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

4 | 2014
47. vuosikerta  |  13. kesäkuuta

HelResP 50 v  5
Juhlassa julkistettiin piirin historiikki

Etelä 2014  7
Harjoitukseen osallistui 300 reserviläistä

Kannas –44  12 
Ratkaisutaisteluista 70 vuotta



2  13. kesäkuuta  <  4 /2014  <  Helsingin Reservin Sanomat

Pääkirjoitus

Pilottikyselyn tulokset

2 Pääkirjoitus

3 Puheenjohtajilta

4 Kirjat

8 Kolumni

9 Ylennykset

12 Kannaksen taistelut –44

16 Ampumatoiminta

17 Toimintakalenteri

Etelä-Suomen Sotilaslääni valittiin val-
takunnallisen pilottikyselyn toteuttajaksi 
marraskuussa 2013. Kyselyllä pyrittiin sel-
vittämään reserviläisten halukkuusilmoi-
tusten hyödyntämistä poikkeusolojen suun-
nittelussa. Samalla selvitettiin reserviläisten 
erikoisosaamista eri tehtäviin. Tavoitteena 
olisi kartoittaa puolustusvoimien joukkoi-
hin aktiivisia ja motivoituneita reserviläisiä. 
Puolustusvoimat haluaa myös löytää ne re-
serviläiset, joita se voisi käyttää erikoistaitoja 
vaativiin tehtäviin. Taidon, tahdon ja haluk-
kuuden tulee kohdata nykyistä paremmin. 

Puolustusvoimat ei sitoudu sijoittamaan 
ketään. Kyselyyn vastaaminen tarjoaa reser-
viläiselle välineen antaa puolustusvoimille 
signaalin halukkuudestaan tehtäviin.

Vuonna 2009 asetetun ns. Siilasmaan 
työryhmän yksi suositus oli, että puolustus-
voimien tulee pitää reserviläisiin tiiviimmin 
yhteyttä. Työryhmä esitti, että puolustusvoi-
mat pyrkii seuraamaan reserviläisten erikois-
osaamisen kehittymistä ja näin pyrkiä löytä-
mään oikeat reserviläiset oikeaan tehtävään. 
Tähän yhteydenpitoon pilottikysely toimii 
hyvin. Työryhmä esitti myös, että joukkotuo-
tettujen joukkojen purkautuessa, tarjottaisiin 
reserviläisille mahdollisuus hakea jatkosijoi-
tustehtävää.

Kysely toteutettiin yhteistyössä maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa. Kyselyyn vastattiin 
tulostamalla vastauslomake internetistä, 
täyttämällä lomake ja palauttamalle se soti-
laslääniin. Sähköistä vastaamista ei nyt pys-
tytty toteuttamaan, koska puolustusvoimilla 
ei ole toimivaa sähköistä henkilön tunnista-
misjärjestelmää käytössään.  Lomake löytyi 
puolustusvoimien internet-sivuilta. Suora 
linkki lomakkeeseen löytyi myös Helsingin 
piirien netti-sivuilta. Lomakkeen täyttöoh-
jeet julkaistiin Helsingin Reservin Sanomien 
kolmessa numerossa.

Kyselyn ensimmäisessä vaiheessa tiedotus 
suunnattiin maanpuolustusjärjestöjen jäse-
niin.  Internet-sivuston kautta vastasi vain 
200 reserviläistä. Kyselyn toisessa vaiheessa 
lomake lähettiin yhteensä 1900 henkilölle. 
Lomake lähetettiin sellaisille reserviläisille, 
joiden sodanajan sijoitus oli purkautunut tai 
on mahdollisesti purkautumassa tai muuttu-
massa. Tähän vaiheeseen vastauksia tuli noin 
570.

Kyselyssä pyrittiin selvittämään reser-

viläisten halukkuutta erilaisiin tehtäviin. 
Vastaajien kokonaismäärä oli lähes 800. 
Mielenkiintoista oli se, että lähes 500 vastaa-
jaa oli kiinnostunut muiden viranomaisten 
poikkeusolojen toiminnoista. Huomioitavaa 
on se, että Siilasmaan työryhmän selvityksen 
mukaan kunnat pystyvät nykyisin hoitamaan 
vain noin 10-20 % poikkeusolojen tehtävistä 
omalla henkilöstöllään. Yli 300 vastaajaa 
osoitti kiinnostusta maanpuolustusjärjes-
töjen toimintaa kohtaan antamalla luvan 
tietojensa luovuttamiseen järjestöille. MPK:n 
toiminnoista oli puolestaan kiinnostunut lä-
hes 500 vastaajaa.

Tulevaisuudessa olisi hyvä, jos kyselyyn 
pystyisi vastaamaan sähköisesti. Sähköiset 
vastaukset olisi nopeampi ja niitä olisi hel-
pompi käsitellä kuin lomakkeilla saapuneet. 
Tämä vähentäisi oleellisesti viranomaisten 
työtä.

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenille tarjo-
taan nyt mahdollisuus kehittää omaa sijoi-
tustaan tuomalla oma osaaminen esille ole-
malla aktiivinen. Käyttäkää tulevaisuudessa 
tilaisuus hyväksenne.

Uusi Suomi > 13. 6. 1944

Viholliselle raskaita tappioita  
Kivennavan kaakkoispuolella.

Uudistuneet hyökkäykset Vammelsuun lohkolla torjuttu.  
18 panssarivaunua ja 6 lentokonetta tuhottiin sunnuntaina.

Virallisesti tiedotetaan 12.6.-44:
Maarintamat: Länsi-Kannaksella taistelut riehuivat koko eilispäivän ja vii-

me yön erittäin kiivaina.
Vammelsuun lohkolla vihollinen hyökkäsi useita kertoja panssarijoukko-

jen tukemana varustettua asemaamme vastaan. Hyökkäykset torjuttiin ja 3 
panssarivaunua tuhottiin. Kiivaimmat taistelut käytiin Kivennavan kaakkois-
puolella, missä vihollisen vahvoille hyökkäysvoimille aiheutettiin raskaita 
tappioita ja ainakin 15 panssarivaunua tuhottiin. 

Aunuksen kannaksella iskuosastomme tunkeutui vihollisasemiin, jossa se 
räjäytti 8 tulikorsua.

Rukajärven suunnalla partiomme tuhosi kohtaamansa 10-miehisen vihol-
lispartion kokonaan.

Ilmatoiminta: Karjalan kannaksella ilmatorjunta-aseemme pudottivat ei-
len 5 vihollisen maataistelukonetta ja yhden pommituskoneen.
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 Yli 300 
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tusjärjestöjen 
toimintaa kohtaan 
antamalla luvan 
tietojensa 
luovuttamiseen 
järjestöille.
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toinen kivijalka tässä uudessa politiikassa. 
On tärkeä hakeutua MPK:n kursseille kehit-
tämään omia aselajitaitojaan. Toivottavasti 
koulutustarjonnassa muistetaan muutkin 
kuin jalkaväkimiehet. Puolustusvoimien re-
serviläiskyselyn ensimmäisellä kierroksella 
Helsinki sai olla pilottina. Tämän kyselyn 
pohjalta reserviläisillä on mahdollisuus saada 
sodan ajan sijoituksia, mutta vain kehittämäl-
lä sotilaallisesti itseään, pitämällä ampuma-
taitoa ja fyysistä kuntoa yllä.

Haluan onnitella Puolustusvoimien lippu-
juhlanpäivänä ylennettyjä ja palkittuja. Saa-
vutukset on ansaittu reserviläistyöllä kerta-
usharjoituksissa ja vapaaehtoisessa maan-
puolustustyössä.

Ennen kuin toivotan hyvää kesää, palaan 
puheenjohtajuusasiaan. Piirin järjestötoimi-
kunta on kartoittanut mahdollisia halukkaita 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi. 
Toimikunta on aloittanut keskustelut ltn 
res Caspar von Walzelin, komkapt res Timo 
Niirasen ja maj res Kimmo Karilan kanssa. 
Tällä ryhmällä on kenttäkokemusta, järjestö-
osaamista ja verkosto yhteistyökumppanei-
himme. Tarvitsemme työtä pelkäämättömiä 
ja tarmokkaita miehiä jatkamaan HRUP:n 
johtajuutta. Lisäksi avautuu useita paikkoja 
hallitukseen. Mukaan tarvitaan uusia aktiivi-
sia ja tekeviä hallituksen jäseniä. 

Työntäyteisen talven jälkeen toivotan kai-
kille toimijoille hyvää kesää. Pitäkää kuntoa 
yllä, mutta muistakaa myös levätä. 

Puheenjohtajilta

Ja loppusuora  
aukeaa eteen

Juhlista lämpimin

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry juhlii 
kuluvana vuotena piirin toiminnan 50-vuo-
tista taivalta monin tavoin. Vuoden pääta-
pahtuma toteutettiin toukokuussa, jolloin 
piirin uunituore historia julkaistiin Kataja-
nokalla ravintola Sipulissa. Haluan kiittää 
kaikkia historian valmistumiseen vaikut-
taneita henkilöitä. Historian kirjoittaja fi-
losofian tohtori Jarkko Kemppi ansaitsee 
erityiset kiitoksen kolmen vuoden työstä, 
jonka hän teki tutkiessaan piirin vaiheista 
kertoneita asiakirjoja sekä historiatoimi-
kuntaa, johon kuuluivat Markus Anaja sekä 
Erkki Andersson. Kirjan taittaja Päivi Kulta-
lahti onnistui kirjan ulkoasun suunnittelussa 
erittäin hyvin. Kiitän myös Veikko Luomea 
nopeasta ja hienosta kieliasun ja oikeinkir-
joituksen tarkistamisesta unohtamatta kir-
jan painanutta Bookwell Oy:tä.  Tapahtuma 
päivä oli yksi kevään kuumimmista ja ravin-
tolan ylimmässä kerroksessa järjestetyssä 
julkistamistilaisuudessa ja vastaanotolla oli 
kirjaimellisesti erittäin lämmin tunnelma. 

Piirin puheenjohtajana mieltäni lämmitti, 
tumman puvun takin lisäksi, se varsin katta-
va joukko piirimme yhdistysten, naapuripii-
rien, muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä 
piirimme yhteistyökumppanien ja tukijoi-
den edustajia, joka oli saapunut paikalle juh-
listamaan piirimme merkkivuotta. Tällaiset 
kokoontumiset tarjoavat mahdollisuuden 
muistella, kiittää ja saada kiitoksia, mutta 
myös tilaisuuden verkostoitua, luoda uusia 
kontakteja ja suunnitella tulevaisuutta. Va-
paamuotoisissa keskusteluissa syntyy uusia 
ideoita ja uutta yhteistyötä. Mielestäni tämä 
onkin yksi piirin tehtävistä: yhdistää ja luoda 
edellytyksiä yhteistyölle.

Piirin historiateoksesta on oma artikkeli 
ja myös juhlatilaisuudesta löytyy lisää ma-
teriaalia tässä lehdessä. Kirjan hankinnasta 
kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä 
piirimme toiminnanjohtaja Kari Talikkaan. 

Juhlatapahtumassa suoritettiin myös 
muutamia palkitsemisia. Onnittelen vielä 
kerran Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
aikaisempaa monivuotista puheenjohtajaa 
Erkki Anderssonia, joka kutsuttiin piirimme 
kunniajäseneksi. Kiitän myös niitä henki-
löitä ja organisaatioita, jotka esittivät onnit-

Olen ollut Helsingin Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajana kolme ja puoli vuotta. Se on 
ollut antoisaa. Aika ei ole tullut pitkäksi, ja te-
kemistä on riittänyt. Ainoa ongelma on ollut 
löytää vapaita iltoja ja viikonloppuja kalente-
rista. Kiireestä huolimatta tämä on ollut hie-
noa ja mielenkiintoista työtä.

Puheenjohtaja on keskeisellä paikalla 
helsinkiläisessä vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen kentässä. Piiriä johtaessa on 
ollut tilaisuus tutustua yhdistyksiin ja nii-
den toimijoihin – ystäviä alkaa olla koko 
pääkaupunkiseudun reserviläiskentässä; 
rauhanturvaajista Naisten valmiusliittoon. 
Yhteistyöverkon kautta olen päässyt moniin 
pöytiin ajamaan reserviupseerien asiaa mm. 
Puolustusvoimien, Reserviupseeriliiton, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Urlus-
säätiön kanssa.

Minulla on puheenjohtajuutta jäljellä puoli 
vuotta. Syksyllä valitaan uusi puheenjohtaja 
Helsingin Reserviupseeripiirille. Paikka on 
avoinna.

Eipäs kiirehditä asioiden edelle, vaan 
siirrän katseen tähän kesän alkuun. Ensin 
onnittelen vuoden kerhoksi valittua Töölöä. 
Kyseinen yhdistys on tehnyt erityisen ak-
tiivista reserviläistyötä. Kaikki toiminta on 
kirjattu hienosti, ja siitähän kerho saa pisteitä 
sekä RUL:lta että HRUP:ltä. Vuoden kerho 
saa maineen lisäksi 500 euron tuen piiriltä. 
Toimintalomakkeen huolellisella täyttämi-
sellä voimme näyttää yhteistyökumppaneille 
työmme laajuutta. Helsingin alueella on 
paljon toimintaa, mutta suhtaudumme sen 
kirjaamisen liian laiskasti – se tuntuu monis-
ta meistä ylimääräiseltä byrokratialta. RUL:n 
toimintalomaketta kannattaakin täyttää ym-
päri vuoden. Kauden lopussa voi olla vaikeaa 
muistaa kaikkia tapahtumia, joita yhdistys on 
järjestänyt. Samalla kerho saa hyvän pohjan 
hakiessaan vuoden kerhon titteliä. Yllä mai-
nitulla summalla voi esimerkiksi järjestää Pa-
dasjoella hienon kenttäkelpoisuutta tukevan 
viikonlopputapahtuman.

Kenttäkelpoisuus on yksi asia, jota Puo-
lustusvoimat vaatii meiltä uudessa suhtau-
tumisessaan reservin harjoittamiseen. Oma 
aktiivisuus ylläpitää sotilasammattitaitoa on 

telut piirillemme. Lausun myös omasta ja 
piirimme puolesta onnittelut myös kaikille 
4.6.2014 ylennetyille sekä muutoin huomioi-
duille piirimme jäsenille. 

Toivon, että tuleva kesä antaa mahdolli-
suuden kaikille vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen parissa toimiville suomalaisille mah-
dollisuuden lepoon ja yhdessäoloon myös 
läheistemme kanssa. 

Virkistävää kesää toivottaen,

puheenjohtaja@helresp.fi

 Historian kirjoittaja 
filosofian tohtori Jarkko 
Kemppi ansaitsee 
erityiset kiitoksen 
kolmen vuoden työstä, 
jonka hän teki tutki-
essaan piirin vaiheista 
kertoneita asiakirjoja 
sekä historia toimi-
kuntaa, johon kuuluivat 
Markus Anaja sekä Erkki 
Andersson.  

Lippujuhlapäivänä HRUP:n palkitut: vasemmalta Seppo Kulmala, Esa Järveläinen, Jukka Rintala, 

Heikki Heikkonen, Raimo Hynynen, Kimmo Karila ja Mikko Mäkirinne.

Sakari Väliahde > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

puheenjohtaja@hrup.fi
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Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Aarresaaret – Helsingin saariston 
uskomaton luonto

Väitöskirja sissitoiminnasta

Ulkosaarten kehä on aina vartioi-
nut ja puolustanut Helsinkiä. Ai-
kanaan se puolusti myös Pietaria 
ja Ruotsia. Saarilta on vuosisatojen 
ajan tähyilty erivärisissä univor-
muissa milloin länteen, milloin 
itään. On odotettu pelastajia ja pe-
lätty hyökkääjiä, rakennettu linnoi-
tuksia tuhansien miesten ja hevos-
ten voimin. Saarilla on ollut useita 
vankileirejä eri aikakausilla. Saarille 
on myös kaivettu satamäärin hau-
toja.

Everstiluutnantti evp Jarmo 
Nieminen on monille maanpuo-
lustusihmisille tuttu. Hän toimi 
aktiivisesti runsas 10 vuotta sitten 
pääesikunnassa reserviläisten toi-
mintaa kehittämässä. Sotahistorian 
laitoksen johtajana hän tutki so-
tilassaarten historiaa. Nyt hän on 
laajentanut näkökulmaa koskemaan 
saarten ainut laatuista luontoa. Nie-
minen on kuvannut saarten luontoa 
jo useiden vuosien ajan. Hän  on 
liittänyt upeat kuvat eläviin tarinoi-
hin.

Ihmisen rakentaessa saaria, on 
niiden luonto on mukautunut ta-
pahtumiin ja käyttänyt uudet mah-
dollisuudet hyväkseen. Tykkituli, 
sotaväen toiminta ja linnoitustyöt 
ovat muuttaneet maisemaa ja tar-
jonneet elinmahdollisuuksia uusille 
kasveille ja eläimille. Vaihtuvien 
asukkaiden mukana on saarille 
päätynyt istutettuina ja salamatkus-
tajina uusia kasveja. Paljaaksi kulot-
tunut maa on kutsunut paahdekas-
veja, ja hyönteiset ovat seuranneet 

perässä. Luolat ja ammuntaradat 
sopivat lepakoille, matelijoille, 
mäyrille ja supikoirille. Linnoitus-
ten betoni on kalkinnut maaperän, 
josta kohoaa uskomattoman rehevä 
kasvillisuus. Yläilmoista saapuu 
ilmavirtausten mukana harvinaisia 
perhosia ja sudenkorentoja. Aarni-
metsät ovat paitsi antaneet suojaa 
sotilaille, myös elinpiirejä lukemat-
tomille hyönteisille ja linnuille.

Saaristo-opas, luontokuvaaja ja 
tietokirjailija Jarmo Nieminen on 
tarkkaillut ja kuvannut Helsingin 
edustan saaria kymmeniä vuosia. 
Tunnelmalliset kuvat ja tarinat 
saarten ainutlaatuisesta luonnos-
ta ja niiden historiasta on koottu 
kiehtovaksi kirjaksi.  Kirja sopii 
erinomaisesti lahjakirjaksi. Se on 
näyttävä ja edustava. Sisältökään ei 
häpeä ulkoasua.

Yleisesikuntamajuri Marko Pa-
lokankaan väitöskirja tarkastettiin 
sotatieteiden tohtorin tutkintoa var-
ten Maanpuolustuskorkeakoulussa  
23. toukokuuta 2014. Vastaväittäjä-
nä suomenkielisessä väitöstilaisuu-
dessa toimi dosentti, prikaatiken-
raali evp. Pentti Airio ja kustoksena 
professori, kenraalimajuri evp. Vesa 
Tynkkynen.

Yleisesikuntamajuri Marko Palo-
kankaan väitöstutkimus ”Räjähtävää 
tyhjyyttä – Sissitoiminta suoma-
laisessa sotataidossa” kuuluu sota-
tieteisiin lukeutuvaan sotataidon 
historian tutkimusalaan. 

Marko Palokankaan, laajaan läh-
deaineistoon perustuva, väitöstut-
kimus muodostaa kokonaiskuvan 
ja analysoivan perustutkimuksen 
kansallisen sissitoiminnan kehityk-
sestä osana suomalaista sotataitoa. 
Päätutkimusongelmaksi on mää-
ritelty kysymyksenasettelu: miten 
sissitoiminta on kehittynyt osana 
suomalaista sotataitoa? Väitöstutki-
muksen viitekehyksen muodostavat 
kansallisen sotataidon historiallinen 
kehitys sekä sissitoiminta ja sissi-
sodankäynnin keinot osana tavan-
omaisen sodankäynnin muutosta. 
Ajallisesti tutkimusperiodi kattaa 
vuodet 1918–1983, mutta tutkimuk-
sen painopiste on toisen maailman-
sodan jälkeisessä ajanjaksossa.

Tutkimus on jaettu pääsääntöi-

sesti neljään osaan. Ensimmäisenä 
on 1920-30- luvut, jolloin määri-
tettiin sissitoiminta neljänneksi 
taistelulajiksi. Sodan-ajan ratkai-
suissa sissitoiminta miellettiin 
tiedusteluksi vihollisen selustassa 
kuin vihollistoiminnan häiritse-
miseksi. Sodan jälkeiset vuodet 
noin 1960-luvun puoliväliin ter-
meinä käytettiin sissitoimintaa tai 
sissisodankäyntiä. Sissitoiminta 
liitettiin osaksi alueellista taistelua 

1960-luvun lopusta aina 1980-luvun 
alkuvuosiin saakka.

Viimeistään kylmän sodan aika-
kaudella tehdyt ratkaisut ja toimen-
piteet liittivät sissisodankäynnin 
keinot osaksi suomalaista sotatai-
toa. Oli sitten kyse sissisodasta, sis-
sisodankäynnistä tai sissitoiminnas-
ta, keinot olivat tulleet jäädäkseen 
osaksi alueellista puolustusajattelua 
ja -järjestelmää. Tästä ovat osoi-
tuksena 1960–1970-luvulla laaditut 
koulutussuunnitelmat, käytännön 
sissikoulutus niin puolustusvoimien 
kuin rajavartiolaitoksen joukois-
sa sekä etenkin Taistelukoululla 
järjestetyt sissikurssit. Rajavartio-
laitoksen roolia sissikoulutuksen 
kehittäjänä voidaan perustellusti 
pitää 1950–1960-luvulla hyvin mer-
kittävänä.

Jarmo Nieminen, Aarresaaret

ISBN 978-951-20-9704-3, 
Gummerus 2014, 166 sivua

Marko Palokangas,  
Räjähtävää tyhjyyttä

ISBN 978-952-9872-63-3, Sotahistorianlaitoksen 
julkaisusarja 1 2014, 538 sivua

 Yleisesikuntamajuri 
Marko Palokankaan 
väitöstutkimus ”Räjäh-
tävää tyhjyyttä – Sissi-
toiminta suomalaisessa 
sotataidossa” kuuluu 
sotatieteisiin lukeutuvaan 
sotataidon historian 
tutkimusalaan. 

 Tykkituli, 
sotaväen 
toiminta ja 
linnoitustyöt 
ovat muuttaneet 
maisemaa ja 
tarjonneet elin-
mahdollisuuksia 
uusille kasveille 
ja eläimille. 
Vaihtuvien 
asukkaiden 
mukana on 
saarille päätynyt 
istutettuina ja 
salamatkustajina 
uusia kasveja. 

Langdon-Davies syntyi Etelä-Afi-
kassa vuonna 1897. Hän toimi so-
takirjeenvaihtajana sekä Espanjan 
sisällissodassa että Suomen talviso-
dassa. Hänen tiensä sotakirjeenvaih-
tajaksi oli hieman erikoinen, koska 
hän oli periaatteellinen pasifisti. 
Aseista kieltäytymisen vuoksi Lang-
don-Davies istui jopa vankilassa en-
simmäisen maailmansodan aikana.

