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Uusi Suomi > 14. 11. 1944

Uutisia 70 vuotta sitten

Lappi autioitunut erämaaksi.
Vain syrjäkylissä taloja säilynyt.
Uuden Suomen kirjeenvaihtajalta
Sitä mukaan kuin paikallisten viranomaisten toimesta ennätetään tehdä yhteenvetoja saksalaisten Lapissa suorittamista tuhotöistä, selviää myöskin se,
että kuluneiden viikkojen aikana Lappi on sananmukaisesti autioitunut erämaaksi. Kaikkialla ennen vauraissakin asutuskeskuksissa törröttivät nyt vain
palaneiden talojen savupiiput.
Nimismies Aaro Raappana on edustajallenne antanut tarkistetut tiedot
Sodankylän kärsimistä vaurioista. Mainitussa pitäjässä saksalaiset tuhosivat
kaikkiaan 600 asuinrakennusta, 450 karja – ja yli 1000 muuta talousrakennusta. Kunnan ja seurakunnan rakennuksia tuhoutui yli 50, liike – ja teollisuusrakennuksia yli 20. Valtion omistamia sairaala, tie – ja vesirakennuspiirin 4 rakennusryhmää ja ilmatieteellisen keskuslaitoksen observatorie ”Tähtelä” ovat joutuneet saman kohtalon alaisiksi. Siitä, miten perusteellista tämä
tuhoamistyö on ollut, mainittakoon, että koko Petsamon maantien varrella
sillä 180 km pitkällä taipaleella, jonka se kulkee Sodankylän pitäjän lävitse,
on jäljellä ainoastaan muutamia pieniä rakennuksia Vuojärvellä ja kirkonkylässä.

Ulkoministeriö asetti keväällä 2013 työryhmän valmistelemaan mietintöä, jossa pohdittaisiin mahdollisia lakimuutoksia, jotka
mahdollistaisivat Suomen osallistumisen
tehokkaammin kansainväliseen kriisinhallintaan. Mietintö luovutettiin marraskuussa
ulkoministeri Erkki Tuomiojalle.
Mietintöä valmistelleessa työryhmässä oli
mukana valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön,
puolustusministeriön, pääesikunnan ja tasavallan presidentin kanslian edustajia.
Mietinnössä käsitteellään kriisinhallinnan
ja avun antamiseen ja pyytämiseen liittyviä
lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmän
esityksen mukaan lakia esitetään muutettavaksi siten, että sotilaita voitaisiin lähettää
sotilastehtävien lisäksi myös esimerkiksi
YK:n poliittisiin operaatioihin ja siviilikriisinhallintaan.
Myös päätöksentekomenettelyä esitetään
myös kevennettäväksi lähetettäessä sotilaita
yksittäisiin sotilastehtäviin. Mietinnön taustalla on muuttuva kansainvälinen toimintaympäristö. Täysipainoinen osallistuminen
kansainvälisten velvoitteiden mukaiseen
yhteistyöhön edellyttävät, että lainsäädäntömme sisältää tarvittavat säädökset päätöksenteon pohjalle.
Päätöksentekoprosessia ehdotetaan
kevennettäväksi siten, että puolustusministeriö päättäisi yksittäisten sotilaiden lähettämisestä sotilaalliseen kriisinhallintaan. Työryhmä joutui arvioimaan myös muita alaan
liittyviä lainmuutoksia.
Lainsäädännön muutostarpeet ovat
aiheellisia. Operaatiot, joihin osallistuu sekä
siviili- että sotilasasiantuntijoita, lisääntyvät.
Sotilaallinen ja siviilikriisinhallintatehtävät
voivat olla lähellä toisiaan. Sotilasoperaatiot
tarvitsevat entistä enemmän siviiliasiantuntijoiden osaamista. Siviiliasiantuntijoiden
määrä on lisääntynyt sotilasesikuntien tehtävissä.
Vuoden 2014 sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin osallistui noin 530 sotilasta ja
siviilikriisinhallinnan tehtäviin noin 140 suomalaista asiantuntijaa. Kansainväliselle kriisinhallinnalle on ollut ominaista, että samalla
kriisialueella voi toimia useita kansainvälisiä
järjestöjä.
Laki puolustusvoimista määrittää yhdeksi
puolustusvoimien tehtävistä osallistumisen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.

Lähtökohtaisesti
esimerkiksi maakuntajoukkoihin sitoutuneille
henkilöille ei kuulu
kansainvälisiin tehtäviin osallistuminen.

