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Nato-jäsenyyskeskustelussa ponnahtaa 
tämän tästä esiin väite, että jäsenyys muren-
taisi maanpuolustustahdon. Tätä väitettä ei 
perustella mitenkään, vaan se esitetään an-
nettuna totuutena.

Väitteen esittäjät ovat vain harvoin olleet 
läheisissä tekemisissä monipuolisen reser-
viläistoiminnan tai aktiivisten reserviläisten 
kanssa. Aktiivireserviläiset ovat nimittäin 
suurelta enemmistöltään Nato-jäsenyyden 
kannalla. Asia on selvä sekä henkilökohtai-
sen tuntemuksen että jäsenistölle tehtyjen 
kyselyiden perusteella. Esimerkiksi Helsingin 
Reservin Sanomien taannoinen lukijatut-
kimus osoitti, että lukijoiden valtaosa on 
liittoutumisen kannalla, ja valmis jopa siihen, 
että Suomessa olisi liittokunnan joukkoja jo 
normaaliaikanakin.

Jäsenyyden kannatus kasvaa niin sotilas-
arvon kuin sosio-ekonomisen aseman myötä, 
mutta silti lehtemme lukijoiden enemmistö 
on Naton kannalla myös miehistön, vähem-
män kouluja käyneiden ja pienituloisten kes-
kuudessa. Mikään puoluetaustakaan ei saa 
jäsenyyden vastustajien määrää kannattajia 
suuremmaksi.

Tieto Naton päätöksentekomenetelmistä, 
jäsenmailleen asettamista vaatimuksista ja 
toimintatavoista korreloi selkeästi jäsenyy-
den kannatukseen. Vastustajien piirissä on 
huomattavasti kannattajia enemmän vir-
heellisiä, osin ilmeisesti myös valtakunnan 
rajojen takaa vuosikymmenten mittaan levi-
tettyjä käsityksiä Naton luonteesta.

Erittäin korkea on Naton suosio niiden 
reserviläisten kesken, jotka sodan ajan 
tehtävänsä tai muun syyn takia ovat rivi-
kansalaista paremmin selvillä sodan ajan 
joukkojemme varustuksesta. Varustus kun 
ei nimittäin kaikin osin ole lähelläkään sitä, 
mitä paraateissa ja näyttelyissä nähdään. 
Sodan ajan joukkomme ovat 230.000:een 
supistetussakin kokoonpanossa osin kovin 
vaatimattomasti varustettuja. Puolustuk-
semme pahin puute on materiaalista laatua, 
seuraus koko sodan jälkeisen ajan pienistä 
puolustusbudjeteista.

Nato-jäsenyys mahdollistaisi materiaali-
hankinnat edullisin jäsenyysehdoin. Materi-
aalisen tilanteemme parantuminen näkyisi 
luonnollisesti myös harjoituskaluston kehit-
tymisenä ja monipuolistumisena. Vaikutus 
niin reserviläisten kuin varusmiestenkin 
motivaatioon olisi itsestään selvä.

Motivaatiota lisäisivät myös lisääntyvät 
mahdollisuudet osallistua kansainväliseen 
yhteistoimintaan ja –harjoituksiin. Jo tähän-
astisetkin kokemukset osoittavat sen.

On vihdoinkin aika romuttaa myytti 
itsenäisestä ja uskottavasta puolustuksesta. 
Suomen resursseilla saadaan vain toinen, ei 
molempia yhtä aikaa. Itsenäisen puolustuk-
sen käsitehän luotiin aikana, jolloin Suomi 
oli sidottu Neuvostoliittoon YYA-sopi-
muksella. Itsenäinen puolustus oli lähinnä 
kotimaisille neuvostoystäville tarkoitettu 
kiertoilmaus siitä, ettemme olisi missään 
tapauksessa halunneet sopimuskumppanin 
sotilaallista ”apua”.

Rehellinen ja avoin keskustelu materiaa-
lisen valmiutemme tilasta olisi hyvin terve-
tullut. Keskustelussa tuskin tulisi ilmi mitään 
sellaista, mitä ulkomaiset, palvelustehtävi-
nään Suomen puolustuskykyä seuraavat asi-
antuntijat eivät jo tietäisi. Pelkästään julkista 
tietoa keräten, esimerkiksi budjettikirjoja 
lukien, pysyy asiantuntija perillä seikoista, 
joista omat kansalaisemme eivät juuri tiedä.

Keskustelu sodan ajan puolustusvoimien 
materiaalitilanteesta voitaisiin konkreetti-
sesti käynnistää käskemällä kertausharjoi-
tukseen ensi itsenäisyyspäivän valtakunnal-
liseen paraatiin yksi reserviläispataljoona tai 
-patteristo. Paraativarustukseksi se kalusto 
ja varustus, mikä kyseiselle joukolle olisi 
oikeastikin tarjolla.

Uusi Suomi > 10. 10. 1944

Valtiovelkamme nykyisin 63 miljardia markkaa.
Puolustusmenoja tänä vuonna 23 miljardia, mistä määrästä 1,3 miljardia ko-
tiuttamisrahoja.
 Neuvostoliitolle maksettavan korvauksen aiheuttamat menot vaativat 
vuosittain valtion varoja 5 miljardia markkaa.

Siirtoväen korvauskysymys eduskunnan 
käsiteltäväksi vielä tänä vuonna.
Eduskunnan eilisessä istunnossa esiteltiin hallituksen esitys ensi vuoden 
talousarvioksi valiokuntaan lähettämistä varten. Tilaisuuteen oli saapunut 
myös useita hallituksen jäseniä. Hallituksen paikoilla nähtiin mm. päämi-
nisteri Castrén, ulkoministeri Martola, sisäministeri Hillilä, kauppaministeri 
Takki ja työministeri Vuori. Syntyneessä lähetekeskustelussa käytti ensim-
mäisen puheenvuoron valtionvarainministeri Hiltunen, joka aluksi loi kat-
sauksen maamme talouselämään kulumassa olevan vuoden aikana ja esitti 
sitten eräitä näkökohtia rahamme arvon säilyttämisestä. Puhuja lausui mm 
seuraavaa:
 Meillä on tullut tavaksi, että budjettikäsittelyn pohjaksi luodaan katsaus 
talouselämän eri puoliin ja kehityssuuntaan kulumassa olevan vuoden aika-
na. Kun säännöllisissä oloissa voidaan edellyttää, että sama talouselämän ke-
hityssuunta jatkuu jonkin aikaa eteenkinpäin, saadaan käsitys myös valtion-
talouden mahdollisuuksista sinä vuonna, jonka tulo- ja menoarvio esitetään.
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 Nato-jäsenyys 
mahdollistaisi  
materiaalihankinnat 
edullisin jäsenyys- 
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tilanteemme parantu-
minen näkyisi luonnol-
lisesti myös harjoitus-
kaluston kehittymisenä 
ja monipuolistumisena.  
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oli: Asiasta vallitseva yksimielisyys ja asian 
tärkeys.  Itse yllätyin suuresti kun huo-
masin, että maanpuolustusta koskevista 
asioista vallitsi suuri erimielisyys (liittyi 
todennäköisesti NATO kysymykseen, eikä 
maanpuolustuksen yleiseen tärkeyteen) 
mutta etenkin se, että maanpuolustus oli 
esittettyjen ehdotusten jälkeen toiseksi 
vähämerkityksisin. Vain kielivalinta koettiin 
vähäpätöisempänä. Kuukausiliitteen artik-
keli ei tietenkään ole tieteellinen tutkimus. 
Jostain tämän tyyppiset havainnot kuitenkin 
aina kertovat. Tulevien eduskuntavaalien 
yhtenä pää-aiheena tullee olemaan NATO. 
Toivottavasti siitä aiheutuva keskustelu nos-
taa maanpuolustuksen merkittävyyttä myös 
muiden kuin meidän ”uskovaisten” piirissä. 
Omalla toiminnallamme voimme viedä vies-
tiä eteenpäin.  

Olen saanut tutustua lukuisiin uusiin pii-
rimme ja veljespiirimme aktiivisiin reservi-
läistoimijiin tämän varapuheenjohtaja-ajan-
jakson aikana. Toimiminen tässä hyvähen-
kisessä porukassa on se energianlähde joka 
on pitänyt minut mukana reserviläistyössä 
yli 20 vuoden ajan – ja matka jatkuu...kiitos!   

Puheenjohtajilta

Keskustelu NATOsta 
ajankohtainen

Kertausharjoitukset jälleen  
kunnolla käyntiin

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

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on vas-
tannut viimevuosina valtaosasta reservi-
läisten kouluttamisesta. Puolustusvoima-
uudistuksen aikana puolustusvoimilla on 
ollut mahdollisuus käskeä kertausharjoituk-
siin vain muutamia tuhansia reserviläisiä 
vuodessa. Tilanne on nyt muuttumassa ja 
syksyn aikana julkaistujen tietojen mukaan 
vuonna 2015 koulutettaisiin kertausharjoi-
tuksissa jo yhteensä noin 18000 reserviläis-
tä. Kun samanaikaisesti sodan ajan joukko-
jen vahvuus on pienentymässä noin 230000 
sotilaaseen, käsketään jatkossa kertaushar-
joituksiin vuodessa noin 8 prosenttia sodan 
ajan joukkoihin sijoitetuista reserviläisistä. 
Tällä määrällä kestäisi lähes 13 vuotta kou-
luttaa kertausharjoituksilla kaikki sodan 
ajan joukkoihin sijoitetut, joten on selvää, 
että myös jatkossa Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen merkitys etenkin alueellis-
ten- ja paikallisjoukkojen kouluttajana säilyy 
merkittävänä. 

Kertausharjoitusten vähäinen määrä on 
osaltaan vaikuttanut siihen, että osa, var-
sinkin nuorista reserviläisistä, ei täysin ym-
märrä niiden merkitystä maamme yleiseen 
asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perus-
tuvassa puolustusratkaisussa. Kertaushar-
joitukset perustuvat asevelvollisuuslakiin ja 
ovat ihan yhtä velvoittavia kuin varusmies-
palveluskin. Kertausharjoitus on samalla 
myös oikeus, jota jokaisella harjoituskäskyn 
saaneella tulisi olla mahdollisuus käyttää.  

On erittäin tärkeää, että jokainen  
kertausharjoituksiin käsketty reserviläinen 
myös osallistuu harjoitukseen, koska eten-
kään kokonaisten joukkojen kouluttaminen 
ei muuten ole mahdollista. Kertausharjoitus 
voi olla ainutkertainen tapahtuma kyseisen 
reserviläisen koko asevelvollisuusaikana. Se 
on kokemus, jota ei pidä ohittaa. Jokainen 
kertausharjoituksesta vapautusta hakeva 
reserviläinen heikentää myös muiden kou-
lutettavien reserviläisten mahdollisuuksia 
päästä harjoitukselle asetettuihin oppimista-
voitteisiin.  

Vaikka itselle ei kertausharjoitus-
käskyä olisikaan tulossa, voi maan-
puolustuksen eteen toimia myös 

Syksy on reserviläistoiminnan aktiivisin-
ta aikaa. Syksy on myös symboli aikakau-
den päättymisestä. Näin on myös istuvan 
puheenjohtajiston asianlaita. Allekirjoit-
taneella on ollut ilo ja kunnia toimia piirin 
varapuheenjohtajana kohta neljän vuoden 
ajan. Ajanjakso on antanut itselleni paljon, 
toivottavasti olen pystynyt antamaan omalla 
panoksellani myös muille. Omalta osaltani 
reserviläistoiminta jatkuu muissa tehtävissä. 
Piirissä on käynnissä monia pidemmän ai-
kavälin hankkeita (esim. varautuminen), 
jotta aloitettu työ ei katkeaisi on hyvä, että 
istuvista hallituksen jäsenistä on löytynyt 
ehdokkaat uusiksi puheenjohtajiksi. Alle-
kirjoittaneella on ollut mahdollisuus työs-
kennällä heidän kanssaan usean vuoden 
ajan. Tiedän heidän kykenevän hoitamaan 
annetun tehtävän mikäli tulevat valituiksi. 
Caspar, Timo ja Kimmo esittäyvät itse tar-
kemmin tässä lehdessä olevassa artikkelissa.

Aiemmin tänä vuonna olen kertonut 
Helsingin Reservin Sanomia koskevasta 
digilehti hankkeesta. Asia on edennyt 
suunnitelmien mukaisesti. Olemme vai-
heessa, jossa keskustelemme toteutuksesta 
enää yhden palveluntarjoajan kanssa. Tar-
koituksena on julkaista ensivuonna sekä 
paperilehtä, että myös digilehteä. Lehtemme 
vuoden viimeisessä numerossa esittelemme 
tulevan digilehden jäsenistölle tarkemmin. 
Hankkeen taustalla on kaksi merkittävää 
seikkaa: 1. Lehden (paperinen ja online) täy-
tyy elää ajassa ja olla saatavilla nykyaikaisin 
teknisin välinein. 2. Talous - ilmoitusmyynti 
on kaikissa paperilehdissä romahtanut vii-
mevuosien aikana. Viivyttely tässä asiassa 
olisi aiheuttanut sen, että meillä ei olisi ollut 
kohta enää paperista kuin myöskään digileh-
teä. Piirin puolesta kiitokset Urlus-säätiölle, 
joka lähtenyt tukemaan projektia. Lehdel-
lämme on tilaisuus toimia keihäänkärkenä 
hankkeessa, joka leviää laajemminkin alan 
lehdistössä. 

Helsingin sanomien kuukausiliittessä 
nro.9 oli artikkeli kansalaisten esittämistä 
lakiehdotuksista. Artikkelin lopussa oli 
erillinen grafiikka, jossa esiteltiin lakieh-
dotusten jakautumista aihealoittain. Ehdo-
tukset oli jaettu kenttään, jossa mittareina 

tukemalla niitä, jotka ovat harjoitus-
käskyn saaneet. Nuorempi reserviläi-
nen saattaa kaivata rohkaisua ja oikeaa  
tietoa siitä mitä kertausharjoituksissa tapah-
tuu. Työkaveria tai alaista voi kannustaa 
osallistumaan harjoitukseen järjestelemällä 
työpaikalla asiat niin, ettei harjoituksesta 
aiheudu suurempaa haittaa työnantajalle, 
työyhteisölle tai kertausharjoitukseen käs-
ketylle työntekijälle itselleen. Apua saattavat 
kaivata myös reserviläisen läheiset. Puolison 
jättäminen kertausharjoituksen ajaksi kotiin 
pienten lasten kanssa saattaa olla hieman 
helpompaa jos tietää, että isovanhemmat tai 
muut läheiset ovat puolison tukena.

Kertausharjoitukset ovat oppimistapah-
tumia myös puolustusvoimien henkilö-
kunnalle. Kannattaa muistaa, että kertaus-
harjoitusten vähäinen määrä on johtanut 
myös siihen, että monella puolustusvoimien 
palkattuun henkilökuntaan kuuluvalla ei 
ole aikaisempaa kokemusta reserviläisten 
kouluttamisesta. Kokeneiden reserviläisten 
kannattaa suhtautua asiaan hienovaraisesti 
ja ymmärtävästi. Asiallinen ja täsmällinen 
toiminta auttavat myös kokemattomia kou-
luttajia vakuuttumaan reserviläisten osaami-
sesta.   

 
 
 
 
 
 
 

 Tulevien eduskunta-
vaalien yhtenä pää-aiheena 
tullee olemaan NATO. 

puheenjohtaja@helresp.fi

Reserviläisliiton hallitus vaatii 
puolustusbudjetin korotusta ja kertaus-
harjoitusten lisäystä.

Vuoden 2015 puolustusbudjettiin esitetään 
63 miljoonaa euron leikkausta. Reserviläis-
liiton hallitus tuomitsee esityksen ja vaatii 
puolustusmenoihin tuntuvaa tasokorotusta. 
Liitto vetoaa Eduskuntaan, että se palauttaisi 
määrärahat uskottavan puolustuksen turvaa-
miseksi. Lisärahoitus on tarpeen muun muas-
sa Puolustusvoimien lähivuosina vanhenevan 
kaluston uusimiseksi.

Merkittävä osa alueellisten joukkojemme 
sotamateriaalista vanhenee 2020-luvun 

alkuun mennessä eikä sen korvaaminen 
nykyisellä rahoitustasolla ole mahdollista. 
Ilman lisärahoitusta sodan ajan vahvuutta 
joudutaan leikkaamaan voimakkaasti eikä 
koko maan puolustaminen ole enää mahdol-
lista.

Lisärahoitustarpeeksi on Puolustus-
voimissa laskettu jo ensi vuonna 50 miljoonaa 
ja vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 mil-
joonaa indeksikorotusten lisäksi. Pari viikkoa 
sitten valmistuneessa budjettiesityksessä 
hankintamäärärajoja esitetään kuitenkin lei-
kattavaksi 24 miljoonalla eurolla.

Vantaalla tänään kokoontunut Reserviläis-
liiton hallitus pitää esitystä käsittämättömänä 
varsinkin tilanteessa, jossa sotilaallinen jänni-
tys Suomen lähialueilla on kasvanut. NATO:n 

sekä Venäjän sotilaallinen aktiivisuus ja har-
joittelu ovat Ukrainan konfliktin seurauksena 
lisääntyneet merkittävästi. Osa harjoittelusta 
on tapahtunut aivan lähialueillamme.

18.000 ehdoton minimi
Budjettikorotuksen lisäksi Reserviläisliitto 
vaati kertausharjoitusten välitöntä lisäystä. 
Ensi vuonna on kaavailtu noin 18.000 reser-
viläisen kutsumista kertaamaan, mitä Re-
serviläisliitto pitää ehdottomana miniminä. 
Reserviläisliiton hallituksen mukaan jokaisen 
reserviläisen tulisi päästä kertaamaan viiden 
vuoden välein, jolloin todellinen tarve kerta-
usharjoituksille olisi yli kaksinkertainen.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 
230.000 henkilöä, joista yli 95 prosenttia on 

vasta valmiutta kohotettaessa palvelukseen 
kutsuttavia reserviläisiä. Riittävä kertaus-
harjoituskoulutus sekä sitä tukeva vapaa-
ehtoistoiminta ja -koulutus ovat olennaisia 
puolustuskykymme ja sen uskottavuuden 
ylläpitämisessä.

Ensi vuoden budjettiesityksessä maan-
puolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen 
varatuista määrärahoista esitetään kuitenkin 
leikattavaksi peräti 10 prosenttia eli 200.000 
euroa. Reserviläisliiton hallitus ei hyväksy 
leikkausta ja muistuttaa, että maanpuolus-
tusjärjestöillä on tärkeä rooli vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön ja -koulutuksen järjes-
tämisessä, reserviläisten kenttäkelpoisuuden 
ylläpitämisessä sekä suomalaisten maanpuo-
lustustahdon vahvistamisessa.

Puolustukseen lisää rahaa

Jyri Vilamo > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja

jyri.vilamo@gmail.com
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Gummeruksen kustantamaan kir-
jaan on koottu 25 kirjoittajan koke-
muksia evakkoon joutuneista.

Suomen jälleenrakennus oli 
suuri selviytymistarina. Sodan 
jaloista evakkoon joutuneet 
vauhdittivat osaltaan uusien koti-
kuntiensa taloudellista nousua. 
Jälleenrakennuksen aikana oli kes-
kityttävä tulevaisuuteen, ei men-
neisyyteen. Mutta juurettomuus 
ja kaipuu menetetylle kotiseudulle 
siirtyi myös seuraaville sukupol-
ville. Tämä kirja jatkaa kirjojen 
Evakkolapset, Evakkotie ja Sodan 
haavoittama lapsuus selvitystyötä. 