Langdon-Davies oli hyvin tuotte-
lias kirjailija. Hän julkaisi 45 teosta 
vuosien 1917 ja 1971 välillä. Kirjat 
käsittelivät mm rakastamaansa Es-
panjaa, historiaa ja tieteitä.

Talvisodan aikana yöllä jäiden 
yli Ruotsista Turkuun matkannut 
Langdon-Davies oli tottunut sota-
propagandaan eikä aluksi uskonut 
suomalaisviranomaisten raporttei-
hin sotatoimien laajuudesta. Tuntui 
mahdottomalta, että Neuvostoliitto 
olisi ryhtynyt yhtä brutaaleihin 
tekoihin, kuin Hitler ja Mussolini 
olivat jo tuolloin ehtineet. Pian 
Langdon-Daviesin epäily vaihtui 
syvään kunnioitukseen suomalaisia 
sissitaistelijoita kohtaan. Hyökkäys 
lumessa on tuoreeltaan talvisodan 
jälkeen julkaistu, erinomaisesti 
tuolloiseen Suomeen perehtyneen 
kirjeenvaihtajan kuvaus ja analyysi 
sotatoimista. Se on myös tarkka 
kuvaus silloisesta Suomesta. Kirja 
on erinomainen mekanisoituneen 
sodan kuvaus, josta teoksen englan-
tilainen nimikin kertoo: The First 
Total War – Ensimmäinen totaa-
linen sota. Yhdysvalloissa teoksen 
nimi oli Invasion in Snow – Hyök-

käys lumessa. Alkuteoksen tapaan 
suomennoksessa on rintamakuvia ja 
muun muassa puna-armeijan hiihto-
oppaan piirroskuvituksia. 

Talvisodan kokemusten pohjalta 
hän kirjoitti Home Guard Training 
Manualin (”Kodinpuolustujoukko-
jen koulutusopas”). Langdon-Davies 
oppi uskomaan suomalaiseen tapaan 
puolustaa maataan. Hän tunsi sel-
västi suurta kunnioitusta tapaami-
aan suomalaisia kohtaan.

Langdon-Davies kritisoikin 
voimakkaasti kotimaan vasemmis-
toa, joka ei tukenut Neuvostoliiton 
hyökkäyksen kohteeksi joutunutta 
Suomea.

Kirill Pushkareff alias Carl Push-
kin, August Veinil, Kyril Cornell. 
Kirjan kohde ehti toimia useilla ni-
millä ja useissa eri tehtävissä. Push-
kareff oli Tsaarin armeijan kapteeni. 
Pushkareff toimi Etsivän Keskuspo-
liisin, Büro Cellariuksen , Japanin 
lähetystön sekä KGB:n  tietolähtee-
nä. Hän oli sekä Neuvostoliiton että 
Suomen vankeuteen tuomitsema 
maanpetturi. Tämän lähihistoriam-
me arvoituksellisen hahmon elämä 
oli hengenvaarallista seikkailua. 

Jo 1918 Pushkareff virui Tse-
kan vankilassa ja hänen nimensä 
julkaistiin lehdissä ammuttaviksi 
tuomittujen listalla, mutta kuin ih-
meen kautta hän selviytyi kiipelistä 
toisensa jälkeen. Hän palveli pu-
naisten joukoissa, käänsi tykinpiiput 
bolševikkitovereita vastaan, pakeni 
Viroon, sitten Puolaan, ja siirtyi siel-
tä Suomeen 24-vuotiaana marras-
kuussa 1921. Hämmästyttävää kyllä 
Neuvosto-Venäjän myöntämä viisumi 
taskussaan. 

Sodan jälkeen Pushkareff pidätet-
tiin ja toimitettiin Moskovaan vakoili-
jana. Hänet ja moni muu Leinon van-
ki palautettiin Suomeen vasta vuonna 
1955. Kyrill Cornell-nimisenä hän 
toimi passivirkailijana antaen tietoja 
Neuvostoliitoa tulleista vierailijoista.

Bolševikkihallintoa paenneista 
emigranteista, Neuvostoliiton ja 
Suomen suhteista ja niihin liittyvistä 

salaliitoista, juonista ja poliittisista 
kiemuroista kertoessaan Eleonora 
Joffe täydentää kiehtovasti kuvaa lähi-
historiamme kohtalonhetkistä ja kyl-
män sodan vakoilusta. Kirjan tiedot 
perustuvat arkistolähteisiin. Lisäksi 
kirjoittajalla on ollut mahdollisuus 
keskustella ensimmäisen sukupolven 
emigranttien kanssa. 

Eleonora Joffe on sellisti, runoilija 
ja kirjailija.

John Langdon-Davies,  
Hyökkäys lumessa

Paasilinna 2014, ISBN 978-952-299-024-2,  
222 sivua

Eleonora Joffe, Mannerheimin 
kuriiri

ISBN 978-952-222-475-0, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura 2014, 252 sivua

Hyökkäys lumessa – 
Brittikirjeenvaihtajan talvisota

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo. 
www.viherpeippo. 
Avoinna ark 9-20 la 9-15

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

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

Messerschmitt Bf 109 G

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

Simuilmo 95x125_Simu  28.3.2012  10.13  Sivu 1
Helsingin Seudun  
Reserviläispiiri 50 vuotta

Erkki Anderssonista 
kunniajäsen

Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
perustettiin 50 vuotta sitten, kun 
Helsingin Reservinaliupseerit, Hel-
singin Maalaiskunnan Reservin 
Aliupseerit ja Tapiolan Reservinali-
upseerit päättivät perustaa alueelle 
piiriorganisaation. Toimeenpani-
jana oli Ensio Hukkataival. Hänet 
myös valittiin piirin ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi. Perustavassa ko-
kouksessa läsnä ollut Veikko Saari 
muisteli, että piiri perustettiin talo-
udellisten syiden vuoksi, jotta piiri 
olisi saanut liiton taloudellisen tuen. 
Piiriä ei aluksi rekisteröity eikä sillä 
ollut jäsenmaksua.

Helsingin Reservinaliupseeri ry 
dominoi piirin toimintaa useiden 
vuosien ajan, koska se oli muita 
yhdistyksiä suurempi. Helsingin 
yhdistyksen sisällä toimi useita eri 
aselajien alaosastoja, jotka eivät ol-
leet rekisteröityjä. Alaosastot toimi-
vat kuitenkin tavallisten yhdistysten 
tavoin. Alaosastoilla oli säännöt ja 
ne pitivät vuosikokouksen, tekivät 
tilinpäätökset jne.

Todellisuudessa piirin toiminta 
käynnistyi vasta 1990-luvun al-
kuvuosina, kun piiri rekisteröityi. 
Piirille siirrettiin taloudenhoito ja 
sen piirihallitus aloitti säännölliset 
kokoukset ja toiminnan ohjaamisen. 
Tämän muutoksen mahdollisti usei-
den alaosastojen rekisteröityminen 
1980-luvun lopulla sekä 1990-luvun 
alkupuolella.

Piirin 50-vuotisjuhla pidettiin ra-
vintola Sipulissa Katajanokalla 23.5. 
Piirin perustamisesta tuli kuluneek-
si 50 vuotta jo 26.2., jolloin piirin 
kunniapuheenjohtaja Antti Pihla-
jamäki sekä piirin kunniajäsenet 
Kalevi Sorri ja Markus Anaja sekä 
kaikki aiemmat puheenjohtajat ko-
koontuivat muistelemaan menneitä.

Katajanokan juhlatilaisuudessa 
dosentti Jarkko Kemppi esitteli kir-
joittamansa piirin historian. Esitte-
lyssä hän painotti toiminnan suurta 
muutosta 1990-luvun alkuvuosina. 
Piirin toiminnasta ei juurikaan löy-
tynyt dokumentteja 1960- tai 1970 
luvuilta. Piiri piti sääntömääräisen 
vuosikokouksen, mutta muuta piiri-
vetoista toimintaa ei ollut. 

Tilaisuudessa kutsuttiin piirin 
neljänneksi kunniajäseneksi sotilas-

mestari Erkki Andersson. Hän on 
toiminut Helsingin Sissiosastossa jo 
vuodesta 1985. Sisseissä Andersson 
on toiminut vuosien varrella useissa 
eri tehtävissä. Piirin puheenjohtajan 
hän toimi vuosina 2000-2004. Ti-
laisuudessa luovutettiin myös piirin 
1.luokan ansiomerkki Piirihallituk-
sen jäsenelle Seppo Siimeslehdolle.

Useat yhteisöt esittivät terveh-
dyksen piirille. Erikoisin oli veljes-
järjestön Helsingin Reserviupseeri-

piirin tervehdys sekä muistoesineet. 
He luovuttivat piirille toimialu-
eemme kartan, josta ilmenee hyvin 
toiminta-alueellamme olevat tärke-
ät kohteet. Samoin he luovuttivat 
vanhan kenttälapion, jolla voimme 
tarvittaessa kaivautua nopeasti suo-
jaan. Kenttälapio toimii hyvin myös 
luottamushenkilöiden välineenä 
ohjata piiritoimiston henkilökuntaa.

Kaikkiaan juhlaan osallistui noin 
90 henkilöä.

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 JÄÄKÄRIKONSERTTI 

 Jääkäriliike 100 -vuotta 

 torstaina 20.11.2014 klo 19.00 (ovet avataan klo 17.00) 

 Finlandia – talo, Helsinki 

 
 Liput myynnissä Lippupalvelun myyntipisteissä sekä www.lippupalvelu.fi 

 Lipun hinta on 27 euroa (sis. palvelumaksun ja vaatepalvelun) 

Veljespiirin delegaatio luovutti piirille toimialueemme kartan ja kent-

tälapion. Vastaanottajalle kenttälapio näytti olevan mieluinen lahja.

Piirin neljäs kunniajäsen Erkki Andersson.

Jarkko Kemppi esitteli kirjoittamansa historian.
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Helsingin Reservinaliupseereista 
pääkaupunkiseudun reserviläispiiriksi

Teksti: Veikko Luomi

Helsingin Seudun Reserviläispii-
ri (HelResP) on juhlistanut puoli-
vuosisataista taivaltaan 240-sivui-
sella juhlakirjalla. Kirjan laatiminen 
uskottiin kokeneelle tutkijalle ja 
maanpuolustusmiehelle, dosentti 
Jarkko Kempille.

Tällaisen järjestöhistorian 
kirjoittaja törmännee lähes aina 
samaan mihin Kemppikin, joka to-
teaa lähdeaineistoa olevan ”todella 
paljon”, mutta että se ei ole ”ko-
vinkaan kattavaa”. Haastetta lienee 
kirjoitustyössä siis riittänyt, mutta 
lopputulos on silti näyttävä ja mel-
ko monipuolinenkin. Saavutusta on 
arvostettava erityisesti myös siksi, 
että historiakirjat ovat muutakin 
kuin ”historiakirjoja”; ne ovat op-
paita myös tulevaisuudentekijöille. 
On tärkeää tietää, mitä aiemmin on 
tehty, miksi on onnistuttu tai epä-
onnistuttu.

Teos käsittelee reserviläisali-
upseerien järjestötoimintaa koko 
sotien jälkeisenä aikana ja kertoo 
osaltaan myös siitä, miten suojelus-
kuntien pakkolakkauttamisen jät-
tämää vajetta pyrittiin korjaamaan 
järjestötoiminnalla

Piirin ensimmäiset vuosikymme-
net olivat pitkälti yhden yhdistyk-

sen, Helsingin Reservinaliupseerit 
ry:n (nyk. Helsingin Reserviläiset), 
historiaa. Sama perusyhdistys oli 
keskeisessä asemassa myös, kun 
Reservin Aliupseerien Liitto (nyk. 
Reserviläisliitto) perustettiin. Ny-
kymuotoinen piiri syntyi vasta pa-
rikymmentä vuotta sitten, samalla 
piirin muut yhdistykset voimistui-
vat huomattavasti.

Piirin varhaisempien vaiheiden 
käsittely pohjautuu luonnollisesti 
asiakirjatietoihin, jotka lienee usein 
laadittu niukimman kaavan mu-
kaan. Uudemmalta ajalta on sitten 
muistitietoakin sekä 1990-luvun 
lopulla uudistuneen Helsingin Re-
servin Sanomien aineistoa.

Teos kertoo hyvin reservin ali-
upseerien aloitteellisuudesta yh-
teistyössä uudelleen itsenäistyneen 
Viron maanpuolustajien kanssa. 
Haastateltujen henkilöiden turha 
vaatimattomuus lienee syynä siihen, 
että joitakin kissanhännän noston 
arvoisia asioita jää huomiotta. 

Laajempaa käsittelyä olisin toi-

vonut reserviläispiirin hyvästä 
aktiivisuudesta vapaaehtoisen 
maanpuolustusjärjestelmän ja 
sotilasläänin paikallisosastotoi-
minnan kehittämisessä. Monen 
muun toimijan nuiva asenne 
vain korosti reserviläispiirin 
aktiivisuutta. Myös maakun-
tajoukkojen perustaminen oli 
piirin sydämenasia; toiminnan 
vaatimattomuus on sitten 
muiden tahojen ”ansio”.

Samoin piirin meriitit 
Helsingin Reservin Sano-
mien kehittämisessä ovat 
jääneet vähille maininnoille. 
Tiedotuksen tehostami-
sen ohella reserviläispiirin 
toimin tehty ilmoitushan-
kinta mahdollisti muitakin 
hankkeita, mainittakoon 
vain reserviupseeripiirin 
Spjutsundin majan tontti-
hankinta ja suojeluskunta-
talon ampumaradan perus-
teellinen uudistus, jotka molemmat 
rahoitettiin tosiasiallisesti yhteisen 
lehden tuloilla.

Ovatkohan hienotunteisuussyyt 
olleet syynä järjestöerimielisyyksien 
sivuuttamiseen? Nykytoimijoille 
olisi terveellistä tietää, että upseerit 
ovat aiemminkin olleet mielestään 
muita viisaampia ja sotilasarvossa 

nuoremmat kärsineet 
tarpeettomista alemmuuskomplek-
seista, mikä on ollut tosiasiallinen 
syy riitoihin. Tällainen oli tilanne 
reserviläispiirin ja reserviupseeri-
piirin välillä vuosikausia 1990-lu-
vulla. Tilanne ratkesi hyvin, eikä 
siihen tarvittu kuin kahden piirejä 
edustaneen henkilön yhteinen 

päätös riitaisuuksien lo-
pettamisesta. Päätöksen 
toimeenpanokaan ei ol-
lut ylivoimaisen vaikeaa. 
Sivuhuomiona: jostain 
syystä on kirjan tuorein 
maininta helsinkiläispiirien 
yhteistyöstä vuodelta 2010.

Kähinöiden ohella kuu-
luu järjestötoimintaan pal-
jon hauskoja sattumuksia, 
joista värittyy legendaarisia 
juttuja. Ne ovat järjestöpe-
rinteen suolaa, mutta käsillä 
oleva teos on anekdoottien 
kerronnassa säästeliäs. Har-
mi.

Kirjaa lukiessa tulee väis-
tämättä mieleen eräs vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 
perimmäisistä kysymyksistä: 
mihin ihmeeseen tarvitaan 
näin monta liittoa, piiriä ja 
perusyhdistystä? Seurauksena 
on päällekkäisyys, katveet ja te-

hottomuus, varsinkin kun asiaa on 
yritetty ratkaista perustamalla lisää 
järjestöjä viimeisen neljännesvuosi-
sadan aikana.

Suosittelen tätä kirjaa jokaisen 
pääkaupunkiseutulaisen maanpuo-
lustusaktiivin luettavaksi. Huolella 
ja useampaan kertaan.

Jarkko Kemppi: Helsingin 
Reservinaliupseereista 
pääkaupunkiseudun 
reserviläispiiriksi

ISBN 978-952-93-3888-7, 240 sivua

Varaukset p. 010 2323 116 (ma-pe 8-17) • Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)
Nettivaraukset www.matkapojat.fi/res60 • Ei toimitusmaksua!

matkapojat.fi

Risteilyllä esiintyy Jean S.

Juhlaristeily Silja Europalla
11.-12.4.2015

Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Silja 
Europa -aluksella. Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea. 
Luvassa onkin suurin Suomessa koskaan järjestetty vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.

KYMPILLÄ MUKAAN
Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista. 
Mukaan pääsee halvimmillaan kymmenellä eurolla eikä ruojajuomat sisältävä 
juhlaillallinenkaan maksa kuin 33 euroa.

Hintaan sisältyy: 
• risteily valitussa hyttiluokassa Helsinki - Tallinna - Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla

alk./hlö 10€
Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna  klo 18:30 - 08:00
Tallinna - Helsinki   klo 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus maissa käyntiin klo 08:00 – 12:00
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Teksti ja kuvat: Antti Kauranne

Onnistunutta 
yhteistoimintaa eri 
kurssien välillä
Etelä 2014 oli Etelä-Suomen maan-
puolustuspiirin suurin vuotuinen 
VEH-harjoitus, joka sodittiin läpi 
Santahaminassa juuri vapun alla. 
Harjoitus keräsi saarelle kolmisen-
sataa taistelijaa ja tusinan erilaista 
kurssia, joista osa uudentyyppisiä.

Harjoituksen johtaja, luutnantti 
( res ) Juha Suvisaari oli sunnuntai-
aamuna tyytyväinen yrittäessään ra-
kennella yksiselitteistä harjoituksen 
purkukäskyä esikunnalleen. Har-
joituksen johtajan homma näinkin 
suuressa sirkuksessa on aina haas-
tava, ja erikoisiin tilanteisiin joutuu, 
vaikka kaikkeen ollaan valmistau-
duttu ja varauduttu hyvissä ajoin.

Niinpä yllättivät Suvisaari ja har-
joituksen varajohtaja Petri Tiljander 
perjantain ja lauantain välisenä 
yönä itsensä tankkaamassa aamu-
kahden-kolmen aikaan aggregaat-
teihin bensiiniä, jotta välttämätön 
sähkö saataisiin taattua parin tun-
nin kuluttua omat hommansa aloit-
tavalle kenttämuonituskeskukselle. 
Samanlaisia sankaritekoja joutuvat 
suorittamaan useinkin harjoituksen 
vastuuhenkilöt, ja ne jäävät vaille 
kertojiansa – siitä yksinkertaisesta 
syystä, että harjoitus toimii, kuten 
suunniteltu onkin. 

TIKE toimi hyvin, hyöty 
maksimoidaan jatkossa
- Tärkeintä oli yksittäisen kurssin 
koulutus ja kurssilaisille annettavan 
koulutuksen onnistuminen. Tässä 
tehtävässä kurssien johtajat ja kou-

luttajat onnistuivat jopa yli odotus-
ten, Suvisaari arvioi loppupalaut-
teessaan. 

Uutena kurssina toteutettiin 
laaja tilannekeskus, TIKE, jossa 
harjoituksen johdon työkaluna 
toiminut noin kymmenen hengen 
organisaatio keräsi ja jakoi ajankoh-
taista tilannetietoa ja -raportteja 
eri kursseilta harjoituksen johdolle. 
TIKEssä pidettiin myös koko har-
joituksen sotapäiväkirjaa, johon kir-
jattiin puhelimitse ja Virve-radioin 
annetut tilanneilmoitukset sekä 
harjoituksen johdon käskyt. 

- Tilannekeskuksen toiminta on-
nistui erittäin hyvin, Juha Suvisaari 
arvioi. 

- Tilannekeskus on erittäin tar-
peellinen jatkossa erityisesti useiden 
kurssien viikonlopuissa ja se voi-
daan toteuttaa myös miniatyyriko-
koonpanolla ja kalustolla. 

Tilannekeskuksesta, viestiväli-
neistä ja käsketystä protokollasta 
huolimatta luvattoman moni soitti 
kännykällä suoraan eri vastuuhenki-
löille asioista, jotka kuuluivat tilan-
nekeskukselle. 

Huolto oli harjoituksessa 
kovilla
Harjoituksen huolto on aina kovilla, 
ja sitä se oli myös Etelä 2014 -har-
joituksessa. Ison harjoituksen ta-
varavirtojen ohjaaminen vaatii aina 
tavallista suuremman panostuksen 
ja lisää ammattilaisia tehtäviin. 

- Huoltopäällikön pois jääminen 
kalkkiviivoilla ja perustamisdoku-
menttien vajavaisuus aiheuttivat 
harjoituksen ja huollon johdon 
ylikuormittumisen perustamisen ja 
purun aikana.

- Parhaiten toimivat kuljetukset, 
joka suoritti viikonlopun aikana 70 
kuljetussuoritetta - Harjoituksen 
purku oli suunniteltu ja valmisteltu 
hyvin. Jouduimme purkua edeltävä-
nä yönä pistämään suunnitelman jo 
kerran  uusiksi ja siitäkin huolimat-
ta purku oli pakko hoitaa tilanteen 
mukaisella johtamisella.

Reserviläisharjoituksissa koetaan 
yleisesti sama ongelma: siirryttäessä 
reservistä harjoitusmaailmaan per-
jantai-iltapäivä ja -ilta ovat melko 
lyhyitä aikoja kääntää sotilas-moodi 
päälle. Käskeminen ja komentami-
nen ottaa aikansa, ennen kuin alkaa 
luonnistua, ja se saattaa aiheuttaa 
aikakatkoksia tai toimenpiteiden 
viivästymistä. 

- Ristiinkoulutus ja koulutta-
japartiot kiertämässä eri kursseja 
opettamassa olivat uusia asioita, ja 
pääsääntöisesti kokemukset olivat 
tästä hyviä.  

- Kurssien välinen ristiinkou-
lutus ja kouluttajapartiotoiminta 
vaatii lisää panostusta ja parempaa 
ohjausta, Suvisaari arvioi tilannetta.

Kutsuvieraat olivat 
tyytyväisiä näkemäänsä 
Harjoitus sai poikkeuksellisen hy-
vän palautteen puolustusminis-
teriön, ESSLE:n ja KaartJR:n sekä 
maanpuolustuksen eri neuvottelu-
kuntien ja sidosryhmien edustajilta. 
Kyseltävää ja keskusteltavaa riitti 
jopa niin, että vieraitten ohjelma-ai-
katulut joutuivat hieman venymään, 
joka kertoo vain hyvää vieraiden 
kiinnostuksesta ja kurssien toimin-
nasta.

- Annoimme kenraaleille ja ami-
raaleille erittäin hyvän kuvan reser-
viläisten sotilasammattitaidosta.

- Etelä 2014 -harjoituksen tyyp-
pisille isommille harjoituksille on 
selkeästi tilaus myös puolustusvoi-
mien suunnalta, Suvisaari arvioi 
päivän palautetta vieraiden suun-
nalta. 