Nykyisessä laissa ei ole pykälää, joka mahdollistaisi osallistumisen toisen maan alueen
valvontaan osallistumisen. Kysymys nousi
esille, kun päätettiin, että suomalaiset hävittäjät osallistuvat Islannin ilmatilan valvontaan. Ongelmaksi olisi tullut myös osallistuminen Ruotsin mahdolliseen sukellusveneetsintään. Tosin pyyntöä Ruotsi ei Suomelle
esittänyt.
Voimassaoleva lainsäädäntö ei mahdollista toisen valtion alueen valvontaa. Paljon
on puhuttu Suomen ja Ruotsin tilannekuvayhteistyöstä. Yhteistyö toimii hyvin, mutta
vain tilannekuvien vaihdon osalta. Suomella
tulisi olla lainsäädännölliset valmiudet vastata naapureiden avunantoon tilanteissa,
joissa puolustusvoimien resursseja voitaisiin
käyttää. Tietenkin pyynnön mukaisesti.
Kun lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sorvattiin vuonna 2006 (päätös
2007), päätettiin, että vapaaehtoisia reserviläisiä voidaan käyttää vain Suomen alueella
tapahtuvaan toimintaan. Lähtökohtaisesti
esimerkiksi maakuntajoukkoihin sitoutuneille henkilöille ei kuulu kansainvälisiin tehtäviin osallistuminen. Kansainvälinen virkaaputoiminta tulee hoitaa puolustusvoimien
yksiköiden toimesta.
Tarpeita lain muuttamiseksi siis on.
Uuden lain tulisi keventää päätöksentekoprosessia. Se nopeuttaisi Suomen osallistumista muiden valtioiden avustamiseen
myös siviilikriisinhallinnassa. Lisäksi uskon,
että on reserviläisiä, jotka voisivat osallistua
muissa maissa tapahtuvaan toimintaan. Sen
toki tulee olla vapaaehtoista. Tämäkin on osa
Suomen kansainvälistymistä.

Perustettu 1968 > 555. ilmestymiskerta
Toimitus
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00260 HELSINKI
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Toimitusneuvosto
Sakari Väliahde (HRUP)
Jyri Vilamo (HRUP)
Juha Parkkonen (HelResP)
Timo Soininen (HelResP)

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

Ulkoasu ja taitto
Pasi Irisvik
irisvik.com

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

Ilmoitukset
Jussi Wirtanen
puh. 046 652 0791

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

Lehteen julkaistavaksi toimitetun
materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä
klo 16.30 mennessä. Materiaali
sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman
muotoiluja. Kuvat mielellään joko
originaaleina tai tif-muotoisina
vähintään 200 dpi-resoluutiolla.
Lisätietoja toimituksesta.
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Kertausharjoituksia lisää

6.12.2014 tapahtumia

Puolustusvoimauudistus puhuttaa edel-

leen, niin reserviläisten kesken kuin myös
yleisemmin. Viime aikoina aktiivisesti
koulutettavan reservin leikkaaminen noin
230000 mieheen on herättänyt myös mediakiinnostusta. Mitä tämä tarkoittaa Puolustusvoimille, reserviläisille, maanpuolustustahdolle ja niin edelleen. Positiivista tietysti on, että usean vuoden erittäin alhainen
kertausharjoitustaso nousee jo ensi vuoden
alusta. Luvut hieman vaihtelevat, mutta
näyttäisi selvältä, että kertausharjoituksia
järjestetään merkittävästi enemmän. Toivottavasti tämä kehitys jatkuu nousujohteisena. Tulevina vuosina pitää paikata vaje, joka
säästövuosina syntyi. Suuri määrä sotilaita
pitää kouluttaa uusiin menetelmiin ja järjestelmiin, jotta päästään edes takaisin lähtötasolle.
Keitä nämä kertausharjoitukset sitten
koskevat. Tästä liikkuu erilaisia näkemyksiä ja arvauksia. Kun koulutettava joukko
pienenee on perusteltua olettaa, että kertausharjoituksiin kutsutaan entistä ”tuoreempia” sotilaita. Sodanajan sijoituksetkin
vanhenevat aikaisemmin nuorempana. Näin
voisi olettaa. Reserviläisen oma aktiivisuus
ja motivaatio vaikuttavat. Reserviläisille on
asetettu selkeitä tavoitteita ja kelpoisuusvaatimuksia. Pitämällä itsensä kenttäkelpoisessa kunnossa tehtävän saaminen on
todennäköisempää.
Entä ne, joilla ei ole sodanajan sijoitusta
eikä sen takia kutsuta kertausharjoituksiin?
Tähän tarjoaa yhden mahdollisuuden tässä
lehdessä ja tällä palstalla monesti esitetty
varautumistyö. Reserviläisten omaehtoinen
koulutus on saanut uuden ja paremman aseman ja on entistä kannustavampaa. Näiden
lisäksi on myös viime aikoina puhuttu julkisessa keskustelussa mahdollisista kodinturvajoukoista tai vastaavista järjestelyistä.
Ruotsissa tällainen järjestelmä on ja se toimii kohtalaisen hyvin. Tosin, välillä tuntuu
Suomessa käytävän keskustelun piirteistä
ilmenevän, että Ruotsin kodinturvajoukoista
on hieman väärä käsitys.
Kysymys kodinturvajoukoista on myös
silloin tällöin tullut Helsingin Reserviupseeripiirille. Piiri ei ole ottanut kantaa asiassa,

Itsenäisyyspäivän
muistio
Lipunnosto klo 9.00
Tapiolan kulttuuriaukio

Jumalanpalvelus klo 10.00
Helsingin pitäjän kirkko

Pitämällä itsensä
kenttäkelpoisessa kunnossa
sijoituksen saaminen on
todennäköisempää.