Nuorimmatkin evakkoon jou-
tuneista ovat kohta 70-vuotiaita. 
Voidaan varmasti sanoa, että 
evakkoon joutuminen oli koko 
elämänkulkuun vaikuttanut tekijä. 

Pakkomuuton vaikutuksista on 
tehty Suomessa tutkimus, jossa 
pyrittiin selvittämään pitkän ajan 
taloudellisia vaikutuksia. Yllättäen 
tulokehitys Suomessa syntynei-
den ja evakkotaustaisten välillä 
oli evakoille edellinen. Heidän 
tulotasonsa oli korkeampi kuin 
kanta-suomalaisten. Ekonomis-
tien mukaan kaikki olisivat voi-
neet hyötyä samalla tavalla siitä 
yhteiskunnan muutoksesta. jonka 
mukaan evakkomiehet pääsivät.

Tutkimatta on myös sekin, 
miksi evakoita ja heidän jälkeläi-

siään kiusattiin vielä 1970-luvulle 
saakka heidän murteestaan. 
Somalialaispakolaiset ovat myös 
valittaneet, kuinka heitä on 
pahimmillaan kohdeltu. Joskus 
myös evakkopakolaiset tunsivat 
omien kansalaisten puolelta huo-
noa kohtelua. Olisiko tietoa voitu 
hyödyntää somalien kotouttami-

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Uusintapainos klassikosta

Evakot Suomessa

Ernest Hemingway (1899 - 1961) 
palkittiin kirjallisuuden Nobel 
-palkinnolla vuonna 1954. Hän Yh-
dysvaltain kirjallisuuden keskeisiä 
hahmoja, jonka vaikutus proosa-
tyylin uudistajana on ollut kään-
teentekevä. Hän toi romaaneissaan 
ja novelleissaan esiin sodanjälkeis-
ten sukupolvien tuntoja. Erityisen 
taitava hän on vihan, julmuuden 
ja primitiivireaktioiden kuvaajana.  
Valtaosa hänen tuotannostaan on 
suomennettu.

Sisällissota, jossa nuori mies 
vapaaehtoisesti asettuu alttiiksi 
kuolemalle. Rohkeus, joka voittaa 
pelon. Ja äkillisesti leimahtava rak-
kaus, jonka nuorukainen kokee ensi 
kertaa sekä kipunoivana himona 
että pyyteettömänä välittämisenä. 
Hemingwayn luetuimman romaanin 
voimakas ihmiskuvaus ja loistavalla 
tekniikalla viety jännitys ovat mes-
tarin työtä. Kenelle kellot soivat 
ilmestyy nyt Hilkka Pekkasen uutena 
suomennoksena.

Espanjan sisällissotaan liittynyt 
Robert Jordan, amerikkalainen 
espanjanopettaja, työskentelee 
vihollisen selän takana vuoristossa. 
Hänen tehtävänsä on yksinkertainen, 
mutta vaarallinen: hänen täytyy 
sissijoukkonsa kanssa tuhota silta ja 
näin suojata tasavaltalaisen armeijan 
hyökkäys. Tehtävään kuluvat muu-
tamat päivät muotoutuvat ihmeel-
lisiksi. Nuori Robert Jordan tuntee 
elävänsä noin päivinä kokonaisen 
ihmiselämän kaikkine tunteineen, 
sillä aavistus kuoleman läheisyydestä 

kohottaa jokaisen kokemuksen 
huippuunsa. Sissijoukon keskuu-
dessa nuorelle miehelle kirkastuvat 
vihan, pelon, tuskan, toveruuden 
ja ihanteellisen rohkeuden merki-
tykset. Sodan karskissa maailmassa 
ponnistelee myös Maria, vihollisen 
pahasti runnoma partisaanityttö. 
Robertin ja Marian rakkaus syttyy 
nopeasti ja tuntuu ainutkertaisen 
herkältä ja täydeltä; onhan jokainen 
hetki elettävä täysillä, sillä seuraavaa 
päivää ei ehkä enää tule. 

Hilkka Pekkanen on suomen-

tanut noin 150 englanninkielistä 
romaania, mm. Michel Faberin, 
Jeanette Wintersonin, Nicholas 
Shakasepearin, William Boydin ja 
Nicholas Evansin teoksia. Hän on 
kirjoittanut väitöskirjan kaunokirjal-
lisuuden kääntäjän tyylistä ja opetta-
nut kaunokirjallisuuden kääntämistä 
Helsingin, Turun ja Tampereen 
yliopistoissa. 

Kirjan keskeisimmä henkiöhah-
mot Ukko -Anselmo ja nurokukai-
nen Roberto (Robert Jordan) tapaa-
vat sissisodankäynnin melskeissä. 
Roberto on mustalainen, joka sekin 
antaa oman merkityksen kirjan 
myöhemmille vaiheille. Lentoko-
neet, Pilar -nainen, Pikku kaniini 
-Maria jne. ovat keskeisiä henkilöitä 
sissijoukon puitteissa. Roberton ja 
Marian rakkaustarina on kaunis ker-
tomus rakkaudesta sodan varjossa. 
Rakastelut taistojen huumassa osoit-
tavat sodan ja rauhan yhteisyyttä ja 
mahdollisuutta, onnen ja epätoivon 
keskellä. Lopussa Roberto loukkaan-
tuu, vasemman jalan murtuessa.   

Hemingwayn ilmaisu on lyhyttä 
ja karua. Hänen kirjoituksessaan 
tulevat esille yksityiskohtien pai-
noarvo ja niiden välisten suhteiden 
tarkka harkinta. Fraasit ja lauseet 
merkitsevät paljon. Kenelle kel-
lot soivat on yksi suomentajalle 
vaikeimmista teoksista. Englantia 
vierastetaan ja keskitytään espanjan 
kieleen. Tästä välittyy kirjan keskiai-
kainen tunnelma. Kielenkäytön eri-
tyispiirteet ovat teoksen merkittävä 
osa. 

Sarjatulta!-teos näyttää, kuinka 
suomalaiset sarjakuvien ja pilapiir-
rosten tekijät näkivät sotavuodet ja 
millaisia olivat sotaa käyvän kansan 
tunnelmat. Yksiin kansiin on koottu 
lähes neljäsataa kuvaa eri taiteilijoil-
ta: mukana on muun muassa Tove 
Janssonin Garm-lehteen piirtämiä 
loistavia poliittisia pilakuvia, Kari 
Suomalaisen ennen näkemättömiä 
varhaisia satiiripiirroksia ja Erkki 
Tantun Rymy-Eetu-sarjakuvia, jotka 
olivat vielä räväkämpiä kuin muiste-
taan.

Teos kertoo vetäviä tarinoita 
piirrosten synnystä ja taustoista, ja 
kokonaisuudesta muodostuu suuri 
ja hirmuisessa vakavuudessaankin 
hauska kertomus, jossa riittää yllä-
tyksiä sodan jälkiselvittelyihin asti.

Mukana kirjan kuvissa ovat 
kaikki keskeiset kynäniekat Ami 
Hauhion propagandistisesta Ismo 
Lennosta Egon Meurosen Syöksy-
pommittajiin ja Erkki Koposesta 
Asmo Alhoon, jonka piirtämiin 
ja Mika Waltarin riimittelemiin 
Kieku ja Kaiku -sarjakuviinkin sota 
tunkeutui. Myös lukuisat amatööri-
piirtäjät saivat sarja- ja pilakuviaan 
lehtiin jatkosodan aikana. Soti-
laselämästä syntyi groteskin sym-
paattisia piirroksia, jotka puhuvat 
suoraan ihmiseltä ihmiselle.

Ville Hänninen on sarjakuviin, 
kuvituksiin ja kirjallisuuteen eri-

koistunut kriitikko ja tietokirjailija. 
Hän on kirjoittanut muun muassa 
teokset Hittiparaati – suomalaisen 
sarjakuvan menestystarinat(2014, 
Harri Römpötin kanssa) ja Ero-
tica – 69 eroottista kirjaklassikkoa 
(2008, Juri Nummelinin ja Harri 
Römpötin kanssa). Hänninen luuli 
tuntevansa aiheen, josta alkoi tehdä 

kirjaa, mutta aineiston runsaus ja 
monipuolisuus yllättivät hänet jäl-
leen kerran.

Jussi Karjalainen on toimittaja, 
jonka erikoisalaa on kotimainen 
elokuvahistoria. Sarjakuvan maa-
ilma ei ole siitä kaukana. Sarjatulta!-
kirjan aineiston yllättävimmät 
löydöt hänelle ovat olleet Henrik 
Tikkasen naivistinen Konrad  ja 
outo, neuvostovastainen suomi-scifi 
Avaruuden valtiaat.

Ernest Hemingway, Kenelle kellot 
soivat

Tammi, Keltainen kirjasto 2014, 
ISBN 978-951-31-6475-1

Anne Kuorsalo, Evakon Pitkä tie

ISBN 978-951-20-9518-6, 
Gummerus 2014, 302 sivua

 Mukana on 
muun muassa 
Tove Janssonin 
Garm-lehteen 
piirtämiä lois-
tavia poliittisia 
pilakuvia.

Syöksypommittaja Junkers JK-254 
nousi Joensuun lähistöltä Onttolan 
kentältä pommituslennolle kohti 
Tali-Ihantalan taisteluja heinäkuun 
ensimmäisenä 1944. Pian nousun 
jälkeen kone joutui edellä lentävän 
pommittajan potkurivirtaan, me-
netti ohjattavuutensa ja syöksyi Li-
perin Rauanlahteen. Koko nelihen-
kinen miehistö menehtyi.

JK-254 tuli suuren yleisön tie-
toon syksyllä 2008, kun se nostet-
tiin pohjamudasta, pommikuorma 
raivattiin ja koneen osia museoitiin. 

Toiseksi viimeisen palveluksensa 
kone teki isänmaalle, kun sen hyl-
kyromusta valmistettujen Junkers-
merkkien myynnillä on koottu 
yhteensä 750.000 euroa veteraanien 
avustustyöhön. Viimeisen palve-
luksensa sotakone tekee kertomalla 
osaltaan jälkipolville itsenäisyyden, 
suomalaisen elämänmuodon ja 
ehkä jopa miljoonan suomalaisen 
hengen pelastaneista töistä.

Nyt on Junkersin tarina julkaistu 
myös kirjana. Kirjan on tehnyt 
itsekin koneen nosto-operaatioon 
osallistunut Rauno Suhonen, 
joka on mm. Joensuun ilmasillan 
puheenjohtaja.

Teos perustuu tosiseikkoihin 
ja on laaja-alainen. Lukijalle ker-
rotaan niin ilmavoimista kuin 
konetyypistä ja sen hankinnasta. 
Turmakoneen viimeiset vaiheet on 
selostettu tarkasti. Suuri paino on 
useita lukijoita kiinnostavalla nosto- 
ja räjähteiden raivausoperaatiolla. 
Monimutkaisen, riskialttiin ja laajaa 

yhteistyötä vaatineen operaation 
tuntemus antaa melkoisen annok-
sen sotilaallista yleissivistystä.

Suositeltava lahjakirjaksikin.

Veikko Luomi

Rauno Suhonen: Kovan kohtalon 
pommikone JK-254

Docenco, ISBN 978-952-291-066-0, 237 sivua

Kovan kohtalon pommikone

Sota-ajan piirroksista kirja

Ville Hänninen ja Jussi 
Karjalainen, Sarjatulta!, 

ISBN 978-951-887-504-1, Kustannus 
Jalava 2014, 206 sivua

 Viimeisen  
palveluksensa sotakone 
tekee kertomalla 
osaltaan jälkipolville 
itsenäisyyden  
merkityksestä.
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Teksti ja kuva: Puolustusvoimat/ 

Viestintäosasto

Ilmavoimat seuraa ympärivuo-
rokautisesti Suomen lähialueilla 
tapahtuvaa lentotoimintaa aluerik-
komusten ehkäisemiseksi, paljas-
tamiseksi ja selvittämiseksi, sekä 
puuttuu tarvittaessa Suomen ilma-
tilaa lähestyvien ilma-alusten kul-
kuun.

Venäjän Suomeen tekemät ilma-
tilaloukkaukset ovat kuohuttaneet 
mediaa. Mitä ilmatilaloukkaus tar-
koittaa, ja mitä sellaisesta seuraa?

- Ilmatilaloukkauksella tarkoi-
tetaan sitä, että vieraan valtion 
valtionilma-alus ylittää Suomen 
rajan ilman asianomaista lupaa, 
kertoo ilmavoimien operaatiopääl-

likkö eversti Sampo Eskelinen.
Tällaisiin tapauksiin suhtau-

dutaan aina vakavasti, ja jokainen 
tapaus tutkitaan. Puolustusvoimien 
havainnon perusteella rajavartio-
laitos tutkii tapauksen. Mikäli tut-
kinta osoittaa ilmatilaloukkauksen 
tapahtuneen, ulkoasiainministeriö 
ottaa asian esiin kyseisen maan 
edustajan kanssa.

Mikä on syy siihen, että ilmati-
laloukkauksia tapahtuu?

Syyt siihen, miksi loukkauk-
sia tapahtuu, voidaan Eskelisen 
mukaan jakaa kahteen eri katego-
riaan.

- Ilmatilaloukkaukset tapahtu-
vat joko ammattitaidottomuudesta 
tai tahallisuudesta johtuen. Lentäjä 
saattaa päätyä Suomen ilmatilaan 

esimerkiksi väistäessään säärinta-
maa, tai virheellisestä lennonsuun-
nittelusta johtuen. 

Esimerkiksi yllättävät sääolo-
suhteet, tekninen vika tai vir-
heellinen lentosuunnitelma eivät 
automaattisesti oikeuta lentäjää 
poikkeamaan lentoreitiltä Suomen 
ilmatilaan, vaan tilanne on kyet-
tävä hoitamaan muilla keinoilla, 
esimerkiksi kääntymällä takaisin 
tulosuuntaan.

Suomi vartioi ilmatilaansa il-
mavalvonnan sekä tunnistamisen 
avulla. Millä tavoin ilmavalvonta ja 
tunnistaminen toteutetaan käytän-
nössä?

- Ilmavalvonta on osa ilmapuo-
lustusta. Valvontajärjestelmällä 

seurataan Suomeen tulevia ja täältä 
lähteviä ilma-aluksia. Tavoitteena 
on että valvonnan avulla kyetään 
reagoimaan ennakoivasti tilantei-
siin, jotka saattaisivat johtaa alue-
loukkaukseen, kertoo Eskelinen.

Ilmavalvonnan pääkalustona 
toimivat ympäri Suomea sijoi-
tetut tutkat, joiden havaintoja 
täydennetään tarvittaessa muilla 
sensoreilla. Luvattomasti ilmatilaa 
lähestyviä ilma-aluksia varoitetaan 
ennakoivasti luvattomasta maa-
hantulosta. Suomen ilmatilassa 
lentävien koneiden tunnistustiedot 
ovat ilmavoimien johtokeskusten 
käytössä. Mikäli tarvittavia tietoja 
ei löydy, lähettää johtokeskus tar-
vittaessa tunnistuskoneen ilmaan.

Tunnistuslennot suoritetaan 
Hornet –monitoimihävittäjillä. 
Luvattomasti Suomen ilmatilassa 
lentävät koneet tunnistetaan, ja 
käännytetään pois tai pakotetaan 
laskeutumaan. Mikäli kone ei 
tottele huomautuksia, varoitetaan 
mahdollisista voimakeinojen käy-
töstä. Suomen päivystyskoneet 

ovat aina aseistettuja ja ohjaajalla 
on kamera, jolla tunnistettavan 
kohteen tiedot pyritään dokumen-
toimaan. Hornet voidaan lähettää 
tunnistuslennolle, vaikka ilmatila-
loukkausta ei olisi edes tapahtunut. 
Tällöin tunnistetaan kansainväli-
sessä ilmatilassa lentäviä koneita.

Mediassa on uutisoitu puolus-
tusvoimien pidättäytyvän kom-
mentoimasta ilmatilaloukkauksia. 
Miksi Puolustusvoimat kertoo, 
ettei ilmatilaloukkauksista voida 
kertoa?

Ilmavoimat puuttuu epäiltyihin 
ilmatilaloukkauksiin ja selvittää 
omalta osaltaan tapahtumien kul-
kua. Tämän jälkeen varsinainen 
tutkinta siirtyy Rajavartiolaitoksel-
le. Tiedotusvastuu on aina tutkival-
la taholla, joten tutkinnan ollessa 
kesken puolustusvoimat ei sitä voi 
kommentoida.

Rauhan aikana ilmatilan val-
vontaa toteutetaan valvomalla ja 
turvaamalla alueellinen koskemat-
tomuus operaatioturvallisuudesta 

Suomen ilmatilaa suojataan 
ympärivuorokautisesti

Helsingin Reserviupseeripiirin 
syyskokouksessa 10.11. valitaan uu-
det puheenjohtajat piirillemme. Olen 
ilmoittanut vaalivalmistelua tekeväl-
le järjestötoimikunnalle olevani käy-
tettävissä puheenjohtajan tehtävään. 

Olen Caspar von Walzel, 38-vuo-
tias luutnantti (res.) Espoosta. 
Varusmieskoulutukseni olen saanut 
saapumiserässä II/95 (Raaseporin 
Tykistörykmentti, Uudenmaan 
prikaati, silloin osana maavoimia) 
ja koulutukseltani olen tulenjohtaja. 
Useamman vuoden jälkeen sain 
uudelleen sijoituksen tulenjohtajana 
merivoimissa osana rannikkojää-
käreiden sodanajan organisaatiota, 
ja tämän myötä sain ylennyksen 
vuonna 2010. Siviilissä toimin sähkö- 
ja materiaalikemian parissa ja kou-
lutukseni olen saanut Teknillisessä 
korkeakoulussa, nykyisessä Aalto-
yliopistossa. Puhun sujuvasti ruotsia, 
suomea ja englantia. Reserviläistoi-
minnan lisäksi käytän vapaa-aikaani 
myös palveluskoiraharrastuksen 
parissa. Meillä on perheessä kaksi 
rottweileria, joiden kanssa harras-
tamme tottelevaisuutta ja maastola-
jeja yhdessä vaimoni kanssa.

Reserviläistoimintani alkoi aktii-

visesti vuonna 2004 kun Helsing-
fors Svenska Reservofficersklubb 
(HSRK) uudelleenaktivoitiin. Siellä 
toimin hallituksen sihteerinä vuo-
sina 2004 – 2009 ja vuodesta 2010 
olen ollut kerhon puheenjohtajana. 
Tänä aikana uinuvasta kerhosta 
nousi uudestaan melko aktiivinen 
liki 200 jäsenen yhdistys. Kerholla 
on nykyään aktiivinen ampuma-
harrastajakunta, ja se toimii myös 
ruotsinkielisenä kouluttajapoolina 
MPK:lle. Suurin yksittäinen vuosit-
tainen koulutustapahtuma on Syn-
dalenissa järjestettävä Lukiolaisten 
turvakurssi, joka järjestetään tänä 
vuonna 11. kertaa ja joka kerää yli 
100 oppilasta ruotsinkielisistä luki-
oista ympäri etelä-suomea.