Pidetty sotilasläänin komentaja, 
prikaatikenraali Pekka Laatikainen 
vietti koko lauantaipäivän harjoi-
tuksessa kiertäen jokaisen kurssin 
päivän aikana. Useille reserviläisille 
jäi hyvä muisto tilanteesta, jossa 
oman sotilasläänin komentaja kyseli 
henkilökohtaisia kokemuksia har-
joituksesta sekä tiedusteli kunkin 
reserviläisen kertausharjoituspäi-
vien määrää sekä tapaa, jolla nämä 
olivat hakeutuneet vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen.  

Myös virolaiset vieraat, noin 

kahdeksan hengen ryhmä Tallinna 
Malevista antoi erittäin positiivisen 
palautteen. Virolaiset tutustuivat eri 
kurssien toimintaan, ja muun muas-
sa huollossa virolaisten osaaminen 
pantiin hyvin merkille.

- Reippaita ja osaavia naisia, jot-
ka tarttuvat toimeen heti, eivätkä 
aikaile, kehaistiin huolto-organi-
saatiossa etelänaapurin naiskaksik-
koa, joka näytti osaamistaan muun 
muassa kenttäkeittiöön tarvittavien 
klapien pilkkomisessa.

Tarkka-ampujat ja heittimet 
pääsivät ampumaan kovilla
Kupu-tukikohdassa Markus Kärk-
käisen ja Keijo Lampisen koulutta-
ma tarkka-ampujaryhmä, noin tusi-
nan verran erikoistaistelijoita, pääsi 
kokeilemaan aseiden tarkkuutta ja 
omaa osaamistaan hieman haikeissa 
tunnelmissa.

- Ei ole vielä selvää käsitystä, 
miten tämän ryhmän koulutusta tu-
levaisuudessa jatketaan, Kärkkäinen 
tuumi usean vuoden koulutusura-
kan jälkeen.

- Olemme monta vuotta pääs-
seet kouluttamaan ja harjoit-
telemaan yhdessä. Miehet ovat 
oppineet valtavasti ja uusia tarkka-
ampujia on saatu koulutettua pal-
jon. Meillä ei ole tietoa siitä, onko 
hommalla jatkuvuutta ensi syksynä, 
kouluttajat murehtivat yhdessä. 

Tarkka- ampujat kuuluivat MaaK 
-TA1 –ryhmään, jonka jäsenet on 

valittu koulutukseen alkuvuodesta 
2013 Itä-Uudenmaan aluetoimis-
ton koulutusupseerin toimesta. 
Koulutus päättyy syksyllä 2014 ja 
Etelä-2014 -harjoituksessa tarkka-
ampujat ampuivat maavoimien 
ammuntaohjelmistoon kuuluvan 
puolustusvoimien virallisen tarkka-
ampujan ampumataitotestin. Kou-
lutuksen jatko ja uudet kurssit ovat 
toistaiseksi puolustusvoimien rahoi-
tusta vailla vaikkakin suunnitelmat 
jatkolle ovat valmiina kouluttajilla. 

Myös kevytheitinjoukkue pääsi 
kokeilemaan tuliasematoimintaa 
kovilla ampumalla, mutta muutoin 
harjoitus sujui varsin äänettömästi. 
Harjoitusjoukoille ei jaettu harjoi-
tuspatruunoita tai muita tulenku-
vausvälineitä. Lauantain ja sunnun-
tain välisenä yönä reserviläisistä otti 
mittaa rajavartioston erikoisjääkä-
riosasto, joka pyrki soluttautumaan 
Radioniemessä olleen johtokeskuk-
sen alueelle ja tuhoamaan sen. 

Kuljetuskomppanian tiloissa 
toimi myös uudentyyppinen kurssi, 
ELSO, joka seurasi virtuaalimaa-
ilman liikennettä harjoituksen 
ajan. Ukrainan ja Venäjän välien 
kiristyminen loi mahdollisuuden 
kyberoperaatioiden toteutumiselle, 
mutta ELSO-kurssi katosi omaan 
bittiavaruuteensa niin täysin, että 
kurssin tekemisten ja onnistumis-
ten arviointia ei ulkopuolinen saata 
tehdä.

Etelä 2014-
harjoitus kutsui 
kolme sataa 
taistelijaa 
Santahaminaan

Tarkka-ampujat suorittivat tutkintonsa hieman haikeissa tunnelmissa. 

Harjoituksen johtaja, luutnantti Juha Suvisaari (vas)  ja prikaatikenraali  

Pertti Laatikainen olivat tyytyväisiä joukon asenteeseen ja osaamiseen. 

Tilannekeskus TIKE seurasi harjoituksen etenemistä reaaliajassa ja kaiken dokumentoiden. 
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on palvellut rauhanturvaajana 
Lähi-idässä vuosina 1986—1987 ja 1991—1992. Ex-Jugoslaviassa 
kirjoittaja on palvellut siviilitarkkailijana ICFY- missionissa 
1994—1995 ja upseerina Naton IFOR-operaatiossa 1996.

Vuonna 1944 Suomi oli sodassa – todellisessa kriisissä. Sodan tulokses-
ta ja päättymisestä ei ollut mitään varmuutta. Loppukesällä 1944 päämajan 
muutamat upseerit aloittivat suunnittelun Suomen pelastamiseksi. Se oli 
suunnitelma pahimman vaihtoehdon varalle.  Upseerit pelkäsivät, että pa-
himmassa vaihtoehdossa Neuvostoliitto saattaisi miehittää Suomen. Siltä 
varalta piti suorittaa sotavarustuksen hajavarastointia. Se takaisi miehitys-
tilanteessakin Suomen puolustamisen sissitoiminnalla.
 Tuo 70 vuoden takainen hanke tunnetaan tänään paremmin nimellä 
asekätkentä. Vastuuhenkilöt tuomittiin taannehtivan lain perusteella.  
Tutkijat arvioivat asekätkennän pelastaneen Suomen. Neuvostoliitto ei ase-
kätkennän paljastuttua ryhtynyt valmistelemaan maan miehittämistä.  
Suomen puolustusoperaatio oli onnistunut.

Euroopassa eletään taas krii-
sissä. Ukrainassa jatkuvat levot-
tomuudet.  
Venäjä hakee rajojaan. Tämän ei 
sanota uhkaavan Suomea, mutta 
pitäisikö meidän kuitenkin rea-
goida? Parikymmentä vuotta sit-
ten teimme uuden poliittisen lin-
javalinnan.  Halusimme jäseneksi 
Euroopan unioniin ja kansanää-
nestyksen jälkeen jäsenyys myös 
vahvistui. Kansan EU-valinta oli 
pitkälti myös turvallisuuspoliit-
tinen valinta. Suomen puolus-
tussuunnitelmiin ei uusi tilanne 
vaikuttanut. Uskoimme omaan 
puolustukseen. Jäsenyyttä puo-
lustusliitossa Natossa ei nähty 
tarpeelliseksi.

Eurooppa muuttui 1990-luvulla. Nato laajeni ja ensimmäiseksi enti-
sen Neuvostoliiton satelliitit Unkari, Tshekin tasavalta ja Puola liittyivät 
Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natoon. Suomi ei ollut valmis. Valtiojoh-
to ja monet suomalaisetkin olivat tiukasti Nato- kaapissa. Yhdysvalloilla ja 
Natolla oli huono maine. Suomalaiset eivät sinne  halunneet. Eihän meitä 
mikään uhkaa! Oma kansallinen puolustus riittää. Tällä linjalla me jatkoim-
me ja uskoimme, että Eurooppa ja meidän lähialueemme ovat muuttuneet 
ikuisen rauhan tilaan. Liian monet arvioivat, että tilanne on nytkin edellä 
kuvatun mukainen.

Vajaat 20 vuotta sitten Suomi oli valmis hyväksymään Naton rauhan-
kumppanina. Olimme mukana vuonna 1995 käynnistyneessä Naton IFOR-
operaatiossa ex-Jugoslaviassa. Ensimmäiset suomalaiset palkittiin Nato-
mitaleillakin. Kumppanuutta on sitten jatkettu ja poliittisesti olemme kek-
sineet Nato-jäsenyyden korvaamiseksi ns. Nato-option. Emme hae jäse-
nyyttä, mutta me pidämme Natoon liittymistä meille uskottuna optiona. 
Näin me olemme jatkaneet elämäämme ja emme ole kovin konkreettisesti 
pohtineet mitä ovat tarkoittaneet Naton laajenemisratkaisut vuosina 2004 
ja myöhemminkin.

Suomi jatkoi Naton kumppanina kun esimerkiksi Viro ja muut Baltian 
maat liittyivät järjestön jäseniksi vuonna 2004. Suomessa arvioitiin, että me 
pärjäämme omillamme. Puolustusvälineiden kiihtynyt kustannusten nousu 
on aiheuttanut meille uuden haasteen. Riittävätkö meidän euromme omaan 
puolustukseen? Olisiko kustannustehokkaampaa pyrkiä pääsemään jäse-
neksi Natoon? Ratkaisu pitää tehdä piankin. Karuun todellisuuteen meillä 
ja muuallakin on herätty Ukrainan kriisin kiristyessä. Krimi meni jo ja Uk-
rainasta ei kukaan osaa sanoa mitään. Mitkä ovat Venäjän ja Putinin seu-
raavat suunnitelmat ?

Euroopan unionin mahdollisuudet on todettu kovin kevyiksi. Yhdysval-
tojen ja Venäjän välinen kädenvääntö jatkuu. Pääsiäisen aikaisen sovinnon 
tuloksia ei voi kukaan vahvistaa. Sopimukset tehtiin osin ilman Ukrainaa. 
Yhdysvallat on hätäratkaisuna tuomassa Eurooppaan ja erityisesti Baltiaan 
ja uusiin Nato-maihin vähäisiä joukkoja. Se on merkki, että jotain ollaan 
tekemässä. Aika näyttää riittävätkö nämä toimenpiteet. Nyt Suomessa pi-
tää valmistautua pahimman vaihtoehdon varalle. Nato-kaapista pitää tulla 
muidenkin ulos. Jyrki Katainen näytti hyvää esimerkkiä. Jatkoa odotetaan. 
Jos meillä ei voida tehdä uusia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja kriisin aika-
na niin valmistelut uusiin avauksiin pitää tehdä nyt.  

Esitänkin, että valitut kansanedustajamme tulevat ulos Nato-kaapista. 
Jos liittoutuminen saa enemmän kuin 100 kannattajaa on se selvä merkki, 
että valtiojohdon on reagoitava tilanteeseen.

Kolumni

Pahimman 
vaihtoehdon varalle

Puolustus-
välineiden 

kiihtynyt kustan-
nusten nousu on 
aiheuttanut meille 
uuden haasteen. 
Riittävätkö meidän 
euromme omaan 
puolustukseen? 

Teksti ja kuvat: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin 
Seudun Reserviläispiiri järjestivät lauantaina 
10.5.2014 jo perinteeksi muodostuneen Reservi 
tutuksi  -tiedotuspäivän. Tapahtuman tarkoi-
tuksena oli saada näkyvyyttä yleiselle asevelvol-
lisuudelle sekä pääkaupunkiseudun reserviläis-
toiminnalle. 

Paikkana oli aiemmista vuosista poiketen 
Kampin Narinkkatori. Paikka osoittautui erit-
täin toimivaksi ja väkeä oli kaikilla pisteillä koko 
päivän ajan runsaasti. Päivän aikana pääsi mm. 
tutustumaan viesti-, sinko- ja miinakalustoon, 
Pasi-panssariautoon sekä reserviläisjärjestöjen 
toimintaan. Reserviläisurheiluliiton pisteellä oli 
mahdollisuus testata puristusvoimansa. Myös 
laserkiväärillä ja -pistoolilla pääsi ampumaan. 
InttiStore oli paikalla myymässä armeijahenkisiä 
tuotteita, ja soppatykiltä saattoi ostaa maukasta 
hernerokkaa ja vanikkaa. Rauhanturvaajat oli-
vat pystyttäneet paikalle vartiokoppinsa. Myös 
veteraanikeräys oli paikalla keräämässä tukea 
sotiemme veteraaneille.

Yhteistyökumppaneina tapahtumassa toimi-
vat Maanpuolustusyhtiö, Helsingin Rauhantur-
vaajat, Reserviläisurheiluliitto, Suomen Reser-
viupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustus-
koulutusyhdistys, Vääpelikilta, Pohjois-Haagan 
yhteiskoulu, Helsingin Seudun Sotaveteraanipii-
ri ja Uudenmaan Jääkäripataljoona. 

Päivän ehdoton vetonaula oli Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan PASI-panssariajoneuvo, 
tämän jälkeen suosituin rasti oli laserammun-
ta. Molemmilla pisteillä oli koko ajan väkeä 
jonoksi asti. Myös kalustoesittely veti väkeä, ja 
palautti useille mieleen hienot hetket telamii-
nojen kantamisesta tai apilaksen raahaamisesta 
varusmiespalveluksen aikana. Uutena rastina 
oli viestikalustorasti, jonka pitämisestä vastasi 
Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto. Kiitos 
Pasin lainasta kuuluu UUDJP:n komentajalle evl 
Jukka Jokiselle. Veteraanikeräyksen lippaat kerä-
sivät päivän aikana useita kiloja painoa.

RETU järjestetään vuonna 2015 uudelleen, 
jolloin onkin vuorossa jo viides kerta. 

Reserviläiset Kampissa

 Kesäkuu
17.6.  Toimitusjohtaja, kersantti Pentti Taskinen (perhepiirissä) 80 v
19.6.  Kauppatieteen maisteri, kapteeni Arni Ekholm (matkoilla) 50 v
21.6.  Teknikko, alikersantti Seppo Rintamaa  80 v
22.6.  Merkonomi, ylikersantti Jorma Anttonen 70 v
22.6.  Eläkeläinen, alikersantti Ilkka Hannonen (kotona) 70 v
22.6.  Diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, luutnantti Johan von Knorring 60 v
25.6.  Diplomi-insinööri, luutnantti Timo Muinonen 70 v
25.6.  Isännöitsijä, kersantti Markku Juopperi 70 v
26.6.  Eläkeläinen, kapteeni Jouni Lappalainen (matkoilla) 70 v
27.6.  Toimistopäällikkö, vänrikki Valto Saari 80 v

Heinäkuu
2.7.  Filosofian maisteri, vänrikki Lasse Bernström (perhepiirissä) 85 v
4.7.  Yrittäjä, yliluutantti Seppo Nevalainen 75 v
6.7.  Kiinteistönhoitaja, vääpeli Ossi Savolainen 50 v
8.7.  Hankintajohtaja, kapteeniluutnantti Jarmo Toikka (lomalla) 50 v
9.7.  Kehityspäällikkö, luutnantti Kauko J.Hinkkanen (matkoilla) 75 v
11.7.  Johanna Pohjolainen 60 v
14.7.  Kouluttaja, yliluutnantti Ari Hautala (vastaanotto 13.7. klo 13-16) 50 v
19.7.  Eläkeläinen, vääpeli Esko Kosunen (matkoilla) 90 v
23.7.  Professori emeritus, yliluutnantti Seppo Laine (perhepiirissä) 75 v
25.7.  Diplomi-insinööri, aliluutnantti Ilkka A.Koivisto 60 v
26.7.  Ekonomi, yliluutnantti Juha Heikkinen (perhepiirissä) 60 v
27.7.  Lentokapteeni, luutnantti Kyösti Silakivi 80 v
28.7.  Autonasentaja, alikersantti Raimo Pesonen  70 v
 (vastaanotto 27.7. klo 14-18, Rystypolku 4) 

Elokuu
1.8.  Ylikonstaapeli, luutnantti Mika Liukku (matkoilla) 50 v
4.8.  Kauppatieteiden tohtori, vänrikki Kari Pöllänen 70 v
6.8.  Ekonomi, yliluutnantti Jaakko Luoma (perhepiirissä) 80 v
6.8.  Myyntipäällikkö, yliluutnantti Juha Pitkäranta (matkoilla) 60 v
8.8.  Valokuvaaja, vääpeli Jukka Kalervo (perhepiirissä) 75 v
10.8.  Filosofian maisteri, yliluutnantti Raimo Arhela (matkoilla) 80 v
15.8.  Diplomi-insinööri, luutnantti Jouko B.Pellosniemi  (matkoilla) 75 v
20.8.  Merkonomi, kapteeni Reijo Vihonen (perhepiirissä) 70 v
22.8.  Lääketieteen ja kirurgian tohtori, yliluutnantti Pekka Jokio (perhepiirissä) 85 v
27.8.  Humanististen tieteiden kandidaatti, alikersantti Pasi Evolahti (matkoilla) 50 v

Onnittelemme
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Piirimme reserviläisiä ylennettiin Isänmaan hyväksi 
tehdystä työstä ja palkittiin kunnia – ja ansiomerkein. 
Majuriksi ylennettiin Kenttätykistökerhon Kai Ahotupa, 
Kanta-Helsingin Heikki Allonen ja Itä-Helsingin 
Jukka Lindstedt. Komentajakapteeniksi ylennettiin 
Espoo-Kauniaisten Mikko Leppänen. Kapteeniksi 
ylennettiin mm. Kenttätykistökerhon Joachim Flink 
ja Riina Markkula, Tapiolan Reserviupseereiden Topi 
Tuominen ja Kanta-Helsingin Petri Vuolteenaho. 
Kapteeniluutnantiksi ylennettiin ARU:n Pekka Mäkelä. 
Yliluutnanteiksi ylennettiin mm. Sissikerhon Kimmo 
Martinsen, IT-Kerhon Topias Uotila ja RT-Kerhon Ville 
Niilekselä. Luutnanteiksi ylennettiin mm. Kanta-
Helsingin Sirpa Fallström, Helsingfors Svenskan Claes 
Holm ja Pohjois-Helsingin Maija Tiilikainen. Helsingin 
Aluetoimiston ensimmäinen päällikkö Heikki Pohja 
ylennettiin everstiksi.

Kunniamerkein palkittiin seuraavat: Suomen Leijonan 
1. luokan ritarimerkki; Espoo-Kauniaisen Veli-Matti 
Kemppilä. Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki; 
Uudenmaan Reservipiirien toiminnanjohtaja Jussi 
Karhila ja Sissikerhon Mikko Kokkola. Suomen Leijonan 
ansioristi; Länsi-Vantaan Seppo Kulmala, Tikkurilan Esa 
Järveläinen ja Päijät-Hämeen reservipiirien toiminnan-
johtaja Marko Patrakka. Suomen Reserviupseeriliiton 
kultainen ansiomerkki soljen kera; Autokerhon Heikki 
Heikkonen ja Kanta-Helsingin Raimo Hynynen. Suomen 
Reserviupseeriliiton kultainen ansiomerkki; Sissiker-
hon ja Helsingin Reserviupseeripiirin hallituksen jäsen 
Kimmo Karila ja Viestiosaston Jukka Rintala. RUL:n 
kultainen ansiomitali myönnettiin myös Tapiolan 
Marko Honkaselle ja Kanta-Helsingin Aaro Mäkelälle. 
Uudenmaan aluetoimiston 1.6.2014 nimitetty päällikkö 
everstiluutnantti Juho Raulo palkittiin Suomen Valkoi-

sen Ruusun 1. luokan ritarimerkillä. Majuri Anssi Yrjölä 
palkittiin Suomen Leijonan 1. luokan Ritarimerkillä.
Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha 
Parkkoselle myönnettiin 4.6. sotilasansiomitali. Saman 
mitalin sai myös Maanpuolustuskiltojen Liitossa 
aktiivisen uran tehnyt Kari Kallonen. 9.5. myönnettiin 
Markus Anajalle Marjamaan Ritarikunnan ritarimerkki.

Ylivääpeliksi ylennettiin Sotilaskotiliiton varapuheen-
johtaja Tuuli Kuutti. Vääpeliksi ylennettiin Helsingin 
Sissiosastosta Kari Savolainen sekä Espoon Reser-
viläisten Aarno Liuksiala. Ylikersantiksi ylennettiin 
Tarkka´ampujakillan Markku Haapala, Vääpelikillan 
Terhi Latva-Käyrä sekä Merireserviläisten Janne Karu-
vaara.  Kersantiksi ylennettiin Espoon Reserviläisten 
sihteeri Pekka Nousiainen.
Helsingin piirit onnittelevat ylennettyjä.

Kai Ahotupa majuriksi, 
Topi Tuominen kapteeniksi
Juha Parkkoselle sotilasansiomitali
Kari Savolainen vääpeliksi

Juha Parkkoselle (vas) myönnettiin sotilasansiomitali.  

