28.–30.3.2014
28.–30.3.2014
29.3.2014
4.-6.4.2014

Henkinen tuki
SRA-kilpailu karsinta 1
Reppumarssi
Perinnease kevätkilpailu
Viestikurssi 1
Tilannekuvajärjestelmän käyttö 1
Kyberturvallisuus, jatkokurssi
Kivääri 300m
TRA-perusteet
Taisteluensiapu
Reserviläisase kevätkilpailu
LVRU:n kevätampumaleiri

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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70 VUOTTA SITTEN:
RATKAISUJEN
VUOSI 1944.
Seuraamme tämän vuoden lehdissä sodan
kulun kannalta tärkeitä tapahtumia päivä
päivältä.

Maaliskuu 1944
3.3.44
Ylipäällikkö käskee tehostamaan Karjalan
kannaksen taaempien linjojen linnoittamista. Kyseessä ovat Vammelsuu-Taipale
linja (VT) ja Viipuri-Kuparsaari-Taipale
-linja. Kannaksen puolustus jaetaan kahden armeijakunnan vastuulle. Itäisestä
kannaksesta vastaa kenraaliluutnantti
Siilasvuon komennossa III Armeijakunta
(15.D ja 19.Pr) ja läntisestä kenraaliluutnantti Laatikaisen IV Armeijakunta (2.D,
18.D, RvPr ja RTR 2). Kannakselle siirretään
lisäksi Päämajan reserviksi Panssaridivisioona Äänislinnasta ja 3.Prikaati
Sallasta. Panssaridivisioona sijoitetaan
Lappeenrannan-Viipurin maastoon, missä
se osallistuu VKT -linjan linnoitustöihin
ja harjoittelee. 3.Pr sijoitetaan VT-linjalle,
missä se osallistuu linnoitustöihin.

6.3.44
Ruotsin kuningas Kustaa V esittää toivomuksensa, ettei neuvotteluyhteyttä
rauhan aikaansaamiseksi katkaistaisi.

7.3.44
Suomen hallitus päättää vielä jatkaa tunnusteluja rauhan aikaansaamiseksi.

Vuosalmen sillanpää asemiemme välimaastoon jäänyt ja suomalaisten hakema venäläinen hyökkäysvaunu ja sen hakuryhmä.

8.3.44
Suomi antaa vastauksensa lähettiläs Kollontaille Tukholmassa.

10.3.44
Neuvostoliitto toteaa Suomen vastauksen
epätyydyttäväksi. Se pitää aikaisemmin
esittämiään ennakkoehtoja vähimmäisvaatimuksina, joista ei voi tinkiä. Se
ilmoittaa kuitenkin odottavansa Suomen
myönteistä vastausta 18.3.44 mennessä.

16.3.44
SAK varoittaa jäsenistöään ”äärioikeiston” kiihtyneestä liikehdinnästä ja toteaa
liiton toimivan rauhan puolesta.

17.3.44
Suomen hallitus vastaa Tukholman kautta
Neuvostoliitolle ja pyytää ehtojen täsmennyksiä.

17.3.44
Saksan ulkoministeri Joachim v. Ribbentrop määrää suurlähettiläs Wipert v.
Blücherin varoittamaan Suomen hallitusta
rauhankeskustelujen turmiollisuudesta.

19.3.44
Neuvostoliitto ilmoittaa hyväksyvänsä
Suomen valtuutettujen lähettämisen
Moskovaan.

19.3.44
Pitääkseen maan mukana Neuvostoliiton
vastaisessa rintamassa Saksan joukot
miehittävät Unkarin sen jälkeen, kun valtionhoitaja Horthy oli ryhtynyt rauhanneuvotteluihin liittoutuneiden kanssa.

22.3.44
Saksalaiset ottavat rintamavastuun Uhtuan suunnalla suomalaisen 3.Divisioonan
(kenraalimajuri Pajari) siirryttyä Kannakselle reserviksi VT -linjalle.

Kannaksen linnoittaminen
OSA 3
Kun taivas putosi
Puna-armeijan suurhyökkäys ei tullut vihollisen
painopistesuunnassa puolustavan JR 1:n komentajalle everstiluutnantti Viljaselle eikä muillekaan Kannaksen komentajille täytenä yllätyksenä. Sen tarkka tuloaika ja suunnaton voima
tulivat. Pääasemassa tapahtui toukokuussa 1944
joukkojen vaihto, kenraalimajuri Paavo Paalun
18. Divisioona siirrettiin VT -linjalle reserviksi.
Tilalle tuli kenraalimajuri Jussi Sihvon 10. Divisioona. Siihen kuuluva Viljasen rykmentti otti
rintamavastuun Valkeasaaren lohkolla.
Ensimmäisen vuorokauden aikana punaarmeija lähinnä valmisteli läpimurtoa. Puolustajan asemat muserrettiin tykistökeskityksillä ja
lentopommituksilla. Panssarit pysyttelivät vielä
taustalla, ja jalkaväki teki tunnusteluhyökkäyksiä. Ensimmäisen päivän aikana vihollinen onnistui kuitenkin valtaamaan Meri-Valkeasaaren
lohkolla olevan Sormenkärki -tukikohdan, jota
puolusti 10. Divisioonaan kuuluva kapteeni Karl
Kerttusen Erillispataljoona 20. Jalkaväen hyökkäystä edelsi massiivinen tykistökeskitys, johon
osallistuivat punalipun laivaston ja Kronstadtin
linnoituksen, muun muassa Totlebenin linnoitussaaren järeät tykit. Sormenkärki käskettiin
valtaamaan takaisin divisioonan antamin lisävoimin illalla ja yöllä mutta tuloksetta. Sormenkärki jäi viholliselle lopullisesti.
Varsinainen läpimurtohyökkäys alkoi
10.6.1944 vihollisen painopistesuunnaksi valitsemalla Valkeasaaren lohkolla, jota siis puolusti
kenraalimajuri Jussi Sihvon 10. Divisioona.
Siihen kuuluivat oikealta vasemmalle ErP 20,
JR 58 ja JR 1. Hyökkäys alkoi edellistäkin päivää
ankarammalla tykistökeskityksellä. Maa keinui
ja hiekka tukki aseet. Eläviä ja kuolleita puolustajia hautautui sortuviin taisteluhautoihin ja

korsuihin. Sihvon divisioonan kohtaloksi tuli
jauhautua hajalle.
Vihollinen oli keskittänyt Karjalan kannakselle alkuunsa noin 270.000 miestä, yhteensä
660 panssarivaunua ja rynnäkkötykkiä ja lähes
1500 lentokonetta. Hyökkääjän ylivoima oli
murskaava. Miesylivoima oli nelinkertainen,
panssareissa viisinkertainen, kenttätykistössä
kuusinkertainen ja ilmavoimissa 15 -kertainen.

Pääaseman murruttua VT -linjalle
Pääasemamme ei kestänyt vihollisen massiivista
suurhyökkäystä. Läpimurto tapahtui Valkeasaaressa, mistä avautuivat tiet ja rautatieurat
läpi Kannaksen kohti Viipuria. Puolustus siirtyi
seuraavalle tasalle eli Vammelsuu-Taipale (VT)
-linjalle. Päämaja määräsi sen uudeksi pääasemaksi 12.6. Siellä vihollinen oli pysäytettävä!
VT -linjalla reservissä olleet joukot, Ratsuväkiprikaati, 3. Divisioona ja 18. Divisioona saivat
ottaa vastaan vauhdilla edenneen vihollisen. 10.
Divisioonan vasemmalla puolella alkuperäistä
pääasemaa puolustaneet joukot, 2. Divisioona,
15. Divisioona ja 19. Prikaati onnistuivat vetäytymään suhteellisen järjestäytyneesti VT -linjan
itäiselle osalle.

Kuuterselkäkin murtui
VT -linjalla vihollinen valitsi painopisteekseen
Kuuterselän, jonne vei suhteellisen vaatimaton
kärrytie Raivolasta. Sen tulivalmistelu ja panssareiden hyökkäys jyräsivät everstiluutnantti
Albert Ravilan JR 53:n ja valtasivat sen jälkeen
tukilinjan Kuuterselän harjanteella. Sieltä osa
hyökkäyskiilasta kääntyi jyrkästi vasemmalle
Vammeljärvelle, missä vihollinen yllätti täydellisesti Ratsuväkiprikaatin komentopaikan pakottaen sen kaoottiseen pakoon. Näin vihollinen oli
päässyt katkaisemaan Terijoelta Vammelsuun ja
Uudenkirkon kautta Viipuriin johtavan silloisen

päätien. Vammelsuussa Kannaksen rantatien
suunnassa VT -linjalla puolustuksessa ollut Ratsuväkiprikaati joutui tuolloin kiireesti jättämään
asemansa saarrostusuhan alla. Sen korpivaellus
läpi Kannaksen onnistui, ja prikaati osallistui
vielä johdetusti viivytykseen ennen VKT -linjaa.
Jo hiukan ennen VT -linjan määräämistä
pääasemaksi Päämaja pyrki varmistamaan sen
kestävyyden alistamalla vahvimman korttinsa,
Panssaridivisioonan läntisestä Kannaksesta
vastuussa olevalle IV Armeijakunnalle käytettäväksi tarvittaessa vastaiskuun, jos linja murtuisi. Kun sitten murtuma Kuuterselässä 14.6. oli
tosiasia, Panssaridivisioona joutui tositoimiin.
Keskeiseksi tehtäväksi tuli estää vihollisen pääsy
Kuuterselästä koilliseen Liikolan tärkeään tienristeykseen, missä se voisi katkaista toisen Viipurin suuntaan johtavan pääväylän, Kivennavan
tien.
Rynnäkkötykkien ja tykistön tukema jääkäripataljoonien raivokas vastahyökkäys ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta. Suomalaiset
pääsivät kyllä Kuuterselän harjanteelle ja osin
kiinni siellä sijaitsevaan VT -linjan tukilinjaan.
15.6. kävi kuitenkin vääjäämättä selväksi, että
vihollisen tiukkaa puolustusta oli käytettävissä
olevin voimin mahdotonta murtaa. VT -linjasta
oli lopullisesti luovuttava.
Tämä tuli ikävänä yllätyksenä idempänä,
Kivennavan Siiranmäellä VT -linjan asemia
menestyksellisesti puolustaneille kenraalimajuri Martolan 2. Divisioonan joukoille, joista
keskeistä osaa näytteli everstiluutnantti Adolf
Ehrnroothin Jalkaväkirykmentti 7. Siiranmäessä
vihollinen oli päässyt rajoitettuun läpimurtoon,
mutta ankarien taistelujen jälkeen tilanne oli
saatu vakautetuksi. Siellä oli syntymässä ensimmäinen torjuntavoittomme. Asemista oli kuitenkin pakko luopua, kun VT -linja ei lännempänä kestänyt. Kuuterselän menetys merkitsi
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26.-27.3.44
Suomen valtuutetut Paasikivi ja Enckell
lentävät Tukholman kautta Moskovaan
rauhankeskusteluihin. Tämä vuotaa saksalaisten tietoon.

28.3.44
Waldemar Erfurth, saksalainen kenraali
Suomen Päämajassa, tapaa yleisesikunnan päällikön, kenraali Heinrichsin. ”Luuletteko, että Saksan valtakunta voi passiivisena sivustakatsojana seurata, kuinka
te jätätte paikkanne yhdellä Euroopan
linnoituksen tärkeimmistä linnakkeista?”
Heinrichs vastaa, että Suomi ei ole Saksan
liittolainen, kuten Unkari. Mutta Suomen
armeijan johto suhtautuu Saksan uhkaukseen erittäin vakavasti.

Huhtikuu
3.4.44
Saksan ulkoministeriö määrää keskeyttämään elintarviketoimitukset Suomeen
vastavetona Suomen rauhanpyrkimyksille.

7.4.44
Saksalaiset saavat valmiiksi suunnitelman
sen varalta, että Suomi irtautuu sodasta
ja että saksalaiset joukot joudutaan vetämään pois Pohjois-Suomesta. Operaatio
saa peitenimen ”Birke”.

11.4.44
Ensimmäiset uudet saksalaiset panssarintorjunta-aseet toimitetaan Suomeen.
1700 panssarinyrkkiä (Panzerfaust) ja 300
panssarikauhua (Panzerschreck) sekä
niihin kuhunkin 10 ammusta varastoidaan
salaisina. Käyttöohjeita ei käännetä.