Olen myös toiminut HRUP:n 
2. varapuheenjohtajana kohta 4 
vuotta (tammikuu 2011 -  joulukuu 
2014) Sakari Väliahteen ja Jyri Vila-
mon kanssa. Tämä on ollut hyvin 
antoisaa aikaa, ja meillä on ollut 
erinomainen yhteistyö puheen-
johtajistossa. Haluaisin mielelläni 
jatkaa sitä työtä, mitä olemme 
voineet tehdä tämän neljän vuoden 
aikana. Varautumistyö, joka sai 
alkunsa HRUP:ssä Pekka Rintalan 

aloitteesta, pitää viedä eteenpäin.
Toinen tärkeä asia on varmistaa 
oikeat ja riittävät edellytykset 
reservin upseereille hyödyntää 
ja toteuttaa ne mahdollisuudet ja 
vaatimukset mitä pv-uudistus tuo 
mukanaan. Piirillä tulee olemaan 
tärkeä rooli jäsenten omaehtoisen 
koulutuksen mahdollistajana. 
Tähän tietysti liittyy oleellisesti 
myös jäsenistömääräkehityksen 
kääntäminen uudestaan nousuun. 
Tämä on ongelma koko liitossa, 
ja Helsingin pitää olla aktiivinen 
hyvän ratkaisun löytämisessä.

Suureksi ilokseni voin myös 
ilmoittaa, että majuri Timo 
Niiranen IT-kerhosta ja majuri 
Kimmo Karila Sissikerhosta ovat 

kertoneet olevansa käytettävissä 
varapuheenjohtajiksi. Molemmat 
ovat  piirihallituksemme jäseniä, 
pitkän linjan upseereita reservissä 
ja ovat ehdottomasti oikeat mie-
het tehtävään. Timolla on erittäin 
vankka kokemus koulutus- ja 
ampumatoiminnasta ja hänen 
osaamisensa on maamme huippua. 
Myös Kimmolla on erittäin pitkä 
ja vaikuttava tausta reserviläistoi-
minnassa ja hänen kokemuksensa, 
talousosaamisensa sekä suhteensa 
ovat erittäin hyödyllisiä piirille. 
Paras lopputulos työlle saadaan, 
kun puheenjohtajisto on tiimi, joka 
toimii yhteistä määränpäätä kohti. 
Olemme Timon ja Kimmon kanssa 
keskustelleet keskinäisestä vas-

tuujaosta, jos tulemme valituksi ja 
koen, että meillä on hyvä ja yhtei-
nen näkemys asiasta. 

Puheenjohtajiston tärkein teh-
tävä on luoda hyvät edellytykset 
hallitukselle toimia tehokkaasti, 
luoda ja ylläpitää suhteita yhteis-
työtahoihin ja yhdessä piiritoimis-
ton kanssa auttaa kerhot ja jäsenet 
toteuttamaan laadukasta ja moni-
puolista toimintaa. Uskon, että 
yhdessä Timon ja Kimmon kanssa 
meillä on hyvät edellytykset tähän. 
Jos olet samaa mieltä, toivomme 
tukeasi syyskokouksessa.

Caspar von Walzel, pj-ehdokas
Timo Niiranen, vpj-ehdokas
Kimmo Karila, vpj-ehdokas

Ehdokasesittely 

Caspar von Walzel Timo Niiranen Kimmo Karila
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa 
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa

Sotilasurani alkoi lokakuussa 1963. Puolustusvoimain komentaja-
na oli silloin kenraali Sakari Simelius. Ehdin varmastikin tavata hä-
net, mutta muistissani ei ole Simeliuksesta mitään tarkempaa tietoa. 
Seuraavana komentaja oli Yrjö Keinonen. Hänestä on muistiini jäänyt 
kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että kenraali ei ollut mukana, kun 
rauhan ajan suurin kadettikurssi valmistui maaliskuussa 1967. Puolus-
tusvoimain komentaja oli silloin vierailemassa Puolassa.
 Toinen muistikuva liittyy tapahtumaan, josta olisi voinut koitua 
hyvin kohtalokkaat seuraukset Keinoselle ja Väättäselle. Yrjö Keino-
nen oli aktiivihiihtäjä. Talvella 1968 hän valmistautui Helsingin Varus-
kunnan hiihtomestaruuskilpailuihin. Tähän liittyen kenraali seuruei-
neen teki harjoitushiihdon Santahaminassa. Samanaikaisesti olivat 
käynnissä Uudenmaan Jääkäripataljoonan Reservialiupseerikoulun 
taisteluammunnat. 
 Toimin hyökkäävän ryhmän tunnustelijoiden kouluttajana. Olim-
me taas yhden ryhmän kanssa etenemässä kohti tavoitetta. Tunnuste-
lijoiden ensimmäiset maalit nousivat ja ehdin juuri ja juuri komentaa 
- Tuli Seis! Ampujien ja maalien väliin oli tullut hiihtopartio.
 Tunnustelijat eivät sillä kertaa ampuneet maaleihinsa eikä myös-
kään hiihtävää kenraalia. Hiihtäjät olivat heitä estäneelle vartiomie-
helle ilmoittaneet - Me kyllä tiedämme, että siellä ammutaan !

Seuraavana komentajana toimi Kaarlo Leinonen. Kenraali täytti 60 
vuonna 1974. Olin puolustusvoimien onnitteludelegaation mukana 
nuorempien upseereiden edustajana onnittelemassa kenraalia Kruu-
nunhaan virka-asunnossa.
 Kenraali Lauri Sutelan komentajakausi kesti yhdeksän vuotta eli 
1974-1983. Sutelan aikana palvelin nuorena yleisesikuntaupseerina ja 
sitä ennen opiskelin yleisesikuntaupseerikurssilla. Minä, ja uskon, että 
myös kaikki muutkin puolustusvoimissa arvostivat komentajaansa.
Lauri Sutela oli komentaja, joka tuki hienolla tavalla myös valtiojoh-
toa.

Kenraali Jaako Valtasen ja amiraali Jan Klenbergin komentaja-
kausina jatkoin omaa sotilasuraani ja siihen liittyi tietenkin myös jos-
kus tapaamisia palvelustehtävissä heidän kanssaan. Palvelin rauhan-
turvaajana Lähi-idässä mm. 1986-1987. Sinä aikana Jaakko Valtanen 
kävi tarkastamassa suomalaisen valvontajoukon toimintaa.
 Sain olla mukana, kun kenraalille esiteltiin toimintaa tarkastuspis-
teellä. Suomalaiset rauhanturvaajat olivat omissa tehtävissään paikal-
lisen talon pihapiirissä ja talon katollakin. Toimintanäytöksessä var-
tiopaikkaa vastaan hyökkäsi maaliosasto. Opetetulla tavalla rauhan-
turvaajat ampuivat kovilla patruunoilla varoituslaukauksia ilmaan ja 
myös maahan. 
 Toiminta oli todentuntuista. Kenraali totesi meille tämän jälkeen, 
että onko sopivaa ampua paikallisella pihalla kovilla ampumatarvik-
keilla. Me koitimme todistaa kenraalille, että vain voimaa näyttämällä 
voidaan välttyä voiman käytöltä  ja myös omilta tappioilta.

Gustav Hägglundin komentajakausi kesti vuodet 1994-2001. Hänen 
kanssaan olin tekemisissä palvellessani evp-upseerina Ex- Jugoslavias-
sa ja Virossa. Olin oppinut tuntemaan Hägglundin jo kadettina, kun 
yliluutnantti opetti meitä Santahaminassa. Viime vuosien aikana olen 
seurannut Gustav Hägglundin värikkäitä esiintymisiä televisiossa ja 
lukenut räväköitä lehdistöuutisia.
 Palvelin Kadettikoulussa 1970-luvun alussa kadetteja kouluttaen.  
Samaan aikaan merikadetteja koulutti Juhani Kaskeala. Myöhemmin 
olin Kaskealan kanssa joissakin kokouksissa Brysselisssä, kun Nato 
valmisteli omia rauhanturvaoperaatioitaan. Puolustusvoimain ko-
mentaja Juhani Kaskealaan en sitten enää ehtinytkään enempää tutus-
tua.

Kesällä reserviin siirtyneen Ari Puheloisen opin tuntemaan, kun 
hän opiskeli 58. kadettikurssilla vuosina 1971-1974. Puheloisen me 
kaikki tiedämme olevan komentajan, jonka virkakaudella on käyn-
nistetty suuri puolustusvoimauudistus. Uudistus jatkuu edelleen ja 
minun kymmenes komentajani lentäjäkenraali Jarmo Lindberg saa 
viedä uudistuksen loppuun. Tuoreet lehtiuutiset kertovat Lindbergillä 
olevan myös haasteina kyberuhat ja uusien eliittijoukkojen perusta-
minen.

Runsaan viidenkymmenen vuoden aikana meillä on ollut 10 puolus-
tusvoimain komentajaa.

Kolumni

Puolustusvoimain 
komentajat

 
Lokakuu

1.10.  Lentokapteeni, alikersantti Pentti Brander 80 v
1.10.  Eläkeläinen, kersantti Matti Kajo (matkoilla) 75 v
2.10.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Ilkka Laine (matkoilla) 60 v
6.10.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Jorma Keino (perhepiirissä) 90 v
6.10.  Eläkeläinen, yliluutnantti Esko Sarkanen 60 v
10.10.  Agrologi, yliluutnantti Eero Vasara (matkoilla) 75 v
10.10.  Property manager, vääpeli Markku Kaasalainen (vastaanotto Fuengirolassa)  60 v
11.10.  Luottopäällikkö, vänrikki Esko Salkola 80 v
11.10.  Apulaisjohtaja, kapteeni Jyrki Jokinen (perhepiirissä) 75 v
11.10.  Työnjohtaja, yliluutnantti Eino Pietikäinen (matkoilla) 75 v
14.10.  Maanviljelijä, alikersantti Kurt Eklund (matkoilla)  75 v
14.10.  Ekonomi, kapteeni Kari Tuomi (matkoilla) 70 v
16.10.  Sosionomi, majuri Antti Holmroos (perhepiirissä)  50 v
22.10.  Liikennetarkastaja, kapteeni Jaakko Alanen  75 v
22.10. Erikoislääkäri, vänrikki Sven Lindroos 75 v
28.10.  Diplomi-insinööri, vänrikki Jouko Meriluoto (matkoilla) 75 v
30.10.  Ekonomi, luutnantti Esa Järveläinen  (perhepiirissä) 70 v
31.10.  Eläkeläinen, luutnantti Hans Simolin (matkoilla) 80 v
31.10.  Rikosylikonstaapeli, alikersantti Mauno Tyni (matkoilla) 75 v

Onnittelemme

Teksti: Risto Piekka, AKAVAn emerituspuheenjohtaja

Vuosi 1969. Päivä on 09.04. eli Elias Lönn-
rotin nimi- ja syntymäpäivä, joskaan se ei tullut 
ensiksi mieleen. Paikka oli Hamina ja RUK:n 
kurssi numerolla 130 alkaa. Tuskin kukaan 
muisti silloin Elias Lönnrotin, mutta oppi pian 
muistamaan RUK:n päärakennuksen ja muut 
varuskunnan rakennukset puhumattakaan ym-
päröivästä maastosta.

Tuolloin aloittanut kurssi oli varsin mer-
kityksellinen ja myös harvinainen. Se lähti 
ylläpitämään vuosikymmeniä sitten saatuja 
henkisiä perintöjä ja valitettavasti unohtuneita 
– niin sallittakoon se sanoa eli asevelisuhteita. 
Useimmilta kursseilta se on unohdettu, mutta 
käsittääkseni on vähitellen yleistymässä. Tämä 
on hieno asia. Perinteitä pitää aina arvostaa ja 
kunnioittaa. Niin myös RUK:n henkistä antia.

Viime viikonvaihteessa pidimme kurssin 
päättymisen 45 –vuotisjuhlan kera puolisoi-
demme. Tätä ennen olimme Haminassa vuonna 
2007, jolloin kummikurssimme numeroltaan 
230 valmistui. Siitä lähtien olemme kokoontu-
neet kerran vuodessa ”pitkälle lounaalle” vuo-
sikokoukseemme perinteikkäälle Katajanokan 
Kasinolle. Samalla olemme päättäneet kokoon-
tua viiden vuoden välein vuosijuhliin.

Olemme myös muodostaneet Smile-toi-
mikunnan organisoimaan yhteisiä tapahtumia 
sekä ylläpitämään jäsenrekisteriä sekä kotisi-
vujamme. Sana Smile tulee kurssimme lempi-
nimestä. Olimme kaiketi ensimmäinen kurssi, 
joka omaksui oman lempinimen, joskin meitä 
edeltänyt väittää omanneensa jo sellaisen. Joka 
tapauksessa teetimme oman pinssimme kurssin 
tunnistamiseksi.

Valtaosa meistä kurssilaisista on jo eläk-
keellä. Vanhin on jo reilusti yli 70 ja nuorimmat 
lähestyvät 65 vuoden ikää. Aikaa ja intoa kuiten-
kin on; myös kiinnostusta Suomen ja maailman 
tapahtumiin. Siitä vuosittaisten tapaamisten 
aiheet antavat hyvän kuvan: kyberturvallisuus, 
puolustusvoimauudistus, Suomen tie rauhaan v 
1944 ja yhteiskuntamme sosiaaliset suhteet jne.

Mikä parasta: on upeata tavata vanhoja 
”kamraatteja”. Eräiden kanssa tuli vietettyä aikaa 
täydet 11 kuukautta, useimpien kanssa vain 
RUK:n aika runsaat kolme kuukautta. Puhumi-
sen aiheita riittää monen kanssa on uudelleen 
muodostunut säännöllistä yhteydenpitoa.

Alussa sanoin, että RUK:n henkistä antia 
pitää kunnioittaa. Ne voisi kiteyttää monellakin 
tavalla, mutta ylitse muiden menee maanpuo-
lustustahdon ja –hengen ylläpitäminen, vaalimi-
nen ja kehittäminen. Yleinen asevelvollisuus ja 
sen säilyttäminen on tällöin olennaisen tärkeätä 
samoin kuin uskottavan puolustuskyvyn. Nykyi-
sessä valitettavan myllerrysalttiissa maailmassa 
näillä sanoilla on mittava voima Suomelle.

Smile

Järjestyksenvalvojan 
lisäkoulutusta reserviläisille
Stadin Sissien Nitropapat järjestävät mahdollisuuden täy-
dentää voimankäyttöosaamistasi ja saada 
lisäpätevyysmerkinnät JV-korttiisi reserviläishinnoin.
Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (12h)
Koulutuspaikka:
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki
(Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulman 
lasiovista sisään).
Kurssiaikataulu:
la 1.11.2014 klo 12—18  (voimankäyttö ja teoria dojolla) 
su 2.11.2014 klo 12—18  (voimankäyttö ja teoria dojolla)

Käytännön harjoituksissa harjoitellaan mm. väkivaltaisen 
henkilön kohtaamista ja hallintaa, voimankäyttövälineiden 
käsittelyä sekä kiinniotetun turvallisuustarkastusta.
Varustus: työ-/sisäliikuntavarustus

Järjestyksenvalvojan Kaasusumutinkoulutus (11h)
Koulutuspaikka: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Kurssiaikataulu:
la 15.11.2014 klo 10 - 16
su 16.11.2014 klo 10 - 16

Koulutus mahdollistaa kaasusumuttimen hallussapitoluvan 
hakemisen paikalliselta poliisilta. Koulutusten hinnat ovat 
reserviläisittäin edullisia 95 eur/koulutus. Koulutukset 
maksetaan koulutuksen alussa käteisellä, kuittia vastaan. 
Sisäasiainministeriön hyväksymänä kouluttajana toimii Jori 
Ala-Keturi.

Sitovat ilmoittautumiset emaileitse osoitteeseen:  
seppo.kulonen@elisanet.fi. Ilmoittaudu heti! 
Koulutusten maksimikoko on 20 henkeä. Hyvän kokemuk-
sen lisäksi koulutuksista saa lakisääteisen todistuksen 
jolla voi hakea koulutusta vastaavaa hyväksyntää omalta 
poliisilaitokselta.
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Teksti: Jukka Mattila

Maanpuolustuksen näkökulmas-
ta vuosi 2014 jää monella tavalla 
käännekohdaksi. Venäjän toimet 
Ukrainassa ovat nostaneet kansa-
laisten turvallisuusnäkemykset hy-
vin laajaan julkiseen keskusteluun. 
Meillä on naapurimaana valtio, joka 
on valmis käyttämään voimakeino-
ja saadakseen takaisin entisenlai-
sen poliittisen ja maantieteellisen 
suurvalta-asemansa. Toiseksikin 
puolustusvoimilta loppuvat rahat. 
Kolmanneksikin Helsingin Reser-
viupseeripiirin jäsenmäärän jatkuva 
pienentyminen vienee jäsenluvut 
alle 4000:n, mikä heijastelee ylei-
sempää ja varteenotettavaa trendiä 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
saralla. 

Uhkakuvat ovat muuttuneet
Venäjän toimet Ukrainassa eivät 
jääneet sivuheijastuksia Itämerellä-
kään. Meillä Suomessa se on näky-
nyt sotilaskoneiden rajaloukkauk-
sina. Niiden viesti Ukrainan kriisin 
kontekstissa on selkeä: me olemme 
suurvalta ja halutessamme teem-
me mitä haluamme.  Kriisin myötä 
on esiintynyt isompia ja pienempiä 
tapahtumia vasten Venäjän pitkää 
EU-rajaa, epäillystä ihmisryöstöstä 
suoraviivaiseen poliittisen painos-
tukseen. Tilannekuva on vähintään-
kin huolestuttava. Uhka turvallisuu-
den horjumiselle on konkreettinen 
ja se näkyy myös suomalaisten arki-
sissa näkemyksissä ja muuttuneissa 
asenteissa.

Kansallisen turvallisuuden yllä-
pitämisessä Puolustusvoimat on 
nyt uuden tilanteen edessä. Rahat 
on loppu, uhkakuvat muuttumassa. 
Keinoja valmiuden ja osaamisen 
ylläpitoon täytyy löytyä muualta 
kuin vanhoista rakenteellisista ja 
asenteellisista ratkaisuista. Kertaus-
harjoitukset ovat perinteisesti olleet 
reservin toimintakyvyn ylläpitävä 
voima, mutta niiden määrä on 
romahtanut 2000-luvulla. Vuonna 
2004 kertausharjoituksissa koulu-
tettiin yli 35 000 reserviläistä. Vas-
taavasti vuosina 2012 ja 2013 vajaat 
5 000 kutsuttiin kertausharjoituk-
siin, vaikka tavoitteena oli kouluttaa 
25 000 henkilöä vuosittain.  Selkeä 
aritmeettinen lopputulema on, suo-
raan sanoen, että reservin osaamis-
taso ja erityisesti päällystön kyky 
hoitaa reservin johtajan tehtäviään 
on rapautunut. Tällä on merkitystä 
sekä yksilöille että kansallisesti koko 

Suomen maanpuolustustahdolle. 
Oleellinen kysymys kuuluu, onko 
reserviupseereille kuuluva yhteis-
kunnallinen tehtävä tasapainossa 
sen toteuttamisen varmistamiseen 
käytettyjen resurssien kanssa. 
Kuinka varmistetaan, että reservin 
upseerit säilyttävät ammattitaitonsa 
ja pysyvät mukana puolustusvoi-
mien organisatorisen ja teknisen 
kehityksen mukana? Saako reservin 
upseeristo riittävästi koulutusta?