Kapteeniluutnantiksi ylennettiin Pekka Mäkelä. Keskellä kapteeni Jone Nikula.
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Tasavallan presidentti on ylen-
tänyt seuraavat Etelä-Suomen 
sotilasläänin reservin upseerit 
04.06.2014

Majuriksi:
Ahotupa Kai Olli (Helsinki), Allo-
nen Heikki Ilmari (Helsinki, Lau-
rinen Tommi Kalevi (Helsinki), 
Lindstedt Jukka Ilmari, Selin Jukka 
Sakari (Kerava), Vuorio Vesa Pekka 
(Tuusula),  

Komentajakapteeniksi:
Leppänen Mikko Markus (Kauniai-
nen),   

Kapteeniksi:
Castrén Antti Jussi Henrik (Espoo), 
Flinck Karl Joakim Alexander (Hel-
sinki), Honkanen Marko Matias 
(Mäntsälä), Koivisto Kari Juhani 
(Järvenpää), Konttas Ari Matti Ju-
hani (Espoo), Korkiamäki Jari Tapa-
ni (Espoo), Kähäri Juha Petteri (Es-
poo), Käpylä Petri Samuli (Nurmi-
järvi), Lahti Arto Tapio (Tuusula), 
Markkula Riina Marjatta (Helsinki), 
Martinaho Toni Eero Petteri (Hy-
vinkää), Nikula Antti Joonas (Hel-
sinki), Oksanen Vesa Matti Kalervo 
(Vantaa), Pulkkinen Marko Tapio 
(Vantaa), Savolainen Markku Ta-
pio (Vantaa), Siitonen Mika Antero 
(Porvoo), Summanen Juha Pentti 
(Helsinki), Tervo Tapani Petter (Es-
poo), Tuominen Topi Kalle (Helsin-
ki), Turku Petri Antti Olavi (Espoo), 
Venesjärvi Aki Tuomo (Helsinki), 
Vuolteenaho Petri Jarmo Juha-
ni (Helsinki), Wardi Ami Mosche 
(Vantaa), Österberg Marcus Mikael 
(Lohja),   

Kapteeniluutnantiksi:
Mikkola Eero Tapio (Järvenpää), 
Mäkelä Pekka Henrik (Helsinki), 
Sarvilinna Sami Petteri (Helsinki), 
Taalas Jukka Petteri (Espoo),   

Insinöörikapteeniksi:
Lehto Harri Sulo (Espoo),   

Yliluutnantiksi:
Aniluoto Arto Juhani (Helsinki), 
Barner-Rasmussen Berndt Wilhelm 
Stefan (Helsinki), Bruins Slot Ha-
rald Emil (Vantaa), Dabek Tuomas 
Julius (Helsinki), Erkkilä Mikko Jo-
hannes (Helsinki), Erola Jouni Mar-
ko (Raasepori), Haarala Santtu Leo 
Olavi (Helsinki), Hanhinen Kim-
mo Juhani (Espoo), Hautala Hannu 
Olavi (Kirkkonummi), Hellens Ville 
Heikki Antero (Helsinki), Hirsto 
Janne Juhana (Helsinki), Hirvonen 
Antti Johannes (Lohja), Hjelt Björn 
Mikael (Espoo), Holm Petri Juhani 
(Järvenpää), Honkanen Ville Sakari 
(Helsinki), Huhtanen Mika Marko 
(Lohja), Huuskonen Juha Tapani 
Immonen Timo Pekka (Helsinki), 
Julin Tuomas Veli Juhani (Espoo), 
Kaipia Mikko Johannes (Espoo), 
Kiiski Harri Tapio (Espoo), Kirjavai-
nen Jukka Ilari (Helsinki), Kivinen 
Jussi Tuomas Koskela Jussi Petteri 
(Espoo), Koskenvuori Mika Pette-
ri (Espoo), Kulikoff Leo (Helsinki), 
Kämäräinen Antti-Jussi (Helsinki), 
Lapinsuo Sakari Vilho (Helsinki), 
Lehtonen Jani Aaron (Helsinki), 
Leivonen Jarno Arto Tapani (Es-
poo), Leppänen Jari Akseli (Espoo), 
Lihavainen Heikki Sakari (Helsin-
ki), Ljunggren Carl-Gustav (Raase-
pori), Luusua Juha Pekka (Espoo), 
Marjanen Jaakko Heikki Samuli 

(Helsinki), Martinsen Kimmo Kris-
tian (Helsinki), Mokko Kari Mat-
ti Tapani (Helsinki), Murto Anssi 
Elias (Järvenpää), Mykkänen Kai 
Aslak (Espoo), Mäkelä Markus Mi-
kael (Espoo), Mäki Antti Johannes 
(Helsinki), Niilekselä Ville Johannes 
(Kauniainen), Niinistö Jussi Lauri 
Juhani (Nurmijärvi), Nykänen Mar-
ko Antero (Helsinki), Ojala Pekka 
Pellervo (Helsinki), Okko Matti Ta-
pio (Espoo), Pax David Johannes 
Oliwer (Helsinki), Oksanen Lari Ju-
lius (Helsinki), Pelkonen Jouko Ta-
pio (Kirkkonummi), Pitkämäki Jar-
mo Tapani Vihti Punnonen Juha Ta-
pani (Vantaa), Pyysalo Antti Heikki 
(Helsinki), Ranta-aho Tapio Antero 
(Helsinki), Rantala Mika Tapio Rau-
tavalta Tommi Tapio (Hyvinkää), 
Rintaniemi Tuomas Antero (Espoo), 
Rintatalo Juha Ilmari (Helsinki), 
Ristkari Yrjö Sakari (Raasepori), 
Räsänen Janne Heikki (Espoo), Sal-
mi Ari Henrik (Helsinki), Salomäki 
Marko Antero (Helsinki), Saloniemi 
Mikko Tapani (Helsinki), Savolai-
nen Jussi Perttu (Helsinki), Seppo-
nen Juha Lauri Matias (Helsinki), 
Sillanpää Pekka Emil Johannes (Es-
poo), Silvola Petri Sakari (Vantaa), 
Sipakko Mikko Alvian (Helsinki), 
Sipilä Seppo Kalevi (Espoo), Särki-
lahti Arvi Tuomas (Espoo), Talo-
nen Juho Aleksi (Helsinki), Toppari 
Mauri Tapani (Lohja), Tumelius 
Antti Juhani (Helsinki), Tuukkanen 
Jukka Reino Olavi (Espoo), Tölli 
Tomi Mikael Ulkomaat Uotila Topi-
as Henrikki (Helsinki), Vaahtoran-
ta Pauli Petteri (Espoo), Wahlstein 
Karl Rurik Christian (Helsinki), 
Vartiainen Suvi Maria (Vantaa), 
Vesa Antti Juhani (Vantaa), Virran-

vuo Olavi Edvard (Raasepori), Virta 
Jani Petteri Vihti Vuolle Antti Mar-
kus (Helsinki),  

Teknikkoyliluutnantiksi:
Seppä Marko Juhani (Lohja),   

Luutnantiksi:
Ahonen Lauri Reino Antero (Hel-
sinki), Benamed Sami (Helsinki), 
Erkkilä Miika Tapani (Helsinki), 
Fallström Sirpa Hanna Elina (Tuu-
sula), Gottberg Henrik Axel (Hel-
sinki), Gerkman Stefan Öyvind 
(Espoo), Halkosaari Ville Mati-
as (Helsinki), Halme Juha Sakari 
(Helsinki), Heikkilä Sami Johannes 
(Vantaa), Heikkinen Petri Johan-
nes (Helsinki), Heino Petri Juhani 
(Espoo), Helo Henri Tuomas (Van-
taa), Holm Claes Patrik Johannes 
(Helsinki), Hänninen Pekka Juhani 
(Vantaa), Ignatius Jukka Matti Olavi 
(Espoo), Jaakkola Timo Matti (Van-
taa), Jauhiainen Jari Petri (Helsin-
ki), Jokinen Lasse Aleksi (Helsinki), 
Joukainen Mikko Antero (Mäntsä-
lä), Junila Matti Oskari Juhaninpoi-
ka (Helsinki), Kaarnimo Kenneth 
Leonard (Espoo), Kankare Toni 
Matti Tapani (Helsinki), Karonen 
Jarkko Pekka, Kesonen Saku Tapani 
(Espoo), Koponen Mari Katariina 
(Espoo), Korpi Karri Markus (Van-
taa), Kärki Juha Petteri Sebastian 
(Vantaa), Leinonen Antti Tuomas 
(Mäntsälä), Leisti Topi Leo Kalevi 
(Hyvinkää), Leppäsaajo Jouni Ta-
pio (Vantaa), Lindberg Roger Otto 
Martin (Helsinki), Lindgren Fredrik 
Kristian (Vantaa), Lounassalo Jus-
si Antero (Vantaa), Lumiaho Tomi 
Aleksi (Helsinki), Mertanen Joel 
Petrus (Helsinki), Mettälä Matti 

Antero (Helsinki), Männistö Lasse 
Pekka (Helsinki), Nystedt Heikki 
Kalervo (Helsinki), Nurmi Jukka 
Tapio (Tuusula), Oivukkamäki Jus-
si (Espoo), Osala Mikko Johannes 
Peinola Jukka Pekka (Helsinki), Pel-
tonen Erkka Taito Oskari (Helsinki), 
Pettersson Carl Johan (Helsinki), 
Pitkänen Matti Ilmari (Helsinki), 
Pohjalainen Henri Oskari (Hel-
sinki), Portaankorva Timo Kauko 
(Helsinki), Pukkila Janne Eino Ta-
pio (Sipoo), Ranta Kristian Henrik 
Johannes (Kirkkonummi), Reikko 
Jyrki Juhani (Espoo), Roiha Mika 
Juhani (Helsinki), Routamo Tomi 
Juha Edvard (Vantaa), Råman Janne 
Juhani (Espoo), Saarinen Risto Alpo 
Uolevi (Helsinki), Salminen Ville 
Antero (Vantaa), Salonen Miikka 
Tapani (Helsinki), Sandvik Risto 
Ilmari (Espoo), Seeck Max Mikael 
(Helsinki), Seppänen Juha Petri Vih-
ti Siltamäki Ismo Jyrki (Helsinki), 
Sirén Magnus Bernhard (Raasepo-
ri), Soinio Sampo Kaleva (Helsinki), 
Starczewski Toni Juhani (Helsinki), 
Suominen Jarno Joonas (Helsinki), 
Suorto Timo Juhani (Vantaa), Tii-
likainen Maija Tuulikki (Porvoo), 
Tikkala Sampsa Juhani (Lohja), Uk-
kola Antti Veli Oskari (Helsinki), 
Vanhanen Tuomas Kaarlo Akseli 
(Vantaa), Vartiainen Juhana Mikael 
(Helsinki), Vilja Mikko Valtteri (Es-
poo), Vilkman Joakim Johan-Mathi-
as (Hyvinkää), Vilkuna Eero Aukusti 
(Porvoo), Yli-Hannuksela Jukka 
Petteri (Myrskylä), Yli-Äyhö Janne 
Tapani (Kauniainen)  

Lääkintäluutnantiksi:
Valkiala Laura Elina (Helsinki), 

Kapteeni Topi Tuominen Kapteeni Riina Markkula
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Etelä-Suomen sotilasläänin 
komentaja prikaatikenraali 
Pertti Laatikainen on ylentänyt 
seuraavat reservin aliupsee-
ristoon ja miehistöön kuuluvat 
04.06.2014

Sotilasmestariksi:
Karonen Juha Kalervo (Helsinki),

Ylivääpeliksi:
Fagerström Mats Eero Olavi, Heik-
kilä Jaakko Matias (Tuusula), Helin 
Janne Juhani (Vantaa), Honkaniemi 
Jukka Rafael (Espoo), Jokirinne Ila-
ri Vihtori (Vihti), Kastarinen Mik-
ko Oskari (Vantaa), Koponen Harri 
Eerik (Helsinki), Kortelainen Arto 
Juhani (Lohja), Korteniemi Olli Veli 
Juhani (Vantaa), Kumpulainen Ari-
pekka Antero (Hyvinkää), Kuutti 
Tuuli Johanna (Espoo), Määttä Ari 
Kalervo (Järvenpää), Möller Stefan 
Torsten Johannes (Loviisa), Ryhä-
nen Timo Aulis (Helsinki), Rytkö-
nen Jussi Yrjänä (Tuusula), Savola 
Heikki Antero (Helsinki), Snygg 
Riku Juhani (Karkkila), Tuhkanen 
Ari Juhani (Helsinki), Valve Jukka 
Antero (Pornainen), Wackström 
Patrick Rafael (Porvoo), 

Ylipursimieheksi:
Tietäväinen Simo Pekka (Lohja), 

Vääpeliksi:
Degerholm Svante Einar (Hel-
sinki), Fohlin Toni Christian 
(Helsinki),Halme Henri Veli Kris-
tian (Helsinki), Heiskanen Kosti 
Tapani (Helsinki), Jauhiainen Timo 
Kalervo (Kerava), Kaikko Jari Paavo 
Ilmari (Vantaa), Karjalainen Pek-
ka Otto Kalevi (Espoo), Kettunen 
Keijo Kalervo (Helsinki), Lassila 
Kim Oskar (Kirkkonummi), Leh-
tinen Sakari Lauri Wilhelm (Hel-
sinki), Leppävuori Marko Johannes 
(Kirkkonummi), Liski Mikko Sakari 
(Helsinki), Liuksiala Aarno Michael 
(Espoo), Mustonen Minttu Maria 
(Espoo), Pietilä Hannu Juhani (Hel-
sinki), Piittala Ari Tapani (Kerava), 
Pilkama Anssi Oskari (Tuusula), 
Raappana Jani Johannes (Vantaa), 
Raiskila Lauri Miikka Eero (Lo-
viisa), Saarela Jarkko-Tapani Ola-
vi (Vantaa), Saarinen Jarno Juhani 
(Helsinki), Salmijärvi Matti Joonas 
(Helsinki), Salminen Juha Kaler-
vo (Vantaa), Santalahti Simo Pekka 
Sulevi (Helsinki), Savolainen Kari 
Juhani (Helsinki), Skutnabb Mikko 
Matias (Kirkkonummi), Sormunen 
Petri Kristian (Vantaa), Taskinen 
Arto Olavi (Hyvinkää), Tuominen 
Markku Antero (Porvoo), Vihavai-
nen Sami Petteri (Kirkkonummi), 
Viljanen Tuomas Aki (Vihti), Wes-

terlund Mikael Christoffer (Inkoo), 
Åkerblom Björn Sture (Espoo), 

Pursimieheksi:
Bäckman Mikael Anders (Raase-
pori), Kettunen Carl-Markus (Kau-
niainen), Konstig Juho Viljami (Es-
poo), Sarvanto Harri Tapio, Vuori-
koski Antti-Veikko (Espoo), 

Ylikersantiksi:
Aakkula Jarkko Juhani (Helsin-
ki), Ahonen Jukka-Pekka (Lohja), 
Anunti Mikko Olavi (Helsinki), 
Björklund Johan Magnus (Kauni-
ainen), Coker Joakim Africanus 
(Helsinki), Dahlqvist Conny Chris-
toffer (Raasepori), Haapala Markku 
(Helsinki), Helistö Jyri Mikael (Hel-
sinki), Hietaharju Heikki Ilari (Van-
taa), Hietanen Ville Heikki (Vantaa), 
Huhta Juho-Yrjö Henrik, Hynynen 
Sakari Armas Nikolai, Johansson 
Ari Anselmi (Helsinki), Järvinen 
Sune Per-Håkan (Kirkkonummi), 
Kantanen Mikko Artturi (Helsinki), 
Kalinen Riku Jyrki, Kalmi Markus 
Sakari (Vantaa), Karjalainen Jark-
ko Tapani (Vantaa), Karkola Antti 
Einari (Espoo), Karuvaara Janne 
Matti Kirkkonummi), Kauhanen 
Janne Kristian (Espoo), Kautto 
Matti Andreas (Vantaa), Keskiväli 
Iiro Antero (Vantaa), Kiuttu Mika 
Niilo Johannes (Helsinki), Knaapi-
nen Petri Juhani (Helsinki), Koivu-
nen Pasi Kalevi (Espoo), Korpela 
Ville Veikko (Vantaa), Koski Joona 
Kustaa (Helsinki), Kosonen Man-
ne Manuel (Lohja), Kuusela Tero 
Mikko (Mäntsälä), Kuusinen Peki 
Antero (Helsinki), Kynsijärvi Mika 
Tapio (Porvoo), Kyrenius Pekka Jo-
hannes (Helsinki), Laine Mira Ma-
ria (Helsinki), Latva-Käyrä Terhi 
Tuulikki (Kerava), Laxén Ari-Pekka 
(Kirkkonummi), Lehto Jarno Mi-
kael (Vantaa), Lehto Juhani Ensio 
(Vantaa), Lehtonen Vesa Ilmari 
(Helsinki), Leinonen Kaarle Juhana, 
Leiste Mikko Risto (Kirkkonummi), 
Leskinen Juha-Pekka Sakari (Hel-
sinki), Lyyra Martti Yrjänä (Hel-
sinki), Marjakangas Hannu Tapani 
(Loviisa), Mattila Juuso Lauri Ilari 
(Helsinki), Mertaniemi Olli Henrik-
ki (Helsinki), Mouhu Tommi Kalevi 
(Tuusula), Multala Timo Ilari (Nur-
mijärvi), Mustonen Mikko Olavi 
(Helsinki), Mäntynen Jussi Petteri 
(Vantaa), Naukkarinen Auvo Tapio 
(Helsinki), Nieminen Jari Tapani 
(Mäntsälä), Oksman Miika Artturi 
(Espoo), Palanterä Markku Juhani 
(Helsinki), Pietarinen Antti Juhani 
(Helsinki), Piipponen Risto Matti 
Artturi (Helsinki), Pitsinki Tuomo 
Kalervo (Porvoo), Poikela Juha Ma-
tias (Nurmijärvi), Pokkinen Pete 
Veli Petteri (Helsinki), Rinne Mark-
ku Tapani (Espoo), Ropponen Mat-
ti Aarne Tapio (Espoo), Rouhento 

João Pedro (Espoo), Salminen Jyri 
Aleksi (Järvenpää), Seger Peter Mi-
kael (Porvoo), Siekkinen Marjut 
Kristiina (Porvoo), Sillanpää Jari 
Marko (Espoo), Sopen-Luoma Jari 
Kalervo (Raasepori), Sorvakko Sa-
muli Johannes (Espoo), Taimela Jani 
Juhani (Kerava), Tapio Petri Juhani 
(Sipoo), Tervo Jukka Mikael (Hel-
sinki), Tötterman Paul Axel Martin 
(Helsinki), Valkeinen Markku Ta-
pani (Vantaa), Vilhunen Ossi Matti 
Olavi (Ulkomaat), Virtanen Markus 
Mikael (Espoo), Vuorinen Juha Pet-
teri (Mäntsälä), Vuorinen Kari Kale-
vi (Helsinki), Yrttiaho Jukka-Pekka 
(Kirkkonummi), 

Kersantiksi:
Ahoniemi Janne Olavi (Espoo), 
Ahtiainen Anssi Juhani (Espoo), 
Aittamaa Teemu Heikki Mati-
as (Vantaa), Arifullen Toni Tep-
po Tapani, Dikert Carl Valdemar 
(Helsinki), Ekholm Fredrik Johan 
(Helsinki), Erlund Berndt Tho-
mas (Espoo), Firsoff Mika Nikolai 
(Järvenpää), Gayer Patrik August 
Wilhelm (Helsinki), Geitel Georg 
Otto Fredrik (Hyvinkää), Haapala 
Anni Maria (Järvenpää), Haapala 
Teemu Sakari (Vantaa), Haavisto 
Sasa Ilari (Vantaa), Hackman Rony 
Emil (Järvenpää), Hautaniemi Ta-
pio Johannes (Helsinki), Heikkinen 
Arttu Olli Aleksi (Helsinki), Hiltu-
nen Juha Olavi (Hyvinkää), Huovi-
nen Janne Pekka (Espoo), Ikonen 
Veli Pekka (Kauniainen), Jokinen 
Jarkko Kalevi (Vantaa), Jokinen 
Toni Kalervo (Helsinki), Juvonen 
Ossi Samuli (Vantaa), Järvinen Jus-
si Kullervo (Vantaa), Jääskeläinen 
Henri Tuomas (Helsinki), Kanerva 
Mikko Samuli (Vantaa), Kanervo 
Olli Juhani (Helsinki), Kinnunen 
Villematti (Kerava), Kokko Toni 
Antero (Helsinki), Kortesuo Ilkka 
Aleksi, Koskela Antti Veikko (Van-
taa), Kosunen Marko Heikki Antero 
(Helsinki), Kullström Lars Magnus 
( Järvenpää), Kylmäniemi Mik-
ko Juhani (Mäntsälä), Laakso Aki 
Jussi Jalmari (Espoo), Lampenius 
Markus Christian (Espoo), Lehti-
nen Pekka Alvi Ilmari (Helsinki), 
Lehtisyrjä Mikko Juhani (Helsinki), 
Lehtonen Jyrki Johannes (Espoo), 
Lewenstam Jan Maciej (Helsinki), 
Liesimaa Timo Juhana Sebastian 
(Vantaa), Lindroos Kari Anders 
Kristian (Sipoo), Lumerto Roni Os-
kari (Espoo), Martikainen Johannes 
Henri Tapani Siuntio Mattila Aleksi 
Juhana (Vantaa), Mikkonen Janne 
Harry Tapio (Espoo), Muikku Jussi 
Tapio (Mäntsälä), Muranen Timo 
Tuomas (Vantaa), Murtolahti Pasi 
Tapani (Helsinki), Mäkinen Jari Au-
lis Olavi (Nurmijärvi), Nevalainen 
Jukka-Petteri (Nurmijärvi), Niemi 
Sonja Kristiina (Helsinki), Nieme-

lä Tuomas Ville Tapani (Kerava), 
Nousiainen Pekka Tapani (Vantaa), 
Oittinen Ossi Henrik Juhana (Hel-
sinki), Onnila Oskari Juho Johannes 
(Lapinjärvi), Paananen Pekka Saka-
ri (Tuusula), Palm Joonas Miikkael 
(Espoo), Parviainen Tomi Juhani 
(Vantaa), Pensasmäki Kristian (Hel-
sinki), Pietikäinen Kimi Veli Valt-
teri (Vantaa), Poikola Tomi Juhani 
(Espoo), Pylkkänen Tuomas Karin-
poika (Helsinki), Pystynen Kimmo 
Uolevi (Vantaa), Rahkila Martti 
Antero (Helsinki), Rapp-Kaplan 
Aleksanteri Rafael Nikolaos Riiko-
nen Toni Pentti Juhani (Hyvinkää), 
Rimpiläinen Ville Albert (Helsinki), 
Roberts William Ferdinand Charles 
(Porvoo), Rusk Anders Karl Bertel 
(Espoo), Räisänen Jari Pekka Juhani 
(Helsinki), Salminen Jesse Samuli 
(Vantaa), Salonen Joonas Pete Ilma-
ri (Porvoo), Salvisto Tuomas Riku 
Markus (Helsinki), Sandstedt Olli 
Artturi Ristonpoika (Helsinki), San-
tapukki Atte Olavi (Hyvinkää), Sih-
vo Niina Maria (Espoo), Siljander 
Karl Mikael (Helsinki), Snellman 
Lauri Jaakko Olavi (Tuusula), Sund-
man Tom Anders (Kerava), Sää-
vuori Sampsa Ilmari (Espoo), Tam-
minen Janne Kalervo (Helsinki), 
Tarkkanen Timo Sakari (Helsinki), 
Termonen Karri Jalmari (Porvoo), 
Tikkanen Kirsti Hannele (Helsinki), 
Timberg Juha Petteri (Järvenpää), 
Tuhkanen Mikko Tapani (Helsinki), 
Törmänen Juhani Markus (Mänt-
sälä), Varsila Timo Petteri (Espoo), 
Vartiainen Jukka Pekka (Nurmijär-
vi), Vesanen Joni Mikael (Helsinki), 
Viitasalo Jere Pekka (Espoo), Viro-
lainen Janne Juhani (Karkkila), Vo-
robjeff Andrei Johannes Ulkomaat 
Väistö Olli-Pekka Antero (Vantaa), 
Väisänen Jani Miikka Tapani (Es-
poo), Värtinen Teemu Olavi (Es-
poo), von Nandelstadh Henrik Ale-
xander (Helsinki),

Alikersantiksi:
Eklund Jari Henri (Vihti), Ervas-
ti Kimmo Risto Juhani (Helsinki), 
Hårdh Juha-Petri Kullervo (Hel-
sinki), Ikonen Joni Petteri (Inkoo),  
Jansson Magnus Johannes Edvard 
(Raasepori), Johansson Patrik Mi-
kael (Espoo), Jusula Kimmo Juk-
ka (Porvoo), Järventaus Timo Erik 
(Helsinki),Kimari Tomi Kristian 
(Helsinki), Kokko Ari Pekka (Hel-
sinki), Korsi Juha-Matti (Vantaa), 
Kuivalainen Antti Tapani (Espoo), 
Kuloheimo Janne Arto Kristian 
(Helsinki), Kuusela Sami Juhani 
(Nurmijärvi), Käenmäki Mikko Jal-
mari (Espoo), Launiainen Sampo 
Vesa, Sakari (Helsinki), Lindfors 
Jouko Matti Olavi (Vihti), Lähde 
Petri Tapio (Nurmijärvi), Meriläi-
nen Jusa Aleksi Mikael (Vantaa), 
Mäkinen Kari Juhani (Helsinki), 