eikä osallistunut julkiseen keskusteluun
asian puolesta tai vastaan. Piirihallitus ei
ole käsitellyt asiaa. Todettakoon HRUP:n
kannan olevan, että piiri tukee reservin
upseerien kouluttamista yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa ja PV:n doktriinien,
suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti.
Ylläpidämme reservin upseerien kenttäkelpoisuutta Puolustusvoimien tarpeisiin ja
olemassa olevaan sotilasorganisaatioon.
Oman osaamisen ja kenttäkelpoisuuden
ylläpitämiseksi on tarjolla monta mahdollisuutta MPK:n koulutuskalenterista. Ensi
vuoden tarjonta on jo pitkälti selattavissa
verkossa. Paitsi ampuma- ja liikuntamahdollisuuksia tarjolla on myös esimerkiksi
kansainvälisiä kursseja jotka järjestetään
Helsingin piirien ja Kaitseliitin yhteistyönä.
Luonnollisesti tarjontaan kuuluu myös
monipuolisesti sotilaallista koulutusta eri
puolustushaarojen alla. Kannattaa myös olla
itse aktiivinen, jos mielessä on joku erikoisaihe, josta haluaisi joko saada koulutusta tai
itse järjestää. Pienempiä erikoiskursseja voi
tietyin ehdoin saada järjestettyä myös melko
lyhyessä ajassa.

Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhla klo 13.30
Helsingin yliopiston pieni juhlasali,
Fabianinkatu 33, Vapaa pääsy

Itsenäisyysjuhla klo 15.00
Martinlaakson koulu
Martinlaaksonpolku 4
Vapaa pääsy

Cocktail-tilaisuus klo 15.00 alkaen
Ravintola Ostrobotnia, Museokatu 10
Buffet-kortti 35 e

Itsenäisyyspäivän iloinen ilta klo 17.30
Katajanokan Kasino, Laivastokatu 1
Illalliskortti 63 e

caspar@hsrk.fi

Talvisotahiihdot alkavat
S A- K U VA

Talvella 2014-2015 on kulunut 75 vuotta

Suomen ja Neuvostoliiton välisestä Talvisodasta. Torjuntavoitolla Suomi säilytti itsenäisyytensä ja loi perustan maan kehittymiselle nykyisen kaltaiseksi hyvinvointivaltioksi.
Suomalaisten joukkojen hiihtotaidolla ja
raskaissa töissä hankitulla fyysisellä kunnolla
oli keskeinen merkitys armeijamme menestykselle. Kansalaisten terveys ja hyvä kunto
ovat tärkeitä myös tänään kehittäessämme
hyvinvointivaltiotamme kohtaamaan sen
uudet haasteet.
Muistovuotta vietetään monin tavoin.
Yksi näkyvimmistä tapahtumista on Talvisodan kansallisen muistomerkin peruskiven
muuraus Helsingin Kasarmitorilla 13.3.2015.
Talvisotahiihdon tuotoilla osallistutaan muistomerkin kustannuksiin.

Talvisotahiihdon avajaistapahtuma Kiilopään Koukkaus järjestetään 30.11.2014
Saariselän-Kiilopään alueella. Tarjolla on 7, 15
ja 30 kilometrin hiihtomatkat. Tapahtumakeskuksena toimii Suomen Latu Kiilopää.
Osallistumismaksu Kiilopään Kouk-kauk-

seen on ennakkoon 20 euroa tai paikan päällä maksettuna 30 euroa. Hinta sisältää mm.
muistopinssin, reittikartan ja pientä evästä.
Ennakkoilmoittautuminen on auki 15.11. saakka osoitteessa www.lyyti.in/Kiilopaan_Koukkaus
Talven aikana tapahtumia järjestetään
ympäri Suomea. Tarkempiin tietoihin
ja kalenteriin voi tutustua osoitteessa
www.talvisotahiihto.fi.
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Kirjat
Suomen hallituksen salaisista istunnoista
välitettiin tietoja venäläisille

Arvio maailmasta
Miten Suomi pärjää maailman
myllerryksessä? Turvallisuustilanne
maailmassa on murroksessa – on
sotilaspoliittisen analyysin aika. Sen
tekee tässä kirjassa kenraali Gustav
Hägglund, jolla maassamme on laajin kokemus sotilaspolitiikasta.
Näkemyksellinen kirja arvioi
maailman voimatasapinoa ja ottaa
reippaasti kantaa Suomen turvallisuuden rakentamiseen korskean
Venäjän rajanaapurina, EU:n jäsenenä, Ruotsin ja NATO:n kumppanina.
Olemme eläneet pitkään yksinapaisessa maailmassa, jossa Yhdysvallat on sanonut viimeisen sanan.
Sotilaspoliittisesti maailma on
muuttumassa Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan kolmikentäksi.
Euroopassa on eletty ikään kuin
ikuinen rauha olisi laskeutunut
maailmaan: on luovuttu yleisestä
asevelvollisuudesta, ajettu alas puolustusta ja keskitytty kriisinhallintaan. Ukrainan kriisi on kuitenkin
rikkonut rauhan utopian.
Sotilaspolitiikassa Euroopan
unioni on kääpiö. Sillä olisi voimavaroja nousta suurvallaksi, mutta
se edellyttäisi päätöksentekotavan
muuttamista.
Vetävästi kirjoitettu kirja on
tarkoitettu jokaiselle suomalaiselle,
joka haluaa ymmärtää paremmin
tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä.
Suomen puolustusvoimat ovat
vielä vahvaa eurooppalaista luokkaa, jonka vahvuus on esim. useita
tuhansia. Kylmän sodan aikana