12.4.44
Neuvostoliitossa tehdään päätös tulevan
kesän strategisista iskuista, joihin kuuluu
hyökkäys Karjalan kannaksella ja Aunuksessa.

Korpraali Jaakko Rytöniemi, 11 panssarivaunun tuhoaja.

12. 4.44

saarrostusuhkaa 2.
Divisioonalle. Niinpä
Kannaksen joukkojen vasta nimitetty
komentaja kenraaliluutnantti Lennart Oesch joutui
käskemään Siiranmäen puolustajat
yhdessä kaikkien
muiden VT -linjan
joukkojen kanssa
vetäytymään Viipuri-KuparsaariTaipale -linjalle.
2.Divisoonan
osalle tuli siellä
puolustuksellisesti edullinen Vuoksen vesistölinja, jolla sitä tosin odottivat ankarat
taistelut Äyräpäässä ja Vuosalmella.

Johdon järjestelyjä ja
viivyttäen VKT linjalle
Kesällä 1944 torjuntataisteluiden ollessa kiivaimmillaan käynnissä määräsi ylipäällikkö,
Suomen marsalkka Mannerheim kenraaliluutnantti Lennart Oeschin Kannaksen joukkojen
komentajaksi 14. kesäkuuta 1944 tilanteen ollessa riistäytymässä käsistä. Mikkelistä käsin oli
mahdotonta johtaa Kannaksen kahta armeijakuntaa, ja kolmattakin sinne oltiin perustamassa. Oli välttämätöntä perustaa niille uusi johtotaso, Kannaksen joukkojen komentajan esikunta KaJoKE. Oeschia Mannerheim piti oikeana
henkilönä pysäyttämään vihollisen etenemisen.

Viipurin viimeinen päivä
Kannaksen lukko, Viipuri, menetettiin tyrmistyttävän nopeasti. Sen puolustajaksi häthätää
Aunuksesta siirretty 20.Prikaati ei selviytynyt

tehtävästä. Puolustuksen
täydellisen romahduksen syntipukkeina ”ristiinnaulittiin” prikaatin ja yhden pataljoonan
komentajat. Viipurin menetyksen todellinen
syy oli kuitenkin kokonaan muualla. Kaupungin
puolustamiseen ei käytetty lainkaan niitä voimia, jotka olisivat siihen soveltuneet ja pystyneet. Tällainen perusvoima, keskitetty tykistön
tuli, puuttui puolustukselta täydellisesti. Sen
järjestäminen ei ollut 20. Pr:n keinoin mahdollista. Sen puuttumisesta ja samalla Viipurin menettämisestä oli jokin 20. Prikaatia korkeampi
johtoporras täysin ja yksinomaisesti vastuullinen. Katseet kääntyvät silloin IV Armeijakunnan suuntaan. Sille 20. Prikaati oli alistettu, ja
se sen käytännössä jätti heitteille. Syitä voidaan
varmasti löytää useita, sillä Kannaksen kaoottisten, kymmenen vuorokautta jatkuneiden tapahtumien luomat paineet olivat tälle korkealle
esikunnallekin selvästi liikaa. Tultaessa Viipurin
tasalle 20.6. tilanne ei ollut alkuunkaan IV Armeijakunnan Esikunnan hallussa!

Viipurin menetyksen myötä
peli näytti kokonaisuudessaankin
menetetyltä. Tapahtuma ja sen
aiheuttama tyrmistys tarvittiin
kuitenkin todennäköisesti, jotta
Kannaksen puolustuksen johdolle
vihdoinkin kävivät selviksi keinot ja
menetelmät, joilla keskitetty suurhyökkäys oli torjuttavissa. Tilanteen
äärimmäinen kriittisyys, uhkaava romahdus, pakotti nyt näiden keinojen
käyttöön. Puna-armeijan hyökkäyksen jatkuvan eteneminen Viipuriin ja
sen ympäristöön osoitti kaikkien sitä
ennen sovellettujen toimenpiteiden
puolinaisuuden ja tehottomuuden.
Ulkopolitiikkaankin Viipurin menetys liittyi. Mannerheimin
suurhyökkäyksen alettua Hitlerille
lähettämän henkilökohtaisen pyynnön jälkeen Saksa oli pikapikaa käynnistänyt
uudelleen sekä elintarvike- että asetoimitukset Suomelle. Ne olivat olleet ainakin jossain
määrin jäissä Suomen kevään 1944 rauhantunnustelujen vuoksi. Kun Suomen puolustus ei
kerta kaikkiaan näyttänyt pitävän Kannaksella,
Saksa huolestui. Seurauksena oli ulkoministeri
Ribbentropin pikainen matka Suomeen ja sen
tuloksena syntynyt sopimus, jolla presidentti
Risto Ryti henkilökohtaisesti takasi Suomen pysymisen Saksan rinnalla. Tilanne rauhoittui, ja
Saksan mittaamattoman arvokas niin elintarvike- kuin aseapukin jatkui. Ilman niitä Suomi ei
olisi selvinnyt!

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

Suomen hallitus hylkää yksimielisesti
salaisessa istunnossaan Moskovasta saadut rauhanehdot. Pääministeri Linkomies
antaa eduskunnalle selonteon tilanteesta
ja perustelee hallituksen kantaa. Mikään
eduskuntaryhmä ei kannata ehtojen
hyväksymistä.

15.4.44
Suomen hallitus ilmoittaa kielteisestä
päätöksestään Neuvostoliitolle.

18.4.44
Hitler kieltää aseiden toimittamisen
Suomeen.

27.-29.4.44
Kenraali Heinrichs vierailee Berchtesgadenissa ja saa kuulla Saksan sodanjohdon
uhkauksia. Asevoimien yleisesikunnan
päällikkö, sotamarsalkka Wilhelm Keitel:
”Saksassa suhtaudutaan pettureihin ja
mäkättäjiin säälittä!” Suomelta vaaditaan
arvovaltaista julistusta, että Suomeen
toimitetut aseet eivät koskaan joudu
vihollisen käsiin.

28.4.44
Stavka, Neuvostoliiton ylin sodanjohto
vahvistaa suunnitelman, jonka mukaan
puna-armeijan neljäs strateginen isku
kohdistetaan Karjalan, Aunukseen ja
Maaselän kannaksille. Tehtävänä on
Suomen taholta Leningradiin kohdistuvan uhkan eliminointi ja suomalaisten
työntäminen ensimmäisessä vaiheessa
Moskovan rauhan rajalle.

Toimittanut Göran Lindgren
Lähde:Jatkosota Kronikka, Gummerus
Kustannus Oy, 1991
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Vintergatan i Kungsängen
Text: Magnus Nordgren och Hans Ittonen

Den 25 januari hade vi äran att få

delta i den årliga mörkerfältskjutningen Vintergatan i Sverige. Tävlingen gick av stapeln på livgardets
skjutfält i Kungsängen cirka 45 kilometer nordost om Stockholm.
Vintergatan arrangeras av Försvarsutbildarna i Stockholm och är en av
deras äldsta skyttetävlingar. Detta
år arrangerades tävlingen för 62:a
gången. Vintergatan genomförs som
en individuell tävling, de godkända
vapnen i tävlingen var i år AK4 och
AK5 med rödpunktsikte.
Vi blev mycket väl omhändertagna av vår svenska värd Thomas
Eckered från Försvarsutbildarna

i Stockholm. De stod för vårt uppehälle i Arlanda hotellby och
transport till och från tävlingen.
När vi på eftermiddagen anlände till
Kungsängens skjutfält fick vi välja
om vi ville skjuta med den äldre
AK4 i kaliber 7,62 × 51 mm eller
nyare AK5 i kaliber 5,56 × 45 mm.
Alla finska deltagare valde AK5. Efter att vi kvitterat ut vapnen följde
vapen och säkerhetsutbildning. Till
en början kändes de svenska direktiven ganska ovana jämfört med
de finska säkerhetsföreskrifterna,
men man vande sig snabbt. Efter
utbildningen delades de omkring 40
skyttarna in i patruller om cirka tio
skyttar. Samtliga finska deltagare var
i samma patrull, ackompanjerade av

Vapens underhållning.

Vintergatan
arrangeras av
Försvarsutbildarna
i Stockholm och är
en av deras äldsta
skyttetävlingar.
tre svenska deltagare. Efter en relativt kort väntan var det dags att bege
sig ut till den första stationen.
Tävlingen bestod detta år av sex
olika stationer med några hundra
meters mellanrum. Patrullerna startade från olika banor, vilket gjorde
att tävlingen löpte smidigt. Målen
varierade från helfigur, till mål med
endast en liten del synlig. Bland
måltavlorna fanns både så kallade
no-shoots som gav poängavdrag,
samt blanka mål som man inte
kunde få poäng för trots träff. Avstånden varierade från ca 20 m till
100 m. Belysningen av målområden
bestod bland annat av signalpistol,
lysstavar och larmminor. Skjutningarna var lägesmässigt anpassade
och bidrog till att tävlingen kändes
mer som en terrängövning än en
klassisk skyttetävling. Flera av stationerna hade givna startställningar,
men själva skjutställningen kunde
väljas fritt. En fundamental regel
var att var och en efter skjutningen
skulle ha åtminstone en patron kvar
av 12 stycken utdelade. Tanken var
att man skulle ha kontroll över sin
prestation och vid behov kunna
fortsätta eldgivningen. För fulla

Onnittelemme
Maaliskuu
15.3.
17.3.
18.3.
18.3.
19.3.
21.3.
22.3.
22.3.
23.3.
25.3.

Rakennusalan yrittäjä, alikersantti Ari Rajala
Sijoittaja, korpraali Jukka Lammela (matkoilla)
Eversti Reijo Kuusisto (matkoilla)
Yo-merkonomi, yliluutnantti Pertti Pastinen (perhepiirissä)
Kunniakonsuli, kapteeni Bob Biaudet (vastaanotto 19.3. Katajanokan Kasino klo 15–17)
Konemies, matruusi Ilkka Paukkonen (matkoilla)
Agrologi, alikersantti Eero Vakkuri (matkoilla)
Insinööri, jääkäri Pentti Partanen (matkoilla)
Järjestelmäsuunnittelija, yliluutnantti Markku Toropainen (matkoilla)
Eläkeläinen, alikersantti Markku Anttila

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

Huhtikuu
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.

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

Magnus Nordgren (vänster).

poäng krävdes åtta träffar per mål,
ifall man inte kunde uppvisa en patron efter skjutningen miste man
en träff. Skyttetiden var begränsad
av antingen tid eller helt enkelt den
tid signalpistolens ljus lyste upp
banan. Efter att vi skjutit klart stod
vapenvård och kvällsmål på programmet. För oss som inte tidigare
hanterat AK5 och var vana vid det
enkla finska stormgeväret, var det
till en början relativt besvärligt att
komma underfund med hur man
skall ta i sär och sätta ihop vapnet.
När vi var klara med vapenvården
blev vi bjudna på mat och kunde

samtidigt knyta värdefulla kontakter
med svenskarna. De svenska vapenbröderna verkade mycket ivriga
på att komma till Finland och delta
i liknande evenemang. De finska
deltagarna bestod detta år av Hans
Ittonen (HELRESP), Magnus Nordgren (HELRESP), Jan Kajander och
Andreas Michelsson. Vi tackar tävlingsledaren Håkan Johansson och
hans personal för en ytterst välorganiserad och fin tävling. Vi hoppas
att vi kan fortsätta samarbeta och
ser fram emot svenskt besök under
hösten på bl.a. Jääkärin yö och RESURSUS patrulltävlingarna.
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Liikuntatoimintaa
Henkilökohtaista
liikunnanohjausta
ammattitaidolla
•
•
•
•
•
•

kuntosaliohjelmat & toiminnallinen
voimaharjoittelu
lajivalmennus
3–6 kk jakso-ohjelmat
kuntotestaus (myös PV:n)
kinesio-ja urheiluteippaus
ravintovalmennus

Tutustu tarkemmin: facebook /
el liikuttaa asenteella
tai pyydä lisätietoja sähköpostitse :
elliikuttaa@gmail.com
Ota rohkeasti yhteyttä!
räätälöidään yhdessä ohjauspaketti
Sinun tarpeidesi mukaan.
Elisa Latvasto
Haaga-Helia AMK/liikunnanohjaaja