Määttänen Petri Johannes (Loh-
ja), Nousiainen Ismo Kalevi (Es-
poo), Peltonen Henry Marcus Pih-
laja Markus Ville Olavi (Espoo), 
Puustinen Heikki Matti (Espoo), 
Rantamäki Antti Henrik (Vantaa), 
Ristoja Tomi Tapani (Helsinki), Sa-
madi Omar Farhad (Espoo), Sarlin 
Kimmo Edvard (Helsinki), She-
meikka Pekka Ilmari (Helsinki), 
Sjölund Magnus Ossian (Kirkko-
nummi), Stigell Ville Petteri (Kark-
kila), Stjernvall Sami-Pekka Juhani 
(Espoo), Suontama Markus Mikael 
(Vantaa), Suoverinaho Jussi Hen-
rikki (Vantaa), Veräjänkorva Mikko 
Samuli (Helsinki),

Korpraaliksi:
Aimola Eero Aleksi (Espoo), Ant-
tila Tuomas Antero (Vantaa), 
Auer Sami Kristian (Helsinki), 
Björklöf Magnus Gustaf (Espoo), 
Blomfelt Tom Albert Johannes 
(Raasepori),Einonen Tomi Petteri 
(Helsinki), Haapa-aho Toni Niklas 
(Espoo), Hagkvist Jonathan Chris-
topher (Helsinki), Harno Jukka 
Kristian (Kerava), Heikkilä Lari 
Albin (Helsinki),Hurme Ville Valt-
teri (Espoo), Immonen Jesse Juha-
ni (Helsinki), Isokirmo Esa Tapani 
(Vantaa), Juslén Jan Tapio (Espoo), 
Kekkonen Miro Jan Jesper (Helsin-
ki), Komulainen Petri Erkki Kalevi 
(Vantaa), Korhonen Pasi Antero 
(Vantaa), Lehtonen Timo Ilari (Lo-
viisa), López-Strömberg Miikka-
Mathias Tom (Helsinki), Majanen 
Erkki Ilmari (Kirkkonummi), Mön-
käre Tuomas Ville Juhani (Espoo), 
Niemeläinen Marko Juhani (Van-
taa), Niemi Joni Kullervo (Helsinki), 
Niemi Jussi Petteri (Tuusula), Nur-
mio Teemu Ilari (Espoo), Nuuttila 
Kalle Heikki Matias (Helsinki), Oja 
Antti Tapio (Vantaa), Paldanius Juk-
ka Pekka Mikael (Helsinki), Peso-
nen Tomi Petri Olavi Hanko Prok-
kola Janne Sakari (Helsinki), Rinne 
Lauri Antero (Helsinki), Rämö 
Jarmo Juhani (Kerava), Savolainen 
Jani Jouko (Helsinki), Shafae Meh-
di (Helsinki), Simonen Juha Matias 
(Vantaa), Suominen Tomi Juhani 
Aleksanteri (Helsinki), Sällström 
Hans Otto Christian (Porvoo), Thil-
man Ken Olof (Espoo), Tukia Jukka 
Juhani (Helsinki), Tuunala Panu Olli 
(Espoo), Vainionpää Timo Matias 
(Helsinki), Vihavainen Jarkko Tapa-
ni (Espoo), Wallenius Thomas Mi-
kael (Lohja), Wiiala Tomi Vilhelm 
(Porvoo), 

Ylirajajääkäriksi:
Viholainen Simo Mikael (Vantaa), 

Ylimatruusiksi:
Suhonen Joonas Ensio (Helsinki),

Ylivääpeli Tuuli Kuutti Ylikersantti Markku Haapala
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Kerran vielä Vuosalmella
Puna-armeijan alkuperäiseen Kannaksen hyök-
käyssuunnitelmaan ei sisältynyt hyökkäystä Vuo-
salmen suunnalla, ylimenohyökkäyksestä puhu-
mattakaan. Sitoakseen suomalaisia joukkoja ja 
saarrostaakseen Talin-Ihantalan suunnan puo-
lustajat, Kannaksen joukkojen komentaja, Neu-
vostoliiton marsalkaksi 18.6.44 ylennetty Leonid 
Govorov päätti kuitenkin toimia ja ylittää Vuok-
sen sen kapeimmasta kohdasta Vuosalmella. 
Hyökkäystehtävän sai 23.Armeija, johon kuului 
kolme armeijakuntaa, kolme divisioonaa kussa-
kin, sekä 17.Linnoitusalue. Voimaa siis oli! 
 Pahasti keskeneräinen VKT -linja kulki 
Vuoksen pohjoispuolella. Etelärannalla sijaitsi 
Äyräpään harjanne, josta oli jo talvisodassa tais-
teltu verisesti. Se muodosti jatkosodassakin puo-
lustuksellisen sillanpään, jota ei saanut luovuttaa 
viholliselle sen hallitsevan maastollisen aseman 
vuoksi. Sillanpää oli noin seitsemän kilometriä 
pitkä ja vain 200-300 metriä syvä. Sen pitämi-
nen oli tärkeätä, koska sieltä pystyi hallitsemaan 
maisemaa pitkälle Vuosalmen alavalle alueelle. 
Se olisi muodostanut oivallisen lähtöaseman vi-
hollisen ylimenohyökkäykselle. Niinpä Äyräpään 
harjanne oli osa VKT -linjan puolustusasemaa. 
Sellaisena se oli monella tavalla ongelmallinen ja 
haavoittuva. Linja soveltui lähinnä komppaniata-
soisten joukkojen puolustusasemaksi. Se oli vain 
kevyesti kenttälinnoitettu asema kivikkoiseen 
hiekkamaahan kaivettuine taisteluhautoineen ja 
asepesäkkeineen. Vuoksen puoleisessa takarin-
teessä välittömästi taisteluhautojen alapuolella 
oli joitakin suojakorsuja miehistölle.  Komento-
paikat olivat rannan tuntumassa vain muutaman 
kymmenen metrin päässä etulinjasta, samoin 
joukkosidontapaikat. Puolustusasemat olivat ete-

lästä lähestyvän vihollisen tähystettävissä ja ty-
kistövalmisteluille alttiina. Puolustaja joutui koko 
ajan taistelemaan vuolas Vuoksi selän takana. Tu-
kikohdan huolto voitiin hoitaa vain syöksyveneil-
lä. 
 Kun Kannaksen joukkomme 15.6.44 oli käs-
ketty vetäytymään vihollista viivyttäen ja kulut-
taen Viipuri-Kuparsaari-Taipale -linjalle, Vuo-
salmen suunnan puolustuksesta tuli vastaamaan 
Siilasvuon III Armeijakuntaan kuuluva Martolan 
2.Divisioona. Se koostui kahdesta jalkaväkiryk-
mentistä , everstiluutnantti Adolf Ehrnroothin 
JR 7:stä ja eversti Frans Wahlbäckin JR 49:stä 
sekä Erillispataljoona 12:sta. Lisäksi siihen oli lii-
tetty nelipataljoonainen Osasto Inkinen. Tykistö 
muodosti keskeisen osan puolustusta kaikkiaan 
seitsemän patteriston voimin, ja ilmavoimatkin 
tukivat iskuillaan puolustusta.
 Vihollinen saapui Äyräpään harjanteen edus-
talle jo 21.6. Sen kaikki yritykset päästä puolus-
tajan asemiin torjuttiin kuitenkin kesäkuun lop-
puun saakka. Alkavaa suurhyökkäystään vihol-
linen valmisteli huolellisesti usean vuorokauden 
ajan. Sen ilmatoiminta vilkastui 3. heinäkuuta ja 
seuraavana päivänä alkoi suurhyökkäys massiivi-
sella tykistökeskityksellä ja pommituksilla. 
Suurhyökkäys johti sisäänmurtoihin Äyräpäässä, 
eivätkä suomalaisten vastaiskut onnistuneet kar-
kottamaan vihollista sen saavuttamista asemista. 
Vasta 9.7. vihollinen onnistui valtaamaan koko 
sillanpääaseman viiden divisioonan voimin. Se 
aloitti tykistön ja ilmavoimien tukemana Vuok-
sen ylimenon välittömästi ja saikin vallattua sil-
lanpään Vuosalmen puolelta. 
 Ennen Vuoksen ylimenoa vihollinen oli on-
nistunut jakamaan Äyräpään sillanpäämme kah-
tia ja seuraavana yönä vielä kaakkoisosankin 
puoliksi. Silloin 2.D:n komentaja Martola käski 
tyhjentää sillanpään. III AK:n komentaja Siilas-

vuo oli kuitenkin toista mieltä ja määräsi joukot 
vielä pitämään Äyräpään kirkonmäen ja Vuok-
sessa samalla tasalla olevan Vasikkasaaren. Sil-
lanpäähän jäänyt joukko puolusti sitkeästi noin 
kilometrin pituista ja 200 metrin syvyistä mot-
tia, mutta sen pääosan kohtaloksi koitui lopulta 
joko kaatua tai joutua sotavankeuteen. Vain osa 
sillanpään puolustajista pelastautui Vuoksen yli 
veneillä, lautoilla ja uimalla.  Moni hukkui tuli-
tuksessa. Osa tappioista syntyi, kun oma tykistö 
ampui loppuvaiheessa iskun kirkonmäelle siellä 
parveilevaan vihollisjoukkoon. 
 Äyräpää jäi viholliselle. Saatuaan aikaan sil-
lanpään Vuosalmen puolelle, se pyrki välittö-
mästi laajentamaan alkuaan vain neljä kilomet-
riä leveää ja kilometrin syvyistä asemaa. Vasta, 
kun puolustus siirtyi peltoaukeiden takaiseen 
metsämaastoon, rintamamme alkoi pitää. Sinne 
asti ei myöskään vihollisen tulenjohdon tähys-
tys Äyräpään harjanteilta ulottunut. Vihollinen 
työnsi kovista tappioistaan huolimatta koko ajan 
lisäjoukkoja Vuoksen yli. Suomalaiset onnistuivat 
vähitellen vakauttamaan tilanteen, kun Talin-
Ihantalan suurtaistelun jälkeen hiukan levähtä-
neen Panssaridivisioonan rynnäkkötykit ja jää-
kärit tulivat avuksi. Tykistön tulitukeakin saatiin 
kootuksi paikalle lisää. 17.7.44 taistelu hiipui sil-
läkin suunnalla viimein asemasodaksi. 

Vihollinen luopuu Kannaksella
Alkumenestyksestään huolimatta vihollinen ei 
siis saavuttanut tavoitteitaan Karjalan kannak-
sella. Sen tehtävänä oli ollut tuhota Kannaksella 
olevat suomalaisjoukot, saavuttaa Viipurin tasa ja 
luoda siten edellytykset hyökkäyksen jatkamiselle 
Suomen sydämeen. Kun hyökkäyksen jatkami-
nen saavutetulta tasalta ei onnistunut, Neuvos-
toliiton ylin sodanjohto Stavka käski hyökkääjän 
asettumaan puolustukseen Kannaksella. Neuvos-

RATKAISUN KESÄ 1944 

Ratkaisutaistelujen ajoneuvokalustoa.

70 VUOTTA SITTEN:
Heinäkuu

1.7.44
Viipurinlahden taistelut alkavat toden 
teolla. Vihollisen yritykset nousta maihin 
saarille torjutaan.
 Ihantalan taistelut alkavat. Tykistön 
ja ilmavoimien tuella vihollinen pidetään 
kurissa.

2.7.44
Aunuksen Ryhmän joukot saavat Pääma-
jalta käskyn siirtyä puolustuksen Salmin-
Tulemajärven tasalle. Puolustuksen 
ehdottomaksi takarajaksi määritellään 
jossain määrin varusteltu ns. U-asema 
Pitkärannan-Vieljärven tasalla. 

3.7.44
Ratkaisevat taistelut riehuvat Ihanta-
lassa. Pyöräkangas menetetään mutta 
vallataan takaisin. Puolustuksesta on nyt 
vastuussa kenraalimajuri Einar Vihman 
vahvistettu 6.Divisioona.

4.7.44
Laatokan Karjalassa Salmin-Tulema-
järven puolustus ei kestä ja edessä on 
vetäytyminen U-asemaan. Siitä saadaan 
kuitenkin Aunuksen Ryhmän komentajan 
käsky vasta 7.7.
 Suomen merivoimat yhdessä 
saksalaisten laivasto-osastojen kanssa 
osallistuvat Viipurinlahden taisteluihin. 
Saarilla taistellaan ankarasti ja vihollinen 
saavuttaa vähitellen menestystä saaden 
jalansijaa saarilla. 
 Vuosalmella taistelut kulminoituvat, 
mutta Äyräpäästä ei saa vielä luopua.

5.7.44
Äyräpään sillanpäästä on pakko luopua. 
Vihollinen ylittää Vuoksen ja saa aikaan 
rajatun sillanpään suomalaisten puolelle. 
 Viipurinlahden saarista joudutaan 
luopumaan. 

6.7.44
Ihantalassa taistelut vaimenevat, kun 
vihollinen joutuu luopumaan saavutta-
mistaan asemista Pyöräkankaalla. 

7.7.44
Vuosalmella vihollista ei saada heitetyksi 
takaisin valtaamastaan sillanpäästä, jo-
ten on keskityttävä sen rajaamiseen.
 Ylipäällikkö ratkaisee kenraalien 
Talvelan ja Blickin skisman tehtävien 
vaihdoilla. Blick siirretään Kannakselle 
2.Divisioonan komentajaksi. Sen komen-
taja kenraalimajuri Martola tulee Blickin 
paikalle VI Armeijakunnan komentajaksi. 
Aunuksen Ryhmä valmistaudutaan 
lakkauttamaan. Tosin tämä tapahtuu 
virallisesti vasta 18.7., jolloin Talvela 
komennetaan Saksan päämajaan Ylipääl-
likön edustajaksi. 

9.7.44
Suomalaiset luopuvat lopuista sillan-
pääasemistaan Vuoksen etelärannalla. 
Neuvostojoukkojen eteneminen pohjois-
rannalla torjutaan tykistön tulella. 
 Neuvostojoukot yrittävät useaan 
kertaan maihinnousua mantereelle 
Viipurinlahdella, mutta ne torjutaan 
yhdistynein voimin. Asialla on nyt suo-
malaisten tukena 122.Divisioona, Greif. 
Rintama jähmettyy vähitellen aselepoon 
saakka.

10.7.44
Taistelut Vuosalmella alkavat hiipua. 
Vihollinen ei enää jaksa, puolustuksem-
me pitää.
 Taistelut Laatokan Karjalassa U-
asemassa jatkuvat kiivaina.

11.7.44
Neuvostoarmeijan ylijohto käskee 
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toliiton marsalkaksi 18.6.44 
ylennetty Kannaksen jouk-
kojen komentaja armeijan-
kenraali Govorov olisi ha-
lunnut lisää joukkoja ja ma-
teriaalia voidakseen saattaa 
tehtävänsä loppuun. Stalin 
ei siihen suostunut. Voi-
mat tarvittiin nyt muualla, 
kilpajuoksu Berliiniin oli 
täydessä käynnissä ja patti-
tilanne Narvan rintamalla 
oli saatava purettua. 
 Ehkä Moskovassa 
myös ajateltiin, että tilan-
ne oli Suomen suunnalla 
nyt vakautettu niin, ettei 
siltä suunnalta olisi enää 
odotettavissa suoma-
laisten tai saksalaisten 
joukkojen iskuja Narvan 
rintamaa vastaan hyök-
käävän puna-armeijan 
selustaan. Oli siis aika 
keskittyä muihin rin-
taman osiin. Meitä oli 
tässä pelastamassa myös 
Neuvostoliiton tarve ajatella kokonaisuutta. Toi-
saalta kenttäarmeijamme oli heinäkuun 1944 lo-
pulla vahvimmillaan, niin miesmäärältään kuin 
kalustoltaankin. Kaikista raskaista tappioista 
huolimatta olisimme pitkälle elokuulle jatkuneen  
saksalaisavun turvin kyenneet tarjoamaan puna-
armeijalle kovan vastustuksen. Voimiamme ei 
kuitenkaan enää onneksi täysimittaisesti koetel-
tu, ja vihon viimeinen, vahvaksi varusteltu Salpa 
-linjakin sai toimia vain vihollisen pelotteena sen 
harkitessa mahdollisuuksiaan jatkaa hyökkäyksi-
ään.

Vaiettu 
suurvoitto Ilomantsissa
Vaikka tilanne Karjalan kannaksella olikin saa-
tu hallintaan, tilanne ei suinkaan ollut vielä ohi. 
Tarvittiin vielä yksi voimain ponnistus. Itä-Kar-
jalan suunnalta lähestyi rajaamme heinäkuun 
lopulla uusi uhka, kaksi kokonaista neuvostodivi-
sioonaa, 176. ja 289.D. Niiden tavoitteena oli ede-
tä Ilomantsin tärkeään tienristeykseen ja sieltä 
Laatokan Karjalassa puolustavan VI Armeijakun-
tamme selustaan.  
 Vihollista vastassa oli aluksi vain Karhumä-

en suunnasta vetäytynyt ja matkalla viivy-
tystaiteluissa kulunut ja väsynyt 21.Prikaati. 
Kun uhkaava tilanne valkeni Päämajalle, Ilo-
mantsiin siirrettiin kiireesti levännyt ja kun-
toutettu Ratsuväkiprikaati Viipurinlahdelta. 
Sitä ennen Päämaja oli käskenyt Rukajärven 
suunnan joukkojen komentajan, Manner-
heim -ristin ritarin, jääkärikenraalimajuri 
Erkki Raappanan Ilomantsin puolustuksen 
johtajaksi. Rukajärven suunnalta irrotettiin 
Ilomantsin pohjoisen suunnan puolustajaksi 
korpisotaan tottunut kaksi pataljoonaa käsittä-
vä Osasto Partinen.
 Korpistrategi Raappanan johdolla suoma-
laiset kävivät rohkeaan kaksinkertaiseen kak-
sipuoliseen saarrostukseen perustuvaan vas-
tahyökkäykseen tehden ensin molemmista 
divisioonista omat mottinsa Leppävaaran-Lu-
tikkavaaranja Vellivaaran-Lehmivaaran alueille 
ja pilkkoen sekä tuhoten sitten pääosan näistä 
divisioonista. Lopulta venäläiset näkivät tilan-
teensa toivottomaksi ja divisioonien henkilös-
tön rippeet tekivät läpimurron itään ja pakenivat 
taistelukentältä.  Taistelukenttä jäi suomalaisten 
haltuun ja divisioonien raskas kalusto jäi suoma-
laisten sotasaaliiksi. Se käsitti muun muassa yli 
sata tykkiä ja lähes sata kranaatinheitintä. Idästä 
yritti vielä tulla motitetuille puna-armeijan di-
visioonille apuun kolme merijalkaväkiprikaatia 
(69., 70. ja 3.), sekä panssariprikaati ja pioneerip-
rikaati, mutta tämäkin uhka torjuttiin. 

Göran Lindgren
Kirjoittaja on ylil res, sotahistorian harrastajatut-
kija ja opas sotahistoriallisilla retkillä viime so-
tiemme taistelukentille, Tapiolan Reserviupseeri-
en ja Senioriupseerien kerhon jäsen.

Lentäjä ohjaamovalmiudessa.

Kannaksella hyökänneet joukot aset-
tumaan puolustukseen. Lisää joukkoja 
ei tälle suunnalle enää haluta tuoda. 
Painopiste siirtyy pois Kannakselta. Nyt 
on Narvan rintaman vuoro.

12.7.44
Maaselän kannakselta perääntyvät 
II Armeijakunnan suomalaisjoukot, 
1.Divisioona ja 21.Prikaati jatkavat 
vetäytymistään vihollista viivyttäen ja 
kuluttaen, kuluneina ja lopen väsyneinä. 
Vihollinen koukkaa ja pyrkii jatkuvasti 
saarrostukseen. 

14.7.44
Ylipäällikkö vierailee Kannaksen Jouk-
kojen Komentajan esikunnassa ja kiittää 
joukkoja saavutetusta torjuntavoitosta. 
 Tukholmasta saadaan Neuvosto-
liiton lähettiläs Kollontaylta viesti, että 
Neuvostoliitto on valmis keskustelemaan 
rauhasta.
 Punatauti vaivaa Ihantalan rinta-
man joukkoja, niin puolustajia kuin vihol-
lisiakin. Ainoa lääkitys on neste ja lepo. 

15.7.44
Vihollinen aloittaa läpimurtoon tähtää-
vän hyökkäyksen Laatokan Karjalassa 
Nietjärvellä.

16.7.44
Vihollisen pommikoneet upottavat Kot-
kan satamassa saksalaisen ilmatorjunta-
risteilijä Nioben. Uskovat upottaneensa 
panssarilaiva Väinämöisen.

17.7.44
Taistelut Nietjärvellä hiipuvat. Suomen 
puolustus alkaa pitää.
 Kannakselle jätetyt kaukopartiot 
raportoivat vihollisen kuljettavan mate-
riaalia ja miehistöä poispäin Kannaksen 
rintamalta. Suurhyökkäys sillä suunnalla 
on peruuttamattomasti ohi.

18.7.44
Taistelut Karjalan kannaksella laantuvat 
asemasodaksi, jolle ovat leimaa-antavia 
tykistön häirintätuli, partiointi ja väkival-
taiset tiedustelut.

20.7.44
Adolf Hitlerin murhayritys hänen pää-
majassaan Sudenpesässä Itä-Preussissa. 
Pommiattentaatti epäonnistuu.

25.7.44
Kun vihollinen vielä uhkaa Ilomantsin 
suunnalla, Ylipäällikkö määrää Rukajär-
ven suunnan 14.Divisioonan komentajan, 
kenraalimajuri Raappanan vastaoperaa-
tion komentajaksi.
 Kannaksella Oesch käskee varmuu-
den vuoksi vahvistaa taaempia puolus-
tusasemia Suomenlahden ja Vuoksen 
välille.

26.7.44
Taistelut jatkuvat U-asemassa Tolva-
järvellä ja Loimolassa, missä vihollinen 
pääsee murtautumaan suomalaisten 
asemiin.
 Neuvostojoukot valtaavat Narvan 
kaupungin Suomenlahden eteläpuolella. 
Elleivät saksalaiset nyt saa rintamaa 
kestämään, syntyy Suomen kannalta 
uhkaava tilanne. 

28.7.44
Saksalainen 122.Divisioona vapautetaan 
Viipurinlahdelta, ja se pääsee palaamaan 
Viroon Narvan rintamalle.

29.7.44
Ryti, Walden ja Tanner neuvottelevat 
Mikkelissä Mannerheimin kanssa. Ryti al-
lekirjoittaa eroanomuksensa ja Manner-
heim suostuu presidentiksi. Tie rauhaan 
alkaa näin avautua.