Professorien Timo Vihavaisen ja

Gustav Hägglund, Rauhan utopia
Docendo 2014, ISBN 978-952-291-078-3, 182 s.

pidettiin yllä valmiuksia Neuvostoliiton mahdollisia hyökkäyksiä
vastaan. Nykyään ei Suomikaan voi
nukkua ruususen unta, kun ottaa
huomioon esim. Venäjän Putinin
viimeaikaiset toimet lähialueilla.
USA:n, Venäjän ja Kiinan valtapeliä määrittävät taloudelliset ja
sotilaalliset voimasuhteet. Ydinaseissa ovat Venäjä ja Yhdysvallat
omaa luokkaansa. Elektroniikka on
muuttanut sodan luonnetta. Lennokit ja kyber-tekniikka on uutta
maailmaa.
Unto Vaskuu

Polttomerkkinä hakaristi
Suomen ja Saksan välinen yhteistoiminta alkoi laajentua NeuvostoVenäjän aloittaman talvisodan jälkeen vuonna 1940. Suomi oli ahtaalla; itärajamme oli muuttunut entistä
vaarallisemmaksi ja hankalammaksi
puolustaa, Venäjä hallitsi myös Baltian maita, Saksa puolestaan Itämeren eteläpuolta sekä Tanskaa ja
Norjaa.
Eräs saksalais-suomalaisen
yhteistyön muoto oli vapaaehtoisten
värvääminen Saksan asevoimiin,
tarkemmin SS:n sotatoimiosaan,
Waffen-SS.ään. Yhteensä näitä’ suomalaisia SS-vapaaehtoisia oli 1407
miestä.
Sodan jälkeen nämä isänmaalliset veteraanimme joutuivat jälkiviisaasti polttomerkityiksi natsitunnukseksi muuttuneella hakaristillä.
Siitä huolimatta moni heistä eteni
yhteiskunnassamme hyvinkin merkittäviin asemiin.
Aiemminkin rohkeita avauksia
tehnyt Ville Kaarnakari on ottanut tämän teeman käsittelyynsä
tuoreimmassa teoksessaan. Hyvä
avaus, sillä asia tunnetaan huonosti
varsinkin nuoremman väen kesken,
ja osin valheellisesti vanhemmassa
polvessa. Kaarnakarille tyypilliset
aika- ja tapahtumapaikkasiirtymät
ovat tyypillisiä tällekin teokselle.
Välillä ollaan maailmansodan taisteluissa, välillä myöhemmän ajan

Ville Kaarnakari: Hakaristin
leimaama – suomalaisen SSsoturin tarina
Tammi 2014, ISBN 978-951-291-31-8012-6,
408 sivua

kommunisti- ja neuvostopainosteisessa ympäristössä entisten suomalaisten SS-miesten kesken. Tapahtumakulku on helppo seurata.
Saksan kielen ja historian tuntijoille kirja tarjoaa extraelämyksiä.
Suosittelen pukinkonttiinkin, myös
nuorisolle luettavaksi.
Veikko Luomi

Ohto Mannisen toimittama Stalinin salainen jatkosota - jatkosodan venäläiset dokumentit -kirja antaa lukijalle mahdollisuuden
katsella jatkosodan tapahtumia
tuon ajan toimijoiden silmin. Harvinaiset dokumentit on koottu
sekä Suomen että Venäjän arkistoista. Materiaali käsittää Neuvostoliiton Suomen lähetystön
raportteja, ulkomaantiedustelun
agenttien tiedotuksia, operatiivisia
käskyjä, sotilaallista tiedusteluaineistoa ja analyysejä sekä salaisen
poliisin kokoamia mielipideraportteja.
Lukija pääsee katsomaan,
millaista materiaalia Suomesta ja
sen sotavalmiudesta lähetettiin
Moskovaan keväällä ja alkukesällä
1941. Tietoa saatiin agenttien toimesta jopa Suomen hallituksen
istunnoista. Nimeltä tunnetut
henkilöt Suomen hallituksen piirissä raportoivat eteenpäin sen
salaisista istunnoista, minkä ansiosta Stalin oli hyvin pian selvillä
jopa siitä, mitä Ryti kertoi Saksan
tulevasta hyökkäyksestä ja Suomen asemasta tulevassa sodassa.