RESERVI TUTUKSI
tapahtuma 10.5.2014
Helsingin Reserviupseeripiiri ry ja
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
kerhoineen järjestävät tiedotuspäivän
Helsingin Narinkkatorilla ydinkeskustassa lauantaina 10.5.2014 klo 11.00-18.00
Tapahtuman tarkoituksena on saada
näkyvyyttä yleiselle asevelvollisuudelle
sekä pääkaupunkiseudun reserviläistoiminnalle. Myös veteraanikeräys on
mukana. Eri esittelypisteisiin tarvitaan
vapaaehtoisia avuksi. Laita 10.5. kalenteriin ja tule mukaan auttamaan.
Laitamme pystyyn piirien esittelypisteet, kalustoesittelyn ja monia muita
infopisteitä sekä jaamme tiedotuslehteä. Kerhoilla on samalla erinomainen
mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa ja tehdä jäsenhankintaa. Muutkin
maanpuolustusalan yhteistyökumppanit
ovat tervetulleita paikalle. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: toimisto@hrup.fi

HRUP:n Majatalkoot
13.5.2014
Spjutsundin maja tarjoaa nykyisellään
oivallisen ympäristön yhdistysten ja
jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön.
Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset
kutsutaan taas mukaan kevättalkoisiin
ylläpitämään yhteistä majaamme. Kaikki
ovat tervetulleita, mutta erityisesti mukaan toivotaan uusia ja nuoria jäseniä
jotka samalla voivat tutustua majaan
ja toisiinsa.
Talkoissa keskitytään erityisesti majan
saattamiseen kesäkuntoon ja pieniin
remontti- ja ylläpitohommiin. Kokoonnumme majalla tiistaina 13.5. klo 15.00
alkaen. Piiri tarjoaa talkoosaunan ja
saunapalan. Tule kokeilemaan uuden
kiukaan löylyt. Oikeaa muonituksen ja
muun varustautumisen suunnittelua
varten pyydämme ilmoittautumiset mukaan talkooporukkaan toimistolle sähköpostitse pe 9.5. mennessä. Ajo-ohjeet
saatte ilmoittautumisen yhteydessä:
toimisto@hrup.fi

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Maanantaimarssit,
sählyvuorot ja
nitrojumpat



Uudet teemareitit
vievät mukanaan
Salpalinjan saloihin
Vuoden maanpuolustustekonakin kunniaa saanut
Salpavaellus järjestetään tulevana kesänä jo 21.
kerran. Miehikkälän Salpalinja-museolta alkava ja
sinne päättyvä vaellus tarjoaa mukaansatempaavan tavan tutustua viime sotien aikaisen
suomalaisen maanpuolustustahdon kestävään monumenttiin, Salpa-asemaan. Juhannuksen
jälkeisenä viikonloppuna 27.–29. kesäkuuta järjestettävän tapahtuman suojelija on Suomen
Reserviupseeriliitto.
Edellisvuosien vaellustunnelmia sekä uutisia tulevasta vaelluksesta voi käydä katselemassa
uudistuneilta nettisivuilta www.salpavaellus.net.
Kolme teemaltaan erilaista reittivaihtoehtoa tarjoaa kukin uudenlaisen näkökulman tutustua
Salpalinjaan. Pisin, kaksi yötä kestävä YH:sta Salpalinjaan – reitti tutustuttaa vaeltajan Luumäen ja Miehikkälän alueen Salpa-asemaan. R
Yön yli kestävä Kevyt korsukierros -reitti sopii nimensä mukaisesti niin lapsille huoltajineen,
kuin kenelle tahansa vaeltajalle patikointiosuudeltaan kevyempänä vaihtoehtona.
Reittivaihtoehto ”Operaatio Para Bellum – totta kai” on nimetty rauhanturvaajanakin toimineen kirjailija Ville Kaarnakarin kirjan mukaan. Reitti esittelee muun muassa kirjan taistelumaastoja Virolahden Harjussa.
Vaellustapahtuma huipentuu sunnuntaina 29.6. klo 13. alkavaan maanpuolustusjuhlaan.
Lisätietoja:
Risto Sivula			
044 080 4616		
risto.sivula@pp.inet.fi		

Emilia Ristola		
040 074 0566
emilia.ristola@myy.haaga-helia.fi

Maanantaimarssit marssitaan koko
kevään ajan 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! Huom. ei marssia 24.3.
(HRUP:n yhteiskevätkokoukset), 21.4.
(pääsiäinen) eikä 12.5. (HRUP&HELRESP
piirikokoukset).
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan
salibandyä joka sunnuntai kello 19.3020.30. Uudet ja vanhat pelaajat ovat
tervetulleita! Pelaajien ikähaarukka
on ollut n.25-50v välillä. Ilmoittautuminen tapahtuu www.nimenhuuto.
com -sivuston kautta.
Uudet pelaajat: Kirjoita joukkueen
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

Tule päivittämään
suunnistustaitosi!
JUKOLA - INFOTILAISUUS
Torstaina 3.4.2014
klo 18.00 – 20.00.
Paikka: Maanpuolustustalo, Döbelninkatu 2, 5. krs neuvotteluhuone. Ovella
paina nappia ”5. krs neuvotteluhuone”.
Aiheena Jukolan käytännön järjestelyt
sekä suunnistusoppeja ja käytännön
neuvoja aktiivisuunnistajalta. Lisätiedot: pekka.vasara@luukku.com tai
www.hrup.fi/jukola

RUK 109
Kurssimme kokoontuu keskiviikkona
9.s huhtikuuta 2014 klo 11.00 Tuusulan
Hyrylässä.
Ota yhteys mitä pikimmin matti.kulmala@ahmamki.fi tai puhelimella 0405385515, niin saat tarkemmat ohjeet
ohjelmasta, majoituksesta ynnä muusta
tarpeellisesta.
Terveisin oppilaskunnan puheenjohtaja
Heikki Palva.

Tarkemmat reittikuvaukset www.salpavaellus.net/tapahtumat/reitit/

Jukolan viestiin osallistuminen kohottaa kuntoa!

Kaikille avoimet nitrojumpat 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.

Liikunnassa on hyvä olla tavoitteellisia tapahtumia, joihin valmistautuminen on pitkäjänteistä ja tarjoaa samalla keinon havaita omaa kehittymistä. Eräs tällainen tapahtuma on Jukolan
viesti, jossa Helsingin Seudun Reserviläispiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin joukkue
kisaa kolmatta kertaa.

Kevään aikataulut
Jukolaan osallistumista miettivien kannattaa tulla 3.4.2014 järjestettävään tilaisuuteen
kuuntelemaan tietopakettia edellisten vuosien kokemuksista (ks. ilmoitus vieressä). Samassa
tilaisuudessa annetaan myös käytännön vinkkejä ja perustietoja kartan lukuun ja suunnistusreitin valintaan. Huhtikuun alussa on jo koottuna Etelä-Suomen suunnistustapahtumat kokoava Suunnistava Uusimaa -kalenteri, josta löytyy suunnistustapahtuma lähes joka päivälle.
Tilaisuus palvelee siis kauden avajaistapahtumana.
Myöhemmin keväällä on tavoitteena kokoontua ressuporukalla ainakin yhteen yhteiseen
suunnistustapahtumaan hiomaan taitoja ja suunnittelemaan osuuksien jakoa. Toukokuussa
on kuntorasteilla mahdollisuus valita 12 kilometrin reitti, josta saa tuntumaa Jukolan rastipituuksiin! Jukolassa osuuksien vaihteluväli on 7 - 16 kilometriä, eli lyhyemmilläkin harjoituksilla toki pärjää.

Vehmersalmi here we come!
Kertauksena: tämän vuoden kisa on Kuopion Vehmersalmessa 14.-15.6. Kuljetus hoidetaan
kimppakyydeillä ja matkaan tulee lähteä la 14.6. aamusta, vaikka itse kilpailu starttaa vasta
illan hämärtyessä. Majoittumiseen ja joukkuekohtaisiin varusteisiin saamme tukea molemmilta piireiltä, joten niistä ei kannata murehtia.
Joukkueeseen ilmoittautuminen piirin nettisivun kautta (www.hrup.fi/jukola) tai suoraan
allekirjoittaneelle (pekka.vasara@luukku.com).
Pekka Vasara,kapt. res., HRES + HRUP Jukola-2014 vastaava

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

Kesäyön marssi
kutsuu Tuusulaan
Ilmoittautuminen marssille on nyt
avattu!
Järjestyksessään 17. Kesäyön marssi
palaa jälleen alkujuurilleen Tuusulaan.
Tapahtuma järjestetään 7.-8.6.2014.
Kaikille sarjoille yhteinen lähtö on kello
18.00 Tuusulan Urheilukeskuksessa. Tapahtumassa on neljä sarjaa: sotilasjoukkueet, siviilijoukkueet, henkilökohtainen
sarja, sekä perhesarja lapsiperheille 5
km. Perheet marssivat lyhyemmät reittinsä alkuillasta, ja pidemmän matkan
marssijat pääsevät kokemaan kesäisen
yön tunnelmia.
Marssireittien pituudet ovat 5, 15, 30
ja 40 kilometriä. Reitit kulkevat Tuusulanjärveä mukaillen Tuusulan, Keravan
ja Järvenpään alueella. Maanpuolustuskoulutusyhdistys toimii marssin
järjestäjänä kolmatta vuotta. Muita
yhteistyökumppaneita ovat Puolustusvoimat, Naisten Valmiusliitto, Sotilaskotiliitto sekä Reserviläisurheiluliitto.
Päävastuussa tapahtuman toteuttajina
ovat Keski-Uudenmaan
maanpuolustusjärjestöt. Marssille
voi nyt ilmoittautua internetin kautta
osoitteessa
https://www.mpk.fi/Default.
aspx?tabid=946
Lisätietoja 17. Kesäyön marssista http://
kesayonmarssi.fi/
Marssin pääsihteeri Kristiina Slotte,
Puhelin: 050 525 0022
Sähköposti: kristiina.slotte(at)mpk.fi
Järjestelytoimikunnan johtaja Mats
Fagerström meo.fagerstrom(at)kolumbus.fi

RUK 83/85 60 vuotta
Kurssit täyttävät tänä vuonna 60
vuotta. Kurssitoimikunta on päättänyt,
että vuosijuhla vietetään nauttimalla
yhteinen lounas Katajanokan Kasinolla
(laivastokatu 1) torstaina 15.5.2014 alkaen klo 13.00. Sitä ennen kurssitoimikunta käy tervehdyskäynnillä Hietaniemen
sankarihaudoilla.
Tilaisuuden osanottomaksu on 75
euroa. Lounaaseen sisältyy lasillinen
kuohuviiniä, alkuruokana marinoitua
lohta, pääruokana vaihtoehtoisesti
liha- tai kalaruoka, jälkiruokana kakkua
ja jäätelöä.
Lounaan aikana pitää puheen EteläSuomen Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla
osallistumismaksu 75 euroa 30.4.2014
mennessä tilille RUK kurssi 83
FI 70 2001 1800 1346 63.
Lounaan jälkeen pidetään kurssikokous.
Sen yhteydessä kurssitoimikunta tulee
esittämään, että heikentyneen osallistumiskykymme johdosta kurssikokoukset
lopetetaan.
Tervetuloa
Kurssitoimikunnan puolesta
Asko Harmia asko.harmia@hotmail.fi
Martti Noponen martti.noponen@
saunalahti.fi
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Ampumatoimintaa
Ohjeet viikkovuoroille
(pistooli ja kivääri)
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.
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
Jos käytät omaa asetta, pidä aselupa
mukanasi! Henkilöllisyystodistus aina
mukana kaikilla.
veijo.rautio(at)helsinki.fi

Pistoolin ampumaohjelma 2014
Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HELRESP, ampumaohjelma kaudella 2014. KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ampuma-aika on
tiistaisin kello 17 – 21, käytössä radat 2 ja 3.
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 15.4.2014
ti 8.4.2014
ti 29.4.2014
ti 22.4.2014
ti 13.5.2014
ti 6.5.2014
ti 27.5.2014
ti 20.5.2014
ti 10.6.2014
ti 3.6.2014
ti 24.6.2014
ti 17.6.2014
ti 8.7.2014
ti 1.7.2014
ti 22.7.2014
ti 15.7.2014
ti 5.8.2014
ti 29.7.2014
ti19.8.2014
mestaruus		
ti 12.8.2014
mestaruus
ti 2.9.2014
ti 26.8.2014
ti 16.9.2014
ti 9.9.2014
ti 30.9.2014
ti 23.9.2014
Pistoolin mestaruuskilpailut:
pienoispistooli maanantai 26.5.2014 kello 17.30 - rata 2 ja 3
isopistooli maanantai 2.6.2014		 kello 17.30 - rata 2 ja 3
Ko. vuoroille pääsee näyttämällä jäsenkorttia sekä henkilöllisyystodistusta. HUOM! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v.
2014 jäsenkortti / maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan ammunnanjohtajan
toimesta sekä KAARTJR:n hallitseman radan valvojien toimesta.
Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30.
Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Kilpailijoita noudetaan
tarvittaessa sillan vartiokopilta.