30.7.44
Tolvajärven suunnalla taistelut hiipuvat 
asemasodaksi.

31.7.44
Ilomantsin suunnalla alkaa suomalaisten 
vastahyökkäys Raappanan johdolla. 
 Hallitus saa virallisesti tiedon Rytin 
eroanomuksesta.
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Teksti: Kari Vainio 

Kuva: Mike Stezka

Tausta
Vantaan Reserviläiset ry:n yhteis-
työ sotilasasiamiesten kanssa alkoi 
vuonna 2009, kun käynnistettiin 
Honkanummen saksalaisen soti-
lashautausmaan talkootyötoimin-
ta. Ampumatapahtumissa alku oli 
vaatimaton alkaen, kun kutsuimme 
Saksan sotilasasiamiesten avus-
tajan, sotilasmestari Lars Braack 
’in tutustumaan ja osallistumaan 
kolmiasentokisaan. Sittemmin on 
yhteistoiminta laajentunut eli ul-
kolaisten osallistujien määrä kol-
miasentokisoissa on kasvanut koko 
ajan. Toiminnan erityisluonteesta 
johtuen on yhdistys informoinut 
Pääesikunnan protokollaosastoa 
käynnissä olevista hankkeista jo 
alusta alkaen. Viime syksynä 7 soti-
lasasiamiestä osallistui kolmiasen-
tokisaan.

Uuden tapahtuman status 
nousi huomattavasti
Keväällä 2014 avautui yhdistyksel-
lemme mahdollisuus esittää kaikille 
HDAA- yhdistyksen jäsenille (Hel-
sinki Defence  Attache Association) 
kutsu osallistua ampumatapahtu-
maan. 

Syntyi eräänlainen kirjoitta-
maton ja käytännönläheinen yh-
teisymmärrys jonka perustana oli 
Pääesikunnan protokollan tuki toi-
minnalle ja läsnäolo tapahtumassa, 
Saksan sotilasasiamiehen järjestämä 
kuljetus ja kenttämuonitus ja Van-
taan reserviläiset ry:n järjestämä 
asekalusto ja toimitsijat. 

Koska osallistujien määrä to-
dennäköisesti olisi edelliskertaa 
suurempi, oli suunnittelun lähtö-
kohtana, että sotilasasiamiehet eivät 
mahdu yhdistyksemme tavanomai-
sen kolmiasentokisan puitteisiin 
vaan heille päätettiin järjestää oma 
suljettu tapahtuma. Aiemmin pii-
rin Ampumatoimikunnan Tomi 
Alajoen kanssa käydyn keskustelun 
pohjalta olemme soveltaneet tapah-
tumissa IPSC:n pistooliammunnan 
englanninkielisiä ratakomentoja.

Kilpailun johtaja Kari Vainio 

piti varo-oppitunnin, jonka jälkeen 
valvojina toimineet Mikko Lehti-
nen ja Vilho Mäkelä perehdyttivät 
osallistujat Saiga-reserviläiskiväärin 
toimintaan. Koska asetyyppi oli 
joillekin vieras niin kaikki ampuivat 
5+5 kohdistuslaukausta.

Kisat ammuttiin erinomaisissa 
oloissa. Sunnuntaille luvatut ukko-
set kiersivät Lopen riittävän kaukaa. 
Ampumavuoroaan odottavat saivat 
nälkäänsä ja janoonsa helpotusta 
Mike Stezkan ja Riitta Vainion yllä-
pitämästä huoltopisteestä. 

Kisaan osallistui 10 ampujaa ja 
kisan voitti evl Yusuf Karduz (TUR) 
tasatuloksella vanhempi eversti Yao 
Qin (CHN) kanssa mutta parem-

milla osumilla, kolmanneksi tuli 
komentaja Krzysztof Książek (POL). 
Kapteeni Isto Kotamäki luovutti 
voittajalle Pääesikunnan protokol-
lan lahjoittaman puukon.

Lämminhenkisen tapahtuman päät-
teeksi Saksan sotilasasiamies evl 
Konstantin Bellini luovutti Vantaan 
Reserviläiset ry:lle HDAA-yhdis-
tyksen plaketin; puheenjohtaja Vil-
ho Mäkelä luovutti HDAA-yhdis-
tykselle  Vantaan Reserviläiset ry:n 
standaarin.

Kapteeni Kotamäki luovutti 
Vantaa Reserviläiset ry:lle Pääesi-
kunnan protokolla-osaston Inter-
national Activity -plaketin. Tämä 
oli ensimmäinen kerta kun kyseinen 
plaketti luovutettiin Suomessa pai-
kalliselle reserviläisyhdistykselle.

Kerhomestari Kari Vainio luo-
vutti Vantaan reserviläiset ry:n 
standaarin pitkäaikaiselle yhteis-
työkumppanille kapteeni Isto Ko-
tamäelle jonka avulla ja neuvoilla 
on voitu toteuttaa yhteistoimintaa 
sotilasasiamiesten kanssa.

Viimeisenä mutta ei vähäisim-
pänä sotilasasiamiehet osallistuivat 
vakiintuneen tavan mukaan ”So-
tiemme veteraanit” -lipaskeräyk-
seen.

Vantaan Reserviläiset ry katsoo, 
erityisesti ampumatapahtumia jär-
jestävänä yhdistyksenä, että tällaiset 
tapahtumat tarjoavat yhdistyksen 
kilpailutoimitsijoille, sekä nykyisille 
että toimintaan mukaan tuleville 
mitä parhaimman tilaisuuden saada 
lisää kokemusta ja harjaantua kan-
sainvälisiin toimitsijatehtäviin. 

Myös yhdistys katsoo että Pää-
esikunnan protokollan tuki pai-
kalliselle reserviläisyhdistykselle, 
ja erityisesti edustajan läsnäolo 
tapahtumassa lähentää molempia 
organisaatioita ja on omiaan ylläpi-
tämään ja nostamaan Reserviläisten 
maanpuolustustahtoa.

Yhdistys kiittää Saksan sotilas-
asiamiehen toimistoa, Pääesikun-
nan protokollaa, Ampumatoimi-
kuntaa ja jäseniään tuesta ja avusta 
vaativan tapahtuman järjestelyissä 
ja toteutuksessa. Seuraavan tapah-
tuman järjestelyt on jo aloitettu.

PUOLUSTUSVOIMAT JA SUOMEEN 
AKKREDITOIDUT SOTILASASIAMIEHET 
•	 Pääesikunnan	kanslia	vastaa	toiminnan	koordinoinnista	Suomeen	
akkreditoiduille sotilasasiamiehille ja vastaa heidän perehdyttämises-
tään puolustusvoimien toimintaan (so. ulkomaiset Suomeen valtuute-
tut sotilasasiamiehet) 
•	 Sotilasasiamiehet	ovat	asevoimiensa	komentajan	erityisedustajia	
sotilaspoliittisissa, sotilaallisissa ja puolustusmateriaalihankkeisiin liit-
tyvissä kysymyksissä
•	 Sotilasasiamiehillä	on	keskeinen	rooli	Suomen	maanpuolustukses-
ta, puolustuspolitiikasta, puolustusvoimien suorituskyvystä ja puolus-
tusteollisuudesta välittyvän kuvan raportoinnissa ulkomaille. ”Puolus-
tuksen uskottavuuden tasoa ei puolustusvoimat voi määritellä itse, se 
määritellään muiden toimesta” - merkittäviä arvioijia ovat ulkovalto-
jen sotilasasiamiehet
•	 	Puolustusvoimien	sotilasasiamiestoiminnan	tavoite:	uskottavan	
puolustuksen osoittaminen keskeisille arvioijille ja omien intressien 
edistäminen
•	 Tiedonvaihto	sotilasasiamiesten	 ja	puolustushallinnon	välillä	on	
avointa ja rehellistä
•	 Suomeen	akkreditoitu	(tilanne	1.5.2014)	34	sotilasasiamiestä		28	eri	
maasta 
•	 Helsingissä	asemapaikkaansa	pitää	 tällä	hetkellä	 16	asiamiestä,	
10:sta maasta (USA:sta, sekä Kiinasta kultakin 3 ja Venäjältä 4)
•	 Muita	asemapaikkoja	ovat	mm.	Tukholma,	Oslo,	Haag,	Lontoo,	Bern,	
Vilna, Riika, Kööpenhamina.
•	 Muutama	asiamies	puhuu	suomea.	Toiminnan	 työkieli	 kuitenkin	
englanti
•	 Pääesikunta	 järjestää	sotilasasiamiehille	kolmivuotiseen	runko-
suunnitelmaan (normaali asiamiestoimikausi 3 vuotta) perustuen 
vuosittaisen perehdyttämisohjelman, jossa heidät perehdytetään 
mahdollisimman kattavasti puolustusvoimien toimintaan, maanpuo-
lustukseen kokonaisuutena, suomalaisen yhteiskunnan eri toimintoi-
hin, kulttuuriin ja teollisuuteen
•	 Perehdyttämisohjelma	käsittää	mm.	kuukausittaiset	tutustumis-
käynnit puolustusvoimien eri kohteisiin kattaen koko valtakunnan alu-
een ja kaikki vuodenajat 
•	 Perehdyttämisen	keskeisinä	teemoina	ovat	yleisen	asevelvollisuu-
den ja asevelvollisuusarmeijan suorituskyvyn esittely sekä kokonais-
maanpuolustus erityisesti viranomaisyhteistyön kannalta. 
•	 Sotilasasiamiesten	tutustuminen	vapaaehtoiseen	reserviläistoimin-
taan palvelee erinomaisesti edellä kuvattuja puolustusvoimien soti-
lasasiamiestoiminnan tavoitteita. Yhteistoiminta reserviläisten kans-
sa konkretisoi sotilasasiamiehille keskeisen puolustusratkaisumme 
peruspilarin: yleisen asevelvollisuuden tuottaman suorituskykyisen 
reservin. Samalla he näkevät vapaaehtoistoiminnan kautta kanavoitu-
van korkean maanpuolustustahdon.
•	 Vantaan	Reserviläiset	ry	on	ollut	Pääesikunnan	protokollan	kannal-
ta erinomainen yhteistyökumppani toteuttamalla vapaaehtoistyönä 
erilaisia kokonaistavoitteita palvelevia ja tapahtumia, hyvänä esimerk-
kinä Lopen ammunnat.

Sotilasasiamiesten ampumatapahtuma Lopella

Takarivi vasemmalta: kapt Isto Kotamäki, Kari Vainio. evl Kaupo Kiis (EST), vanhempi eversti Yao Qin (CHN), ev Yoshio Tsushima (JPN), maj Yin Shi (CHN), maj Sergey Belousov (RUS), komentaja Krzysztof 

Książek (POL), evl Yusuf Karduz (TUR) ja evl Andrei Shisko (RU). Eturivi vasemmalta: evl Zhang Yunzhi (CHN), Vilho Mäkinen, evl Konstantin Bellini (DE).

 Ampumata-
pahtumissa alku oli 
vaatimaton alkaen, 
kun kutsuimme 
Saksan sotilasasia-
miesten avustajan, 
sotilasmestari Lars 
Braack ’in tutustu-
maan ja osallistu-
maan kolmiasento-
kisaan. Sittemmin 
on yhteistoiminta 
laajentunut eli ulko-
laisten osallistujien 
määrä kolmiasento-
kisoissa on kasvanut 
koko ajan. 
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Kilpailu ammuttiin samassa 
paikassa kuin aiempina 
vuosinakin, Tallinnasta etelään 
n. 12 km , Tallinnan Malevan 
ampumaratakeskuksessa Män-
nikussa. Kyseistä kilpailua on 
ammuttu vuodesta 2001 lähtien 
ja joka kerta on mukana ollut 
HelResP:n joukkue vaihtelevalla 
menestyksellä. Kiertopalkinto 
on ollut kaksi kertaa Suomessa, 
ensimmäisen kerran pytty tuli 
meille HelResP:n joukkueen 
voitaessa ja toisen kerran sen 
toi Stadin Sissien joukkue. 

Olli Korkalainen

Tällä kertaa mukana oli kaksi jouk-
kuetta: HelResP:n joukkuessa Jere 
Hakanen VaRes, Mikko Lehtinen 
EAPAK, Aki Virtanen ja Jari Hart-
man Stadin Sisseistä sekä Anne-Ly 
Matinheikin kasaama VaRes-joukkue: 
Teemu Potkonen, Ari Juutinen, Arto 
Vainikka ja Anne-Ly Matinheikki.

SRA-tyyppiset rastit oli li-
sääntyneet aiemmista kolmesta 
kuuteen, kolme pistooli- ja kolme 
kivääristagea. VaRes- ja HelResP-
joukkue käytti omia pistooleita 
ja kivääriosuuksia varten sai Hel-
ResP-joukkue lainaan KL:n aseva-
rastosta patruunat ja taittoperäiset 
.223 patruunaa ampuvat Galil  rk:t, 
VaRes-joukkuella oli oma Colt 
AR-15 mukana.  Kilpailusuoritus-
ten turvallisuuteen oli kiinnitetty 
erityiseti huomiota koska kilpailu-
joukkueiden taso oli melko vaihte-
levaa.

Lisäksi Jari Gerasimoff ja Kari 
Savolainen Stadin Sisseistä toimi-
vat yhdellä kuudesta rastista tuo-
mareina.

Kilpailumenestys joukkueil-
lamme oli aivan hyvä, HelResP:n 
joukkue oli pistooliosuuksien 4. ja 
VaRes-joukkue kivääriosuuksien 4. 
Joukkueita oli kaiken kaikkiaan 14 
ja osallistujia Kaitseliiton Malevien 
lisäksi Suomesta, Tanskasta ja Liet-
tuasta.

Paras henkilökohtaisissa suori-
tuksissa oli Hakasen Jeren pistooli-
osuuksien 3. sija ja kokonaiskilpai-
lun 6. sija.

Jyrinyö 2014- 
kilpailu Tallinnassa

Helsinkiläiset neljänsiä

MAANPUOLUSTUSTAHTO SUOMESSA
-SYYSSEMINAARI
Torstai 23.10.2014 klo 14.00 – 20.00, Katajanokan Kasino, Kenraalisali, Laivastokatu 1, Helsinki

  Luennoitsijat: ST, maj res Olli Harinen, emeritustutkija,  
  Maanpuolustuskorkeakoulu
  YTM, tutkija Anitta Hannola, Puolustusvoimien tutkimuslaitos
  YTT, everstiluutnantti evp, dosentti Arto Nokkala,     
  Maanpuolustuskorkeakoulu
  Eversti, koulutuspäällikkö Hannu Hyppönen, Puolustusvoimat 
  Ulkoministeri Erkki Tuomioja, Valtioneuvosto
  Ltn res Seppo Kulmala, Senioriupseerien kerhon puheenjohtaja

14.00             Syysseminaarin avaus
   Seppo Kulmala

14.10  Tutkittua tietoa maanpuolustustahdosta
  Miltä näyttävät tulokset?
  Mikä on tilanne eri kohderyhmissä tuoreimpien mittausten valossa ja miten se  
  on kehittynyt? 
  Olli Harinen ja Anitta Hannola

15.30  Päiväkahvi, vapaata seurustelua

16.00             Kyky ja tahto – Suomen puolustus murroksessa, Arto Nokkala  

16.45  Yleinen asevelvollisuus ja maanpuolustustahto, Hannu Hyppönen

17.15  Liittoutuminen, osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön sekä maanpuo  
  lustustahto ja -kyky. Mikä vaikuttaa ja mihin?, Erkki Tuomioja

18.00  Paneeli ja yleisökysymykset, Seppo Kulmala

18.30 Syysseminaarin päätössanat, Seppo Kulmala

18.35 - 20.00  Kerhoiltapala ja vapaata keskustelua päivän annista

Ilmottautumiset ja lisätiedot:  
Seppo Kulmala, puhelin 040 586 9252, sähköposti skulmala48@gmail.com

Teksti: Tapani Sarvanti

Vastikään avioitunut 24-vuotias 
lääk.kand. Urpo Viinikka toimi Kar-
jalan kannaksella joukkosidontapai-
kan lääkärinä Neuvostoliiton murs-
kaavan suurhyökkäyksen alkaessa 
9.6.1944. Kaksi päivää myöhemmin 
hänet löydettiin hermonsa menettä-
neenä harhailemasta lähimetsästä ja 
toimitettiin sotasairaalan psykiatri-
selle osastolle.

Psyykkiset murtumiset irrotet-
tiin rintaman olosuhteista.

Diagnoosiksi todettiin sielusyn-
tyinen reaktio ja sekavuustila. Vii-
nikka ei muistanut mitään viimei-
sistä rintamakokemuksistaan, mutta 
hän alkoi auttaa halukkaasti osaston 
lääkäritehtävissä heti kun siihen 
kykeni. Elokuussa sairaalaan saa-
pui Päämajan käsky, jonka mukaan 
Viinikka oli toimitettava sotaoikeu-
teen. Siellä hänet tuomittiin kuole-
maan sotapelkuruudesta. Tuomio 
pantiin toimeen heti, vain yhdeksän 
päivää ennen aselepoa.

Ville Kivimäki toteaa kirjassaan 
Murtuneet mielet, että toisen maa-
ilmansodan suomalaissotilaiden 
psyykkisiä murtumisia käsiteltiin 
psykiatrisina, ei psykologisina. On-
gelmien katsottiin liittyvän degene-
roituneeseen perimään tai mielen 
sairauteen. Häiriöt irrotettiin rin-
taman olosuhteista. Käytössä olivat 
myös kurinpidolliset ja sotilasoikeu-

delliset keinot.
Sodan oloissa suomalainen so-

tapsykiatria sijoittui demokraattis-
ten ja totalitaaristen valtioiden vä-
liin. Yhdysvalloissa suhtautuminen 
psyykkisiin häiriöihin oli ymmär-
täväisintä. Saksassa ja Neuvostolii-
tossa psykiatria militarisoitui koko 
yhteiskunnan tavoin, ja sen toimin-
taa ohjasi ideologisesti ymmärretty 
kansakunnan etu. Psykiatrit olivat 
taipuvaisia käyttämään tuhoavia 
menetelmiä ja halventavimpia mää-
rittelyjä.

Myös Suomessa psykiatria halusi 
ymmärtää tarvetta puolustaa maa-
ta äärioloissa. Kaikki lääkintäup-

seeritkaan eivät halunneet ottaa 
psyykkisiä häiriöitä todesta vaan 
pitivät niistä kärsineitä yksinkertai-
sesti pelkureina ja teeskentelijöinä. 
Eturintaman soturit osoittivat kui-
tenkin usein ”tärähtäneitä” kohtaan 
varsin suurta ymmärrystä.

 Järkyttävin hoito annettiin 
sairaaloissa joskus myös rankaisu-
tarkoituksessa suoneen ruiskutet-
tavalla Cardiazolilla, joka aiheutti 
potilaalle äärimmäisen tuskallisia 
kouristuksia. Insuliinipistokset oli-
vat astetta lievempi mutta kalliimpi 
hoito. Sähköshokki oli sivuvaiku-
tuksiltaan vielä vähemmän epäin-
himillinen. Hoidoilla saattoi olla 
ainakin lyhytaikaisesti parantavia 
vaikutuksia.

Presidentti Martti Ahtisaari esit-
ti 1995 turhaan asennemuutosta 
psyykkisten sotavammojen korva-
uskysymyksiin. Lääkärien ohjaaman 
vakuutushallinnon lisäksi Sotain-
validien Veljesliitonkin piirissä oli 
edelleen toimijoita, jotka suhtautui-
vat karsaasti siihen, että psyykkiset 
sotavammat asetettaisiin samal-
le viivalle muiden sotavammojen 
kanssa. Opetus lienee se, että jos ei 
ole voimavaroja, ongelmatkin diag-
nosoidaan olosuhteisiin sopiviksi.

Valtiotieteiden tohtori Tapani 
Sarvanti on sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön sosiaalineuvos emeritus. 

Psykiatria taipui sodassa

Tapani Sarvanti

Kilpailussa ammuttiin SRA-säännöillä.

Avajaisseremoniat.



16  13. kesäkuuta  <  4 /2014  <  Helsingin Reservin Sanomat

Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Maanantaimarssit, 
sählyvuorot ja  
nitrojumpat 
kesätauolle

Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitro-
jumpat ovat jääneet kesätauolle. 

Syyskausi käynnistyy maanantaimars-
sien osalta 1.9., nitrojumpat jatkuvat 
5.9. ja sählyä pelataan taas 7.9. 

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

																																																	Kesäkuu	‐	Heinäkuu	ampumavuorot	ja	tapahtumat

Vuoro / 4€ pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero

KESÄKUU
kivääri150m 14.6.2014 klo.7‐12 keskusA150m viikkovuoro 8.6.2014 0400 14 12129
kivääri300m 17.6.2014 klo.17‐21 keskusA300m viikkovuoro 15.6.2014 0400 14 12133
pistooli r2 18.6.2014 klo.17‐21 pist2 viikkovuoro 15.6.2014 0400 14 12136
kivääri150m 24.6.2014 klo.17‐21 keskusA150m viikkovuoro 22.6.2014 0400 14 12134
pistooli r2 26.6.2014 klo.17‐21 pist2 viikkovuoro 22.6.2014 0400 14 12137

HEINÄKUU
pistooli r2 3.7.2014 klo.17‐21 pist2 viikkovuoro 29.6.2014 0400 14 12138
kivääri150m 5.7.2014 klo.12‐17 keskusA150m viikkovuoro 29.6.2014 0400 14 12135

TAPAHTUMAT pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu numero

Tekninen pistoolikurssi n.ro 4/2 28.6.2014 klo.7‐12 asekäs.2 kurssi 22.6.2014 0400 14 12052
Tekninen kiväärikurssi n.ro 5/2 28.6.2013 klo.12‐17 asekäs.2 kurssi 22.6.2014 0400 14 12053
Tekn.as.käs. kiv/pist COMBO n.ro6/2 6.7.2014 klo.7‐17 asekäs.2 kurssi 29.6.2014 0400 14 12054

Ampumavuorot Santahaminassa

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Ohjeet viikkovuo-
roille (pistooli 
ja kivääri)
TAVOITE:
Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön 
pistooliammunnat ovat ulkoradalla 
pidettäviä ohjattuja ja valvottuja am-
munnan harjoittelutilaisuuksia.  Aseina 
käytetään pistooleita / kivääreitä rata-
varauksen mukaan.
KOHDERYHMÄ:
18 vuotta täyttäneet Maanpuolustus-
piirimme henkilöt, osallistujatilanteen 
mukaan myös piirimme ulkopuoliset. 
Osallistumismaksu 4 euroa / vuoro.
 Laina-asetta tarvitseva ilmoittau-
tumisen 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 asi-
aan. Suositeltavaa (ei pakollista) omat 
kuulosuojaimet, suojalasit.  
 