Dokumenteista käy myös ilmi,

miten aikanaan tuoreeltaan selitettiin puna-armeijan puolustustaistelun epäonnistumiset,
minkä johdosta Stalin oli komentajiin erittäin tyytymätön, ja
miten venäläiset vertasivat toisiinsa suomalaisia ja saksalaisia

Timo Vihavainen, Ohto Manninen
(toim.), Stalinin salainen jatkosota
Docendo 2014, ISBN 978-952-291-091-2,
437 sivua

sotilaallisina vastustajina. Dokumenteissa kerrotaan myös yrityksestä järjestää vakoilua ja sabotaasia Suomen miehittämällä
alueella, ja miten ns. partisaanit
raportoivat toiminnastaan.
Kirja sisältää myös salaisen poliisin keräämää tietoa siitä, miten
itäkarjalaiset vertasivat olojaan
suomalaisten miehityskaudella ja
bolševikkivallan alaisuudessa. On
vähemmän tunnettua, että
monet miehityskauden koke-

neet kertoivat yksityiskirjeissään
suomalaisten kohdelleen heitä
hyvin ja elämän olleen parempaa
kuin neuvostoaikana.
Mielipidetarkkailu kokosi
myös tarkoin talteen ihmisten
l au s u nto j a
s u ht au tu m i s e s t a
Suomen kanssa solmittuun välirauhansopimukseen. Sen ehtoja
pidettiin yleisesti aivan liian lempeinä ja oltiin katkeria siitä, että
nälkää näkevä Neuvostoliitto vei
Suomeen viljaa ja jopa sokeria.
Salaisen poliisin muistioissa
kerrotaan myös, miten Neuvostoliiton suomalaisia tarkkailtiin
vielä sodan jälkeenkin ja miten
suhtauduttiin suomalaisten propagandaan. Jotkin analyysit Suomen taloudellisesta ja sotilaallisesta tilanteesta menivät suoraan
Stalinille ja Molotoville.
Kirjan tekijätiimissä mukana:
Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen Helsingin
yliopistosta, poliittiisen historian professori Kimmo Rentola Turun yliopistosta ja emeritusprofessori Ohto Manninen.
Ljudmila Pavlovna Kolodnikova,
Venäjän tiedeakatemian Venäjän historian instituutin johtava työntekijä Vasili Stepanovitš
Hristoforov, juridisten tieteiden
tohtori, joka toimii FSB:n arkiston johtajana ja Tatjana Semjonovna Bušujeva Venäjän Tiedeakatemian Venäjän historian
instituutista.

Sota muutti Kalle Päätalon niin kuin koko Suomen
Eero Marttisen ja Hannu Kahakorven toimittama Semmonen
savotta – Talvi- ja jatkosota Kalle Päätalon silmin on kiinnostava
tietoteos kaikille sotahistoriasta,
Suomen sota-ajasta tai Päätalosta kiinnostuneille. Kalle Päätalo
tarjoilee romaaneissaan ainutlaatuisen tarkan, tavallisen suomalaisen sotilaan näkökulman,
jonka oleellisimmat havainnot on
tiivistetty tähän kirjaan. Päätalon
ystäville Semmonen savotta taas
antaa laajemman valtakunnallisen
ja maailmanpoliittisen kehyksen
kirjailijan sotakertomuksiin. ”Oli
jo täysin pimeää kun pystytimme suksemme Kummun asuinrakennuksen nurkkaristeykseen,
nilistimme sahat olkauksesta ja
työnnyimme pirttiin. Olin sulkemassa takanani pirtin ovea, kun
Kalle-setä sanoi, oikeammin älähti: - Nyt se on sitte alakanu! Käsitin heti mikä oli alkanut. Samoin
isä, koska sanoi: - Vain sovaksi
ratkesi!”
Kalle Päätalo kertoi 1900-luvun

Suomesta tarkemmin kuin kukaan muu kirjailija – niin myös
sodasta. Kalle lähti sotaan, haavoittui, toipui, rakastui, pettyi
rakkauteen ja sai lopulta elämänlangasta kiinni sodan jälkeen niin
kuin moni muukin suomalainen.

vieläpä Tampereella! Käsitin
että vanha haaveeni toteutuisi
nyt kuin luontojaan, puolivahingossa.”
Päätalo-elokuvan ohjaaja ja
suuri Päätalon ihailija Hannu
Kahakorpi on poiminut Semmoseen savottaan Päätalon sotaan
liittyvistä katkelmista kiinnostavia yksityiskohtia. Laajempaa
näkökulmaa varten Kallen tarinat
rinnastaa Suomen ja maailman
sotahistoriaan toinen Päätalotuntija, toimittaja Eero Marttinen.
Taivalkoskelainen kirjailija KalEero Marttinen ja Hannu
Kahakorpi (toim.), Semmonen
savotta – Talvi- ja jatkosota Kalle
Päätalon silmin
Gummerus 2014, ISBN 978-951-20-9709-8, 252
sivua Jalava 2014, 206 sivua

”Minulle silloin vielä vähän
tuntemani Tampere aivan kihisi
suurten, tulossa olevien tapahtumien enteitä. Minulle itselleni
merkitsi eniten, että sota loppuisi
ja pääsisin lähes viiden vuoden
yhtämittaisen palvelun jälkeen
vapaaksi. Pääsisin aloittamaan
siviilielämän. Ja kaupungissa,