Kurssi alkaen 12.3 keskiviikkona klo
18.00-19.30 harjoituspaikkana suojeluskuntatalon kamppailusali,
Pohjois-Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun kulmassa. Betonisen pömpelin
takana, jossa lasiovista päästään
ovikelloa painamalla sisään. Huom.
harjoitus alkaa siis klo 18, jolloin oltava
paikalla verkkarit päällä, saavu
ajoissa!
Tiloissa puku- ja suihkutilat, pukuhuoneen ja salin välillä kulkuun tarvitset
sandaalit.
Treeneihin kuuluu asianmukainen
lämmittely ja tekniikoiden harjoittelun
lisäksi myös kamppailijalle hyödyllisiä
harjoitteita, joilla pyritään parempaan
vartalonhallintaan, nopeuteen, jne.
Kurssi antaa perusteet aseettomalle ja
aseelliselle kamppailulle, sekä kylmien
aseiden hyödyntämiselle.

Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20
l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun. Ase: cal. 22 lr (pitkä)
vakio-urheilupistooli, laukaisuvastus 1 kg.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen 10 laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin
SA4. Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase vähintään cal 7.65,
2 lipasta. Laukaisuvastus 1 kg. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa näkyvistä 7
sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto.
Lipastus aina 6+4.
Lajin kilpailusääntöjä noudatetaan ja tullaan valvomaan. Mikäli ase ei
ole sääntöjen mukainen ei voi osallistua sarja/mestaruuskilpailuun.
Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat
kukin erikseen sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta
laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen. Mestaruuskilpailujen
tulokset huomioidaan sarjakilpailuun. Molempien lajien ensimmäiset
kilpailut ovat samalla koulutustilaisuuksia niille kiinnostuneille halukkaille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia
tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. Kysymyksiin
vastaa Seppo Laitakari 050 4626 780. Helsingin reserviläispiirien
ampumatoimikunta

Ampumavuorot ja ‐tapahtumat 2014
pvm

HUHTIKUU
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
kivääri150m
pistooli r2
pistooli r2
kivääri150m
TAPAHTUMAT
SRA‐kilpailu karsinta 1
Perinnease Kevätkilpailu
Reserviläiskivääri Kevätkilpailu
Asekäsittely harjoitteluvuoro
Haulikko Kurssi n.ro 1/2
Haulikko kurssi n.ro2/2
PERINNEASE SM2014
Tekninen pistoolikurssi n.ro 4/2
Tekninen kiväärikurssi n.ro 5/2
Tekn.as.käs. kiv/pist COMBO n.ro6/2

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

8.3.2014
8..3.2014
27.3.2014

klo.8‐17
klo.12‐17
klo.17‐21

keskusA300m
keskusA150m
keskusA300m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

2.3.2014
2.3.2014
23.3.2014

0400 14 12104
0400 14 12105
0400 14 12105

1.4.2014
3.4.2014
8.4.2014
10.4.2014
15.4.2014
17.4.2014
22.4.2014
24.4.2014
26.4.2014
29.4.2014

klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.17‐21
klo.10‐12
klo.17‐21

keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
keskusA150m
pist2
pist2
keskusA150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

30.3.2014
30.3.2014
6.4.2014
6.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
20.4.2014
27.4.2014

0400 14 12109
0400 14 12112
0400 14 12110
0400 14 12113
0400 14 12111
0400 14 12114
0400 14 12115
0400 14 12118
0400 14 12119
0400 14 12116

klo
klo.10‐17
klo.7‐17
klo.9‐17
klo.7‐17
klo.7‐17
klo.7‐17

rata
pist2
300m

ilmoittaudu
9.3.2014
16.3.2014
23.3.2014
30.3.2014
6.4.2014
13.4.2014

numero

klo.7‐12
klo.12‐17
klo.7‐17

asekäs.2
asekäs.2
asekäs.2

tapahtuma
kilpailu
kilpailu perinne
kilpailu Palv.ase
harjoitus
kurssi
kurssi
kilpailu
kurssi
kurssi
kurssi

pvm
15.3.2014
22.3.2014
29.3.2014
5.4.2014
12.4.2014
19.4.2014
22.5.2014
28.6.2014
28.6.2013
6.7.2014

asekäs.2
asekäs.2
asekäs.2

22.6.2014
22.6.2014
29.6.2014

0400 14 12048
0400 14 12062
0400 14 12047

0400 14 12131
0400 14 12049
0400 14 12050
0400 14 12028
0400 14 12052
0400 14 12053
0400 14 12054

Helsingin
Reserviläispiirien
Ilma-aseiden
MESTARUUSKISAT
2014
Tiistai 18.3.2014:
Erä1: klo 14.30.
Erä 2: 16.00.
Erä 3: 17.30
Torstai 20.3.2014:
Erä 1: 16.30
Koelaukaukset alkavat ilmoitettuna
aikana, kilpalaukaukset 15 minuuttia
myöhemmin, ole ajoissa paikalla. Kilpalaukausten ampuma-aika on yksi tunti.
Varaa vuorosi ja ilmoittaudu viimeistään
9.3.2014 Seppo Laitakarille mieluiten
sähköpostilla: seppo.laitakari@pp.inet.
fi tai puhelin 050-4626780. Tule kokeilemaan. Tarjolla myös laina-aseita.
Radalla toimitaan seuraavasti: kilpailun
valvoja kertoo ampumapaikkasi. Valmiita tauluja, joissa on koetaulu merkitty
on taulutilassa. Kirjoita nimesi tauluun,
joko ennen tai jälkeen ampumisen.
Kirjoita tuloskorttiin nimesi, sarja ja
yhdistys (sarjat H, H50, H60, H70, H75,
D ja D50). Maksa taulumaksu käteisellä
3,00 e. Kiväärillä ammutaan kaksi laukausta tauluun, pistoolilla ammutaan viisi
laukausta tauluun.
Kun olet ampunut odota, että vasemmalla ja oikealla puolella olevat ampujat
ovat myös valmiit, sen jälkeen voi
ampumatarvikkeet kerätä pois, häiritsemättä muita ampujia. Jätä taulut tulkattavaksi, liitä tuloskortti klemmarilla
kiinni tauluun. Tulos lasketaan myös
normaaliksi sarjakilpailun tulokseksi ja
taulutuomari merkitsee sen kirjaan, jos
tauluja ei ole tarkastettu ennen lähtöäsi. Halutessasi sähköpostitse tulokset
näistä kisoista kirjoita osoite kortin
kääntöpuolelle. Kilpailupäivinä ei ole
muuta ammuntaa.

Tervetuloa mukaan –
piirien ampumatoimikunta

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Hyvinkään Reserviupseerit ry

Hyvinkään Reserviupseerit ry

Talvisota V perinneammunta

Neljä rastinen SPaA-kilpailu kahdessa luokassa:

- maanpuolustustyötä jo vuodesta 1929 -

Hyvinkään ampumaradalla
16.3.2014 klo 13-16

- maanpuolustustyötä jo vuodesta 1929 -

itselataava kertatuli
lippaallinen kertatuli, noin 40 laukausta.

SRA-karsinnat
2014

Kilpailussa käytetään seuran omia sääntöjä.
(Uusin versio SpaA 1.2, nähtävissä www.rul.fi/hyvinkaa)
Aseina ResUl:in perinneasesääntöjen 4.1.A mukaiset perinnekiväärit (avoin) ja
saman aikakauden mukaiset puoliautomaattikiväärit (suunniteltu ennen vuotta 1945).
Kysymykset aseista kilpailunjohtajalle sähköpostilla.
Patruunataskut ja lipaskotelot ajalle tyypillisiä – ei omia viritelmiä.

Tervetuloa Perinteiseen

Korostamme tekniikoissa järjen käyttöä
ja odotamme sitä myös kurssilaisilta.
Kurssi päättyy 28.5., harjoitukset joka
keskiviikko pl. vappuaatto.

Talvisota tapahtumaan Hyvinkäälle!

Kurssi on Stadin Sissien jäsenille ilmainen. Ulkopuolisilta perimme 30 e, harjoituskertoja kymmenisen kappaletta.

Sitovat ennakkoilmoittautumiset: matti.aho@hotmail.fi

Lisätiedot Antti Keinänen 044 532 2623.

Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija, maksu käteisellä paikanpäällä. Ota mukaan tasaraha sekä omat suojaimet, patruunat ja paikkalaput. Kilpailun sarjajako: H - H50 - H60 - H70 – H75 - D - D50. Joukkueen
muodostaa saman kerhon kolme jäsentä. Joukkue ilmoitetaan
ilmoittautumisen yhteydessä mestaruuskilpailuissa. Palkitsemisissa
huomioidaan vain HRUP/HELRESP-jäsenet.

Ampumavuorot Santahaminassa
Vuoro / 4€
MAALISKUU
kivääri300m
kivääri150m
kivääri300m

Taistelijan lähikamppailukurssi
Stadin Sissit
Sissiosasto ry ja
Sissikerho ry

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

Kysymykset aseista kilpailunjohtajalle sähköpostilla.

Helsingin piirien SRA-karsinnat vuonna
2014 ovat seuraavat:
15.3. Santahamina
13.4. VARES CUP 1 (Loppi)
26.4. Upinniemi

Osassa rasteja käytössä erikoistehosteita luomassa aitoa

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet
piirien nettisivuilta:

Talvisodan tunnelmaa!!

www.hrup.fi/kalenteri

Maksu yhdistyksen tilille: 102930-221498
Kilpailunjohtaja: Matti Aho matti.aho@hotmail.fi

Paikalla töpinä.
SPaA - kilpailumaksu 30€.
(Sovellettu Perinnease Ammunta )

Ampujilta edellytetään voimassa olevaa ampumavakuutusta.
Kilpailuun otetaan mukaan yhteensä 24 ampujaa.
Ilmoittautuminen klo.12:00-12:45 ja kilpailupuhuttelu klo.12:50.
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
Torstaina 20.3.2014 klo 12.00 – 15.30
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Senioriupseerien kerhon kevätkokous pidetään Katajanokan Upseerikasinon, Laivastokatu 1, Karimo-salissa. Kokouksessa käsitellään kerhon
1.12.2008 vahvistetuissa säännöissä
kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Kokousesitelmän aiheesta "Reserviläisjärjestöjen rooli Suomen turvallisuusstrategiassa" pitää RUL:n liittovaltuuston varapuheenjohtaja res
maj Markus Lassheikki. Omakustanteisen, ns kerhopalan hinta on n. 20
euroa. Ruokailuun osallistumisesta
pyydetään ilmoittamaan 17.3.2014
mennessä skulmala48@gmail.com
tai puhelimitse 040 586 9252.
Torstaina 10.4.2014 klo 15.00
alkaen on kaikille HRUP:n jäsenille
tarkoitettu esitelmä- ja keskustelutilaisuus Katajanokan Kasinolla.
Esitelmän aiheesta "Suojelupoliisin
toiminta ja Suomen sisäinen turvallisuus" pitää Supon ylitarkastaja
Tuomas Portaankorva. Ennen tilaisuuden alkua hörppäiltäneen kahvia
omakustannushintaan auditorion
aulassa.
Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 1.4.2014 mennessä skulmala48@gmail.com tai puhelimitse
040 586 9252.
Tiistaina 10.6 alkaa sotahistoriallinen kevätretkemme Karjalan kannakselle. Tervetulleita mukaan ovat
kaikki HRUP:n jäsenet avec. Enemmän tästä retkestä kerrotaan erillisessä ilmoituksessa tässä lehdessä.
Muista ehdottomasti ehjä passi,
jonka tulee olla voimassa vähintään
6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Ilmoittautuminen matkatoimistoon
tulee tehdä viimeistään 20.3.2014
mennessä. Tervetuloa!
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.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Kommande program
Klubbens vårmöte hålles måndagen
den 24 mars kl. 19.50 på Skatuddens
Casino, Maringatan 1. Alla medlemmar är välkomna. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Klubbens
stadgar och ytterligare information
hittas på www.hsrk.fi -> HSRK. Innan mötet hålles ett föredrag om ett
för reservofficerare aktuellt ämne,

talare och ämne meddelas senare.
Föredraget börjar kl. 19.00.
Klubben ordnar Officersbal i Helsingfors lördagen den 29 mars 2014.
Intresset har varit positivt och många har redan anmält sig. Det lönar
sig att anmäla sig snarast på balen@
hsrk.fi eller +358405706813 för att
garantera att man ryms med! Kuvertpriset är 80 euro, ungdomsmedlemmar 55 euro. Ytterligare information om balen finns på www.hsrk.fi.
Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö
fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. All nödvändig utrustning kan
lånas på plats. Meddela gärna innan
att du är på kommande. Kontakt:
jussi@hsrk.fi eller 050 506 0991 och
axi@hsrk.fi eller 040 773 3830. Ytterligare information om skyttet hittas
på www.hsrk.fi.
Om du funderar på att ansöka
om innehavstillstånd för pistol, delta
då i ett så tidigt skede som möjligt
vid klubbens skyttetur. På så sätt antecknas din närvaro i klubbens och
banans dagbok. Nuförtida lagstiftning kräver två års bevisad aktivitet/
intresse för att ett tillstånd ska kunna beviljas.
RES-URSUS -marschen 2014
Den årliga RES-URSUS -marschen ordnas nästa gång 13.14.9.2014. Det är fråga om en
patrulltävling med fyra delta-gare
i patrullerna. För deltagande krävs
god kondition och tillfredsställande
militära kunskaper. Tävlingen är
tvåspråkig med svenska som huvudspråk. Ytterligare information
följer, notera datumet redan nu!
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: www.hsrk .fi Facebook:
www.facebook.com/hsrk.fi