Jos käytät omaa asetta, pidä aselupa 
mukanasi! Henkilöllisyystodistus aina 
mukana kaikilla.

veijo.rautio(at)helsinki.fi

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 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

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2014 jäsen-
kortti / maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilölli-
syystodistus. 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.

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 mes-
taruuskilpailuissa.

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, laukai-
suvastus 1 kg.

Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta 
jakautuen

Teksti: Seppo Kuokkanen 

Kuvat: Toni Kallio-Könnö

Reserviläisurheiluliiton ampu-
masuunnistuskilpailut pidettiin 
Sastamalassa 26.4.2014. Helsingin 
piirejä kilpailuissa edustivat Seppo 
Kuokkanen ja Toni Kallio-Könnö. 
Kilpailun alussa juostiin 300 m, ja 
tämän jälkeen ammuttiin viisi lau-
kausta makuulta 50 m matkalta 45 
mm tauluun (ampumahiihdon ma-
kuutaulu). Ohilaukauksesta tuli mi-
nuutin sakko. Seuraavaksi juostiin 
300m  ja ammuttiin viisi laukausta 
makuulta 45 mm tauluun.

Aseen palautuksen jälkeen saa-
tiin suunnistuskartat. Jokainen kil-
pailija kiersi oman sarjansa mukai-
sen radan. Suunnistuksen jälkeen 

oli vuorossa pystyammunta; viisi 
laukausta 50 m matkalta 110 mm 
tauluun. Ohilaukauksesta tuli mi-
nuutin sakko.

Seuraavaksi on 300m juoksu, 
jonka jälkeen on toinen pystyam-
munta viisi laukausta 50 m matkalta 
110 mm tauluun. Aseen palautuksen 
jälkeen juostiin maaliin.

Tulosten laskennassa juoksuun, 
ammuntaa ja suunnistukseen käy-
tettyyn aikaan lisättiin ammunnasta 
saadut sakkominuutit (max 20 min). 

Kilpailuun osallistui 46 kilpaili-
jaa jakautuen piireittäin seuraavasti: 
Helsinki 2, Uusimaa 1, Etelä- Häme 
6, Varsinais-Suomi 14, Satakunta 7, 
Pirkanmaa 2, Keski-Suomi 5, Etelä-
Karjala 2, Etelä-Pohjanmaa 3, Keski-
Pohjanmaa 3 ja Kainuu 1. 

Helsingin piireistä osallistuja-
määrät ovat olleet ResUL:n järjestä-
miin kisoihin kovin vaatimattomia. 
Osallistujamäärät ovat vähäisiä ns. 
hikilajeihin verrattaessa etenkin 
maakuntien piireihin. Hikilajit ovat 
kuitenkin sotilaan kannalta erin-
omaisia – niissä harjoitetaan sekä 
fyysistä kuntoa että ampumataitoa. 
Uusille kisaajille ja lajista kiinnos-
tuneille on tarjolla vinkkejä koke-
neemmilta kilpailijoilta, mukaan 
kannattaa siis rohkeasti lähteä!

Kilpailun tulokset on nähtävissä 
ResUL:n kotisivuilla, josta löytyy 
myös kilpailukutsuja tuleviin kisoi-
hin. Lisätietoja: Toni Kallio-Könnö 
puh. 050 553 8838 ja Seppo Kuokka-
nen puh. 040 525 0531

Ampumasuunnistus
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SENIORIUPSEERIT

Senioriupseerien kerhon syysretki 
avec 18.09.2014 Mikkeliin. 

Tutustumiskohteina Mikkelissä ovat 
Jalkaväkimuseo ja Päämajamuseo 
opastettuine kierroksineen. Muse-
oiden jälkeen siirrymme perinteik-
kääseen Mikkelin Klubin perinnesa-
liin ruokailemaan (2 kaatoa juomaa, 
vorschmack, kuhaa Walewska ja 
maitosuklaamoussea). Ruokailuun 
tulee osallistumaan myös Marski 
(näyttelijä Timo Närhinsalo). Ohjel-
maan sisältyy myös Mikkelin Klubin 
historian esittely. Lähtö klo 08.00 
Marskin patsaan luona oleval-
ta tilausliikennepysäkiltä. Matkan 
kokonaishinta kuljetuksineen on 
130,00 €/hlö. Retkelle ovet tervetul-
leita myös muiden kerhojen jäsenet 
avec, mutta omilla jäsenillä on etu-
oikeus. Ilmoittautumiset 08.09.2014 
mennessä Arne Lindholmille puh. 
0505004138 tai email. arne.lind-
holm@kolumbus.fi   
  Maanpuolustustahto Suo-
messa – syysseminaari 23.10.2014      

Senioriupseerien kerho järjestää 
RUL:n ja HRUP:n tukemana Maan-
puolustustahto Suomessa-syys-
seminaarin Katajanokan Kasinon 
Kenraalisalissa torstaina 23.10.2014 
klo 14.00 – 20.00. Seminaarin 
osanottajiksi kutsutaan Helsingin 
Reserviupseeripiiri ry:n jäsenistö. 
Tilaisuuteen voivat osallistua kaik-
kien reserviupseerikerhojen ja kil-
tojen jäsenet. Tilaisuus kahveineen 
ja iltapaloineen on osallistujille 
maksuton. Tila- ja ruokajärjestely-
jen vuoksi osallistujien tulee ilmoit-
tautua 13.10.2014 mennessä joko 
sähköpostitse skulmala48@gmail.
com tai puhelimitse 040 586 9252. 
Edelliseen vastaavaan seminaariin 
osallistui noin 100 reservin upsee-
ria. 

Syysseminaarissa on tarkoitus 
viimeaikaisen maanpuolustustah-
toa koskevan tutkimuksen valossa 
tarkastella suomalaisten nykyistä 
maanpuolustustahtoa sekä sen 
kehittymistä pidemmälläkin aikavä-
lillä. Seminaarialustusten pohjalta 
on mahdollisuus eri näkökulmista 
keskustella maanpuolustustahdon 
ilmenemistä ja merkityksistä Suo-
men turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikassa laajentuvan kansainvälisen 
keskinäisriippuvuuden olosuhteissa.  

Lisätietoja syysseminaarin tar-
koituksesta, sisällöstä, osanottajista 
ym. antavat mielellään seminaarin 
puheenjohtaja, Senioriupseerien 
kerhon puheenjohtaja, ltn res Sep-
po Kulmala, puhelin 040 586 9252, 
sähköposti skulmala48@gmail.com 
sekä ohjelmatoimikunnan jäsen, 
kapt res Seppo Mansukoski, puhe-
lin 040 166 2414, sähköposti seppo.
mansukoski@gmail.com.

Senioriupseerien kerhon yhteys-
tiedot:

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@out-
look.com, 050 589 5375

HElSINgfORS SvENSka 
RESERvOffIcERSklUbb

Gentlemannatävlingen 2014
HSRK deltog i Gentlemannatävlin-
gen 2014, som arrangeras i Synda-
len av Västnylands reservofficers-
förening r.f.. Löjtnant Juhana Autio 
var tvåa i totala poäng och vann 
skyttemomentet. Klubben placerade 
sig trea i lagtävlingen. Löjtnant Au-
tio gratuleras varmt! 

Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö 

har paus under sommaren. Sista 
skyttetur innan sommarpausen är 
19.6. Nästa skyttetur efter pausen 
är 14.8. Ytterligare information om 
skyttet hittas på www.hsrk.fi.

Klubben arrangerar skytte med 
hagelgevär lördag 12.7 på Sibbo 
Skyttegilles hagelgevärsbana i Sib-
bo (http://www.ssg-shooting.fi/). 
Vapen och nödvändig utrustning 
finns att låna på plats. Patroner och 
banavgift betalas även de på plats. 
Anmälningar och ytterligare infor-
mation: jussi@hsrk.fi, 050 506 0991.

Bastu i Spjutsund
Klubben ordnar bastukväll för 

medlemmar vid Helsingfors Reser-
vofficersdistrikts stuga i Spjutsund 
i Sibbo (http://www.hrup.fi/hrup-
piiri/kokoustilat) den 4.7.2014. An-
mälan senast 27.6 till caspar@hsrk.
fi.

RES-URSUS -marschen 2014
Den årliga RES-URSUS -mar-

schen ordnas nästa gång 13.-
14.9.2014. Det är fråga om en 
patrulltävling med fyra deltagare i 
patrullerna. För deltagande krävs 
god kondition och tillfredsställande 
militära kunskaper. Tävlingen är 
tvåspråkig med svenska som hu-
vudspråk. Ytterligare information: 
www.mpk.fi.

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

Trevlig sommar!

kaNTa-HElSINkI

Ampumatoiminta: Sisäratavuoro 
jää kesätauolle kesäkuun alusta, ja 
palaa taas normaalisti ohjelmaan 
syyskuussa parittomien viikkojen 
keskiviikkoisin klo17-19. 

Perinteinen Padasjoen ampu-
maleirimme järjestetään elokuussa 
16. - 17.8. Leiri toimii erinomaisena 
johdantona ampumatoimintaan 
ja toiminnalliseen ammuntaan ja 
soveltuu hyvin myös aloitteleville 
harrastajille. Leirillä saat perus-
teellisen koulutuksen käytettävään 
kalustoon ja pääset kokeilemaan 
erilaisia aseita vaihtelevilla ampu-
marasteilla ohjatussa ja hyvähen-
kisessä ympäristössä. Leirin hinta 
on 60 e (alle 28v 30 e) ja pelkkä 
lauantain osallistuminen on 30 e 

(alle 28v 15 e). Hinta sisältää majoi-
tuksen, koulutuksen, patruunat ja 
erinomaisen ruoan. Ilmoita osallis-
tumisesi osoitteeseen ampumaup-
seerit@khru.net mahdollisimman 
pian, viimeistään kuitenkin elokuun 
alkuun mennessä!

Tiedotustoiminta: Yhdistyksem-
me tiedottaa sähköisesti, parhaiten 
saat tietoa uusista tapahtumista ko-
tisivuiltamme.  Seuraa myös piirin 
tapahtumakalenteria (www.hrup.fi). 
Tarkistathan s-postiosoitteesi ajan-
tasaisuuden Reserviupseeriliiton 
kotisivuilta (www.rul.fi) kohdasta 
jäsenrekisteri > jäsentietojen muu-
toslomake. Käytämme tässä rekiste-
rissä olevia osoitteita. 

Yhteystiedot: Kotisivut: www.
khru.net. Puheenjohtaja Pirkka Ja-
lasjoki (pirkka.jalasjoki@gmail.com) 
ja sihteeri Juha Stark (juha.stark@
phyk.fi). Ampumaupseerit (ampu-
maupseerit@khru.net)

lÄNSI-vaNTaa

Veteraanipäivänä sunnuntaina 
27.4.2014 kerho huolehti lipunnos-
tosta Martinuksen edustalla yh-
dessä muiden länsi-vantaalaisten 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa. 
Veteraanipäivän juhla oli Korsossa 
Lumon lukiolla.

Majatalkoot pidettiin tiistaina 
6.5.2014 klo 17 majalla. Taloa maa-
lattiin ja kunnostettiin sekä raken-
nettiin uusi lipputasanne rapistu-
neen vanhan tilalle. 

Kaatuneiden muistopäivänä 18.5 
maanpuolustusjärjestöt olivat mu-
kana Pyhän Laurin kirkolla olleessa 
jumalanpalveluksessa sekä sen 
jälkeen olleessa seppeleenlaskuti-
laisuudessa. Tilaisuus televisioitiin 
suorana lähetyksenä. 

Muistutuksena jäsenille, että 
syksyn Padasjoen leiri on pe-su 
19.9-21.9.2014. Leirin ohjelmaa vielä 
viimeistellään. Tavoitteena on, että 
leirille saataisiin järjestettyä SRA-
koulutusta. Ilmoitamme asiasta 
lisää myöhemmin. Seuratkaa ilmoit-
telua.

Varatkaa myös jo kalenteriinne 
Maanpuolustuksellinen kirkkopyhä 
sunnuntaina 12.10.2014 Hämeenky-
län kirkolla.

Töölöntorin pistooliradalla on 
vakio ampumavuoromme paritto-
mien viikkojen maanantaisin klo 
16-19 ja parittomien viikkojen lau-
antaisin 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.

Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-

postiimme:  lvrury@gmail.com tai 
olli.pusa@pusa.fi 

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

www.rul.fi/lansivantaa
Hallitus toivottaa kaikille hyvää 

ja rentouttavaa kesää.

mUNkkIvUORI
 

Hallitus toivottaa jäsenille hyvää ja 
aktiivista kesää reserviläistaitoja ko-
hottavan toiminnan parissa. Loma-
kauden jälkeen jatketaan perinteistä 
ampumatoimintaa.

Tulevaa ampumatoimintaa: 
Kalvolassa ammutaan perinteisin 
kuvioin 14.6 ja 23.8. Mahdollisuus 
ampua pistooli- , kiväärilajeja ja 
haulikolla kiekkoja. 14.6 ammutaan 
kiväärillä 300 m:n radalla 10 -13.

Santahaminan ja muista piirin 
ammunnoista tämän lehden muissa 
ilmoituksissa. Tavataan siellä am-
munnan ja kesän merkeissä.

Jos et ole saanut lähiaikoina 
sähköpostia yhdistykseltämme ja 
haluat sähköpostilistalle, lähetä 
sähköpostiosoitteesi tänne: mauri.
routio@sci.fi

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi

POHjOIS-HElSINgIN 
RESERvIUPSEERIT

Vierailu ilmailumuseossa 17.9. Ko-
koontuminen Ilmailumuseon edes-
sä, Tietotie 3, Vantaa klo 17:45

Padasjoen perinteinen ampuma-
leiri 4.-5.10.2014

Lotta Svärd -muistojuhla Huopa-
lahden kirkossa 28.11.2014 klo 18:00

Ammunnat jatkuvat Töölön luo-
lassa 15.8. ja 29.8.

Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja 
Jarkko Paananen, gsm: 0440239641 
/ jarkko.t.paananen@gmail.com; 
Sihteeri Lauri Kylmälä, gsm: 
0415360310 / lauri.kylmala@gmail.
com; Tiedotus Jorma Loimukoski, 
gsm: 040-3433400 / jorma.loimu-
koski@finpro.fi

Lisätietoa yhdistyksen tapahtu-
mista löytyy osoitteesta: www.rul.fi/
pohjois-helsinki

TIkkURIla
 

Seuraava reserviupseeri-ilta on 
25.9.2014 klo 19.00 alkaen ”Karjata-
lolla” Vantaan Hiekkaharjussa 

Urheilutie 6:ssa C-porras van-
hassa talossa. 

Muistakaa täyttää ResUL:n 
sähköinen kuntokortti, joka löytyy 
ResUL:n nettisivuilta.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Ammunnoista lisätietoja antaa 
ampumaupseeri Jukka Luotola 
puh.0500-455474. 

Hallitus toivottaa kaikille hyvää 
kesää!

Töölö

Mennyt kevät on ollut toiminnan 
täyteistä aikaa, kerholaiset ovat 
olleet monessa mukana ja se on 
tuonut meille myös tunnustusta-
kin. 

Mennyttä toimintaa: Tär-
kein ja komein tapauksemme 
ensimmäisenä: Töölön Reservi-
nupseerit on valittu Helsingin 
Reser viupseeripi ir in vuoden 
kerhoksi. Tunnustukseen kuului 
myös 500€ stipendi. Tästä kiitos 
kuuluu kaikille aktiivisille jäse-
nillemme, jotka ovat mahdollis-
taneet kerhon laajan ja kattavan 
toiminnan.

MP5 Kurssi: Pidettiin toinen 
kurssi tälle keväälle ja mukana 
oli kerhon aktiiviampujien lisäksi 
myös uutta jäsenistöämme, mikä 
oli erittäin hyvä juttu. Seuraavan 
kerran MP5-asioiden parissa ol-
laan näillä näkymin Padasjoen 
ampumaviikonlopussa ja mah-
dollisuuksien mukaan syyskau-
della iltakurssin muodossa. 

Perinteinen Töölön kerhon 
8-sillan marssittiin lauantaina 
24.5. Helle tarjosi marssiväelle 
vähän normaalista poiketen li-
särasitusta, mutta tämä ei tahtia 
haitannut. Reitti taitettiin noin 
4,5 h ajassa ja matkaa kertyi noin 
20km ilman keskeytyksiä.

Tulevaa toimintaa:  Kesäkau-
della ampumavuorot jatkuvat 
normaalisti joka toinen tiistai 
klo 19-21 Töölön pistooliaradalla 
(seuraavat vuorot 10.6 ja 24.6). 
Heinäkuun puolesta välistä elo-
kuun puoleen väliin vuoroja pi-
detään mikäli on kävijöitä, joten 
jos et ole edellisillä kerroilla ra-
dalla varmistanut niin Anterolta 
kysymällä selviää: 0503683539

Padasjoen ampumaviikon-
loppu on 12-14.9 jossa päästään 
ampumaan pitkät ja lyhyet aseet 
sekä toiminnallisempaakin tou-
hua. Ilmoittautumiset otetaan 
vastaan lähempänä mutta jos jo 
nyt tiedät lähteväsi mukaan niin 
kerhon sähköpostiin ennakkoja 
otetaan vastaan ja annetaan tar-
vittaessa lisätietoja.

Rohkaisen kaikkia hyödyntä-
mään mahdollisuuksienne mu-
kaan piirin, MPK:n sekä muiden 
kerhojen avoimia tapahtumia 
myös näin kesäkaudella. Jäsenyy-
dellänne Töölössä saatte erittäin 
monipuolisen ja runsaan tarjon-
nan oman kerhon lisäksi myös 
edellämainittujen tapahtumapa-
letista. Oman kerhon tarjontaa 
kannattaa seurata Facebookista 
saadakseen kaikista tuoreimman 
infon mitä tarjolla.

Kerhomme yhteystiedot: Ker-
holla on uusi sähköpostiosoite, 
johon viestit toivotaan ensisijai-
sesti, laita se siis itsellesi talteen 
ja ole aktiivisesti yhteyksissä 
jatkossakin: toolonreserviupsee-
rit@gmail.com 

Facebook: Töölön Reserviup-
seerit

Puheenjohtaja: Jarkko Pakka-
nen, 0405249339; Varapuheen-
johtajat : Sampo Martiskainen, 
0407098459;  Risto Piekka , 
0405069119

Oikein hyvää kesää ja mukavia 
hetkiä maanpuolustusharrastuk-
semme parissa!

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi
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ITä-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 
Ammunta: Ilma-aseammunnat 
jatkuvat Tukikohdan radalla 10.9. 
Ruutiaseammunnat ovat siirtyneet 
ulkoradoille, katso ammuntavuorot 
Helsingin Reservin Sanomista. Yh-
teyshenkilönä toimii Juhani Hartela 
p. 040 834 2839.

Jukolan viesti juostaan Kuopion 
Vehmersalmella, Helsingin reservi-
läispiirien yhteinen joukkue osallis-
tuu Jukolaan. 

Jos olet kiinnostunut voit ilmoit-
tautua huoltotehtäviin ja päästä 
seuraamaan kisoja paikan päällä, 
lisätietoa löydät osoitteesta www.
hrup.fi/jukola . 

Kesä on hyvää aikaa kunnon 
kohottamiselle syksyn tulevia koi-
toksia varten. Yhdistyksen hallitus 
toivottaa kaikille jäsenilleen hyvää 
kesää.

Yhteystietoja: pj. Jukka Kanto-
koski p. 050 332 3687, vpj. Timo 
Martikainen p. 040 694 1640, siht. 
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

Helsingin Reserviupseerien Au-
tokerho toivottaa jäsenillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme hyvää 
kesää.  

ILMATORJUNTAKERHO

Lohtajan keväistä harjoitusta voi-
daan pitää kesän alun merkkinä.

3.6.2014 Tuusulan Ilmatorjun-
tamuseolla eversti Ahti Lappi piti 
mielenkiintoisen esitelmän kent-
täarmeijan ilmatorjunnasta viime 
sodassa. Ilmatorjuntamuseo on 
auki kesällä tiistaista sunnuntaihin 
klo 11-17. 

Ilmatorjuntakerhon syksy ava-
taan vapaamuotoiselle tilaisuudella 
18.9.2014 klo 18.30 Suomenlinnan 

upseerikerholla. Sauna on 
lämmin ja kerho tarjoaa iltapalaa. 
Ilmoittautumiset (ilmatorjuntaker-
ho@gmail.com)

Kerhon ampumavuoro jatkuu 
Töölön ampuradalla parillisten viik-
kojen keskiviikkoina 

kello 16-19. Ilmoittautumiset 
Timo Niiraselle (timo.niiranen@
gmail.com) vähintään kahta päivää 
ennen tapahtumaa. 

JääKäRIKERHO

Hyvää kesälomaa heinäkuulle. Aloi-
tamme syysmanööverit 5.8. Santa-
haminan Kiltasaunalla kerhoillan 

merkeissä noin klo 17.00 alkaen, 
paistetaan makkaraa ja toivotaan 
hyvää terassi-ilmaa.

Kerhon yhteystiedot: Puh.joht. 

hrup.fi

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

HELSINgIN  

RESERVILäISET

Pistoolivuorot jatkuvat koko kesän. 
Seuraavat ovat maanantaina klo 
19:00–21:30 viikoilla 25, 29, 33, 39, 
43, 47 ja 51. Mahdollisista muutok-
sista tiedotetaan yhdistyksen sivuil-
la  www.reservilaisliitto.fi/liitto/pii-
rit/sivustot/helsingin_reservilaiset. 
Yhdistyksen jäsenillä, joilla ei ole 
omaa asetta, on mahdollista ampua 

yhdistyksen .22 pistooleilla. Yhdis-
tys järjestää tarvittavat patruunat. 
Osallistujilla täytyy olla omat suoja-
lasit ja kuulosuojaimet sekä voimas-
sa oleva vakuutus (esim. Reserviläi-
sen ampumaturva), mukaan myös 
voimassa oleva Reserviläisliiton 
jäsenkortti. Ilmoittautumiset ase-
vastaava Tomi Sarilahdelle (tomi.
sarilahti[at]lassila-tikanoja.fi, puh. 
050 385 1313, huomaa muuttuneet 
yhteystiedot!) ratavuoropäivänä klo 
12:00 mennessä. Osallistujia mah-
tuu rajoitettu määrä ja osallistujat 
otetaan ilmoittautumisjärjestykses-
sä.

Hyvää kesää kaikille.

HfORSNEJDENS SVENSKA 

RESERVUNDEROffIcERARE

Skytte i Luolan fortsätter igen efter 
sommaren vecka 35, torsdagen 28.8 
kl. 17-19.