le Päätalo (s. 1919) osallistui sekä
talvi- että jatkosotaan, jossa haavoittui. Parannuttuaan hän toimi
sotavankileirin talousaliupseerina. Kirjan toimittajista Eero
Marttinen on Kainuun Sanomien
pitkäaikainen kulttuuritoimittaja,
joka on toiminut käsikirjoittajana
mm. Mikko Niskasen Kalle Päätalo - elokuvassa Elämän vonkamies (1986). Hannu Kahakorpi on
puolestaan helsinkiläinen tv- ja
elokuvaohjaaja, - käsikirjoittaja ja
-tuottaja, joka on ohjannut mm.
elokuvan Päätalo (2008). Hän on
myös Lapin korkeakoulukonserniin kuuluvan Pohjoisen kulttuuri-instituutin elokuva- ja televisiotuotannon professori.
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Nykyaikaista asetekniikkaa Panssarintorjunnan historiaa
Taidokkaasti kuvitettu tietoteos
vertailee havainnollisesti eri asejärjestelmiä ja niiden ominaisuuksia,
kuten nopeutta, panssarointia, kaliiperia, tulivoimaa ja kantamaa. Vertailussa on yli 300 erilaista asetta tai
asejärjestelmää 1990-luvulta tähän
päivään.
Teos on jaettu viiteen päälukuun. Ilmavoimien osuudessa on
esitelty mm yleisiä hävittäjiä. Niistä
on otettu vertailuun mm maksimisiirtomatkat. Esimerkiksi F-15
Eagle pystyy lentämään peräti 5500
kilometriä kun Typhoonia voidaan
yhdellä tankkauksella siirtää vain
2900 kilometriä. Luvussa on verrattu myös koneiden aseiden ja
ammusten määriä. Vertailtuna ovat
mm torjuntahävittäjiä, maataistelukoneita sekä rynnäkkökoneita
eri maista. Mielenkiintoinen on
F/A-18 Hornetin ja MiG-29 vertailu. Esimerkiksi nousunopeus
on Hornetilla yli kaksinkertainen
verrattuna MiG:iin. Lentokoneiden
lisäksi kirjassa vertaillaan mm taisteluhelikoptereiden ominaisuuksia.
Panssareita on esitelty myös
useissa eri kategorioissa. Vertailussa
on meille suomalaisillekin tutut
T-55, T-72 ja Leopard-vaunut. Vertailtavana ovat myös erilaiset jalkaväen pyöräajoneuvot sekä kevyet
panssaroidut ajoneuvot.
Mielenkiintoinen luku on myös
eri tykkien ja ammusten ominaisuuksien vertailu. Luvussa vertaillaan mm tulinopeutta ja kantamaa
eri välineiden välillä.

Martin J.Doudherty, Nykyajan
tehokkaimmat aseet
Minerva 2014, ISBN 978-952-312-027-3, 224 sivua

Käsiaseet-luku on jaettu mm
käsituliaseisiin, rynnäkkökivääreihin ja tulitukiaseisiin. Luku antaa
selkeät vertailuluvut eri asetyypeille.
Selkeät kaavakuvat havainnollistavat eri aseiden ja asejärjestelmien
ominaisuuksia ja selvittävät samantyyppisten aseiden välisiä eroja ja
tehokkuutta. Kirja vertailee myös
samoilla sotanäyttämöillä, mm.
Persianlahdella, Irakissa, Afganistanissa ja Lähi-idässä käytettyjä
aseita.
Kirja on ainutlaatuinen hakuteos
jokaiselle aseistuksesta kiinnostuneelle.

Suomen yhteydet Neuvostoliittoon
Mitä ja keitä olivat kotiryssät?
Ohjailivatko he Suomen sisäpolitiikkaa? Heikki Saaren teos asettaa
kauan vaietun ilmiön historiallisiin ja poliittisiin kehyksiinsä.
Nuoremmille lukijoille termi
saattaa olla outo, mutta tuon ajan
eläneet muistavat neuvostovakoojat hyvin. Tuon ajan Suomessa
jopa oikeistopoliitikot kilpailivat
kotiryssistään. Kukaan suomalainen poliitikko ei ollut varteenotettava, ennen kuin hän oli luonut
hyvät suhteet suurlähetystön henkilöstöön.
Kun valvontakomissio jätti
Suomen, ryhdyttiin jälleenrakentamaan maata. Syntyi kertomus
sodanjälkeisestä Suomesta, joka
yritti kylmän sodan oloissa selviytyä idän ja lännen välissä. Kotiryssät ovat yksi osa sitä tarinaa.
Neuvostoliiton edustajat alkoivat luoda henkilökohtaisia yhteyksiä suomalaisiin poliitikkoihin ja
talouselämän vaikuttajiin. Kekkosella ja suojelupoliisin päälliköllä
Seppo Tiitiselläkin oli oma kotiryssänsä, legendaarinen Viktor
Vladimirov.
Järjestelmä antoi poliitikolle
poliittista uskottavuutta, mutta
se loi myös molemminpuolisen
tiedotuskanavan maiden välille.
Kirjasta ei selviä, kuinka paljon ns.
salaista tietoa välittyi järjestelmän