Reserviläiset resursseina?
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
piirissä 1990-luvun puolivälissä al-
kanut positiivinen heiluriliike jäsen-
määrän suhteen on palautumassa 
lähtöasemiin. Perinteinen maan-
puolustustyö, joka käytännössä tar-
koittaa maanpuolustushengen yllä-
pitoa ja reserviläisten yhteenkuulu-
vaisuuden tunteen lujittamista, elää 
ja voi hyvin, mutta sitä vaivaavat 
toiminnalliset ongelmat. Jäsen-
kunnan ikärakenteen takia vanhat 
poistuvat viimeiseen iltahuutoon ja 
nuoria on vaikea saada mukaan, pe-
rälauta vuotaa. Kenttätyö ja sotilaal-
linen koulutus Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys MPK:n kautta tarjoaa 
myös yhden konkreettisen väylän 
toimintaan, mutta sen toimintaa 
haittaa nousujohteisen koulutuksen 
puute ja tarvittavan kouluttajapoo-
lin niukkuus. Myös miehistön saa-
minen mukaan harjoituksiin ja kou-
lutukseen on haaste. 

Puolustusvoimien todelliset 
tarpeet saada lisää voimavaroja 
koulutukseen ja reservin toiminta-
kyvyn turvaamiseen uudessa muut-
tuneessa turvallisuustilanteessa 
tarkoittaa uusia toiveita vapaaehtoi-
sille toimijoille. Yhtenä positiivisena 
aloitteena voidaan nähdä maavoi-
mien paikallisjoukko-konsepti. Pai-
kallisjoukot ovat 1.1.2015 osan sodan 
ajan joukkoja (n. 20% koko vahvuu-
desta) ja niitä käytetään paikallisten 
kohteiden turvaamiseen.  Huomi-
onarvoista on, puolustusvoimat on 
ilmoittanut että paikallisjoukkojen 
koulutuksessa hyödynnetään laa-
jasti vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen mahdollisuuksia 
ja vapaaehtoisuutta. Toistaiseksi 
tämä juhlapuhe on unohdettu käy-
tännön organisoitumisessa, kuten 
Reserviupseeriliiton puheenjohtaja 
Mikko Halkilahtikin totesi kirjoi-
tuksessaan 9.9.2014: ”Aluetoimistot 
ovat ilmeisesti jo sijoittaneet henki-
löstön paikallispataljooniin, vaikka 
meidän reserviläisjärjestöjen tehtä-

väksi suunniteltiinkin tukea aluetoi-
mistoja henkilöstön sijoittamisessa. 
Myös reserviläisten siviilikoulutus, 
työkokemus ja harrastukset sekä 
omaehtoisuus piti rekrytoidessa 
ottaa huomioon. Tietääkseni 
tätä ei ainakaan tässä vaiheessa 
huomioitu, toivotaan että asia 
jatkossa korjaantuu.” Mitä tuosta 
voi päätellä? Omilla toimillaan 
puolustusvoimat tekee teesistään 
”reservi on voimavaramme” pelkän 
vitsin. Aktiiviselle, järjestäytyneelle 
reserviläiskunnalle, RUL:n ja RES:n 
jäsenille on tyhjien lupausten lisäksi 
tippunut vain muruja pöydältä vii-
meisen 15 vuoden aikana.

Uudistuva käytännön 
toiminta 
Reserviupseeriston ja –aliupseeris-
ton ydintehtävä 1940-luvun lopulta 
lähtien on ollut maanpuolustus-
hengen säilyttäminen elävänä ja 
puolustuslaitoksen legitimiteetin 
turvaaminen. Järjestäytyneet reser-
viläiset ovat omalla verkostollaan 
pitäneet yllä puolustusvoimien ar-
vostusta yhteiskunnassa. Lisäksi 
veteraaniperinteestä huolehtiminen 
on meille tärkeä henkisen perinnön 
ylläpitotehtävä, ja se on lisääntynyt 
huimasti kun varsinaisten veteraa-
nijärjestöjen työ hiljalleen siirtyy 
muiden harteille. Aina 1990-luvulle 
saakka, johtuen kansainvälisistä so-
pimuksista ja ulkopoliittisista syis-
tä, maanpuolustushengen ylläpito 
muotoutui järjestöjen painopisteek-
si ja luonnollisesti toimintamuodot 
ja rakenteet valittiin sen mukaan. 
Perinteisen reserviupseerityön toi-
mintamuodot vuosikokouksineen, 
esitelmineen, lippulinnoineen ja 
maanpuolustusjuhlineen ovat tär-
keä osa maanpuolustushengen yl-
läpitoa. Kuitenkin reserviupseeri-
yhdistykset kärsivät jäsenmäärän 
supistumisesta, joten tekijöitä on 
vuosi vuodelta vähemmän ja ikään-
tyminen näkyy selkeästi ja konk-
reettisesti kerhojen hallituksissa.  Ja 
ennen kaikkea: koulutuskentillä ja 
rekrytointitilaisuuksissa kohtaama-
ni 20-25 –vuotiaat reservin vänrikit 
kaipaavat käytännön toimintaa, ryy-
näämistä ja johtamistaitojen ja soti-
laallisten valmiuksien kartuttamis-
ta. Tämä yhtälö on matemaattisesti 
yhtä kestämätön kuin puolustusvoi-
mien rahapula ja reservin koulu-
tustavoitteet. Jos me itse emme 
reserviupseereina huolehdi reser-
viupseeriston tiedon ja taidon kas-
vattamisesta, sitä ei kukaan muu-

kaan tee puolestamme. Samalla kun 
ylläpidämme tiedollisia ja taidollisia 
valmiuksia, toteutamme myös teh-
tävistämme tärkeintä. Motivoitunut 
ja sitoutunut reservin upseeri var-
mistaa, että yleinen maanpuolustus-
tahto säilyy.

Tiedostetut tarpeet 
ja uusia suuntia
Yhdessä nämä kolme asiaa - uhka-
kuvan muutos, puolustusvoimien 
taloudellinen tilanne ja vapaaeh-
toisen kentän rakenteelliset ja toi-
minnalliset ongelmat - asettaakin 
tärkeän haasteen uudistumiselle: 
kykeneekö reserviupseeristo löy-
tämään uuden fokuksen työlleen 
muuttuneessa toimintamaisemas-
sa? Oma näkemykseni on selkeä. 
Puolustusvoimien pitää raken-
taa selkeä vapaaehtoisen maan-
puolustuksen toimintamalli, joka 
hyödyntää reserviläisten tahtoa ja 
taitoa. Reserviupseerit pitää sitout-
taa vahvemmin koulutustehtävien 
toteuttamiseen kokonaismaanpuo-
lustuksen kentällä. Reserviupseeri-
toiminnassa, sekä kerho-, piiri- että 
liittotasolla uudet painopisteet tulee 
luoda nuorten upseerien sitoutta-
misen ehdoilla. Tästä huolimatta 
perinteistä me pidämme kiinni.  
Oman organisaation huoltaminen 
ja järjestötyö on erittäin arvokasta 
ja siinä toteutuu missiomme pe-
ruspilari: maanpuolustustahdon 
kivijalka Suomessa ovat reserviup-
seerit. Mutta polku joka meillä on 
edessämme, vie tiiviimpään osallis-
tumiseen sotilaallisten valmiuksien 
kehittämiseen. Reservin upseereina 
luonnollisesti me olemme puolus-

tusvoimia varten, mutta kansalaisi-
na meillä on oikeus edellyttää, että 
puolustusvoimat ovat meitä varten.

Näistä näkökulmista, 25 vuoden 
kokemuksella reserviupseeritoi-
minnasta, olen pyynnöstä asettu-
nut käytettäväksi, kun Helsingin 
Reserviupseeripiirille valitaan uutta 
puheenjohtajaa. Perustyömme toi-
mintamallit ovat hyvällä kantilla, 
erityisesti ammuntasektoria on 
kehitetty viime aikoina vahvasti. 
Mielestäni se mitä tulevaisuudessa 
tarvitaan, on koko reserviupseeris-
ton toiminnan tarkoituksen kirkas-
taminen, kokonaismaanpuolustusta 
paremmin palvelevien toiminta-
muotojen kehittäminen ja aktiivi-
semman yhteistyön rakentaminen 
eri toimijoiden kesken, joista alu-
eellisesti tärkeimmät ovat Helsingin 
Seudun Reserviläispiiri ja MPK. 

Kestäviä ratkaisuja  
uusiin uhkakuviin 

Jukka Mattila
Kapteeni res. Jukka Mattila on 
46-vuotias KTM Helsingin Ete-
lä-Haagasta. Hän on toiminut 
25 vuotta reserviupseeritoi-
minnan eri lohkoilla. Mattilalla 
on muun muassa kuuden vuo-
den kokemus HRUP:n hallituk-
sessa ja hän toimi kymmenen 
vuotta HRUP:n piirivaltuustos-
sa. Lisäksi RUL:ssa Mattila on 
toiminut aktiivisesti liittoval-
tuutettuna seitsemän vuotta 
(2007-2013) ja varajäsenenä 
viisi vuotta (2004-2007, 2013). 

21.10. HRUP:n piiriseminaarissa 
ISIS-esitelmä ja tietoa piirin 
palveluista kerhoille

Aika: tiistai 21.10. klo 18-21. Paikka: Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Pietari 
Hannikaisen tie 6, 00400 Helsinki. Esitelmä: Jihadismi ja sen aiheut-
tama uhka Suomessa - Sotatieteiden maisteri Atte Kaleva.
 Esitelmä käsittelee jihadistisen ideologian historiaa ja kehitystä 
Afganistanin jihadista Neuvostoliittoa vastaan nykytilanteeseen. 
ISIS ei ole putkahtanut esiin tyhjiöstä, vaan sillä on selkeä organi-
satorinen historia Irakin al-Qaidasta välivaiheiden kautta nykyiseen 
kalifaattiin. Vaikka uutisoinnissa keskitytään paljolti ISIS-järjestöön, 

ei se suinkaan ole ainoa aktiivinen jihadistinen organisaatio alueella, 
eikä al-Qaidan keskusjohtoakaan ole tuhottu. Huomionarvoista on 
kuitenkin se, että juuri ISIS vaikuttaa vetävän puoleensa suomalaisia 
jihadisteja. Mistä tämä johtuu ja kuinka suuren uhan se Suomelle 
aiheuttaa?
 Lisäksi tarjolla on tietoa ampumatoiminnasta, sotilasliikunnasta, 
nuorten toiminnasta, piirimajasta, järjestötoiminnasta sekä piiritoi-
miston palveluista. Samalla on hyvä tilaisuus esittää toiveita ja antaa 
palautetta. Lisäksi keskustellaan piirin ajankohtaisista asioista ja 
tutustutaan muiden kerhojen edustajiin.
 Seminaari on avoin kaikille Helsingin Reserviupseeripiirin jäse-
nille. Myös jokaisen HRUP:n kerhon hallituksesta toivotaan edustaja 
paikalle. Ilmoittaudu viimeistään 17.10. osoitteeseen toimisto ät hrup.
fi. Tervetuloa!

AKS:n syksyn 
2014 esitelmät

Kokouspaikka on Hotelli Helkan luentosali, 
Pohjoinen Rautatienkatu 23, Helsinki. Hel-
kan puhelinnumero on 09 – 613 580. Ennen 
kokousta on mahdollista käyttää ravintolan 
palveluja. Kokouksessa myydään myös pe-
rinneyhdistyksen kannatustuotteita.

Syksyn 2014 kuukausiesitelmät.
21.10.2014 klo 17.00    KTM Kari J Talvitie
Jääkäriliike 100 vuotta - 2014

18.11.2014 klo 17.00    Eversti Sampo Ahto
Ensimmäinen maailmansota alkoi 100 
vuotta sitten
16.12.2014 klo 17.00    Komentaja Juha-
Antero Puistola
Ukrainan tilanne tänään.

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetul-
leita tilaisuuksiimme.
Perustietoa AKS:n perinneyhdistyksen uu-
silta kotisivuilta: www.aksperinne.fi

Akateemisen Karjala-seuran  
perinneyhdistys ry. 
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Miten oikeastaan selvisimme?
Kunnia torjuntavoitoistamme ja niiden avaa-
masta tiestä rauhaan kuuluu kiistatta omille jou-
koillemme. Tosiasia on kuitenkin kiistämättä se, 
että emme olisi voineet mitenkään selvitä ilman 
aseveljemme Saksan mittavaa apua. Koska tätä 
saattaa joidenkin olla vaikeata myöntää, on syytä 
tarkastella asiaa tosiasioiden valossa. 
 Puolet maarintamastamme Kuhmosta poh-
joiseen oli Saksan yli 200.000 miestä käsittävien 
joukkojen varassa. Jos olisimme joutuneet itse 
vastaamaan koko itärajastamme, puolustuksem-
me olisi ollut pelottavan harva. Kun Päämajal-
lemme selvisi puna-armeijan suurhyökkäyksen 
todellinen voima ja tarkoitus, Mannerheim jo 
pyysi 12.6.1944 suoraan Hitleriltä apua, niin ma-
teriaalista kuin konkreettisia joukkojakin, peräti 
kuutta divisioonaa. Niillä olisi todennäköisesti 
ollut tarkoitus miehittää viimeinen puolustus-
linjamme, joka nykyään kantaa nimeä Salpalinja. 
Kuutta divisioonaa silloin jo pahassa ahdingos-
sa olevalla Saksalla ei ollut antaa, mutta saimme 
kuitenkin puna-armeijan painopistesuuntaan 
Karjalan kannakselle merkittäviä lisävoimia. 
16.6.1944 lensi Baltian rintamalta Immolaan 
taisteluosasto Kuhlmey, joka kerralla lähes kak-
sinkertaisti käytettävissämme olevat ilmavoimat. 
Heinäkuun alussa laivattiin Suomeen Baltiasta 
myös 122.Divisioona (Greif ), joka vaikutti ratkai-
sevasti puolustuksen pitämiseen Viipurinlahdel-
la. Lähinnä taistelumoraalin kannalta oli tärkeä 
myös Ihantalaan saatu 303.Rynnäkkötykkiprikaa-
ti, jonka käytännön taisteluarvo ei kuitenkaan ol-
lut kummoinen.

Mittava aseapu
Saksan aseapu onkin sitten oma lukunsa. Pää-
osan siitä ostimme ja maksoimme viennillämme 
Saksaan. Viimeiset erääntymättömät maksut to-
sin jouduimme suorittamaan rauhansopimuksen 
ehtojen mukaisesti Neuvostoliitolle, joka vaati 
luovuttamaan kaiken saksalaisomaisuuden. Täs-
säkin saatettiin onnistua sopivasti kehittelemään 
ns. ”luovaa kirjanpito”, joten täyttä hintaa emme 
koskaan tainneet maksaa Neuvostoliitolle.

Jo hyökkäyksemme alkaessa kesäkuussa 1941 
aseellinen voimamme oli aivan eri luokkaa kuin 
talvisodassa, koska Saksa oli vapauttanut aseiden 
viennin Suomeen. Osa vuoden 1942 jälkeen osta-
mistamme aseista ja tarvikkeista oli saksalaisten 
sotasaalista puna-armeijalta. Kaiken kaikkiaan 
Saksasta ostettiin syyskuuhun 1944 mennessä 
muun muassa 56.700 kivääriä, noin kolmesataa 
erinomaista panssarintorjuntatykkiä, 59 Sturm 
-rynnäkkötykkiä, yli kolme sataa kenttätykkiä, 
168 ilmatorjuntatykkiä, 18 panssarivaunua, 53 te-
latraktoria, 1.854 panssarikauhua ja niihin 18.000 
laukausta, 25.800 panssarinyrkkiä, 30 miljoonaa 
kiväärin patruunaa, n.19 miljoonaa 9 mm pistoo-
linpatruunaa, yli 450.000 panssarintorjuntatykin 
kranaattia, n. 950.000 kenttätykin laukausta sekä 
1,4 miljoonaa ilmatorjuntatykkien kranaattia. 
Saksalaiset ilmavalvontatutkat ja muut tulen-
johtolaitteet olivat korvaamattomia esimerkiksi 
Helsingin suurpommitusten torjunnassa helmi-
kuussa 1944. Ilmavoimillemme saimme Görin-
gin ”henkilökohtaisena lahjana” 15 Dornier Do 17 
pommikonetta ja ostimme 24 raskasta Junkers Ju 
88 pommikonetta sekä 161 Messerschmitt Bf 109 
hävittäjää. Tämän lisäksi saimme runsaasti pans-
sarimiinoja, käsikranaatteja sekä ennen muuta 
suuret määrät elintärkeitä poltto- ja voiteluainei-
ta. Kotirintaman ja myös joukkojen muonituksen 
kannalta Saksasta ostettu vilja oli henkiin jäämi-
semme elinehto.

Narvajoki -linjalla ja Sinimäissä 
Saksa puolusti myös Suomea 
Saksa ei suinkaan missään vaiheessa tukenut 
puolustustamme ”sinisten silmiemme” vuoksi. 
Ensinnäkin Saksa halusi pitää parhaan kumppa-
ninsa rintamassa loppuun saakka ja siten sitoa 
puna-armeijan voimia. Toiseksi se haluasi mah-
dollisimman pitkään säilyttää hyökkäysvaiheessa 
saavutetun merkittävän edun eli Itämeren saksa-
laisena sisämerenä. Tämä oli välttämätöntä Ruot-
sista tapahtuvien elintärkeiden malmikuljetusten 
sekä pohjoisessa olevien saksalaisjoukkojen huol-
lon vuoksi. 
 Suomenlahden pohjukka oli suljettu kesän 
1941 hyökkäysvaiheen ja Leningradin saarron 
yhteydessä yhteistyössä suomalaisten kanssa mo-
ninkertaisella miinakentällä linjalla Narvanlahti-

Tytärsaari-Suursaari-Kotka. Tämän strategisesti 
tärkeän miinakentän eteläosa kantoi nimeä ”Seei-
gel”, Merisiili. Se oli vahvistettu sukellusvenever-
koilla. Punalipun laivasto piti sillä ehdottomasti 
sulkea pois Itämereltä häiritsemästä saksalaisten 
huolto- ja malminkuljetuksia. Tilanteen kiristyes-
sä kesällä 1944 tämän miinakentän puolustami-
nen nousi äärimmäisen kriittiseksi strategiseksi 
kysymykseksi Saksan ylimmän sodanjohdon kar-
toilla. 
 Leningradin saartoon tuli ensimmäinen mur-
tuma tammikuussa 1943, kun puna-armeija avasi 
kaupunkiin maateitse huoltoreitin Laatokan ete-
lärantaan Nevajoen suulle. Lopullisesti saksalai-
set heitettiin Leningradin porteilta vuotta myö-
hemmin. Saksalaiset eivät olleet koskaan saaneet 
vallattua Kronstadtin merilinnoitusta eivätkä sen 
eteläpuolella mantereella olevaa Oranienbaumin 
aluetta. Tämä osoittautui kohtalokkaaksi, sillä 
juuri tätä kautta puna-armeija iski saksalaisten 
kylkeen Leningradin saarron murtamisen jälkeen. 
Seurauksena oli rintaman väistämätön siirtymi-
nen vaiheittain länteen Narvajoki linjalle. Siihen 
se kuitenkin jähmettyi kuukausiksi saksalaisten 
kyetessä kaikki reservinsä käyttäen pysäyttämään 
puna-armeijan. 
 Tämä rintama kesti meidän kannaltamme 
ratkaisevat kuukaudet. Sen, ja erityisesti Seeigel 
-miinakentän puolustamiseksi saksalaiset olivat 
valmiit äärimmäisiin ponnistuksiin tappioista vä-
littämättä. Merellä se merkitsi saksalaisten laivas-
to-osastojen armotonta sotaa puna-armeijan ilma-
voimia vastaan. Ilmavoimat olivat Neuvostoliiton 
ainoa ja voimakas ase tässä merellisessä kamppai-
lussa, ja sitä käytettiin tehokkaasti ja tappioista vä-
littämättä. 
 Kun Suomi saksalaisten pettymykseksi oli 
käynnistänyt ponnistelunsa erillisrauhan aikaan-
saamiseksi ja irtautunut rintamasta, saksalaiset 
tekivät viimeisen epätoivoisen yrityksen pitää neu-
vostolaivasto poissa Itämereltä. Niinpä he yöllä 
14-15.9.1944 käynnistivät valmiiksi suunnitellun 
operaationsa nimeltä ” Tanne Ost”. ”Tanne West” 
eli Ahvenanmaan miehitys sen sijaan oli hyllytetty, 
koska pelättiin Ruotsin reaktioita. Nämä molem-
mat operaatiot olivat osa suurempaa kokonaisuut-
ta eli saksalaisten joukkojen hallittua vetäytymistä 
Suomen alueelta (operaatio ”Birke”).