Kanta-helsinki
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 24.3 klo 17.45 Katajanokan Kasinolla. Kevätkokouksen
jälkeen klo 19.00 Kenraalisalissa pidetään "Afganistan ja ISAF - Sotilaskriisinhallinnan haasteet ja mahdollisuudet" -esitelmä. Luennoimassa
on Afganistanissa ISAF-operaation
poliittisena neuvonantajana palvellut ja nykyisin pääesikunnan viestintäosastolla toimiva Mikko Harjulehto. Esitelmään ei ole ennakkoilmoittautumista.
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 ko-

tisivuiltamme. 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
Jäsenkirjeet ja toimintakalenterit
on toimitettu sähköpostilla niille,
joiden sähköpostiosoite on rekisterissä. Muille aineisto toimitettiin postin välityksellä. Mikäli ette
ole saanut aineistoa kumpaakaan
kautta, ottakaa yhteyttä hallituksen
jäseniin. Tiedoissanne on silloin
mahdollisesti jokin virhe.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvru-ry@gmail.com tai
olli.pusa@pusa.fi
Liikuntapäivä
järjestettiin
lauantaina 15.2.2014 klo 10-15 toimintakeskuksessa. Mukana runsas osanottajajoukko LVRU:sta ja
TiRUK:sta. Maanpuolustusnaiset
huolehtivat järjestelyistä. Lumitilanteen vuoksi suurin osa valitsi
reippaan kävelylenkin. LVRU sai
tämän vuoden kiinnityksen kiertopalkintoon.
Kerhon sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 25.3
klo 19 toimintakeskuksessa. Tervetuloa mukaan päättämään kerhon
asioista. Kokouksen jälkeen sotatieteen tohtori Jarno Limnell pitää
esitelmän ”Kybermaailma osana tämän päivän sodankäyntiä”. Tervetuloa kuulemaan huippuasiantuntijan
näkemystä ja keskustelemaan kuumasta aiheesta. Esitelmä on avoin
muiden maanpuolustusjärjestöjen
jäsenille.
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. Kimppakyydeistä voi
tiedustella hallituksen jäseniltä.
Toivomme ilmoittautumista MPKjärjestelmän kautta, mutta muutenkin voi tulla mukaan. Maksuton
LVRU:n jäsenille.
Postitse lähetetystä toimintakalenterista poiketen kevään lukiolaisten turvakurssi on 11.-13.4.2014.
Kansallinen veteraanipäivä on
sunnuntaina 27.4, jolloin on veteraanijuhla Martinus-salissa.
Töölöntorin pistooliradalla on
vakioampumavuoromme parittomien viikkojen maanantaisin klo
16-19 ja parittomien viikkojen lauantaisin klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin
ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle
P: 040 586 9252. Seuratkaa myös
kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.
fi/lansivantaa

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Kevätretki
15.3. suoritamme tutustumisretken
Museo Militariaan, Hämeenlinnaan.
Opastettu kierros kello 11-12. Kimppa- tai yhteiskuljetus sekä lähtöaika ja –paikka löytyvät yhdistyksen
kotisivuilta:http://www.rul.fi/pohjois-helsinki
Sääntömääräinen kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 24.3.2014 kello
17:45-18:50 Katajanokan Kasinolla,
jossa myös muiden yhdistysten kokouksia eri tiloissa. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen viime vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Kasinolla myös
kaikille yhdistyksille yhteinen kokousesitelmä kello 19:00-19:45.
Padasjoen ampumaleiri
4.-5.4. pidetään jälleen Padasjoella ampumaleiri. Lähtö kimppakyydillä: Tarkemmat tiedot yhdistyksen kotisivuilta. Yhdistys hankkii
aseet ja patruunat sekä eväät. Varustus: normaalit ulkoiluvaatteet,
peseytymisvälineet ja yöpymistarvikkeen kuten esim. makuupussi.
Ilmoittautumiset 28.3. mennessä
Lauri Kylmälälle, lauri.kylmala@
gmail.com gsm: 041-5360310.
Haaga keväällä 1918
13.4. Tule kuulemaan Jukka
Mattilan mielenkiintoinen esitelmä
”Haaga keväällä 1918”. Tarkempi aika
ja paikka löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.
Kevätsauna
27.5. kevään pölyt saunotaan perinteiseen tapaan Santahaminassa,
tällä kertaa Kaartin jääkärirykmentin killan saunalla. Tarkemmat tiedot yhdistyksen kotisivuilta.
Ammunta
Ampumavuoromme Luolassa
jatkuvat jokaisen viikon parittomana
perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 14.3., 28.3., 11.4. ja 25.4.
klo 16-19. Ammunta-aikaa 3 tuntia.
Hanki reserviläisen ampumavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09)
40562040 tai tilaa Reserviläisliiton
kotisivuilta: www.reserviläisliitto.fi/
ampumavakuutus - ja tule mukaan.
Aseet ja patruunat yhdistykseltä.
Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle: 0400430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi

munkkivuori
Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 24.3.2014 Katajanokan Kasinolla kello 17.45 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tämä kokous pidetään
piirin järjestämänä yhteisenä tilaisuutena. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot
kevätkaudella parillisten viikkojen
perjantaisin 18.00 – 19.30. Seuraava
tilaisuus on 7.3.2014. Ammunnat vetää Yrjö Alastalo, puh. 0400 306787.
Sotilaspistoolin pika-ammuntaa on
mahdollista harjoitella Töölöntorin
ampumaradalla 9.3 klo 14.30 – 17.
Ilmoittautuminen Mauri Routiolle
mauri.routio@sci.fi tai 040-7322751.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa

maaliskuun 15. päivänä ja jatkuu
huhtikuun 5. päivänä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi tiedon saannin varmistamiseksi jos järjestetään muita
tilaisuuksia.

Tikkurila
13.03.2014 on 74 vuotta Talvisodan
päättymisestä. Tikkurilan veteraanipuistossa, Hertaksentie 1, on kunnianosoitus klo.9.00.
19.3.2014 klo 16.30 on VETREStoimikunnan vuosikokous kaupungintalon valtuustosalissa. Esitelmän
pitää kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupungin ajankohtaisista asioista. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla.
TiRUKin kevätkokous on
27.3.2014 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa
talossa. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat,
mm. toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2013. Kevätkokouksen jälkeen reserviupseeri-ilta. Esitelmän
pitää prkenr Pentti Airio ja aihe on
”Jääkärieversti Walter Horn”. Hallitus kokoontuu klo 17.30 alkaen.
Huhtikuun reserviupseeri-ilta
on 24.4.2014 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa
talossa. Esitelmän pitää Insmaj evp
Pertti Virtanen aiheena: ”Viranomaisten operatiivinen radioverkko
VIRVE, käyttö ja kehitysnäkymät”.
Kahvitarjoilu!
Hallitus 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! 1.4 on pistoolikuviokilpailu. Lisätietoja antaa
ampumaupseeri Jukka Luotola puh.
0500-455474.

Töölö
Kevät on tunnetusti erittäin vilkasta
aikaa kerhon toiminnassa eikä tämäkään vuosi tee siinä poikkeusta.
Mennyttä toimintaa:
Hallitus järjestäytyi ja erikseen
nimettyihin tehtäviin nimitettiin jo
ennestään sovittujen PJ/ VPJ/ sihteerin tehtävien lisäksi: Antero Jauhiainen: 2. ampumaupseeri, lippuupseeri ja veteraaniyhteyshenkilö;
Hans Gabrielson: yhteysupseeri; Villem Ahas: Suomenpoikien yhteysupseeri; Pertti Elvilä: koulutusupseeri;
Bror Torstensson: Nuorisoupseeri ja
Tommi Klemola: 1. ampumaupseeri.
Jäseninä hallituksessa lisäksi: Jyrki
Ratia, Raimo Ahokas ja Juhani Lahti.
23.2 käytiin kerhon perinteisessä
jänisjahdissa Keihäsjärvellä peräti
kahdella seurueella ja yhteensä 10
metsämiehellä. Niukasta saaliista
huolimatta (toinen seurue 1 jänis)
tapahtuma tarjosi paljon raitista ilmaa & mukavaa yhdessä tekemistä.
Jahti pyritään järjestämään ensi kaudellakin.
Hiihtoretki oli varattuna 15.2,
mutta luonnollisesti lumettomuus
karsi osanoton, joten ensi kaudella
uudestaan toivottavasti paremmalla
lumitilanteella.
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Lisäksi kerhon edustajat osallistuneet lukuisiin erilaisiin tapahtumiin ja juhlallisuuksiin, muun muassa JR200:n perustamisen 70-vuotispäivään.
Tulevaa toimintaa alkuvuodelle:
Kerhon kevätkokous on 24.3 ja
paikkana Katajanokan Kasino. Alkuun on esitelmätilaisuus klo 19.00
alkaen, joka on yhdessä muiden Helsingin Reserviupseeripiirin kerhojen
kanssa. Tämän jälkeen kokoustamme 19.50 alkaen Jääkärikabinetissa.
Toivottavasti nähdään mahdollisimman monen kerholaisen kanssa
siellä!
Keilailurintamalla seuraavaa:
TRUPS:n mestaruus keilataan 20.3.
klo 14-15 Talin keilahallilla ja 4.3
Sotilaskeilakilpailu samassa paikassa saman aikaan. Tästä ja muista
kerhon keilatapahtumista lisätietoja
saat Ratian Jyrkiltä 0405829127.
4.3. järjestetään (oli vielä lehden
painoon mennessä tulevaisuutta)
MP5-kurssi kerhon ampumaratavuorolla. Mikäli halukkuutta,
järjestetään kaikille kerholaisille
MP5-jatkokurssi ilman peruskurssivaatimusta vielä vaikka ennen kesälaitumelle menoa.
10.4. klo 15 TRUPS tekee ekskursion Sotamuseoon (Liisankatu 1,
HKI). Kerho järjestää meille oppaan
ja Antero toimii yhdysmiehenä 0503683539.
Lisäksi tulossa vielä tälle keväälle
Kahdeksan Sillan Marssi 24.5 (kellonaika tarkentuu vielä lähempänä)
ja kalenteriin kannattaa merkata
myös Padasjoen ampumaviikonloppua varten 12.-14.9., jolloin siellä varattuna kerholle rataa ja majoitusta.
Tästäkin tarkemmat infot lähempänä.
Kerhomme yhteystiedot: 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
Toivon jokaiselle kerholaiselle
mukavia hetkiä kerhon eri toimintamuotojemme parissa. Mikäli keksit
miten voisimme niitä kehittää tai
luoda uutta, älä epäröi olla meihin
yhteyksissä!