Voiton edellytys taistelussa on
raskaasti aseistettujen panssariajoneuvojen torjuminen. Simo Liikasen Panssarinmurskaajat – Panssarintorjunta talvi- ja jatkosodassa
nostaa esille suomalaisessa sotahistorian kirjallisuudessa vähemmän
käsitellyn aiheen, panssarintorjunnan. Liikanen käy kirjassa läpi talvija jatkosodan kuvaavimmat taistelut
panssarintorjunnan näkökulmasta.
Aseiden lisäksi kirjassa nousevat
esiin kylmähermoiset sotilaat, joista
moni palkittiin Mannerheim-ristillä.
Talvi- ja jatkosodassa panssarintorjunta nousi ratkaisevaksi
tekijäksi jalkaväen sotatoimissa.
Ilman rohkeita panssarintorjujia
eivät suomalaiset olisi voineet
pysäyttää ylivoimaista, hyvin varustettua ja päättäväistä vihollista, joka
hyökkäsi lukuisien panssarivaunujen tukemana. ”Suuren yleisön
mielenkiintoa on tähän saakka
kutkuttaneet kaukopartiotarinat,
panssarivaunut, lentokoneet ja
lentäjät. Kuitenkin sodat ratkaisi
viime kädessä jalkaväki. Vihollisen
jalkaväkijoukot pyrkivät panssarien
turvin etenemään, ja puolustajat
pyrkivät ne pysäyttämään ja tuhoamaan”, Simo Liikanen toteaa.
Toisen maailmansodan aikana
panssarikalusto ja panssarintorjunnan keinot kehittyivät kuin kissa ja
hiiri -leikissä. Ilman Saksan aseita
olisivat Suomen käymät sodat saattaneet ratketa toisin.

Simo Liikanen,
Panssarinmurskaajat
Gummerus 2014, ISBN 978-951-20-9710-4,
352 sivua

”Epäusko panssarihirviön kohtaajien joukossa levisi: ”Katsokaa
pojat jumalauta, mikä saatana sieltä
tulee! Eihän tommosta olekaan...!”
Lataaja heitti panssariammuksen
putkeen, ja tykki paukahti sateessa
sadan metrin etäisyydeltä. Vaunu
ei hievahtanutkaan osumasta. KV-2
jyräsi tykkiaseman ohi, ja tykkiryhmä kiepautti aseensa ympäri.
Laukaus KV-2-vaunun perään oli
yhtä tehoton kuin ensimmäinenkin
oli.”
Panssarintorjuntamiesten
lisäksi kirjassa nostetaan esiin pioneerien, tykistön, panssarivaunujen

Minerva 2014, ISBN 978-952-312-015-0, 300 sivua

sisällä. Monista yhteystyökumppaneista tuli hyviä perheystäviä.
Nuorten henkilöiden, jotka eivät
eläneet 1960-1970-lukujen vaihteen aikaa, on hyvä lukea teos,
jotta he ymmärtävät paremmin
tuon ajan poliittista järjestelmää.
Kirja perustuu suomalaisten
poliitikkojen ja talousvaikuttajien
haastatteluihin sekä muuhun lähdeaineistoon.

ja ilmavoimienkin osuus teräshirviöiden pysäyttämisessä. ”Mielikuva
suomalaisesta panssarintorjujasta
sodissamme saattaa yhä olla ajatus
jermusta, joka talvihangilla kampeaa panssarinvaunun telaketjua
sijoiltaan koivunhalolla. Venäläisten vaunutappiotilastot kertovat
muuta. Panssarintorjunta ei ollut
pelkästään paljain käsin taistelua”,
Liikanen kertoo.
FM Simo Liikanen (s.1974) on sotahistorian harrastaja, toimittaja ja
suomentaja. Tämä on Liikasen ensimmäinen tietokirja.

Venäjän suosituin poliitikko
Monen mielestä
90–luku oli kaamea
vuosikymmen ja
Putin on palauttanut
maahan järjestyksen.

Kalle Kniivilä on Malmössä ilmes-

Heikki Saari, Kotiryssät

Talvi- ja
jatkosodassa
panssarintorjunta nousi
ratkaisevaksi
tekijäksi
jalkaväen sotatoimissa.

tyvät Sydsvenska Dagbladetin Venäjään erikoistunut toimittaja. Neuvostoliiton hajotessa hän oli Kansan
Uutisten kirjeenvaihtaja Moskovassa. Kniivilä on opiskellut venäjää
Leningradin yliopistossa ja Itä-Euroopan tutkimusta Lundin yliopistossa. Viime vuosina hän on tehnyt
säännöllisesti juttumatkoja Venäjälle ja muihin entisiin neuvostotasavaltoihin. Haastattelumatkan kirjaa
varten hän teki syyskuussa 2013.
”Vakuuttava reportaasi – Selväsanainen ja suoran asiaan” –
Gotlands Tidningar. Tervetuloa
Venäjän todellisuuteen! Tämä ei
ole kirja Vladimir Putinista – sellaisia on jo liikaakin. Vähemmän
on kerrottu tavallisista venäläisistä,
jotka Putinia kannattavat. Ja heitä
on paljon. Mikä on Putinin suosion
salaisuus? Miksi Venäjällä ei kaivata
demokratiaa? Entä mitä venäläiset
ajattelevat lännestä? Toimittaja
Kalle Kniivilä haastatteli Venäjän
hiljaista enemmistöä, jota miellyttää vakaus, talouskasvu ja Venäjän
suurvalta-aseman palauttaminen.
Monen mielestä 90-luku oli kaamea
vuosikymmen ja Putin on palauttanut maahan järjestyksen. Samalla
hän on murskannut riippumattomat tiedostusvälineet ja hyökännyt
naapurimaihin. Mikä on venäläinen
ajatusmaailman 2010-luvulla ?