Saksan mittava ja ratkaiseva apu 

Asemia Laatokan rannassa. Koska suon takia ei ole voitu kaivaa asemia, on ne tehty maanpäällisiksi hirsivarustuksiksi. Hirret ja niitten suojana oleva maa on tuotu pitkän matkan takaa.

70 VUOTTA SITTEN:
Lokakuu

1.10.44
Osasto Larjo ottaa aamuyöstä valvon-
taansa keskeiset kohteet Torniossa. JR 
11 nousee maihin Röytän ulkosatamassa 
ja alkaa edetä kaupunkiin. Saksalaiset 
käynnistävät vastatoimet.

1.10.44
Armeijan kotiuttaminen välirauhansopi-
muksen ehtojen mukaisesti aloitetaan 
vanhimmista ikäluokista.

2.10.44
Tornioon saapuu lisäjoukkoja, osia JR 
53:sta ja 3.Divisioonan komentaja, ken-
raalimajuri Pajari esikuntineen. Pajari 
ottaa komennon alueella.

4.10.44
Kemin valtauksen valmistelut käynnis-
tetään.  Hyökkäys alkaa 7.10. 15.Prikaatin 
voimin.

8.10.44
Tornion ja Kemin taistelut saadaan 
päätökseen. 

10.10.44
Saksalaiset aloittavat hävitystoimet 
Rovaniemellä.

11.10.44
Kenraalimajuri Heiskasen 11.Divisioona 
aloittaa etenemisen Kolarin kautta kohti 
Muoniota.

14.10.44
Ryhmä Laguksen kärki saapuu Rova-
niemelle.

15.10.44
Rovaniemellä olevien saksalaisjoukkojen 
saarrostus epäonnistuu. Väsynyt ja huol-
lon puutteista kärsivä JR 11 ei kykene 
estämään saksalaisten vetäytymistä 
Kittilän suuntaan. 

17.10.44
Hallitus asettaa sotakorvausvaltuus-
kunnan.

17.10.44
Neuvostoliitto syyttää suomalaisia pas-
siivisuudesta Lapin sodassa. Mannerheim 
moittii Lagusta, joka uhkaa erota.

18.10.44
Suomalaisjoukot valtaavat Kemijärven 
ja Pellon.

19.10.44
Päämaja puuttuu joukkojen johtamiseen 
Pohjois-Suomessa ja perustaa Lapin 
ryhmän, jonka johtoon tulee kenraali-
luutnantti Harald Öhqvist. 
 Pääministeri Castrén saa valvon-
takomissiolta listan sotarikoksiin syyl-
listyneistä, joiden pikaista pidättämistä 
vaaditaan.

20.10.44
Panssaridivisioona valtaa Sodankylän.

22.10.44
Suomalaiset saavat haltuunsa Kolarin.
 Valvontakomissio luopuu vaati-
masta lisää aktiivisuutta saksalaisten 
internoimisessa. Pääpaino on nyt pan-
tava armeijan kotiuttamiseen. Päämaja 
pysäyttää toisessa portaassa etenevät 
joukot.

23.10.44
Panssaridivisioonan joukot saapuvat 
Vuotsossa saksalaisten vahvojen ase-
mien eteen ja Tankavaaran taistelut 
alkavat.

SA- KU VA
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Saksan mittava ja ratkaiseva apu 
 ”Tanne Ost” 
merkitsi Suur-
saaren haltuun 
ottamista Itäme-
ren puolustuk-
sen tukikohdak-
si. Saksalaisten 
yllätykseksi ja 
suureksi petty-
mykseksi saa-
ren suomalaiset 
puolustajat ei-
vät suostuneet 
yhteistyöhön. 
Niinpä saksa-
laiset yrittivät 
ottaa saaren 
väkivalloin 
epäonnistu-
en surkeasti. 
Suomelle 
tämä tarjosi 
tärkeän en-
simmäisen 
näytön halustamme 
noudattaa aseleposopimuksen ehtoja. Sota-
tila entisiä aseveljiä vastaan oli siis tosiasia. 
Lukuisat saksalaissotilaiden sankarihaudat 
Suomen maaperällä ovat todisteina tästä en-
simmäisestä yhteenotosta. Tuhatkunta sota-
vangiksi jäänyttä saksalaista luovutettiin Neu-
vostoliittoon, mistä viimeiset hankiin jääneet 
palasivat vasta 11 vuotta myöhemmin.
 Syyskuun puolenvälin jälkeen, kun Suo-
mi siis oli jo kaksi viikkoa aikaisemmin irrot-
tautunut sodasta ja sitoutunut internoimaan 
maassa olevat saksalaisjoukot, Hitler viimein 
antoi sotilasjohtajien kiihkeästi kaipaaman 
käskyn Virossa taisteleville joukoilleen luo-
pua Narvan rintamasta. Tämä merkitsi myös 
sitten vähitellen luopumista Itämeren her-
ruudesta. Sankarillisella taistelullaan olivat 
Saksan merivoimat Suomenlahdella ja maa-
voimat Narvan rintamalla Suomenlahden ete-
läpuolella saksalaiset sekä saksalaisjohtoiset 
”EU-joukot” suojelleet Suomea etelästä suun-
tautuvalta Neuvostoliiton uhalta riittävän 
kauan, jotta olimme kyenneet irrottautumaan 

sodasta. Mukana 
oli saksalaisten lisäksi suuri määrä virolai-
sia sekä ainakin tanskalaisia, norjalaisia, hol-
lantilaisia ja belgialaisia SS -vapaaehtoisia. 

Göran Lindgren
Kirjoittaja on ylil res, sotahistorian harrasta-
jatutkija ja opas sotahistoriallisilla retkillä vii-
me sotiemme taistelukentille, Tapiolan Reser-
viupseerien ja Senioriupseerien kerhon jäsen.
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Asemia Laatokan rannassa. Koska suon takia ei ole voitu kaivaa asemia, on ne tehty maanpäällisiksi hirsivarustuksiksi. Hirret ja niitten suojana oleva maa on tuotu pitkän matkan takaa. Kannaksen suuret ja laadultaan erinomaiset karjat seuraavat kolonnan mukana tai sotilaiden ajamana kohti Kanta-Suomea.

Tiedustelulentäjät ovat saapuneet kotikentälle tuloksellisen matkan jälkeen.

 
25.10.44
Suomalaiset miehittävät Kittilän.

29.10.44
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 
SKDL perustetaan.

29.10.44
Jääkäriprikaatin päähyökkäys Tankavaa-
raan käynnistyy.

30.10.44
Suomalaiset valtaavat Muonion nelipäi-
väisen taistelun jälkeen.

31.10.44
Suomen Kommunistinen Puolue rekis-
teröidään.

31.10.44
Saksalaiset irtaantuvat Tankavaarasta.

31.10.44
Presidentti antaa lakiesityksen suojelus-
kuntajärjestön lakkauttamisesta.

Toimittanut Göran Lindgren
Lähde: Jatkosota Kronikka, 
Gummerus Kustannus Oy, 1991
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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)
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Teksti ja kuva: Puolustusvoimat/ 

Viestintäosasto

Kesän 2014 saapumiserän va-
rusmiehet ovat nyt taistelleet läpi 
peruskoulutuskauden ja valmistau-
tuvat seuraavaksi erikoiskoulutus-
kauden uusiin ja jännittäviin haas-
teisiin. Osa varusmiehistä jatkaa 
palvelustaan johtajakoulutuksessa ja 
osa vaativissa erityistehtävissä. Va-
rusmiespalveluksen aikana hanki-
tusta koulutuksesta on usein paljon 
hyötyä tulevaisuudessa.

Peruskoulutuskausi on lähtö-
kohtaisesti kaikille alokkaille sisäl-
löltään sama. Ohjelman rakenne 
peruskoulutuskauden aikana on 
samankaltainen palveluspaikasta 
riippumatta, vaikka aselajikohtaisia 
harjoituksia tehtäisiinkin jo ensim-
mäisen palveluskuukauden aikana.

Noin kahdeksan viikkoa kestä-
vän peruskoulutuskauden aikana 
perusyksikössä tehdään valinnat 
jatkokoulutuksista. Valintoja teh-
dään myös joukko-osastokohtaisissa 
ja valtakunnallisissa hauissa, joissa 
puolustusvoimat etsii sopivat henki-

löt erikoisempiin miehistötehtäviin.
Peruskoulutuskausi valmistaa 

erikoistumiseen
Ensimmäisten viikkojen aikana 

alokkaat totuttelivat kasarmielä-
mään, leiriytymiseen, ampumara-
toihin, urheiluun ja taisteluharjoi-
tuksiin. Muutos siviilielämästä on 
ollut suuri. Peruskoulutuskausi on 
kuitenkin suunniteltu siten, että 
mukautuminen armeijaelämään 
olisi mahdollisimman helppoa.

Santahaminassa palveleva kaar-
tinjääkäri Ville Vahvelainen on ollut 
tyytyväinen peruskoulutuskauden 
ohjelmaan.

– P-kausi sujui mielestäni hyvin. 
Siitä jäi hyvä fiilis, vaikka välillä 
ottikin päähän. Fyysisesti ei ollut 
kovinkaan rankkaa, kertoo Vahve-
lainen.

Monelle alokkaalla fyysistä rasi-
tusta suurempi haaste onkin ollut 
käytännön toimintaan tottuminen 
asepalveluksessa.

– Henkisesti oli aluksi hieman 
vaikeampaa, kun ei tuntenut ketään 
eikä ollut vielä oppinut talon 
tavoille. Se tosin korjaantui nope-

asti, kertoo Vahvelainen.
Ammattipätevyys mukaan sivii-

liin
Erikoiskoulutuskauden koulu-

tusvaihtoehtoja on paljon. Normaa-
lien miehistötehtävien lisäksi on 
mahdollista hakeutua esimerkiksi 
lääkintämieheksi, moottoripyörä-
lähetiksi, kuljettajaksi tai vaikkapa 
valokuvaajaksi. Asepalveluksen 
aikana saadusta koulutuksesta voi 
olla hyvinkin paljon hyötyä tulevai-
suudessa.

Puolustusvoimat kouluttaa esi-
merkiksi kuljettajia jopa yli 3500 
vuodessa. Kuljettajat saavat C- ja 
CE-ajokorttien lisäksi perustason 
ammattipätevyyskoulutuksen, joka 
mahdollistaa kuljettajan tehtävissä 
toimimisen varusmiespalveluksen 
jälkeen.

Kuljettajana toimiva kaartin-
jääkäri  Masi Laiti  aikoo hakea 
kuljettajan työtä palveluksensa 
jälkeen.

– Olen koulutukseltani Pasi-
kuljettaja, joten C-kortin lisäksi 
minulla on Pasi-luvat. Aion 
hyödyntää kuljettajana saamaani 

koulutusta varusmiespalveluksen 
jälkeen hakemalla rauhanturvaaja-
kuljettajaksi kriisialueelle, kertoo 
kaartinjääkäri Laiti.

Johtajakokemusta varusmiespal-
veluksessa

Johtajakoulutukseen päässeet 
tulevat saamaan korvaamatonta 
oppia hyvästä johtamisesta. Kou-
lutusta arvostetaan siviilissä ja siitä 
saa esimerkiksi opintopisteitä.

Koulutuskauden jälkeen uudet 
johtajat pääsevät toteuttamaan 

oppejaan johtamalla uusia alok-
kaita. Aliupseerikoulun käyneistä 
tehdään yleensä ryhmänjohtajia 
ja reserviupseerikoulun käyneistä 
joukkueenjohtajia.

Asutuskeskustaistelun aliupsee-
rikurssille päässyt kaartinjääkäri 
Ville Vahvelainen odottaa mielen-
kiinnolla koulutuksen alkamista.

– AUK jännittää. Tiedossa on 
varmasti raskaitakin hetkiä, mutta 
odotan oppivani paljon, kertoo Vah-
velainen.

Asepalveluksen koulutuksesta hyötyä siviilissä

Risteilyllä esiintyy Jean S.

Juhlaristeily Baltic Queenilla
11.-12.4.2015

Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Baltic Queen -aluksella. 
Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea. Luvassa onkin suurin Suomessa koskaan järjestetty 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

VARAA EDULLISEEN JÄSENHINTAAN www.matkapojat.fi/res60
Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista. 
Ruokajuomat sisältävä juhlaillallinenkaan ei maksa kuin 33 euroa.

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

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

Varaukset puhelimitse 010 2323 116 (ma-pe 8-17) 
Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)

HAAGAN LOTTA-SVÄRDIN 
MUISTOJUHLA
Perjantaina 28.11.2014 klo 18:30
Huopalahden kirkossa, Vespertie 12, 00320 
Helsinki

Tervehdyssanat
Pro Haaga – Pro Haga ry:n puheenjohtaja
Jukka Mattila

Seurakunnan tervehdys
Kirkkoherra  Marja Heltelä

Juhlapuhe
Valtioneuvos Riitta Uosukainen

Juhlassa esiintyy Kauppakorkeakoulun  
Ylioppilaskunnan Naislaulajat KYN
Kahvitarjoilun järjestää Pohjois-Haagan Martat

Tumma puku tai paraatipuku,  
suuret kunniamerkit.

Juhlan järjestävät Pohjois-Helsingin reser-
viupseerit ry sekä Pro Haaga – Pro Haga ry.
Tervetuloa! 

Haagan Lotta Svärd toimi vuosina 1918-1944 
Haagan ja Pitäjänmäen alueen naisten va-
paaehtoisena maanpuolustusyhdistyksenä. 
Se oli sitoutunut vahvoihin kristillis-isän-
maallisiin arvoihin ja oli merkittävä tausta-
yhteisö Haagan suojeluskunnalle. Haagan 
Lotta Svärd toimi talvi- ja jatkosodan aika-
na kotirintaman tuki- ja huoltotehtävissä ja 
sen jäseniä komennettiin myös rintamalle. 
Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin Neuvos-
toliiton painostuksesta 
23.11.1944.

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 tu-
lokset? 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 Hyppö-
nen

17.15: Liittoutuminen, osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön 
sekä maanpuolustustahto 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

Ilmoittautumiset 13.10.2014 mennessä:
Seppo Kulmala, puhelin 040 586 9252, 
sähköposti skulmala48@gmail.com
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Ampumatoimintaa
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi 
Puheenjohtaja ltn Veijo Rautio > Varapuheenjohtaja maj Timo Niiranen

Loka-joulukuu  ampumavuorot ja tapahtumat

Vuoro / 4€ pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero

LOKAKUU
pistooli r2 14.10.2014 klo.17-21 pist2 viikkovuoro 12.10.2014 0400 14 12215
pistooli r2 16.10.2014 klo.17-21 pist2 viikkovuoro 12.10.2014 0400 14 12216
asekäsittely 1 KIVÄÄRI Tekn.aseK 6/3 18.10.2014 klo.12-16 ask1 kurssi 12.10.2014 0400 14 12222
asekäsittely 2 PISTOOLI Tekn.aseK 7/3 25.10.2014 klo.8-17 ask2 kurssi 19.10.2014 0400 14 12223

MARRASKUU
asekäsittely 2 PISTOOLI Tekn.aseK 8/3 1.11.2014 klo.8-17 ask2 kurssi 26.10.2014 0400 14 12224
asekäsittely 2 KIVÄÄRI  Tekn.aseK 9/3 8.11.2014 klo.8-17 ask2 kurssi 2.11.2014 0400 14 12225
asekäsittely 1  TEKNINEN ASEKÄS.KILPAILU 2 15.11.2014 klo.12-16 ask1 Kilpailu 9.11.2014 0400 14 12226
asekäsittely 2 KIVÄÄRI  Tekn.aseK 10/3 22.11.2014 klo.8-17 ask2 kurssi 16.11.2014 0400 14 12227
asekäsittely 2 PISTOOLI Tekn.aseK 11/3 29.11.2014 klo.8-17 ask2 kurssi 23.11.2014 0400 14 12228

JOULUKUU
asekäsittely 1 KIVÄÄRI  Tekn.aseK 12/3 13.12.2014 klo.12-16 ask1 kurssi 7.12.2014 0400 14 12229
asekäsittely 1 PISTOOLI  Tekn.aseK 13/3 20.12.2014 klo.8-17 ask2 kurssi 14.12.2014 0400 14 12230
asekäsittely 1 KIVÄÄRI  Tekn.aseK 14/3 27.12.2014 klo.8-17 ask2 kurssi 21.12.2014 0400 14 12231

Ampumavuorot Santahaminassa

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Ohjeet 
viikkovuoroille 
(pistooli ja kivääri)
TAVOITE:

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön 
pistooliammunnat ovat ulkoradalla 
pidettäviä ohjattuja ja valvottuja 
ammunnan harjoittelutilaisuuksia.  
Aseina käytetään pistooleita / kivää-
reitä ratavarauksen mukaan.

KOHDERYHMÄ:

18 vuotta täyttäneet Maanpuolustus-
piirimme henkilöt. Osallistumismaksu 
4 euroa / vuoro.
 
Laina-asetta tarvitseva ilmoittautu-
misen yhteydessä viesti seuraavaan 
osoitteeseen: ratavuorolle@luukku.
com 
esim. Otsake-kohtaan pistooli  
x.x.2014 /  Kiväärivuoro x.x.2014 Oma 
nimi 
tarvitsen pistoolia/ kivääriä 
50, 100 jne patruunaa jotka makse-
taan erikseen.

Käytettävissä myös perinnekivää-
reitä, myös tästä tarvitaan tieto. 
Saat paluuviestissä ohjeistuksen 
asiaan. Suositeltavaa (ei pakollista) 
omat kuulosuojaimet, suojalasit. Jos 
käytät omaa asetta, pidä aselupa 
mukanasi! Henkilöllisyystodistus aina 
mukana kaikilla.

veijo.rautio(at)helsinki.fi

Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyi 1.10.2014.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko 
vappuun 2015 saakka:

-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00

Radalle pääsee katutasosta InttiStoren 
takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen 
Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on 
ovikello radalle. 
 Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, 
vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. 
Radan takaosan varastohuoneessa löydät 

taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio 
yms. ovat lukitussa kaapissa, numerolukon 
koodin saa Seppo Laitakarilta Sarjakilpailu-
maksu on 3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan 
enintään kaksi suoritusta illan aikana. Sarja-
kilpailussa ammutaan 40 kilpalaukausta sekä 
vapaavalintainen määrä koelaukauksia. 

Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana 
ammutut kolme parasta tulosta. Muista ilma-
asekilpailuista tulee erillinen kutsu, seuraa 
ilmoittelua Lehdessä ja piirin www-sivuilla. 

Lisätiedot: Seppo Laitakari 050-4626780. 

JÄÄKÄRIN YÖ 18.10.2014
Jälleen on aika Jääkärin yön. Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön ase 
- ja ampumakoulutustoimialan yhteistyössä Reserviläispiirien kanssa 
järjestämään harjoitukseen, turvallisen asekäsittelyn merkeissä. 