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunnat: Ruutiaseammunnat
jatkuvat Töölön luolassa parittomina viikkoina torstaisin alkaen klo
19.00. Vuoroilla harjoitellaan kesän ammuntoja varten, lajeina ovat
pistoolin pika- ja sotilaspistoolin
pika-ammunta. Vuoro on yhteinen
Itä-Helsingin Reserviläisten kanssa.
Yhteyshankilöt 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 pikaammunnan palkintokilpailu ja 24.4.
sotilaspistoolin palkintokilpailu.
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla Puotilantie 1 D keskiviikkoisin klo 17- 19. Ulko-ovi on
auki klo 17. 17.30. ja 18. Ilma-aseiden
mestaruuskilpailut ammutaan Tukikohdan radalla 12.3. ja 19.3.
Muu toiminta: Yhdistyksemme
osallistuu Sotiemme Veteraanit keräykseen järjestämällä keräystapah-

tuman lauantaina 15.3. Keräystapahtuman yhteyshenkilönä toimii Jyrki
Uutela p. 040 500 4906.
Kevätkokous: Yhdistyksen hallitus päätti pitää kevätkokouksen Tukikohdassa Puotilantie 1D torstaina
20.3.2014 alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös
ja toimintakertomus vuodelta 2013.
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.

Aselajikerhot

AUTOkerho
Sääntömääräisen kevätkokouksen
järjestelyt: Kokous 24.03.2014 kello
18:00 Katajanokan Kasinolla (Baari).
Autokerhon järjestäytyminen
vuodelle 2014: Hallituksen järjestäytyminen puheenjohtaja Timo Koukkari, rahastonhoitaja Jorma Stenvall,
sihteeri Harri Heikkonen, kerhomestari Kai Runela, lippu-upseeri
Timo Koukkari, viestintäupseeri
Harri Heikkonen, ampumatoimintavastaava Paavo Virtanen, jäsenvastaava Timo Koukkari.
Seuraava hallituksen kokous
10.3.2014 Rav. Full House kello
18:00.
Kilpailukutsu: Autokerhon ampumakilpailu 10.3.2014 kello 19:00
Luolassa. Kilpailu: 5+5 laukausta
9mm pistoolilla.

Kello 19.00 ohjelmassa on yhteinen
esitelmätilaisuus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kerhon ampumavuoro on Döbelninkadun ampuradalla parillisten
viikkojen keskiviikkoina kello 16-19.
Ilmoittautumiset Timo Niiraselle
(timo.niiranen@gmail.com) vähintään kahta päivää ennen tapahtumaa.
Lisätietoja: www.ilmatorjunta.fi
--> Helsinki

Jääkärikerho
Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään 24.3. Katajanokan Kasinon Marski-kabinetissa. Kokouksessa käsitellään v. 2013 toiminta ja
talous. Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Klo 19.00-19.45 on kerhojen yhteinen esitelmätilaisuus Kenraalisalissa.
Kerhon seuraava kerhoilta on
4.3. klo 17.00 alkaen Santahaminan
Kiltasaunalla Kerhon yhteystiedot:
Puh.joht. Jorma Nisula, puh. 698
4260, GSM 0400 453 709, siht. Yrjö
Saulamo, puh. 349 3162, GSM 050
344 5635.
Jääkärikerhon
kotisivu:
www.rul.fi/jaakarikerho/

KRH-Kerho
KRH –kerhon kevätkokous pidetään
maanantaina 24.03.2014 Helsingissä,
ravintola Kannaksessa (Eerikinkatu
43), klo 18:30 alkaen. Ilmoittautumiset kokoukseen 19.03.2014 mennessä
osoitteeseen lentilasami(at)netscape.
net

Ilmailukerho
11.03 tiistai, klo 18, Helsingin Suomalainen Klubi, kerhoilta ja esitelmä: col S. Scott Davis: ”Training in
USAF”
7. – 8.4. (HUOM päivämäärät),
kevätretki kohteena Suomen Ilmailuopisto Porissa ja Tykistöprikaatin
Lentotiedustelupatteri (UAV-lennokit) Niinisalossa. Lähtö tilausajobussilla maanantaina 7.4. klo 09:00 postitalon edestä. Yöpyminen Porissa
Cumulus-hotellissa 2-h. huoneissa,
1-h. huoneen lisämaksu 30,-. Paluu
8.4. noin klo 20:00. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 17.3. maksamalla 80,- / 2-h. huone tai 110,- /1-h.
huone Esko Wilamon tilille Nordea
FI05 2199 1800 1575 59. Maksun
viestiin (EI viitteeseen) osallistujan
nimi ja HETU.
Hintaan sisältyy majoitus ja
kuljetukset. Muista ottaa mukaan
ajokortti tai muu henkilötodistus!
Retki on tarkoitettu ainoastaan Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston jäsenille. Lisätietoja Esko Wilamo 0400
462 048.
Ilmailukerhon internet-sivut ovat
osoitteessa: http://www.rul.fi/ilmailukerho

Ilmatorjuntakerho
Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 24.3.
kello 17.45 Katajannokan Kasinolla.
Päivä on Helsingin Reserviupseeripiirin yhteinen kevätkokouspäivä.

RESERVIMERIUPSEERIT
Perinteiset HRMU:n pilkkikilpailut
järjestetään lauantaina 15.3.2014 Sipoon Spjutsundissa piirin majalla
(Mjölkvikintie 46, Sipoo). Ohjelmassa on pilkkimistä (sään ja jäätilanteen salliessa), ulkoilua, makkaranpaistoa yms. Kerho tarjoaa lauantaina lounaan ruokajuomineen sekä
saunamakkarat illalla. Muilta osin
ruokahuolto perustuu omiin eväisiin. Majalle voi saapua halutessaan
jo perjantaina 14.3. ja siellä on mahdollisuus saunaan ja yöpymiseen.
Pyydämme ilmoittautumiset
Henri Havulinnalle (puh. 040 552
9136, email. havulinna.henri@gmail.
com) ke 12.3. mennessä. Ilmoittautuminen ei ole välttämätöntä, mutta
kuitenkin suotavaa tarjoiluiden mitoittamiseksi.
Helsingin Reservimeriupseerit
ry:n sääntömääräinen kevätkokous
järjestetään 15.4.2014 klo 18.00 Apteekkien Eläkekassan tiloissa, Kalevankatu 13.
Merikilpailut järjestetään 13. 14.9.2014 Upinniemessä. Kerhomme
vastaa kilpailun järjestämisestä,
joten paikalle tarvitaan runsaasti
kerhomme jäsenistöä toimitsijatehtäviin.
Internet-sivustomme toimii jälleen osoitteessa www.hrmu.fi. Katso
sivuilta ajankohtaiset tiedot tapahtumista, uutiset ja yhteystiedot.
HRMU:n ohjatut pistooliammunnat jatkuvat parittomien viikkojen
lauantaisin klo 12.00 - 14.30. Am-

munnat pidetään piirien ampumaradalla. Yhdistyksen 22. kaliiperin
käsiaseet, tarvittavat ammukset,
kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat
jäsentemme käytettävissä. Ilmoita
tulostasi aina vähintään kaksi (2)
vuorokautta etukäteen ampumaupseeri Harri Pakariselle puh. 040 517
9834. Ilmoittautumisella 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
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 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.
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
http://www.rul.fi/pioneeriosasto2/

RT-kerho
JOhtorengas
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään maanantaina 24.3.2013 klo 17:45 alkaen
Helsingissä Katajanokan Kasinolla
kokoustilassa ”Kerhohuone”. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
jälkeen kasinolla on HRUP:n jäsenyhdistyksilleen järjestämä esitelmä
aiheesta ”Afganistanin kriisinhallinnan hyödyt”.
Ampumavuorot Töölön ampumaradalla
Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen! Kerholla on joka kuukausi
oma vuoronsa Töölöntorin ampu-

maradalla 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. Vuonna 2014 ratavuorot ovat viikoilla 14, 18, 22, 26,
30, 34, 38, 42, 46 ja 50. Ajankohta on
aina keskiviikkona klo 19:00 alkaen.
Kevään ampumaviikonloppu Padasjoella
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
Kevätkokous: Viestiosaston kevätkokous pidetään Helsingin Reserviupseeripiirin yhteiskevätkokouksen
yhteydessä 24.3.2014 klo 17.45-18.50
Katajanokan Kasinon Seilorikabinetissa, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat ml. toimintakertomus vuodelta 2013 ja lisäksi
yhdistyksen sääntömuutoksen käsittely. Lisätietoja hallitukselta. Tervetuloa kokoustamaan ja tutustumaan
piirin muihinkin jäseniin!
Esitelmätilaisuus: Kevätkokouksen jälkeen klo 19 on piirin järjestämä esitelmä, jonka pitää Pääesikunnan viestintäosastolla toimiva
Mikko Harjulehto aiheesta ”Afganistan ja ISAF – Sotilaskriisinhallinnan
haasteet ja mahdollisuudet”. Tule
kuuntelemaan ajankohtaista aihetta!
Koulutus: Seuraavat MPK:n
viestialan kurssit ovat 22.3. Tilannekuvajärjestelmän käyttö. 22.-23.3.
Viestikurssi 1. 4.-6.4 Esikunnan johtamisjärjestelmäharjoitus. Kurssit ja
tarkemmat tiedot löytyvät MPK:n
koulutuskalenterista www.mpk.fi/
koulutuskalenteri. Jos haluat toimia
tukitehtävissä tai kouluttajana jollain
viestikurssilla, ota yhteyttä JOJÄkoulutusjoukkueen johtajaan Jyri
Putkoseen tai ko. kurssin johtajaan.
Voit myös täyttää MPK sitoutumislomakkeen: www.mpk.fi -> Piirit - >
Helsinki -> KOTU-yksikkö -> Hae
KOTU-yksikköön.
Ampumatoiminta: Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat
parittomien viikkojen tiistaina. Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Lisätiedot: Mikko Leskinen 0504055873, ampumaupseeri2@
viestiosasto.net.
Liikunta: Reserviupseeripiirin
Salibandy-vuoro on sunnuntaisin
Pohjois-Haagan yhteiskoululla
19.30-20.30 ja Maanantaimarssit
Pirkkolassa 17.30. Lisätiedot: Ilkka
Väänänen, 050 562 6339, liikuntaupseeri@viestiosasto.net.
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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!

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

-fest Dragsvik, kl. 19.00 Orientering
maj/juni. Datum meddelas senare.
Övriga tävlingar: 3.5. Gentlemanna tävling, Syndalen, samling
kl. 9.00. Deltagaravgift 20 eur/pers.
18.8. Tammet tävling, Baggby, samling kl. 18.00. Deltagaravgift 5 eur/
pers. 12.-14.9. RES-URSUS marsch,
Syndalen. Anmälning via MPK.
20.9. Skogsstigen, Ramsholmen Ekenäs, samling kl. 11.00. Deltagaravgift
5 eur/pers.
www.reservilaisliitto.fi/hsru, ordförande Markus Liesalho, tel. 0400421 002, email. svenska@helresp.fi

MERIRESERVILÄISET

helsingin
Reserviläiset
Järjestämme sunnuntaina 23.3 klo
16.00 opastetun vierailun uudistettuun Helsingin Palomuseoon Erottajan pelastusasemalla Korkeavuorenkatu 26. Kierros kestää noin 1,5–2
tuntia. Mukaan kierrokselle mahtuu
25 henkilöä. Samassa taloudessa
asuvien on mahdollista osallistua,
joten muista siis ilmoittaa Tomille mahdolliset lisähenkilöt. Mikäli
saavut autolla, pysäköintitilaa pitäisi
löytyä Erottajan pysäköintihallista
(Q-Park), jonne käynti on Kolmikulman puistosta (pysäköintimaksun
maksat itse). Kokoonnumme paloaseman edessä n. 15.50. Ilmoittautumiset kertomalla nimi ja puhelinnumero viimeistään 17.3 sähköpostilla
tomi.sarilahti@iss.fi tai soittamalla
0405949673 (älä jätä viestiä vastaajaan).
Tasan kuukautta myöhemmin eli
keskiviikkona 23.4. klo 18 alkaen on
Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous Döbelninkatu 2:ssa. Kokouksessa käsitellään normaalit tilinpäätös- ja toimintakertomusasiat. Tällä
kertaa kokouksen yhteydessä ei ole
esitelmää. Tervetuloa!
Vuonna 2014 pistoolivuorot ovat
maanantaisin klo 19:00–21:30 viikoilla 13, 17, 21, 25, 29, 33, 39, 43, 47
ja 51. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan yhdistyksen sivuilla www.
reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/helsingin_reservilaiset tai sitten
voi soitella ja kysyä. Yhdistyksen
jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta,
on mahdollista ampua yhdistyksen
.22 pistooleilla. Yhdistys järjestää
tarvittavat patruunat. Osallistujilla
täytyy olla omat suojalasit ja kuulosuojaimet sekä voimassa oleva
vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva), mukaan myös voimassa
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti.
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@iss.
fi ratavuoropäivänä klo 12:00 mennessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu
määrä ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja antaa asevastaava
Tomi Sarilahti puh. 040 594 9673.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Kevätkokous pirtillä ti 11. 3. -14 alkaen n klo 18:00. Tervetuloa.