Triangelkampen 2014: onsdagen 
6.8, Miniatyrgevärsskytte, Ingå sk-
jutbana, samling kl. 17.00 vid skyt-
tehallen onsdagen 27.8, Pistol, Ingå 
skjutbana, Heat I kl. 16.00, Heat II 
kl. 18.00. lördagen 25.10, Triangel-
kampens 45-års fest, Dragsvik kl. 
19.00. Övriga tävlingar: måndagen 
18.8, Tammet tävling, Baggby, kl. 
18:00. Deltagaravgift 5 €/person.

Lördagen 20.9, Skogsstigen, 
Ramsholmen Ekenäs, kl. 11.00, Del-
tagaravgift 5 €/person.

Markus Liesalho, ordförande, 
0400 421002, svenska@helresp.fi, 
www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILäISET

Ahven 3 aluksemme aikatauluista ja 
purjehduksista voit lukea ajakohtai-
sempaa tietoa netti- ja fb-sivuilta. 
Tule mukaan. Ota yhteyttä. Tänä 
kesänä kunnioitetaan Riilahden me-
ritaisteluiden 300 v muistoa. Ahven 
3 purjehtii Hankoon ja osallistuu ta-
pahtumiin heinäkuussa. 

Luola- ja ilma-aseradoilla toi-
minta jatkuu entiseen tapaan ja 
yhdistyksen nettisivuilta saat tarkis-
tettua ajankohtaisimmat tiedot har-
joituksistamme ja toiminnan vas-
tuuhenkilöt, jotka antavat lisätietoa 
harjoituksista, aseista, tavoistamme 
harjoitella ja osallistua kilpailuihin.

Toimintakalenteri:
Kesäkuu
Kesäkuussa Ahven 3 testiajoja ja 

ajoharjoittelua, ja tapaamisia Kata-
janokan laiturilla. Lue ajankohtai-
sesti netistä.

La 14.6 Kiltalaisten perinneki-
väärikilpailu, Hälvälä (avoin kilpailu 
maanpuolustusjärjestöjen jäsenille: 
300m makuu ja asennot + perinne-
puoliautomaattikivääri).

Heinäkuu
Ke 9.7 Merivoimien vuosipäivä-

regatta. Ilmoittautumiset regattaan: 
Matias Kaivos. Iltajuhlan Turussa 
toteuttaa Sininen Reservi ry.

Heinäkuussa Ahven 3 toteuttaa 
jäsenille matkan Ahvenanmaal-
le, mikäli halukkaita lähtijöitä on 
riittävästi. Mukaan mahtuu noin 5 
jäsentä, ilmoittautumiset mahdol-
lisimman pikaisesti: Matias Kaivos.

Pe 25.7 - su 27.7 Riilahden 
meritaisteluiden 300v juhlallisuu-
det Hangossa. Ilmoittautumiset 
Matias Kaivos. Lisätietoja: http://
www.riilahti1714.fi/typo3/index.
php?id=suomeksi 

Elokuu
Pe 8.8 - su 10.8 Ahven 3 / Rölke 

linnakkeen kunnostus. Ilmoittautu-
miset Matias Kaivos. Sinisen reser-
vin ampumapäivä 3 Raasi, Ajankoh-
ta avoin.

Syyskuu
La 6.9 ResUL Pystykorva-SM, 

Keuruu (300m 30 ls ma) Katso 
ilmoittautumisohjeet RESUL:n si-
vuilta.

La-Su 13.-14.9 ResUL Merimes-

taruus-kilpailut, Upinniemi. Katso 
ilmoittautumisohjeet RESUL:n si-
vuilta.

To 11.9 Ilma-aserata klo 16.30-
19.30; 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) Ilmoit-
tautuminen MPK järjestelmään.

Oletko harkinnut liittymistä jä-
seneksi? Merireserviläiset tarjoaa 
mm. mahdollisuuden merelliseen 
toimintaan koulutusalus Ahven3:lla. 
Täytä jäsenhakemuslomake yhdis-
tyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvä-
maineinen 18 vuotta täyttänyt Suo-
men kansalainen.

Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
ja Facebookissa päivittyy jatkuvasti. 
Sivuilta löydät viimeisimmän tiedon 
yhdistyksen toiminnasta ja tulevista 
jäsentapahtumista.

MUUT  
MAANPUOLUSTUS-

YHDISTYKSET

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINgIN KILTA

Autojoukkojen Helsingin killan an-
sioituneita jäseniä palkittiin 4.6. 
mitaleilla. Killan kunniapuheen-
johtaja Jorma Piipolle myönnettiin 
MPKL:n kilta-ansiomitali. Kiltaveli 
Markku ja kiltasisar Erja Remsulle 
myönnettiin MPKL:n pronssinen 
kiltaristi. Onnittelut.

Saimme järjestymään varsin 
pikaisella aikataululla retken kulje-
tusliike Vainikkaan Kouvolaan 18.6. 
Vainikalla olisi näytillä nykykalus-
ton ohella omistuksessaan olevia 
entisöityjä kuorma-autoja (mm 
Vanaja, Volvo, Ford) ainakin 5 kpl. 
Retken hinnaksi muodostuu omi-
en lounaiden/kahvitusten verran. 
Lähtö Santahaminasta klo 08:00, 
perillä ollaan n 3 tuntia. Vainikan 
isäntä on ollut töissä nuorena mie-
henä mm Mechelininkadun auto-
verstaassa, joten historiatietoutta 
saataneen sanojenkin muodossa 
Autopataljoonan ajoilta. Ilmoittau-
tumiset numeroon 040 564 3295 
tai toimisto@ajkhk.fi viimeistään 
10.6. mennessä!!! HUOM! Kun tulet 
mukaan Santahaminasta Perinne-
talolta, ilmoita ilmoittautumisen 
yhteydessä syntymäaikasi ja autosi 
rekisterinumero, niin pääset por-
tista alueelle ja ajamaan autosi tur-
valliseen pysäköintiin Perinnetalon 
pysäköintipaikalle.

Kaartin Jääkärirykmentin uusi-
en alokkaiden omaistenpäivät ovat 
12.-13.7. Lauantaina klo 11.00-14.00 
ja sunnuntaina klo 13.00-16.00 väli-
senä aikana. Kiltamme on mukana 
järjestelyissä totuttuun tapaan. Kil-
lan toiminnan 50- vuotista taivalta 
juhlistetaan mm siten, että kilta tuo 
näytteille Teekkareiden Automu-
seon omistuksessa olevan isohkon 
7 hengen Marmon E-75 Speedster 
henkilöauton vm 1927. Autolla on 
hyvin värikäs ja monimuotoinen 
historia, joista vähäisimpänä ei 
ole suinkaan se, että auto on ollut 
20- luvun lopulla Kaartin kunnia-
päällikön Mannerheiminkin siviili-
käytössä. Marmon oli aikansa hyvin 

Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM 
0400 453 709, siht. Yrjö Saulamo, 
puh. 349 3162, GSM 050 344 5635. 
Jääkärikerhon kotisivu: http//www.
rul.fi/jaakarikerho/

PIONEERIOSASTO

Ammunnat: Töölön luolassa keski-
viikkoisin klo 19 – 21, päivämäärät  
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 28.6. ,26.7. ,23.8., 
20.9. ,18.10., 15.11. ja 13.12. Pioneeri-
osasto tarjoaa maksaneille jäsenil-
leen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal 
ja 10 kpl/kerta/9mm, kullekin enin-
tään viideltä kerralta vuodessa. Pai-
kalla on myös aseita ja kouluttaja. 
Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, 
jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen il-
taan mennessä ampumaupseereille 
matti.mahonen@pp.inet.fi tai tom-
mi.laakkonen@porvoo.fi.

Osasto kasaa joukkuetta Nil-
siässä 19.-21.9.2014 järjestettävään 
RESUL:n Syysjotokseen. Jotos jär-
jestetään PV:n vapaaehtoisena har-
joituksena, joten kertauspäiviä on 
tiedossa. Osasto maksaa joukkueen 
osallistumismaksun ja osallistujat 
saavat osastolta pioneerilippikset ja 
T-paidat. Ilmoittautumiset urheilu-
upseerille sampo.j.remes@gmail.
com Lisätietoa jotoksesta www.kru.
fi/tahkojotos/

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneeri-
logo (työkalut). Hinta vain 10 eur. 
Myynnissä myös uusia pioneerilip-
piksiä. Hinta 10 eur jäsenille ja 12 
eur muille. Tilaa sihteeriltä.

Jäseneksi voit liittyä netissä tai 
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoit-
teenmuutokset myös netissä.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt 
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@gmail.com; Sihteeri, tiedo-
tusupseeri vänr Antti Korhonen, 
040 559 7026, antti.j.korhonen@
gmail.com; Ampumaupseeri evl 
evp Matti Mähönen, 040 570 3718, 
matti.mahonen@pp.inet.fi; Urheilu-

upseeri ltn Sampo Remes, 040-910 
3802, sampo.j.remes@gmail.com

www.rul.fi/pioneeriosasto/

VIESTIOSASTO

Toimintapäivä: Elokuussa järjes-
tämme jäsenillemme toimintapäi-
vän Santahaminassa. Ohjelmassa 
on mm. ammuntaa, saunomista, 
käynti upseerikerholla ja tietenkin 
mukavaa yhdessäoloa! Ajankohta 
on lauantai elokuun 23. tai 30. päi-
vä. Tarkemmat tiedot lähetämme 
piakkoin sähköpostilla, joten onhan 
s-postiosoitteesi ajan tasalla RUL:n 
jäsenrekisterissä? Lisätiedot: Erkka 
Suopanki 0400 448204, puheenjoh-
taja@viestiosasto.net. 

Koulutus: 
Poimintoja MPK:n kursseista ja 

harjoituksista: 13.-14.9. Kenttäsäh-
kö. 4.-5.10. Radioasema ja radiolii-
kenne. 14.-16.11. Esikunnan johta-
misjärjestelmä.

Tarkemmat tiedot löytyvät 
MPK:n koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri. Jos haluat 
toimia tukitehtävissä tai koulutta-
jana jollain viestikurssilla, ota yh-
teyttä JOJÄ (JohtamisJärjestelmä) 
-koulutusjoukkueen johtajaan Jyri 
Putkoseen tai ko. kurssin johtajaan. 

Ampumatoiminta: Ampuma-
vuoromme Töölön pistooliradalla 
ovat parittomien viikkojen tiistaina, 
myös nyt kesällä! Kokoontuminen 
klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Lisä-
tiedot: Mikko Leskinen 0504055873, 
ampumaupseeri2@viestiosasto.net.

Tiedotus: Tietoa toiminnas-
tamme ja yhteystietomme löytyvät 
verkkosivuiltamme www.viestiosas-
to.net. Tiedotamme tapahtumista 
myös sähköpostitse ja LinkedIn-
ryhmässämme Viestiosasto – jos et 
ole saanut tätä ilmoitusta sähköpos-
tiisi, käy päivittämässä yhteystietosi 
RUL:n sivuilla www.rul.fi tai www.
viestiosasto.net, kohdassa ”Liity 
jäseneksi”. Voit myös lähettää säh-
köpostia jäsenupseerillemme: va-
rapuheenjohtaja@viestiosasto.net. 
Tervetuloa mukaan!
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arvostettu automerkki ja kilpaili 
tasapäisesti Lincolnin, Packardin 
ja Rolls-Roycen kanssa. Tule ja koe 
harvoin näytteillä oleva entisöity 
Marmon. Suuri kiitos jo nyt teek-
kareille. Ilmoittaudu 8.7. mennessä 
numeroon 040 564 3295 tai toimis-
to@ajkh.fi. Muista ilmoittaa myös 
syntymäaikasi ja autosi rekisterinu-
mero, niin pääset portista alueelle 
ja ajamaan autosi turvalliseen pysä-
köintiin.

Kiltatuotteita on myynnissä. 
Joko olet ostanut kesähelteille oman 
automiehen t- paidan ja lippalakin? 
Tuet samalla kiltasi toimintaa. Kat-
so tarkemmin killan kotisivuilta 
www.ajhk.fi. 

HELSINgIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA 
 

TRADITIONSgILLET 
föR H:fORS 

SKYDDSKåRSDISTRIKT

Kesän kynnyksellä
Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin 
Perinteiden Liiton vuosikokous pi-
dettiin Hämeenlinnassa 22.5. Koko-
uksessa hyväksyttiin vuoden 2013 
toimintakertomus ja vahvistettiin 
tilinpäätös sekä myönnettiin tili-
velvollisille vastuuvapaus. Samoin 
hyväksyttiin vuoden 2014 toiminta-
suunnitelma ja talousarvio. 

Liiton puheenjohtaja Markus 
Anaja valittiin uudelle kaksivuo-
tiskaudelle (2015-2016). Samoin 
hallituksessa jatkavat Markku 
Rauhalahti ja Ilkka Virtanen (2015-
2016). Varapuheenjohtajana jatkaa 
Juha Tammikivi (2014-2015) sekä 
hallituksessa Liisa Viranko ja Timo 
Merilahti (2014-2015). Kokouksen 
lopuksi Juha Tammikivi antoi suo-

jeluskuntien ja lottien työtä esit-
televän verkkosivustoa koskevan 
tilannekatsauksen

Sen jälkeen tutustuttiin uudistu-
neeseen museo Militariaan. Museo 
sijaitsee entisen Tykistömuseon 
tiloissa ja on saanut viesti- ja pio-
neeriaselajien erikoismuseot yh-
teyteensä. Jos on käynyt aiemmin 
tykkejä katsomassa, niin nyt kan-
nattaa vierailla uudestaan. Museo 
on uudistunut merkittävästi.

Hallitus toivottaa perinnekillan 
jäsenille hyvää ja miellyttävää kesää.

Tästä ja muusta killan toimin-
nasta antaa Lisätietoja /Tilläggsin-
formation: Erkki Andersson (erkki.
andersson@welho.com; 050 570 
4451); Markus Anaja (markus.ana-
ja@kolumbus.fi; 0400 694 004).

 

 

 

 

 

 

 

    
HELSINgIN 

RAUHANTURVAAJAT

Puheenjohtaja Tapani Forsström, 
puh.0405870352, tforsstrom@hot-
mail.com, Sihteeri/jäsenvastaava 
Kari Kaiponen, puh. 0405848524, 
kari.kaiponen@pp.inet.fi; Vpj./vete-
raanivastaava Hannu Juvonen, puh. 
0504921956, hhjuvonen@hotmail.
com; Tiedottaja Anja Räisänen, 
puh. 0503072663, anja.raisanen@
kolumbus.fi; VETU Marja-Leena 
Pihlajamaa, puh. 0407240223, 
ml.pihlajamaa@gmail.com, Lii-
ton veteraanituen päivystävä puh. 
0207698111

Kesäkauden messi-illat pidetään 
vapaamuotoisina joka kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina ravintola 
Zetorissa klo 18 alkaen.

Rauhanturvaajaliiton valtakun-
nalliset Kesäpäivät Espoon Siika-
rannassa 9.-10.8. on peruutettu vä-
häisen ilmoittautumismäärän takia.

Seuraa kesälläkin nettisivuja 
helrt.org/toiminta ja Facebookia.

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

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

Sissien kotisivut: Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.
stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-
Sanomien nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista.

Maastotoiminta: Syksyn maastoharjoitus Pahkis 2014 järjestetään Veka-
ranjärvellä 19.-21.9. Osastojen rekrytointi on käynnissä, ja ilmoittautuminen 
MPK:n järjestelmän kautta on mahdollista 3.8. saakka. Seuraa tiedottelua 
Sissisanomissa ja tällä palstalla. Kilpailun johtajana toimii Aarne Björklund, 
lisätiedot baarne(ät)gmail.com. Maastotoiminnasta lisätiedustelut Sami 
Manner sami.manner(ät)gmail.com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.
com

Huolto ja kuljetustoiminta: Omaistenpäivä 12-13.7.2014 Santahaminas-
sa. Lisätedustelut ja ilmoittautuminen 30.6. mennessä Christer Mikkonen, 
christer.mikkonen(ät)elisanet.fi  tai 050-5722873 

Ampumatoiminta: Sissien luolavuoroissa kesätauko toiminnan siirtyessä 
luontevasti ulkoradoille. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampuma-
harjoitukset-suojeluskuntatalolla. Lisätietoa kesän ampumaharjoituksista 
Santahaminassa KAARTJR killan vuoroilla ja MPK:n ja piirin ampuma-
vuoroilla http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/ 
tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden 
Ampumatoimintaa-sivulla.

Sissiammunta 2014
SRA-tyyppinen kilpailu yhdistyksen jäsenille Sunnuntaina 24.8.2014 Lo-

pen ampumaurheilukeskuksessa
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 1.8.2014 mennessä internet sivujen kautta 

osoitteessa http://www.stadinsissit.fi/sissiammunta-2014/
Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius(ät)welho.

com tai Jyri-Pekka Tähtinen jyri.tahtinen(ät)gmail.com
Salitoiminta
Kesän salitoiminta: Kesä-Elokuun: Maanantai–Keskiviikko vuorot sovi-

taan erikseen sähköpostin välityksellä.
Ota siis yhteys pari päivää ennen kun suuntaat kohti salia Antti Keinä-

nen avkeinan(ät)gmail.com tai 
Marko Lehti marko.lehti01(ät)gmail.com. Tiedustelut salitoiminnasta 

Marko Lehti 040-543 8264 marko.lehti.01(ät)gmail.com
Sissien hihamerkit ja tekninen t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kah-

tena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjal-
la, 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
Ammunta
Padasjoen kesäpäivät pe 1.8. – su 3.8.

Padasjoen kesäpäivät kutsuvat taas viettämään viikonloppua ammunnan 
ja yhdessäolon merkeissä. Ilmoittautumiset ilmoittautuminen@esres.fi. Li-
sätietoja Henri Jacobsson 040 545 1899, henri.jacobsson@esres.fi. Tarkempi 
ohjelma ja ohjeet toimintakalenterissa www.esres.fi.

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

paan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 
0400 212 252.

Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. 

Tämä on helppo tapa ylläpitää 
ampumataitoa ja tavata yhdistys-
temme muita jäseniä. Kaliiperit: 
Normaalit palvelusasekaliiperit 
kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä kaik-
ki näitä pienemmät. Iskuenergia 
max 1500 joulea. Ilmoittautumiset 
parittomina viikkoina toolontori@
esres.fi ja parillisina viikkoina too-
lontori@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.reser-
vilaisliitto.fi tai www.rul.fi. puhe-
linnumero: matkapuhelinnumerosi 

Santahaminan vuorot: San-
tahaminan vuorot löytyvät koti-
sivuiltamme kohdasta Ammunta  
MPK:n vuorot.

Muista ampumatilaisuuksista, 
piirin tai muiden kerhojen jär-
jestämistä kisoista saat lisätietoja 
nettisivuiltamme sekä seuraavilta 
henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 
0574, Jyrki Helin 0400 212 252.

Muista päivittää yhteystietosi: 
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reser-
viupseeriliiton jäsentietojen tar-
kistus ja muutokset omatoimisesti 
liittojen www-sivujen kautta. Eri-
tyisen tärkeää on huolehtia siitä, 
että sähköpostiosoitteesi ja matka-
puhelinnumerosi ovat rekisterissä 
ajan tasalla. Ampuma- ja seniori-
turvavakuutuksen tilaus onnistuu 
myös samasta paikasta sähköisesti. 
Osoite http://www.reservilaisliitto.
fi/ ja/tai http://tapiolanreserviup-
seerit.fi/jasentiedot

Huom.: Muuttuneesta posti-
osoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. 
Poikkeuksena mahdollinen osoi-
tetietojen luovutuskielto, tällöin 
muutokset on ilmoitettava omatoi-
misesti jäsenrekisteriin.

Yhteystietomme: Tapiolan Re-
servinupseerit ry: puheenjohtaja; 
kapt res marko.puumalainen@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 
1716, varapj: ylil res panu.korpela@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 
4747

Espoon Reserviläiset ry: pu-
heenjohtaja alik res Henri Jacobs-
son (henri.jacobsson@esres.fi, 040 
545 1899), varapj ylik res Jyrki Helin 
(jyrki.helin@esres.fi, 0400 212 252).

Safe-Team Oy
Hirvastie 34

01450 VANTAA
0500 451 249

Berner Oy
Eteläranta 4B

00130  HELSINKI
020 79 100

Kiittää tukijoitaan

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

Oy K.G.Öhman Ab 

Teerikukontie 10, 00700  HELSINKI, (09) 351 790

Helsingin Reservin Sanomat
Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi reservinsanomat@helresp.fi
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Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki 
puh. 045 128 3636
tomi.alajoki@hrup.fi

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Piiritoimisto

Teksti Tomi Alajoki 

Kuvat: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiirin 
ja Helsingin Seudun Reserviläis-
piirin kevätkokoukset järjestettiin 
10.5.2014 Katajanokan Kasinolla.  
Aluksi palkittiin ansioituneita. Hel-
singin Reserviupseeripiirin vuoden 
2013 kerhona palkittiin Töölön Re-
serviupseerit. Perusteluina mainit-
tiin erityisesti kerhon konkreettinen 
työ veteraanien perinnön vaalimi-
sessa sekä laadukas perustoiminta 
sisältäen urheilua ja ampumista. 

Palkinnon noutivat kerhon puheen-
johtaja aliluutnantti Jarkko Pakka-
nen ja aikaisempi puheenjohtaja 
kapteeni Jyrki Ratia.

Vuoden 2013 nuorena upseerina 
palkittiin vänrikki Toni Selin Itä-
Helsingin Reserviupseereista. Se-
linin RUK kurssinumero on 236 ja 
aselaji kenttätykistö. Selin on toi-
minut aktiivisesti kerhossaan johta-
malla mm. Padasjoella kerhon am-
pumaleirejä ja jouluna Kulosaaren 
kunniavartiota. Lisäksi hän kuuluu 
piirin nuorten upseerien toimikun-

taan ja on aktiivinen ampuja.
Yhteisen kokousesitelmän piti 

Aleksanteri-instituutin johtaja 
Markku Kivinen. Mielenkiintoinen 
ja ajankohtainen aihe: Venäjä ja 
Ukraina – integraatiota ja valtatais-
telua, sai aikaan runsaan kysymys-
tulvan yleisön keskuudesta. Esitys 
oli erinomainen. Esitelmän jälkeen 
käydyissä kevätkokouksissa vah-
vistettiin toimintakertomukset ja 
tilinpäätökset vuodelta 2013., sekä 
myönnettiin hallituksille vastuuva-
paudet. 

Töölö vuoden kerho,  
Toni Selin vuoden  
nuori upseeri

Sakari Väliahde luovutti vuoden nuoren upseerin tunnuksen vänrikki Toni Selinille.

Töölön kerhon edustajat vastaanottivat vuoden kerho -palkinnon.  

Vasemmalta Jyrki Ratia ja Jarkko Pakkanen.

Kokousesitelmän piti Markku Kivinen.

Helsingin Reserviupseeripiirin ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
toimistot ovat suljettuna  
vuosiloman vuoksi 
23.6.—25.7.2014.