PAIKKA: SANTAHAMINA 

HARJOITUKSEN AIHE: Antaa edellytykset sekä kehittää turvallista 
aseenkäsittelyä ryhmän jäsenenä. Toimimaan eri valaisuolosuhteissa 
sekä erityyppisillä värityksellä ja muodolla ohjaavaan maalinvalin-
taan.  Kouluttaa oikean ampumapäätöksen tekemiseen. Testata omaa 
fyysistä kykyä, kun toimitaan vajaa vuorokausi ampumaradoilla suo-
ritettavien tehtävien parissa.

KALUSTO: Käytettävä materiaali muodostuu osallistujien omista 
aseista niiltä osin, kun osallistujilla ei ole omaa asekalustoa on jär-
jestävällä taholla varattu lainattaviksi tehtäviä varten. Lisäksi alueilla 
tehtäväkohtaista kalustoa. 

TEHTÄVÄT: Toiminnallisia, ryhmädynamiikkaa kehittäviä, osassa 
käytetään erityyppistä kalustoa eri matkoille. Ampumaradoilla suori-
tettavat tehtävät ovat pääosin tunnistamattomia, joihin ei tutustuta 
etukäteen. Jokaisessa partiossa on johtaja, joka johtaa sekä tekee 
partion toiminta-ajatuksen päätöksen eteen tulevasta tilanteeseen 
”tiedustelutiedon” perusteella. Tiedot ovat tehtävän ennakkokuvauk-
sessa ampumapaikkoineen. Kaikki tehtävät suoritetaan turvavarus-
teiden kanssa.

ILMOITTAUTUMISET: www.mpk.fi Helsinki Jääkärin Yö III 18.10.2014. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.10.2014 klo 16.00. Mukaan mahtuu 40 
osallistujaa = 10 partiota. Kokoa oma partio tai osallistu muuten,  
partiot kootaan paikanpäällä.

Tervetuloa, lisätiedot tapahtuman sivuilta:  
www.mpk.fi  > Helsinki > Jääkärin Yö III

Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta > sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Maanantaimarssit, sählyvuorot ja 
nitrojumpat jatkuvat koko syksyn
Syyskausi jatkuu maanantaimarssien osalta. Ei erillistä ilmoittautumista, 
ilmestyt vain paikalle (Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien 
varressa). Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi 
liikkumaan. Tervetuloa maanantaimarssille!

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

Sählyä pelataan sunnuntaisin Pohjois-Haagan Yhteiskoululla kello 19.30-
20.30. Uudet ja vanhat pelaajat ovat tervetulleita! Pelaajien ikähaarukka on 
ollut n. 25-50 v. Ilmoittautuminen tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivuston 
kautta.  Uudet pelaajat: Kirjoita joukkueen nimeksi ”Stadin ressujen salibandy” 
ja salasanaksi ”Ressusalibandy”. Näin pääset kirjautumaan sivustolle ja ilmoit-
tautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan tarvitset oman mailan ja urheilutos-
sut. Lisätietoja tarvittaessa: jyri.vilamo [ät] gmail.com.

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä
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ALUEkErhot

SENIorIUPSEErIt

Maanpuolustustahto Suomessa – 
syysseminaari 23.10.2014
Senioriupseerikerho 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 pii-
rin kaikkien kerhojen ja kiltojen 
jäsenet. Tilaisuus kahveineen ja 
iltapaloineen on osallistujille mak-
suton. Tila- ja ruokajärjestelyjen 
vuoksi osallistujien tulee ilmoittau-
tua 13.10.2014 mennessä joko säh-
köpostitse skulmala48@gmail.com 
tai puhelimitse 040 586 9252. Edelli-
seen vastaavaan seminaariin osallis-
tui noin 100 reservin upseeria. 

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. 
Seminaarin ohjelma on jo aiemmin 
julkaistu erillisenä ilmoituksena 
tämän lehden elo- ja syyskuun 
numeroissa.

Syyskokouskutsu
Helsingin Reserviupseeripiiri 

ry:n Senioriupseerikerhon sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
torstaina 20.11.2014 klo 12.00 
alkaen Katajanokan Kasinolla. 
Kokouksessa käsitellään kerhon 
1.12.2008 vahvistetuissa säännöissä 
syyskokouk-selle määrätyt asiat; 
mm valitaan kerhon puheenjohtaja, 
hallituksen kuusi muuta jäsentä 
sekä toiminnantarkastajat ja käsitel-
lään jäsenten vähintään kymmenen 
päivää ennen kokousta hallitukselle 
kirjallisesti esittämät asiat ja halli-
tuksen niistä antamat lausunnot. 
Ennen varsinaisen kokouksen alkua 
kuullaan suurlähettiläs Paavo Ran-
tasen esitelmä aiheesta " Suomen 
vaikea tie rauhaan".

Omakustanteisen kerhopalan 
hinta on n 20 euroa, osallistu-
misesta ruokailuun pyydetään 
ilmoittamaan 16.11 mennessä: skul-
mala48@gmail.com tai puhelimitse 
040 586 9252. Tervetuloa monilu-
kuisesti!

Pikkujoulua vietämme avec 

Katajanokan kasinolla maanantaina 
01.12.2014 klo 12.00 alkaen. Seppo 
Hovi on lupautunut taas mukaan 
esittämään tällä kertaa Reino Helis-
maan tuotantoa, laulellaan yhdessä, 
syödään ja katsotaan ketä arpojatar 
tänä vuonna suosii.

Alkuglögin, mutta ei ruokajuo-
mia sisältävän joululounaan hinta 
lienee hieman yli 50 euroa/henkilö. 
Lounaalle osallistuvia pyydetään 
ilmoittautumaan 29.11 mennessä: 
skulmala48@gmail.com tai puheli-
mitse 040 586 9252. Tervetuloa!

Senioriupseerien kerhon yhte-
ystiedot: Seppo Kulmala, puheen-
johtaja, skulmala48@gmail.com; 
040 586 9252; Pentti Uosukainen, 
sihteeri, pentti.uosukainen@kolum-
bus.fi 040 840 6296; Heikki Kaaki-
nen, jäsenasiat heikki.o.kaakinen@
outlook.com 050 589 5375

ESPoo–kAUNIAINEN 
rESErVIUPSEErIt

21.lokakuuta esitelmäilta. USA:n 
sotilasasiamies eversti Scott Davies 
kertoo USA:n asevoimista Kauni-
aisten kaupungintalolla kello 19,00. 
Tilaisuus avoin ulkopuolisille.

11. marraskuuta syyskokous Kau-
niaisten kaupungintalolla kello 18.30

11. marraskuuta esitelmäilta 
Kauniaisten kaupungintalolla kello 
19.00. Perussuomalaisten puheen-
johtaja Timo Soini puhuu kevään 
2015 eduskuntavaaleista. Tilaisuus 
avoin ulkopuolisille.

9. joulukuuta esitelmäilta. Puo-
lustusministeriön puolustuspoliit-
tisen osaston päällikkö kenraalima-
juri Esa Pulkkinen kertoo Suomen 
osallistumisesta kansainvälisiin 
operaatioihin. Kauniaisten kau-
pungintalo kello19.00. Tilaisuus on 
avoin ulkopuolisille.

hELSINgforS SVENSkA 
rESErVoffIcErSkLUbb

Höstmöte
HSRK:s höstmöte hålles torsdag 
17.11.2014 kl. 18.00 i Helsingfors 
Reservofficersdistrikts utrymmen, 
Auditoriet, Tölötorggatan 2 (ingång 
bredvid restaurangen). På mötet be-
handlas stadgeenliga ärenden, bl.a. 
val av ordförande och styrelse. Alla 
medlemmar är välkomna till mötet 
utan särskild anmälan.

ROSIS 70-årsjubileum
Reservofficerssällskapet i Stock-

holm (ROSIS) firar sin Officersbal 
22.11.2014. Festen går av stapeln på 
den mycket fina Regementsofficers-
mässen på K1, Lidingövägen, Stock-
holm. En delegation från HSRK 
kommer att delta i festen. Notera 
datumet och anmäl ditt preliminära 

intresse att delta gärna redan nu, 
dock senast 20.10, till mathias@
hsrk.fi! Ytterligare information 
följer.

Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö 

fortsätter udda veckors torsdagar 
kl. 17-19. Vapen och annan nödvän-
dig utrustning kan lånas på plats. 
Meddela gärna innan att du är på 
kommande. Kontakt: jussi@hsrk.
fi eller 050 506 0991 och axi@hsrk.
fi eller 040 773 3830. Ytterligare 

information om skyttet hittas på 
www.hsrk.fi. För HSRK:s med-
lemmar finns det också möjlighet 
att utöva skytte utomhus; bl.a. får 
medlemmar delta i skytteturer som 
arrangeras av MPK. Mera infor-
mation på www.mpk.fi. Det finns 
ofta möjlighet att låna vapen under 
dessa turer.

Om du funderar på att ansöka 
om innehavstillstånd för pistol, 
delta då i ett så tidigt skede som 
möjligt vid klubbens skyttetur. På 
så sätt antecknas din närvaro i klub-
bens och banans dagbok. Nuförtida 
lagstiftning kräver två års bevisad 
aktivitet/intresse för att ett tillstånd 
ska kunna beviljas.

Exkursion till Sako
HSRK arrangerar denna höst en 

exkursion till Sako. Värd för besöket 
är produktchef Markus Markelin. Vi 
får en presentation av Sako och dess 
verksamhet varefter vi bekantar oss 
närmare med företaget och deras 
produkter. Ytterligare information 
om besöket (exakt tidpunkt, anmä-
lan m.m) följer per e-post, HSRKs 
webbsida och Facebook. 

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

LÄNSI-VANtAA

Syksyn Padasjoen leirillä pe-su 
19.9-21.9.2014 oli mukana LVRU:n 
jäsenten lisäksi myös muiden van-
taalaisten maanpuolustusjärjestöjen 
jäseniä. Osallistujia oli runsaasti. 
Paikalla oli mahdollista ampua eri-
laisilla kivääri- ja pistoolityyppisillä 
aseilla sekä tutustua SRA-ammun-
taan. Yöpyjille oli perinteiseen ta-
paan tarjolla sauna ja makkaran 
paistoa sekä leppoisaa yhdessäoloa.

Kerho on varannut harjoitusajat 
Padasjoelta myös ensi keväänä ja 
syksynä. Suosittelemme jäsenille 
lämpimästi osallistumista tilai-
suuksiin. Omilla aseilla voi ampua, 
mutta aseita ja patruunoita on myös 
kerhon puolesta. Haluttaessa voi 
maksutta majoittua RUL:n parak-
keihin ja kyydit Padasjoelle onnis-
tuvat varmaan kimppakyydeillä. 
Tutustukaa kerhon ensi vuoden 
ohjelmaan ja merkatkaa leiriajat 
kalenteriinne. 

Sunnuntaina 12.10.2014 klo 10 
on maanpuolustusväen kirkkopyhä 
Hämeenkylän kirkolla. Tervetuloa 
mukaan.

Kerhon perinteiset syystalkoot 
ovat torstaina 23.10.2014 klo 17 
alkaen toimintakeskuksessa. Terve-
tuloa mukaan. Talkoiden jälkeen on 
tarjolla pientä iltapalaa.

Kerhon sääntömääräinen 
syyskokous kokous on tiistaina 
28.10.2014 klo 19 toimintakeskuk-
sessa. Käsiteltävinä asioina ovat 
mm. hallituksen valinta sekä ensi 
vuoden toimintasuunnitelman ja 

talousarvion hyväksyminen. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa vaikuttamaan. 
Kokouksen jälkeen n. klo 19.30 
esitelmä ”Ukrainan sota ja Venäjän 
uusi sodankäyntitapa”. Esitelmöit-
sijänä prikaatikenraali Lauri Kiian-
linna.

Töölön pistooliradalla on vakio-
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00.

Tikkurilan Urheilutalon radalla 
on ampumavuoro perjantaisin klo 
15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Kaikkiin 
ampumatilaisuuksiin Ilmoittautu-
miset Seppo Kulmalalle P: 040 586 
9252.

Päästäksenne sähköisen tie-
dotuksemme piiriin, ilmoittakaa 
sähköpostiosoitemuutoksenne säh-
köpostiimme: lvrury@gmail.com tai 
olli.pusa@pusa.fi 

Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivu-
jen osoite on www.rul.fi/lansivantaa

mUNkkIVUorI

Syyskausi on alkanut ja ammunnat 
sisäradalla alkavat lokakuussa.

Urheilutalon 22-vuorot alkavat 
lokakuussa ja jatkuvat parillisen 
viikon perjantaisin klo 18.00 – 
19.30. Ammunnat jatkuvat aina 
ensi vuoden huhtikuun loppuun 
asti. Ensimmäinen ampumakerta 
on 3.10.2014.  Radalle mahtuu, 
joten osallistukaapa harjoituksiin 
ahkerasti. Ammunnat vetää Yrjö 
Alastalo, puh. 0400 306 787.

Piirien ampumaradan palvelus-
pistooliammunnoista ilmoitetaan 
myöhemmin.

Kalvolassa jatketaan perinteisin 
kuvioin 25.10. ja 15.11. Mahdollisuus 
ampua sekä pistooli- että kiväärila-
jeja. Omat eväät mukaan. Lisätie-
toja ampumaupseerilta 050 9662565 
tai risto.koskinen@orion.fi. 

PohjoIS-hELSINgIN 
rESErVIUPSEErIt

Syyskokous 
Kutsuna ilmoitetaan, että yhdis-

tyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidetään 20.11.2014 klo 18:30 Mal-
mitalossa, osoite: Ala-Malmin tori 
1, Malmi, 00700 Helsinki. Tilaisuu-
dessa pitää KTM Göran Lindgren 
esitelmän aiheenaan ”Viipurin 
viimeinen päivä”. Kaikki lämpimästi 
tervetuloa.

Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous 

pidetään ennen syyskokousta eli 
20.11.2014 klo 18:00 Malmitalossa.

Lotta-Svärd
Lotta-Svärd –muistojuhlatilai-

suus pidetään 28.11.2014 klo 18:30 
Huopalahden kirkossa, osoite: 
Vespertie 12, 00320 Helsinki. Juh-
lapuheen pitää valtioneuvos Riitta 
Uosukainen. Katso tarkempi ilmoi-
tus tässä lehdessä.

Ammunta
Ampumavuoromme Luolassa,  

jatkuvat jokaisen viikon parit-
tomana perjantaina. Seuraavat 
ampumavuorot ovat 10.10., 24.10., 
7.11. ja 21.11. klo 16-19. Ammunta-

aikaa 3 tuntia. Hanki reserviläisen 
ampumavakuutus Reserviläisliitosta 
puh: (09) 40562040 tai tilaa Reser-
viläisliiton kotisivuilta: http://www.
reserviläisliitto.fi/ampumavakuutus 
- ja tule mukaan. Aseet ja patruunat 
yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukä-
teen ampuma-upseerille, Jouko 
Kylmälälle: 0400-430632, jouko.
kylmala@kolumbus.fi

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

Vieraile myös yhdistyksen koti-
sivuilla: www.rul.fi/Pohjois-Helsinki

tIkkUrILA
 

Syyskokous 30.10.2014 klo19.00 al-
kaen ja sen jälkeen reserviupseeri-
ilta ”Karjatalolla” Vantaan Hiekka-
harjussa Urheilutie 6:ssa C-porras 
vanhassa talossa. Ohjelmassa myös 
esitelmä. Syyskokouksessa käsitel-
lään sääntöjen 11. pykälän mukaiset 
asiat eli mm. vahvistetaan vuoden 
2015 toimintasuunnitelma, jäsen-
maksun suuruus ja talousarvio sekä 
valitaan yhdistyksen hallitus vuo-
delle 2015. Jäsenet runsaslukuisesti 
paikalle. Kahvitarjoilu! Hallitus ko-
koontuu klo 17.30 alkaen.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net.

Ampumavuorot jatkuvat tiis-
taisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. 
Myös pienoiskiväärillä voi tulla 
harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! 
07.10.2014 klo 17.00 alkaen on pis-
tooli tarkkuussarjat 20 ls. 4.11.2014 
klo 17.30 alkaen on pienoiskivää-
riammunta 20 ls makuu, järjestäjä 
LVRU.

11.11.2014 klo 19.00 on Toivo 
Kultti pienoiskivääri kilpailu 10 ls 
makuu ja 10 ls pysty. Lisätietoja 
antaa ampumaupseeri Jukka Luo-
tola puh.0500-455474. 

VETRES-toimikunta järjestää 
perinteisen isänmaallista, soti-
lasaiheista ja sota-ajan musiikkia 
sisältävän tapahtuman nimellä 
”Sinivalkoista musiikkia” lauantaina 
18.10. klo 15 Viertolan koululla 
Tikkurilassa, Liljatie 2. Musiikkia 
esittää TixiBand eli Tikkurilan Soit-
tokunta, laulusolistina Mika Perälä. 
Ohjelmassa on myös yhteislaulua. 
Väliajalla ilmainen kahvitarjoilu. 
Tervetulleita ovat kaikki kyseisen 
musiikin ystävät. Vapaa pääsy.

tööLö

Kerhon omat ampumavuorot Töö-
lön sisäradalla ovat joka toinen 
viikko vuoden loppuun. Kerholta 
löytyy lainakalustoa joten rohkeasti 
mukaan hyödyntämään käytössäm-
me olevaa rataa. Tarjoamme ensivi-
siitin patruunat ja sen jälkeen niitä 
saa vuoroilla omakustannushinnalla 
mikäli ei omasta takaa löydy. Joka 
toinen kerta ammumme disipliini-
hengessä pienoispistoolilla ja joka 
toinen kerta teemana on toiminnal-

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi
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lisempi ammunta. Jarkko kävi tu-
tustumassa practicalin Turvallisen 
Ampujan kurssiin ja jakaa mielel-
lään infoa muille kiinnostuneillekin 
miten päästä hommassa eteenpäin. 
Järjestämme vielä tämän vuoden ai-
kana Practical-ammunnan infoillan 
kerhon ratavuoron yhteyteen johon 
tulee vetäjä yhdestä Suomen aktii-
visimmasta lajin seurasta kertoile-
maan aiheesta.

Muistattehan jokainen hyödyn-
tää parhaaksi katsomallanne tavalla 
Helsingin Reserviupseeripiirin, sen 
muiden kerhojen ja MPK:n laaja 
tarjonta, joka mahdollistaa oman 
kenttäkelpoisuuden, maanpuolus-
tusasioiden oppimisen ja jo opit-
tujen asioiden mieliin palauttelun 
kattavasti.

Paljon tapahtumia, jotka oli-
vat vielä painoon mennessä auki, 
seuraile kerhon Facebookia/kysy 
lisää meilitse sinua kiinnostavasta 
toiminnasta. Uudet jäsenet varsin-
kin aktiivisesti vaan ”linjoille” ja 
puuhaamaan harrastuksen parissa. 
Kerhohan on juuri niin aktiivinen 
kuin sen jäsenet ja meillä Töölössä 
tämä ollut normaalisti valtakunnal-
lista huipputasoa. Ei anneta Vuoden 
Kerho-titteliä muille liian helpolla!

Mennyttä toimintaa: Padasjoella 
kerhon viikonloppuna ammuttiin 
runsaasti, ”practical henkinen” kisa 
montulla kilvoitti hyvää sykettä ja 
kiväärit kohdistuivat mallikkaasti. 
Ensi vuonna laajennamme näillä 
näkyminen hyvää konseptia siten, 
että otetaan joku toinen aktiivinen 
kerho mukaan samalle viikonlo-
pulle.