Vantaan
reserviläiset
Käykää ampumassa! Runsaasti vuoroja Tikkurilassa ja Töölöntorilla.
Tarkemmat tiedot kotisivuilta www.
vantaanreservilaiset.fi.
VaRes Cupin lisäinfo yhdistyksen
sivuilta: su 13.4.2014 Loppi Helsingin piirin SRA-SM kisojen karsinta
2/3, su 8.6.2014 Loppi, su 17.8.2014
Loppi , su 7.9.2014 Loppi

ILMAILUOSASTO
11.03 tiistai, klo 18, Helsingin Suomalainen Klubi, kerhoilta ja esitelmä: col S. Scott Davis: ”Training in
USAF”.
7. – 8.4. (HUOM päivämäärät),
kevätretki kohteena Suomen Ilmailuopisto Porissa ja Tykistöprikaatin
Lentotiedustelupatteri (UAV-lennokit) Niinisalossa. Lähtö tilausajobussilla maanantaina 7.4. klo
09:00 postitalon edestä. Yöpyminen
Porissa Cumulus-hotellissa 2-h.
huoneissa, 1-h. huoneen lisämaksu
30,-. Paluu 8.4. noin klo 20:00. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
17.3. maksamalla 80,- / 2-h. huone
tai 110,- /1-h. huone Esko Wilamon
tilille Nordea FI05 2199 1800 1575
59. Maksun viestiin (EI viitteeseen)
osallistujan nimi ja HETU. Hintaan
sisältyy majoitus ja kuljetukset.
Muista ottaa mukaan ajokortti tai
muu henkilötodistus! Retki on tarkoitettu ainoastaan Ilmailukerhon ja
Ilmailuosaston jäsenille. Lisätietoja
Esko Wilamo 0400 462 048.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter under
våren varje parlös veckas torsdag kl.
17.00-19.00. Följande skytten är 13.3,
27.3, 10.4 och 24.4.
Triangelkampen 2014 består av
följande tävlingar; 29.4 Terränglöpning, Kasaberget Grankulla, kl.
18.00, 6.8 Miniatyrgevär, Ingå skjutbana, kl. 17.00, 27.8. Pistol, Ingå
skjutbana, Heat 1 kl. 16.00, Heat 2 kl.
18.00, 18.10. Avslutnings och 45-års

Vuosikokouksen satoa.
Merireserviläiset ry:n vuosikokous
pidettiin sunnuntaina 2.2.2014 perinteiseen tapaan Töölössä maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa.
Kokouksessa oli läsnä 25 yhdistyksen jäsentä. Ennen kokousta palkittiin jäseniämme seuraavilla huomionosoituksilla. Sininen Reservi ry:n
ansioristit: Jaakko Maavuori (kunniajäsen), Eero Corenius (ent. Karuvaara). Sininen Reservi ry:n ansiomitali: Kari Marttila. Sininen Reservi ry:n ansiomerkki: Pentti Partanen.
Merireserviläiset ry:n kunniajäseneksi kutsuttiin Seppo Ahti, joka
on toiminut pitkään yhdistyksen
jäsenenä ja kannustavana reserviläisenä.
Seuraaville yhdistyksen puheenjohtajina toimineille henkilöille luovutettiin yhdistyksen standaari: Olle
Skogman (kunniapuheenjohtaja),
Mauri Anholt (kunniajäsen), Mika
Kuutti, Seppo Vihersaari, Tatu Korhonen, Ilkka Tiihonen, Juha Wallius.
Merireserviläisristi 1 lk myönnettiin seuraaville yhdistyksen jäsenille:
Helena Jäntti nro 75, Pauli Nerg nro
76, Kari Marttila nro 77.
Merireserviläisristi 2 lk myönnettiin seuraaville yhdistyksen jäsenille:
Jari Viljanen nro 130, Martti Vuollet
nro 131, Kimmo Hytönen nro 132,
Åke Smolander nro 133.
Vuoden Merireser viläisenä
palkittiin Åke Smolander, joka sai
vuodeksi haltuunsa Oktantti kiertopalkinnon.
Vuosikokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja luettiin
mm. vuoden 2013 toimintakertomus, tilinpäätös kertomuksineen
ja toiminnantarkastajien tili- ja
vastuuvapautta puoltava lausunto.
Tilinpäätös vahvistettiin. Tulo- ja
menoarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin. Jäsenmaksu päätettiin pitää
nykyisellä tasolla, 49€/vuosi/jäsen ja
tästä yhdistyksellemme jäävä osuus
on 22€/jäsen. Tarkemmat tiedot jäsenmaksun muodostumisesta löytyvät 2013 toimintakertomuksesta.
Vuosikokouksessa keskusteltiin vuoden 2014 toiminnasta ja
suunnitelmia tarkennettiin uuden
hallituksen eväiksi alkaneelle kaudelle. Yhdistyksemme toiminnan
painopisteet ovat jatkossakin meritoiminta ja aluksemme Ahven3:n ylläpito ja purjehduskelpoisen
miehistön kouluttaminen, sekä
aktiivinen ampumaharrastus niin
harjoituksineen kuin myös kilpailuihin osallistuminen. Venemiehistön
koulutus tapahtuu sekä yhdistyksen
omissa puitteissa kuin myös MPK
kursseilla. Kysy lisää ja osallistu - sinua tarvitaan. Vilkasta keskustelua
herätti mahdollinen Linnakeveneen

saaminen yhdistyksen käyttöön. Johtokunta selvittää asiaa ja tarvittaessa
asiassa kutsutaan koolle yhdistyskokous.
Vuosikokous valitsi vuodelle
2014 johtokunnan puheenjohtajaksi
jatkamaan Ville Mäenpään ja johtokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:
Kari Marttila, Mikko Paavilainen,
Pauli Nerg, Jukka Soini, Jari Viljanen, Matias Kaivos, Aslak Söderman
ja Martti Vuollet. Johtokunta on
pitänyt järjestäytymiskokouksensa
ja voit tutustua johtokunnan uusiin
ja entisiin jäseniin sekä heidän tehtäviinsä yhdistyksen internetsivuilla.
Luola- ja ilma-aseradoilla toiminta jatkuu entiseen tapaan ja
yhdistyksen nettisivuilta saat tarkistettua ajankohtaisimmat tiedot
harjoituksistamme ja toiminnan vastuuhenkilöt, jotka antavat lisätietoa
harjoituksista, aseista, tavoistamme
harjoitella ja osallistua kilpailuihin.
Toimintakalenteri:
Maaliskuu: To 13.3 Ilma-aserata
klo 16.30-19.30, To 20.3 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, La 22.3
Piirin perinnekiväärin kevätkilpailu,
Santahamina, To 27.3 Ilma-aserata
klo 16.30-19.30
Huhtikuu: To 3.4 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20; Pappa Partasen
perinteinen paukuttelu, haastekilpailu klo 18-20, lisätiedot Jaakko
Maavuori, To 10.4 Ilma-aserata klo
16.30-19.30, To 17.4 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, La 19.4 SinRes
ampumapäivä 1 (300m perinnekivääri + vapaavalintainen pistooli,
mestaruus) Ilmoittautuminen MPK
järjestelmään. To 24.4 Ilma-aserata
klo 16.30-19.30, To 24.4 klo 14-17
Santahamina 300 m avoin kiväärin
3-asentokilpailu. Järjestäjä HVA, kts
lisätiedot ja ohjeet HVA:n sivuilta.
Toukokuu: To 8.5 Ilma-aserata
klo 16.30-19.30, Su 11.5 klo 15-21
Santahamina 300m avoin kiväärin
3-asentokilpailu. Järjestäjä HVA, kts
lisätiedot ja ohjeet HVA:n sivuilta.
To 15.5 kevään viimeinen sisäampumarata "Luola" klo 16-20, Su 18.5 300
m avoin kiväärin 3-asentokilpailu,
Santahamina. Järjestäjä HVA
To 22.5 kevään viimeinen ilmaaserata klo 16.30-19.30, La-Su 24.25.5. ResUL perinnease-mestaruuskisat, Santahamina. Katso ilmoittautumisohjeet RESUL:n sivuilta.
Kesäkuu: Su 1.6 klo 15-21 Santahamina 300 m avoin kiväärin
3-asentokilpailu. Järjestäjä HVA, kts
lisätiedot ja ohjeet HVA:n sivuilta.
La 14.6. Kiltalaisten perinnekiväärikilpailu, Hälvälä (avoin kilpailu
maanpuolustusjärjestöjen jäsenille:
300 m makuu ja asennot + perinnepuoliautomaattikivääri) Su 15.6
klo 15-21 Santahamina 300m avoin
kiväärin 3-asentokilpailu. Järjestäjä
HVA, kts lisätiedot ja ohjeet HVA:n
sivuilta.
Heinäkuu: Ke 9.7 Merivoimien
vuosipäivä Turussa. Iltajuhlan toteuttaa Sininen Reservi ry.
Elokuu: Ajankohta avoin, Sinisen
reservin ampumapäivä 3 Raasi
Syyskuu: La 6.9. ResUL Pystykorva-SM, Keuruu (300 m 30 ls
ma). Katso ilmoittautumisohjeet
RESUL:n sivuilta.
La-Su 13.-14.9. ResUL Merimestaruuskilpailut, Upinniemi. Katso
ilmoittautumisohjeet RESUL:n sivuilta.
To 11.9 Ilma-aserata klo 16.3019.30, To 18.9 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, To 25.9 Ilma-aserata
klo 16.30-19.30, La 27.9 Sinisen Reservin Ampumapäivä 1 (Rk-mestaruuskilpailu 3x10) Ilmoittautuminen
MPK järjestelmään.
Lokakuu: To 2.10 Sisäampumara-

ta "Luola" klo 16-20, La 4.10. ResUL
300 m Vakiokiväärimestaruus-kilpailu, Lahti. Katso ilmoittautumisohjeet RESUL:n sivuilta. To 9.10. Ilma-aserata klo 16.30-19.30, Su 12.10.
XIII Heikki Tuokko -perinnekiväärikilpailu 150 m 10 ma, Upinniemi,
To 16.10 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 23.10. Ilma-aserata klo
16.30-19.30, To 30.10. Sisäampumarata "Luola" klo 16-20
Marraskuu: To 6.11. Ilma-aserata
klo 16.30-19.30, To 13.11. Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, To 20.11.
Ilma-aserata klo 16.30-19.30, To
27.11. Sisäampumarata "Luola" klo
16-20
Joulukuu: To 4.12. Ilma-aserata
klo 16.30-19.30, To 11.12. Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, To 18.12.
Ilma-aserata klo 16.30-19.30, To
25.12. Sisäampumarata "Luola" klo
16-20
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa mm.
mahdollisuuden merelliseen toimintaan koulutusalus Ahven3:lla. 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.
Etsintäkuulutus: Merireserviläiset ry etsintäkuuluttaa Siniset
Veljet -tuopin, joka usein on nähty
Merireserviläisten ja sidosryhmien
merkkijuhlissa, alkuillasta täynnä
iloista mieltä ja juomaa. Kadonneesta tuopista jotain tietävää pyydetään
ilmoittautumaan puheenjohtajallemme, esim. sähköpostilla merireservilaiset@gmail.com, myös valokuvan kera. Siniset veljet -tuoppi
on kadoksissa, ei juovuksissa mutta
varmaan suruisena ja janoisena.