Lisäksi normaalia toimintaa mm. 
keilailun, valmistautumisen ja kou-
luttautumisen parissa.

Kerhomme yhteystiedot: Ker-
holla on uusi sähköpostiosoite, 
johon viestit toivotaan ensisijai-
sesti. Laita se siis itsellesi talteen 
ja ole aktiivisesti yhteyksissä jat-
kossakin: toolonreserviupseerit@
gmail.com, Facebook: Töölön 
Reserviupseerit; Puheenjohtaja: 
Jarkko Pakkanen, 040 524 9339, 
Varapuheenjohtajat:Sampo Martis-
kainen 040 709 8459, Risto Piekka 
040 506 9119

Toivon jokaiselle kerholaiselle 
mukavia hetkiä kerhon eri toimin-
tamuotojemme parissa. Mikäli kek-
sit miten voisimme niitä kehittää tai 
luoda uutta, älä epäröi olla meihin 
yhteyksissä. 

ITä-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

 
Ammunta: Ruutiaseammunnat ovat 
siirtyneet Töölön Luolaan, jossa 
ammutaan parittomina viikkoina 
alkaen torstaina 9.10.2014 klo 19 - 
21.00. Yhteyshenkilönä toimii Juha-
ni Hartel p. 040 834 2839. Ilma-ase-
ammunnat ovat Tukikohdan radalla 
Puotilantie 1 keskiviikkoisin 17. - 
19.00. Ulko-ovi on auki klo 17. 17.30. 
ja 18. Yhdistykseme jäsen Toni Selin 
on valittu vuoden nuoreksi upsee-
riksi 2013.

Muut asiat: Syyskokous; Itä-
Helsingin Reserviupseerit ry:n 
syyskokous pidetään Tukikohdassa 
torstaina 13.11.2014 alkaen klo 
18.00. Kokouksessa on kahvitar-
joilu, kokouksessa yhdistykselle 
valitaan mm. hallitus ja toimihenki-

vuodessa. Paikalla on myös aseita ja 
kouluttaja. Ota omat kuulonsuojai-
met mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu 
edelliseen iltaan mennessä ampu-
maupseereille matti.mahonen@
pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@
porvoo.fi.

Suomen Sotahistoriallisen seu-
ran Kansa Taisteli- julkaisusarja on 
nyt luettavissa internetistä osoit-
teessa http://kansataisteli.sshs.fi/

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@ramboll.fi; 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. 
http://www.hrup.fi/hrup-kerhot/
aselajikerhot/7-hrup/103-pionos

RT-KERHO 
JOHTORENGAS

Yhdistyksen sääntömääräinen syys-
kokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidetään keskiviikkona 
12.11. klo 18:00 alkaen Helsingissä 
HRUP:n toimitiloissa. Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
klo 19:00 alkaen on kerhon ampu-
mavuoro Töölön ampumaradalla, 
jolloin on mahdollista tulla treenaa-
maan taitoja tai vaikka vain kokeile-
maan ampumista kerhon asekalus-
tolla. Ilmoittautumiset ennakkoon 
sähköpostitse johtorengas@gmail.
com.

Ampumavuorot Töölön ampu-
maradalla 

Hyödynnäthän loistavan 
mahdollisuuden ampumataidon 
treenaamiseen! Kerholla on joka 
kuukausi oma vuoronsa Töölön 
ampumaradalla ja olet myös ter-
vetullut, mikäli esim. haluat vain 
kokeilla uutta harrastusta, mutta 
olet vielä epävarma jatkon suhteen. 
Kysy siis rohkeasti lisätietoja asi-
asta puheenjohtaja Toni Aallolta, 
toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348. 
Loppuvuonna 2014 ratavuorot ovat 
viikoilla 42, 46 ja 50. Ajankohta on 
aina keskiviikkona klo 19:00 alkaen. 

Syksyn ampumaviikonloppu 
Padasjoella 

Perinteinen syksyn ampumavii-
konloppu Padasjoella järjestetään 
17.-19.10.2014. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset johtorengas@gmail.com. 

Jäsenten yhteystietojen päivittä-
minen 

Varmistathan että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla ja ilmoitathan esim. 
muuttuneen sähköpostiosoitteesi 
RUL:n toimistoon (toimisto@rul.
fi) sekä yhdistykselle (johtorengas@
gmail.com). Helsingin Reservin 
Sanomien ilmoitustilan ohella ker-
hon tiedotteet kulkevat sähköpostin 
välityksellä.

VIESTIOSASTO

Syyskokous: Helsingin Reser-
viupseeripiirin Viestiosasto ry:n 
syyskokous järjestetään Kataja-
nokan Kasinolla, Laivastokatu 
1, 00160 Helsinki, 26.11.2014 klo 
17:30 alkaen. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat ml. 
toimintasuunnitelma vuodelle 
2015 ja valitaan hallitus vuodelle 
2015 (säännöt ovat nettisivuil-
lamme www.viestiosasto.net , 
kohdassa ”Viestiosasto ry”). Ter-
vetuloa vaikuttamaan! 

Kokouksen jälkeen mahdol-
lisesti esitelmätilaisuus sekä 
omakustanteinen joulupöytä . 
Lisätietoja seuraavassa lehdessä 
sekä nettisivuillamme.

Koulutus: Poimintoja MPK:n 
kursseista ja harjoituksista : 
4.-5.10. Radioasema ja radiolii-
kenne.

14.-16.11. Esikunnan johtamis-
järjestelmä. Tarkemmat tiedot 
löytyvät MPK:n koulutuskalen-
terista www.mpk.fi/koulutuska-
lenteri. Jos haluat toimia tuki-
tehtävissä tai kouluttajana jollain 
viestikurssilla, ota yhteyttä JOJÄ 
( JohtamisJärjestelmä) - koulu-
tusjoukkueen johtajaan Jyri Put-
koseen tai ko. kurssin johtajaan. 

Ampumakilpailu: Osallistu 
Viestiosaston ampumakilpai-
luun! Kilpailumuotona on 10 
laukauksen sarja, 9 mm pistoo-
lilla ja mahdollisuus osallistua 
kilpailuun Viestiosaston lop-
puvuoden ampumavuoroil la . 
Parhaan tuloksen ampuneelle 
luvassa mainetta, kunniaa ja 
vielä palkintokin. Muille luvassa 
mainetta ja kunniaa!

Ampumavuoromme Töölön 
pistooliradalla ovat parittomien 
viikkojen tiistaina. Kokoontu-
minen klo 18.50 sisäänkäynnin 
luona. Lisätiedot: Mikko Les-
kinen 0504055873, ampumaup-
seeri2@viestiosasto.net.

Liikuntakilpailu: Haastamme 
Viestiosastolaiset reippaaseen 
liikuntakilpailuun loppuvuoden 
2014 ajaksi!  Loka-joulukuun 
aikana tehdyt ja kirjatut suori-
tukset lasketaan mukaan kisassa. 
Kilpailun voittaja saa palkinnon! 
Voittaja julkaistaan ensi vuoden 
alussa. Kirjaa suorituksesi Reser-
viläisurheiluliiton sähköiseen 
kuntokorttiin nettisivun http://
www.resul.fi kautta. Liikunta voi 
olla esimerkiksi kävelyä, pyöräi-
lyä, juoksua, ammuntaa, uintia 
tai vastaavaa. Lisätietoja liikun-
taupseerilta, Ilkka Väänänen 050 
562 6339, liikuntaupseeri@viesti-
osasto.net. 

Tiedotus: Tietoa toiminnas-
tamme ja yhteystietomme löy-
tyvät verkkosivuiltamme www.
viestiosasto.net .  Tiedotamme 
tapahtumista myös sähköpostitse 
ja LinkedIn-ryhmässämme Vies-
tiosasto – jos et ole saanut tätä 
ilmoitusta sähköpostiisi, käy päi-
vittämässä yhteystietosi RUL:n 
sivuilla www.rul.fi tai www.
viestiosasto.net, kohdassa ”Liity 
jäseneksi”. Voit myös lähettää 
sähköpostia jäsenupseerillemme: 
varapuheenjohtaja@viestiosasto.
net. Tervetuloa mukaan!

löt vuodelle 2015, sekä hyväksytään 
yhdistyksen talousarvio ja toiminta-
suunnitelma vuodelle 2015.

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-
tokerhon sääntömääräinen vuo-
sikokous, syyskokous, pidetään 
28.10.2014 kello 18:00, paikkana Ra-
vintola Full House, Runeberginkatu 
34. Tervetuloa.

Kerhon pikkujoulu pidetään 
28.11.2014, laita päivämäärä kalente-
riin ylös ja tule mukaan viettämään 
iltaa kanssamme.

Autokerho kävi tutustumassa 
Rautatiemuseossa Suomalaista rau-
tatiehistoriaa 1870-luvun asema- ja 
varikkomiljöössä autojoukkojen 
Helsingin killan kanssa lauantaina 
27.9.2014.  

ILMAILUKERHO

14.10 tiistai, Helsingin Suomalai-
nen Klubi, klo 17:00. Ilmailukerhon 
syyskokous. Klo 18:30 Esitelmä: 
kenrl Heikki Nikunen: "Lentotek-
niikkaa Hansasta Hornetiin". Mer-
sunsauvakilpailu.

11.11 tiistai, Helsingin Suoma-
lainen Klubi, klo 18. Yhteiskokous 
Lentosotakoulun killan kanssa. 
Esitelmä: Ilmavoimien esikunta: 
"Ajankohtaista ilmavoimista"

20.11 torstai klo 19.00. Helsin-
gin Suomalaisen Klubin Ilmailun 
ilta. Ilmavoimat Suomen puolus-
tuksessa. Vieraana Ilmavoimien 
komentaja, klubiveli Kim Jäämeri. 
Isäntänä Henrik Elo. Ruokailu 
17.30-19.00. Ruokailijoita pyyde-
tään ilmoittautumaan etukäteen, 
tarkemmat ohjeet seuraavassa leh-
dessä.

Ilmailukerhon nettisivut ovat 
osoitteessa: http://www.rul.fi/ilmai-
lukerho/

ILMATORJUNTAKERHO

Helsingin Reserviupseerien Ilmator-
juntakerhon sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 18.11.2014 klo 18.00 
alkaen Katajannokan kasinolla. Kaikki 
jäsenet tervetuloa!

SalPItPsto 1/2014 saapumiserän 
kokelaille järjestetään perinteinen 
iltatilaisuus Tuusulan Taistelukoululla 
27.10.2014. Vuosien 2009-2013 aikana 
kotiutuneita jäseniä otetaan mukaan 
isänniksi. Ilmoittautumiset: ilmator-
juntakerho@gmail.com

Muistutuksena: Perinteiset Warva-
sammunnat 26.11.2014 (paikka myö-
hemmin). Kerhon joululounas 12.12.14 
klo 12.12. Ravintola Perho.

Lisätietoa tapahtumista: ilmator-
juntakerho@gmail.com / 040 550 9848

Kerhon ampumavuoro jatkuu 
Töölön ampuradalla parillisten 
viikkojen keskiviikkoina kello 16-19. 
Ilmoittautumiset Timo Niiraselle 
(timo.niiranen@gmail.com) vähin-
tään kahta päivää ennen tapahtu-
maa.

JääKäRIKERHO

Jääkärikerhon syyskokous pide-
tään maanantaina 3.11.2014 klo 
18.00 piirin toimiston tiloissa Dö-
belninkatu 2. Hallitus kokoontuu 
½ tuntia aikaisemmin eli klo 17.30. 
Syyskokouksen jälkeen klo 19.00 on 
Pioneeriosaston järjestämä mielen-
kiintoinen esitelmätilaisuus audito-
riossa osoitteessa Töölöntorinkatu 
2. Esitelmän aiheena on Rajavartio-
laitoksen toiminta ja tehtävät ja sen 
pitää kapteeni Samuli Murtonen 
Suomenlahden Merivartiostosta.

Seuraavat Jääkärikerhon saunail-
lat ovat Santahaminan Kiltasaunalla 
(Leipurinniementie 10) kuukauden 
ensimmäinen tiistai 4.11. ja 2.12. 
Sauna lämpiää klo 17 alkaen. Ota 
omat eväät mukaan, takassa on 
mahdollisuus grillata makkaroita.

Yhteystiedot: pj Jorma Nisula 
puh. 0400 453 709, jorma.nisula@
kolumbus.fi ja siht. Yrjö Saulamo 
puh. 050 344 5635

KRH-KERHO

Krh–kerhon syyskokous pide-
tään maanantaina 20.10.2014 Hel-
singissä, ravintola Kannaksessa 
(Eerikinkatu 43), klo 18:30 alka-
en. Ilmoittautumiset kokoukseen 
16.10.2014 mennessä osoitteeseen 
lentilasami(at)netscape.net

PIONEERIOSASTO

Kokouskutsu: Pioneeriosaston syys-
kokous pidetään maanantaina 3.11. 
klo 18.00 maanpuolustusjärjestöjen 
talolla osoitteessa Döbelninkatu 2. 
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat, mm. vuoden 2015 
toimintasuunnitelma ja talousarvio 
sekä valitaan vuoden 2015 hallitus. 
Kokouksen jälkeen klo 19.00 siir-
rymme auditorioon kuuntelemaan 
esitelmän Rajavartiolaitoksen toi-
minnasta ja tehtävistä. Esitelmän 
pitää Suomenlahden Merivartios-
ton rikostorjuntaupseeri, kapteeni 
Samuli Murtonen. Tervetuloa! Jos 
tulet suoraan kuuntelemaan esitel-
mää, sisäänkäynti on Töölöntorin-
katu 2, ravintola Sognon vierestä.

Hallitus kokoontuu jo klo 17.00.
Ammunnat Töölön Luolassa 

keskiviikkoisin klo 19 – 21, päivä-
määrät 1.10. 29.10. 26.11. ja 24.12. 
sekä lauantaisin klo 9:30 - 11:30, 
päivämäärät 18.10. 15.11. ja 13.12. 
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille 
jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm, 
kullekin enintään viideltä kerralta 

hrup.fi
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Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

HELSINGIN  

RESERVILäISET

Yhdistyksen syyskokous on tiistai-
na 4.11. klo 17 alkaen Katajanokan 
Kasinon Pilotti-kabinetissa. Koko-
uksessa valitaan ensi vuodeksi pu-
heenjohtaja ja johtokunnan jäsenet 
erovuoroisten tilalle sekä päätetään 
talousarviosta ja toimintasuunnitel-
masta 2015. Tervetuloa!

Esitelmätilaisuus 4.11: Kokouk-
sen jälkeen klo 18:00 alkaa Karimo-
salissa Kanta-Helsingin Reserviup-
seerien esitelmä aiheesta ”Ruotsin 
puolustuksen nykytila ja tulevai-
suudennäkymät”. Luennoimassa on 
kapteeni Tommi Sikanen (MPKK), 
jolla on pitkää yhteistyökokemusta 
Ruotsin puolustusvoimien kanssa. 
Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta 
kiinnostuneille. Esitelmään osallis-
tuvilta toivotaan ennakkoilmoittau-
tumista KHRU:n sihteerille (juha.
stark[at]phyk.fi) 28.10. mennessä. 
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Ampumatoiminta: Tämän 
syksyn viimeiset pistoolivuorot 
ovat maanantaina klo 19:00–21:30 
viikoilla 43, 47 ja 51. Mahdolli-
sista muutoksista tiedotetaan 
yhdistyksen sivuilla www.reser-
vilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/
helsingin_reservilaiset. Yhdistyksen 
jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta, 
on mahdollista ampua yhdistyksen 
.22 pistooleilla. Yhdistys järjestää 
tarvittavat patruunat. Osallistu-
jilla täytyy olla omat suojalasit ja 
kuulosuojaimet sekä voimassa 
oleva vakuutus (esim. Reserviläisen 
ampumaturva), mukaan myös voi-
massa oleva Reserviläisliiton jäsen-
kortti. Ilmoittautumiset asevastaava 
Tomi Sarilahdelle (tomi.sarilahti[at]
lassila-tikanoja.fi, puh. 050 385 1313, 
huomaa muuttuneet yhteystiedot!) 
ratavuoropäivänä klo 12:00 men-
nessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu 
määrä ja osallistujat otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

HfORSNEJdENS SVENSKA 

RESERVUNdEROffIcERARE

Skytte i Luolan på Tölötorgsgatan 
parlösa veckors torsdagar kl. 17-19. 
Följande skyttedagar är 9.10, 23.10 
och 6.11.

Triangelkampen 2014: Lördagen 
25.10, Triangelkampens 45-års fest, 
Dragsvik kl. 19.00

Supékort 40 euro/person. Bus-
stransport till/från Dragsvik. Start 
från Mannerheims staty kl. 17.00. 
Anmälningar till Markus Liesalho.

Markus Liesalho, ordförande, 
0400 421 002, svenska@helresp.fi, 
www.reservilaisliitto.fi/hsru

Nettisivumme osoitteessa: 
www.reservilaisliitto.fi/merire-
servilaiset ja Facebookissa päi-
vittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät 
viimeisimmän tiedon yhdistyksen 
toiminnasta ja tulevista jäsenta-
pahtumista. Yhteyshenkilötiedot 
nettisivuillamme.

MUUT  
MAANPUOLUSTUS-

yHdISTyKSET

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINGIN KILTA

Retki Hyvinkäälle Suomen Rau-
tatiemuseoon 27.9. oli onnistunut 
ja sääkin suosi. Käy killan sivuilla 
www.ajhk.fi katsomassa kuvia ret-
kestä.

Muistutus Autojoukkojen Hel-
singin killan syyskokoukseen 14.10. 
Kokous pidetään Santahaminan 
Perinnetalolla alkaen klo 18.00. 
Kilta tarjoaa kokouskahvit. Koko-
uksen jälkeen on esitelmä Vehon 
toiminnasta. Kokoontuminen San-
tahaminan vartiopaikan pysäköin-
tialueelle klo 17.50 mennessä, josta 
siirrytään ohjatusti Perinnetalolle.

24.10 klo 18.00 järjestetään 
Autopataljoonan ja Taivallahden 
kasarmin toiminnan muistelot 
osa 2, joka on jatkoa maaliskuun 
tapahtumalle. Kevättalvella oli-
kin mukavasti väkeä ja kuultiin 
monenlaisia juttuja sen ajan Auto-
linnasta. Kaikki joukolla mukaan. 
Ilmoittaudu 17.10 mennessä joko 
toimisto@ajhk.fi tai numeroon 040 
564 3295. Kokoontuminen Santa-
haminan vartiopaikan pysäköinti-
alueelle klo 17.45 mennessä - myös 
perille Perinnetalolle voi ajaa port-
tivartiolta saadun luvan jälkeen. 
Kahvit sekä sotkun munkit

Nyt on hyvä tilata vaikka joulu-
pukin konttiin kiltatuotteita. Tuet 
samalla kiltasi toimintaa. Lisätilaus 
lähtee marraskuussa siten, että 
tuotteet ehtivät jouluksi. Katso 
tarkemmin killan kotisivuilta www.
ajhk.fi. 

HELSINGIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA 
 

TRAdITIONSGILLET 
föR H:fORS 

SKyddSKåRSdISTRIKT

Killan sääntömääräinen syysko-
kous 2014 järjestetään torstaina 
23.10.2014 Suojeluskuntatalon au-
ditoriossa perinteisen kaavan mu-
kaisesti. Klo 16.15 laskemme kuk-
kalaitteen sk-piirin muistokivelle, 
klo 16.30 alkaa killan kokous, jonka 
jälkeen kahvitarjoilu n. klo 17. Ko-
kousesitelmä alkaa klo 17.30. Maan-
puolustuskorkeakoulun suunnitte-
lija, kasvatustieteen tohtori Kaisa-
Maria Peltokorpi kertoo lotista 
sodassa.

Det stadgeenliga höstmötet 
arrangeras torsdagen den 23 okto-
ber 2014 i det forna skyddskår-
shusets auditorium. Uppvaktning 

S-RyHMäN 
RESERVILäISET

Syysvuosikokous pidetään Ässäkes-
kuksessa tiistaina 14. lokakuuta klo 
16.30. Kahvit tarjolla klo 16.00 alka-
en.

Yhdistyksen yhteystiedot/työn-
jako: Puheenjohtaja sami.keino@
sok.fi; I varapuheenjohtaja ja 
sihteeri teemu.mallinen@sok.fi, II 
varapuheenjohtaja ari.vieno@sok.fi, 
Toiminnanjohtaja makinen.teuvo@
gmail.com, 050-3385636

MERIRESERVILäISET

Luola- ja ilma-aseradoilla toiminta 
jatkuu ja yhdistyksen nettisivuilta 
saat tarkistettua ajankohtaisimmat 
tiedot harjoituksistamme ja toimin-
nan vastuuhenkilöt, jotka antavat 
lisätietoa harjoituksista, aseista, ta-
voistamme harjoitella ja osallistua 
kilpailuihin.

Toimintakalenteri:
Lokakuu: To 2.10 Sisäampuma-

rata "Luola" klo 16-20. La 4.10 Res-
UL 300m, vakiokiväärimestaruus-
kilpailu, Lahti. Kts. RESUL:n sivut. 
To 9.10 Ilma-aserata klo 16.30-19.30.

La 11.10 Retki Parolan Panssa-
rimuseoon. Hinta 37€/hlö. Sisältää 
kuljetuksen, museon sisäänpää-
symaksun ja opastuksen. Retki on 
täynnä. Su 12.10 XIII Heikki Tuokko 
-perinnekiväärikilpailu 150m 10 
ma, Upinniemi. To 16.10 Sisäampu-
marata "Luola" klo 16-20. To 23.10 
Ilma-aserata klo 16.30-19.30.

Pe 24.10 Sinisen Reservin pur-
jehduskauden päättäjäiset Meri-
sotakoulun saunalla, klo 18-21, 
Suomenlinna.

La 25.10 Pikkujoulusauna 
Vuosaaren saunapirtillä klo 14.00 
alkaen. To 30.10 Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-20.

Marraskuu: To 6.11 Ilma-aserata 
klo 16.30-19.30. To 13.11 Sisäampu-
marata "Luola" klo 16-20. To 20.11 
Ilma-aserata klo 16.30-19.30. To 
27.11 Sisäampumarata "Luola" klo 
16-20.

Joulukuu: To 4.12 Ilma-aserata 
klo 16.30-19.30. To 11.12 Sisäampu-
marata "Luola" klo 16-20. To 18.12 
Ilma-aserata klo 16.30-19.30.

Oletko harkinnut liittymistä 
jäseneksi? 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.

vid minnesstenen kl. 16.15, mötes-
förhandlingarna börjar kl. 16.30 
varefter kaffeservering ca kl. 17. Kl. 
17.30 håller Försvarshögskolans 
planerare, pedagogie doktor Kaisa-
Maria Peltokorpi ett föredrag om 
lottorna i krig.

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

KAARTIN KILTA

Killan syyskokous on 27.10.2014 klo 
17.00 Perinnetalolla Santahaminas-
sa. Kokouksen jälkeen mahdollisuus 
osallistua Kaartin Jääkärirykmentin 
killan järjestämään esitelmään, jos-
sa evl Petteri Kajanmaa kertoo Kri-
min- ja Ukrainan tilanteesta.

Jäsenten pikkujoulua vietämme 
omalla saunallamme (Villen sau-
nalla) perjantaina 21.11.2014 klo 
18.00 alkaen syömisen, juomisen ja 
saunomisen merkeissä. Ilmoittautu-
mien tapahtumiin puheenjohtajalle 
sähköpostilla (st.saari@kolumbus.
fi) tai puhelimitse 0505692929

Villen saunan varauksia hoitaa 
edelleen Minna Markovaara puh 02 
9951 0212 tai 0401644933 tieduste-
lut myös sähköpostilla (minna.mar-
kovaara@mil.fi). Joukolla mukaan 
tapahtumiin

PääKAUPUNKISEUdUN 
PIONEERIKILTA

Pääkaupunkiseudun Pioneerikil-
lan syyskokous tiistaina 11.11.2014 
maanpuolustusjärjestöjen tiloissa 
Töölössä, Döbelninkatu 2, 5. krs 
kokoushuone klo 18.30, hallitus 
kokoontuu klo 17.30. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Siis on aika 
suunnitella ensivuoden toimintaa 
ja tehdä henkilövalinnat vuodelle 
2015. Kaikenlaisia ehdotuksia tule-
vaksi toiminnaksi voi lähettää pu-
heenjohtajalle (tommi.laakkonen@
porvoo.fi).

Pioneeripuukkoa on edelleen 
saatavilla Ilpo Ervastilta (ilervasti@
gmail.com). 

Ampumavuorot jatkuvat yhteis-
työssä Pioneeriosaston kanssa Töö-
lön radalla. Paikalla ohjausta, aseita 
ja 50 patruunaa/kerta killan jäse-
nille. Ilmoittaudu edellisenä päivänä 
matti.mahonen@pp.inet.fi.

 

 

 

 

 

 

 

    
HELSINGIN 

RAUHANTURVAAJAT

Puheenjohtaja Tapani Forsström, 
puh. 040 587 0352,tapani.fm@
gmail.com; Sihteeri/jäsenvastaa-
va Kari Kaiponen, puh. 040 584 
8524,kari.kaiponen@pp.inet.fi; Vpj./
veteraanivastaava Hannu Juvonen, 
puh. 050 492 1956, hhjuvonen@hot-
mail.com; Tiedottaja Anja Räisänen, 
puh. 050 307 2663, anja.raisanen@
kolumbus.fi; VETU Marja-Leena 
Pihlajamaa, puh. 040 724 0223,ml.
pihlajamaa@gmail.com; Liiton ver-
taistuen päivystävä puh. 0207 698 
111

4.11. Messi-ilta Zetorissa, 
Yhdistyksen syyskokous klo 19.00. 
Kokouksen jälkeen Ville Kaarnakari 
kertoo uusimmasta kirjastaan.

24.10. Seppeleenlasku Hietanie-
messä. Kokoontuminen kappelin 
luona klo 16.45

25.10. YK-päivän juhlavastaan-
otto hotelli Crowne Plazassa klo 
19.00. Kaikki Rauhanturvaajaliiton 
jäsenet seuralaisineen ovat tervetul-
leita Helsinkiin viettämään riemu-
kasta iltaa juhlaruuan ja klubimusii-
kin sekä iloisen tanssin merkeissä. 
Esko Kirjavainen ja Swing Bros viih-
dyttävät. Huomionosoitusten ja ter-
vehdysten jälkeen pääsemme viettä-
mään yhteistä juhlaamme. Ilmoit-
tautuminen tapahtuu maksamalla 
15.10.2014 mennessä illallismaksu 
50 € /hlö yhdistyksen tilille FI 
5021421800033733. Muista ilmoittaa 
mahdolliset ruoka-aineallergiat/eri-
koisruuat. Pukukoodi: Paraatipuku, 
tumma puku, isot kunniamerkit. 
Jos tarvitset hotellimajoitusta, soita 
Marjaana Salomaa (09) 2521 1001. 
Lisätietoja Kari Kaiponen, kari.kai-
ponen@pp.inet.fi

Seuraa nettisivuja helrt.org/toi-
minta 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
Pahkis 2014 Sissien maastotapahtuma on pidetty ja tietoa tulossa www-

sivuillemme.
Maastotoiminnasta lisätiedustelut: Sami Manner sami.manner(ät)gmail.

com tai Aarne Björklund, baarne(ät)gmail.com
Ampumatoiminta
Sissien luolavuorot jatkuvat syyskaudella parillisten viikkojen maanan-

taisin sekä perjantaisin kello 19.00–21.30. Seuraavat vuorot: ma 13.10., pe 
17.10., ma 27.9, Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoituk-
set-suojeluskuntatalolla.

Lisätietoa syksyn ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR kil-
lan vuoroilla ja MPK:n ja piirin ampumavuoroilla http://www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi 
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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

ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius(ät)welho.

com tai Jyri-Pekka Tähtinen jyri.tahtinen(ät)gmail.com
Salitoiminta
Vakiovuorot Ma & Ke. Pe (Nitrot) 18.00–19.30. Nitrojen vuoroista lisä-

tietoja Sissien www-sivuilla. 
Tiedustelut salitoiminnasta Marko Lehti 040-543 8264 marko.lehti.01(ät)

gmail.com
Sissien hihamerkit ja tekninen t-paita
Stadin Sissien uudet hihamerkit  saatavissa yhdistyksen tapahtumissa tai 

tilattavissa postitse. Merkkipari jäsenhintaan 5 euroa/pari (sisältää pysty- ja 
vaakamallisen merkin)

Lisätietoja http://www.stadinsissit.fi/jasen-tilaa-itsellesi-sissien-uusi-
hihamerkki/

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
EsRes:n ja TaRu:n sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään keskiviik-

kona 29.10. klo 18 Helsingissä, Suojeluskuntatalon auditoriossa, osoitteessa 
Töölöntorinkatu 2 B. Käsiteltävänä ovat normaalit sääntömääräiset asiat. 
Vuosikokouksen yhteydessä sotatieteiden maisteri, terrorismin tutkija, 
kapteeni Atte Kaleva pitää esitelmän vuosikokousosallistujille. Tule paikalle 
päättämään EsRes:n ja TaRu:n asioista ja kuuntelemaan kapteeni Kalevan 
esitelmä ajankohtaisesta sotilasteemasta! Tarjolla kahvia, virvoitusjuomia ja 
pientä purtavaa

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

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

Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. 
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. 
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme 
muita jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 
tai .45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoit-
tautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina 
toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keski-
viikkona.

Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi; 
laina-aseen tarve: On/Ei

reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes; vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen 
Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei 
löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.
rul.fi. puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta > 

MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen 
järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta hen-
kilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.

Muista päivittää yhteystietosi: Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupsee-
riliiton jäsentietojen tarkistus ja muutokset omatoimisesti liittojen www-
sivujen kautta. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi 
ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senio-
riturvavakuutuksen tilaus onnistuu myös samasta paikasta sähköisesti. 

Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/
jasentiedot

Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuk-
sena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoi-
tettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.

Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalai-

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

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

KENTTäTyKISTöKERHO 
UUdENMAAN TyKISTöKILTA

 
29.10.2014 Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan pistoolimesta-
ruuskilpailu. Aika: Ke 29.10 klo.16-18.30. Paikka: Piirien ampumarata Töölö. 
Ilmoittautuminen: jyrppy@hotmail.com ma 27.10 mennessä. KT-kerhon ja 
Uudenmaan tykistökillan jäsenten yhteinen pistoolimestaruuskilpailu jär-
jestetään piirin ampumaradalla "Luolassa". Et tarvitse omaa asetta vaan kil-
pailu tapahtuu järjestäjien tarjoamalla kalustolla (Glock 17 - 9mm). Järjes-
täjät tarjoavat jäsenilleen ilmaiseksi kuulosuojaimien ja suojalasien lainan, 
sekä tarvittavat patruunat. Riittää kun ilmoittaudut ma 27.10 mennessä ja 
tulet radalle Klo.16-18.30 välisenä aikana. Lisätiedot: Jyri Vilamo, jyrppy@
hotmail.com tai 040-1468424 

12.11.2014 Vierailu Pahkajärven ammuntoihin. Aika: 12.11 klo 10:00, 
Paikka: Vekaranjärven sotilaskodin parkkipaikka. Ilmoittautuminen: pekka.
vasara@luukku.com ma 3.11 mennessä 

Yhteiskuljetus lähtee harjoitusalueelle Vekaranjärven sotilaskodin park-
kipaikalta kello 10:00. Lisätiedot ja ilmoittautumiset pekka.vasara@luukku.
com. 

27.11. Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan vuosikokouk-
set. Aika: To 27.11.2014. Paikka: Döbelninkadun auditorio KT-Kerho ja 
Uudenmaan tykistökilta pitävät vuosikokouksensa. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita kuulemaan toiminnan tilasta, tulevan vuoden suunnitelmista 
sekä yhdistysten taloudellisesta tilanteesta. Vuosikokousesitelmän aihe tar-
kentuu myöhemmin, esitelmä alkaa klo 18:00. Varsinaiset vuosikokoukset 
klo 19:00. 

Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan henkilöstö: PJ - Janne 
Hänninen; puheenjohtaja@ktkerho.fi, VPJ - Oskari Matilainen, Sihteeri - 
Aki Mäkirinta, Rahastonhoitaja - Patrick Hjelt. 

Reserviupseeripiirin 
joulusauna
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu 
joulusauna lämpiää taas Spjutsundin 
Piirimajalla 13.12.2014.
Majalla saunojia odottaa jälleen ma-
keat löylyt, maittava ruoka ja mainio 
seura. Hinta 20 e (sisältää myös em. 
kuljetukset) veloitetaan osallistujilta 
bussissa. Ennakkoilmoittautumiset 
(ilmoita nimi, kerho, puh.nro ja sposti) 
piirin toimistolle : ossi.ikonen@hrup.fi 
tai  045 862 4648. 
Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 
9.12., minkä jälkeen ilmoitamme 
varapaikoille päässeille mukaan mah-
tumisesta.
Edellisvuosien suuresta kiinnostukses-
ta johtuen osallistujien määrä joudu-
taan jälleen rajaamaan 4 henkilöön/
kerho.  Linja-autokuljetus majalle läh-
tee Töölöntorilta la 13.12. klo 10.00, ja 
paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen 
klo 15.00.

Syystalkoot ja 
tutustumiskäynti 
Spjutsundin 
piirimajalla 15.10.
Yhdistykset kutsutaan taas mukaan 
syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä 
majaamme. Talkoissa keskitytään 
piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin 
remonttihommiin sekä majan saatta-
miseen talvikuntoon. Kokoonnumme 
majalla keskiviikkona 15.10. klo 16.00 
alkaen.
Piiri tarjoaa talkoosaunan ja sauna-
palan, omat pyyhkeet mukaan. Oikeaa 
muonituksen ja muun varustautumisen 
suunnittelua varten pyydämme ilmoit-
tautumiset toimistolle sähköpostitse 
ma 13.10. mennessä osoitteeseen jarjes-
to@hrup.fi. Jos paikka ei vielä ole tuttu, 
pyydä ajo-ohjeet ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
perinteinen itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelus järjestetään tänä vuonna 
Helsingin pitäjän kirkossa Vantaalla 
6.12.2014 klo 10. Kaksikielisessä juma-
lanpalveluksessa saarnaa teologian 
tohtori, dosentti Niko Huttunen Vääpe-
likilta ry:stä.

Jumalanpalveluksen jälkeen kunnian-
osoitukset kirkon vieressä Helsingin 
pitäjän sankarihautausmaalla. 
Tervetuloa.

USA:n sotilas-
asiamies
Esitelmäilta 21.10.2014 klo 19.00. USA:n 
sotilasasiamies eversti Scott Davies 
kertoo urastaan F-15 lentäjänä.
Kauniaisten kaupungintalo,  
Kauniaitentie 10.
Tilaisuus avoin ulkopuolisille.
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Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toimistot avoinna kello 9.00—16.00

Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI

Joukko reserviläisiä tutustui 
Meredivisijonaan. Tukikohta 
sijaitsee Tallinnassa lähellä 
keskustaa Kopliin menevän 
kadun varrella. Merivoimien 
puolesta esittelijänä toimi 
komentajakapteeni Johan-Elias 
Selusmaa. Merivoimien teh-
tävänä on puolustaa valtiota 
mereltä suunnalta. Toinen 
päätehtävä on miinantorjunta 
sekä pommien purkaminen 
merellä.

Peräti kolmasosa Viron alueesta 
on vettä, merirajaakin on 780 kilo-
metriä. Rantaviivaa on 3780 kilo-
metriä. Varsinaisesta rajavalvonnas-
ta huolehtii rajavartiolaitos yhdessä 
poliisin kanssa. Henkilöstöä Viron 
merivoimissa on n 60 upseeria, 130 
aliupseeria ja matruusia. Varusmie-
hiä koulutetaan noin 30 vuodessa. 
Yhteensä merivoimissa on noin 260 
henkilöä palveluksessa.

Aluksia merivoimilla on Eng-
lannista hankitut miinanetsintään 
soveltuvat Sandown-luokan alukset, 
joita on kolme kappaletta. Lisäksi 
Virolla on Lindormen-luokan alus, 
joka toimii esikunta-aluksena sekä 
sukeltajien tukialuksena.

Sukeltajia merivoimissa on 17 
henkeä. Heidän päätehtävänsä on 

toimia raivaajasukeltajina Viron 
merilueilla. Suomi lahjoitti kaksi 
R-luokan alusta 1990-luvulla 
Viroon. Toinen on siirretty Tallin-
nan Merimuseoon, mutta toinen 
alus toimii edelleen Kaitseliiton 
koululaivana.

Varusmiehiä koulutetaan Virossa 
kaikkiaan noin 3200 vuodessa. 
Palvelusajat ovat 8 ja 11 kuukautta. 
Viron puolustus perustuu kahteen 
pilariin: itsenäinen puolustus sekä 
Natoon perustuva puolustus.

Kaitseliiton toimintaa esitteli 
reservin luutnantti Kuno Peek. 
Kaitseliiton jäsenmäärä on noin 
13000 henkilöä. Lukuun on laskettu 
myös naisjärjestön sekä nuoriso-
järjestöjen jäsenet. Kaitseliit toimii 
kouluttaja pankkina. Järjestössä 
vapaaehtoiset voivat täydentää saa-
maansa koulutusta sekä itse koulut-
tautua kouluttamaan muita. 

Kaitseliit on jaettu maakunnalli-
siin alueisiin, joita on 15. Niistä kah-
delle on suunniteltu kyber-torjun-
tatehtäviä. Tallinnassa ja Tartussa 
valmistellaan kyber-sodankäynnin 
torjuntaan liittyvän koulutuksen 
käynnistämistä. Koulutuksen ja 
alueellisten puolustusvalmistelujen 
lisäksi Kaitseliit tukee poliisia ja 
rajavartiolaitosta niiden tehtävissä.

Meredivisjion on Tallinnan 
Malevan osa. Siihen kuuluu noin 
30 jäsentä. Osaston päätehtävä on 
tukea Viron laivaston toimintaa. 
Osastossa voi kouluttautua meren-
kulun tehtäviin.

Joukko reserviläisiä 
tutustui Meredivisijonaan

Vuosikokousilmoitus:
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n syyskokoukset

Kokoukset pidetään maanantaina 10.11.2014 Katajanokan Kasinolla kello 18. Kokouksissa 
käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvion 
hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta. HRUP:n vuosikokouksessa käsitellään lisäksi 
piirin talous– ja hallinto-ohjeiden uudistaminen.

Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut 
edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään 
vuodenvaihteessa 2013/2014. Kokouksia edeltää esitelmätilaisuus, jonka pitää RUL:n pu-
heenjohtaja Mikko Halkilahti. Esitelmää voivat tulla seuraamaan kaikki piirien jäsenyhdis-
tyksen henkilöjäsenet.

Piirihallitukset

Helsingin Laivastokillan puheenjohtaja Lars Eklund kiitti komentajakapteeni  

Selusmaata vierailusta ja hyvästä esitelmästä.