S-Ryhmän
reserviläiset
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen tammikuun 29. päivänä. Alla
hallituksen jäsenten työnjako ja yhteystiedot. Vuosijuhlaa vietimme
Tallinnan risteilyllä 31.1.-1.2. Mukana
21 osanottajaa.
Teemme tämän vuoden kevätretken Itä-Viroon 2.-4.5. tutun
oppaamme Anne Kurepalun johdolla. Matkan hinta 222,00 >229.00
riippuen osallistujien lukumäärästä.
Tarkemmat tiedot retkiohjelmasta
hintoineen lähetän viikolla 9 sähköpostilla. Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle.
Varuskuntavierailun teemme Satakunnan Lennostoon Tampereelle
huhtikuun 15. päivänä. Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle.
Hamina Tattooseen on yksi lippu
jäljellä 39 € 2.8. klo 14.00 näytökseen.
Toiminnanjohtaja: makinen.teuvo@gmail.com 050-3385636
Yhteystiedot/työnjako: Puheenjohtaja sami.keino@sok.fi, I varapuheenjohtaja ja sihteeri teemu.mallinen@sok.fi, II varapuheenjohtaja ari.
vieno@sok.fi, ari.kovalainen@sok.
fi, kerhomestari, manuelmanner@
hotmail.com, kalustovastaava, juha.
dahlman@sok.fi, ampumavastaava,
timo.rama@sok.fi
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kuvien ja artikkeleiden muodossa.
Sivuilla alkaa olla jo mukavasti kävijöitä ja uusia jäseniä on jälleen saatu
sivujen kautta.

08.00 mennessä kai.wigren@pp.nic.
fi tai 050 4654088. Ilmoituksessa
mainittava syntymäaika ja auton rekisterinumero.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Kokonaismaanpuolustus ry tekee
retken Tampereelle 22.-23.3. avec.
Lisätietoja viimehetkellä asiasta kiinnostuneille puheenjohtajalta.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

Helsingin
Ilmatorjuntakilta

Killan sääntömääräinen vuosikokous
pidetään tiistaina 25.3.2014 Töölössä
Helsingin Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 1800 alkaen. Sisäänkäynti Töölöntorinkatu 2 Trattoria
Sognon (ent. Motti) oikealta puolelta. Vuosikokousesitelmän ilmapuolustuksen ajankohtaisista aiheista
pitää majuri Jussi Ylimartimo. Esityksiä puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi voi lähettää puheenjohtajalle. Sähköposti alla.
Ampumavuoro jatkuu parillisten
viikkojen keskiviikkoisin 1600-1800.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com; sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Kiltamme lippu liehui jälleen näyttävästi kiltaveli Eero Hakkaraisen
kantamana 22.2. Helsingin Senaatintorilla Kaartin Jääkärirykmentin ja
Panssariprikaatin Helsingin Ilmatorjuntarykmentin alokkaiden yhteisessä valatilaisuudessa.
Muistutus sääntömääräisestä
kevätkokouksesta 12.3. klo 18:00
Santahaminan Perinnetalolle. Kokoontuminen Santahaminan vartiopaikan pysäköintialueelle klo 17.50
mennessä.
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. Kahvit ja
pieni suolapala sekä sotkun munkit.
Jäsenkirjeessä ilmoitimme perinneasekurssista, joka alkaa 15.3.
Ilmoittaudu MPK.fi- sivujen kautta
tai soitto kiltaveli Heikille 0400 776
294. Kurssimaksu 30,00 euroa.
25.4. tutustuminen entisen Autojoukkojen Helsingin killan kunniajäsenemme, edesmenneen Tasavallan
Presidentti UKK:n Tamminiemen
museoon. Tule tutustumaan juuri
peruskorjattuun museoon. Oppaanamme toimii UKK:n saunatiimiin
kuulunut henkilö Jouko Loikkanen,
joten asiantuntemus on taattu. Kokoonnumme museon portilla klo
14.45. Kierrokselle on varattu aikaa
aina klo 17.00 saakka, jolloin paneutuminen yksityiskohtiinkin on mahdollista. Ainutlaatuinen tilaisuus,
jota ei kannata jättää käyttämättä. 5
euroa/henkilö.
Laita jo nyt kalenteriin ylös 3.5.
Tällöin teemme kiltaretken Lahteen
Classic Motorshow. Tarkemmin seuraavassa numerossa ja kiltasivuilla
ajhk.fi.
Seuraa aktiivisesti kiltasivujamme
www.ajhk.fi ja pysyt selvillä tulevista
tapahtumista ja jo tapahtuneesta

Kaartin kilta
Kaartin kilta lähtee toiveikkain mielin vuoteen 2014. Puheenjohtajan
nuijaa heiluttaa Tapani Saari (st.saari@kolumbus.fi tai p 0505692929),
sihteerinä jatkaa Joni Lindström.
Killan omistamaa ns. Villen
saunaa ehostetaan kevään ja kesän
aikana, vuokraustoiminta jatkuu talviseisokin jälkeen maaliskuun alusta
joulukuun loppuun. Saunan varauksia hoitaa Minna Markovaara. Varaukset virkaaikana p 0299 510 212
muulloin 040 164 4933 tiedustelut
myös sähköpostilla (minna.markovaara@mil.fi)
Killan vuosikokous on 31.3.2014
klo 17.00 perinnetalolla Santahaminassa. Kokouksen jälkeen
mahdollisuus osallistua Kaartin jääkärirykmentin killan järjestämään
esitelmään, jossa evl Heikki Bruce
Pääesikunnan tiedustelukeskuksesta
kertoo sotilasasiamiestoiminnasta.
Tiistaina 6.5.2014 klo 17.30 Kari J
Talvitien johdolla tutustutaan Kaartin hautausmaahan ja viereisen luterilaisen hautausmaan vanhimpaan
osaan, kokoontuminen hautausmaan
portilla klo 17.20.
Joukolla mukaan tapahtumiin.

Kaartin
Jääkärirykmentin
kilta
Esitelmät Santahaminan Perinnetalolla:
31.3. klo 18.00 evl Heikki Bruce
Pääesikunnasta kertoo sotilasasiamiestoiminnasta.
28.4. klo 18.00 aiheena poikkeusolojen pelastustoiminta pääkaupunkiseudulla. Pitäjä on Helsingin
Pelastuslaitokselta.
Ilmoittautumiset tilaisuuksiin viimeistään edellisenä perjantaina klo

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
Vuosikokous
Killan sääntömääräinen vuosikokous
2014 järjestetään torstaina 10.4.2014
Suojeluskuntatalon auditoriossa
pe-rinteisen kaavan mukaisesti. Klo
16.15 laskemme kukkalaitteen skpiirin muistokivelle, klo 16.30 alkaa
killan kokous, jonka jälkeen kahvitarjoilu. Kokousesitelmä alkaa klo
17.30. FL Juho Kotakallion aiheena
on ”Brittitiedustelu ja Suomi 1941”.
Det stadgeenliga vårmötet arrangeras torsdagen den 10 april 2014 i
det forna skyddskårshusets auditorium. Uppvaktning vid minnesstenen kl. 16.15, mötesförhandlingarna
börjar kl. 16.30 varefter kaffeservering. Kl. 17.30 håller FL Juho Kotakallio föredrag om ”Brittitiedustelu
ja Suomi 1941”.
Kevätretki
Kilta järjestää matkan Hämeenlinnaan Museo Militariaan (entinen
Tykistömuseo nykyään tykistö-,
pioneeri- ja viestimuseo) torstaina
toukokuun 22. päivänä 2014. Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton liittokokous on samassa
paikassa (virallisille kokousedustajille) klo 13 alkaen. Opastettu museokierros alkaa klo 14, jonka jälkeen
liitto tarjoaa kahvit.
Lähtöaika ja -paikka ilmoitetaan seuraavassa tiedotteessa tai
ilmoittautumisen yhteydessä. Paluu
Helsinkiin klo 18 mennessä. Ilmoittautumiset 9.5. mennessä Pirkko
Kvarnströmille, puh.050 581 7185 tai
pirkkokv@gmail.com.
Lisätietoja/Tilläggsinformation:
Erkki Andersson (erkki.andersson@
welho.com; 050 570 4451)

Helsingin
Rauhanturvaajat
Puheenjohtaja Tapani Forsström,
puh.0405870352,tforsstrom@hotmail.com, sihteeri/jäsenvastaava
Kari Kaiponen, puh.0405848524,
kari.kaiponen@pp.inet.fi, Vpj./
veteraanivastaava Hannu Juvonen, puh.0504921956, hhjuvonen@
hotmail.com, VETU Marja-Leena Pihlajamaa, puh.0407240223,
ml.pihlajamaa@gmail.com, Liiton
veteraanituen päivystävä puh.0207
698 111
29.3.2014 klo 10.45-15.00 Helsingin Rauhanturvaajat ry ja Rauhanturvaajat vertaisina - projekti
järjestävät Vertaistukipäivän ravintola Zetorissa. Aiheina ovat
Rauhanturvaajat vertaisina - Tukea
kotona ja kaukana -projekti 2013-16
ja rauhanturvaajien kuntoutusasiat.
Sitovat ilmoittautumiset pe 21.3.2014
mennessä www.rauhanturvaajatvertaisina.fi sivuilta ajankohtaista/uuti-

set ”Vertaistukipäivä Helsingissä”.
1.4.2014 Messi-ilta ravintola Zetorissa. Ohjelma piakkoin lähetettävässä e-kirjeessä, nettisivuilla www.
helrt.org ja Facebookissa.
Rauhanturvaajaliiton valtakun-

nalliset Kesäpäivät järjestetään
hotelli Siikarannassa Espoossa
9.-10.8.2014. Tarkempia tietoja ja
ilmoittautumiset nettisivuilla ja Facebookissa.

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 jatkokurssin (ESIK-J) 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 esikuntaupseerikurssin (Esik-E) soveltava jatkoharjoitus 4-6.4. Lisätietoja harjoituksesta matti.
riikonen(ät)elisanet.fi.
Maastotoiminta
Sissi-Team osallistuu RESUL:n talvijotokselle 8-9.3. Jos haluat mukaan
kilpailuun, harjoituksiin tai tutustumaan, ota yhteyttä baarne(ät)gmail.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 7.3, ma 17.3. pe 21.3. ma 31.3. pe 4.4.
ma 14.4. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
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 JyriPekka 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, huomioi 12.3 alkavan kurssin vaikutus harjoituksiin) 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
Taistelijan lähikamppailukurssi alkaa 12.3. keskiviikkona klo 18.00-19.30
ja päättyy 28.5. Stadin Sissien jäsenille kurssi on ilmainen, ulkopuolisilta
perimme osallistumismaksua 30 e. Kurssi sisältää kymmenisen kappaletta
harjoituskertoja joka keskiviikko pl vappu-aatto. Kurssin kotisivu osoitteessa
http://www.stadinsissit.fi/12-3-taistelijan-lahikamppailukurssi/. Lisätietoa
kurssista Antti Keinänen 044-5322623
Sissien hihamerkit ja tekninen t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla,
jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Saatavana myös Stadin Sissien uusi 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

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Kevätkokoukset
Espoon Reserviläiset ry:n ja Tapiolan Reserviupseerit ry:n sääntömääräiset kevätkokoukset ovat 16.4. klo 18.00 osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki.
Käynti Töölöntorinkadun puolelta. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Poikkeuksellisesti ei kokousesitelmää.
Ammunta
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 pa-
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rittomina 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).

Takomotie 8
00380 HELSINKI
020 500 7000

Santahaminantie 13
00860 HELSINKI
040 547 7799

Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Sienitie 17
00760 HELSINKI
(09) 350 8110

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
0400 414 432

Koronakatu 1 B
02210 ESPOO
010 666 1340

Bertel Jungin tie 12
C
Transpap
Oy
00570 HELSINKI

Laippatie 5
(09) 684 9144
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

Lönrothinkatu 3 A 3
00120 HELSINKI
(09) 684 4250

Maissikuja 5
01630 VANTAA
0500 429 232

Virsumäentie 32
48600 KOTKA
(05) 262 118

Nuijamiestentie 5 B
00400 HELSINKI
(09) 477 7510

Insinööritoimisto
JS-Suunnittelu Oy
PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650

PL 72
00521 HELSINKI
0500 500 166

Sahaajankatu 41
00880 HELSINKI
(09)755 2480

Ritolantie 9
90660 OULU
(09) 342 4000

PL 12
00771 HELSINKI
(09) 278 6070

Karapellontie 8
02610 ESPOO
0500 400 734

VARATTU

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n kevätvuosikokous,
Helsingin Seudun Reserviläispiirin vuosikokous
Kokoukset pidetään maanantaina
12.5.2014 kello 18.00 alkaen Katajanokan
Kasinolla Laivastokatu 1. Tilaisuus alkaa
kello 18.00 yhteisellä esitelmätilaisuudella.
Kaikki piirien jäsenyhdistysten
henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmätilaisuuteen.
Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset, joissa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. HRUP:n
kevätvuosikokouksessa ja HELRESP:n
vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.

H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A PA RT N E R S
erikoistunut olennaiseen

Piirihallitukset

www.hpplaw.fi
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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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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
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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.
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