Kalle Kniivilä, Putinin väkeä,
Venäjän hiljainen enemmistö
Into Kustannus 2014, ISBN 978-952-264-342-1,
240 s.

Maaliskuussa 2014 yli 80 %
venäläisistä kannatti Putinia. Putin
on vahva johtaja, joka on palauttanut Venäjän suuruuden. Hän
on Venäjän suosituin poliitikko
tällä hetkellä. Venäjällä vallitsee
yhtenäinen 13 prosentin tulovero,
demokratia ja sananvapaus. Kansan
oma vaikutusvalta on olematon.
Lännessä Putin ei ole suosittu.
Nyky-Venäjä on toimiva mark-

kinatalous. Puhutaan ns. salaliittoteorioista. Vallassa olevilla on
etuoikeus hankkia rahaa. NL:n
suunnitelmatalouden romahdus
muutti olennaisesti venäläisten
maailmankuvaa ja todellisuutta.
Merkittävää osaa näyttelevät edelleen öljytulot. Venäjä on autoritaarinen yhteiskunta, jossa valta on
heikoilla ryhmittymillä. Putin pyrkii
vakauteen ja riskien minimointiin.
Toisinajattelijat tuomitaan herkästi, mm. Hodorovski, Venäjän
rikkain mies, Jukos –öljy-yhtiöiden
omistaja. Eliitillä on määrättömiä
rikkauksia, mm. useita loistohuviloita Venäjällä ja myös Suomessa.
On sanottu, ettei ”yhtenäistä kansaa
voi voittaa”. Yhtenäinen Venäjä on
huijareiden ja rosvojen puolue”.
Putkin pyrkii Venäjän voittoon,
poliittisen ja taloudellisen ylivallan
keinoilla. Korruptio on ongelma ja
se rehottaa edelleen.
Unto Vaskuu
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Suojeluskuntaosasto marssilla Suomenlinnaan.

Suojeluskunnat kouluttivat reserviläisiä ennen Talvisotaa.

Suojeluskuntien lakkauttaminen 1944
Teksti: Kari Selén
Kuvat: Kari Selénin kokoelmat

Suojeluskuntajärjestön lakkaut-

Suojeluskunnan lentokoneita.

tuivat jo syyskuussa. Lokakuun 30.
päivään mennessä oli tapahtunut
nelisenkymmentä luovutusta. Eivät
ainoastaan yksittäiset suojeluskunnat tehneet omaisuudensiirtoon liittyviä päätöksiä, vaan suojeluskuntapiirit ja suojeluskuntia lähellä olleet
tukisäätiötkin alkoivat reagoida.
Vaikka varhaisten omaisuudensiirtojen määrä oli vain murto-osa suojeluskuntien kokonaismäärästä, se
oli selkeä osoitus siitä, että kentällä
uskottiin suojeluskuntajärjestön
joutuvan lakkautetuksi.
Suojeluskuntajärjestön entinen
esikuntapäällikkö, kenraalimajuri
A.-E. Martola, jonka Mannerheim
oli halunnut toiseksi ulkoasianministeriksi U. J. Castrénin hallitukseen, yritti ratkaisua, joka säästäisi
edes osan suojeluskuntien toiminnoista. Hän esitti 16.10.1944 puolustusministeri Rudolf Waldenille, että
koko puolustuslaitos järjestettäisiin
miliisiperiaatteen mukaan ja että
suojeluskuntajärjestö naamioitaisiin
sen sisään. Sekä Walden että Mannerheim näyttivät vihreää valoa,
ja Martola ryhtyi yleisesikunnan
päällikön, kenraaliluutnantti K.
L. Oeschin kanssa työhön. Heidän seuraavana päivä paperille
panemansa suunnitelman mukaan
armeija olisi järjestetty osittain
miliisiperiaatteen mukaan. Kertausharjoituksilla olisi järjestelmässä
suuri osuus, mistä aluejärjestö vastaisi. Aluejärjestöön hyväksyttäisiin
myös vapaaehtoisia, joille järjestettäisiin ampuma- ja urheilukoulutusta. Myös reserviläiset saisivat
osallistua vapaaehtoistoimintaan.
Aseet säilytettäisiin aluejärjestön
varastoissa. Aluejärjestön jäsenten
keskuudessa voitaisiin perustaa
kannatusyhdistyksiä helpottamaan
toiminnan edellytyksiä. Hahmotellun järjestelmän toteuttaminen
olisi merkinnyt vanhan suojeluskuntajärjestön loppua. Siinä olisi
kadonnut autonomian lisäksi miesten oikeus säilyttää asettaan kotona.
Suojeluskuntajärjestön omaisuus oli
kokonaan vaille huomiota jätetty
ongelma-alue. Marsalkka hyväksyi esityksen, joka kelpasi nimeä
lukuun ottamatta Lauri Malmbergillekin. Asia ei kuitenkaan liikahtanut eteenpäin.

Lakkauttaminen tuli polttavan
ajankohtaiseksi 29.10. presidentti
Mannerheimin päädyttyä lopputulokseen, että oli viisainta lakkauttaa
itse suojeluskuntajärjestö ennen
kuin Neuvostoliitto vaatisi sitä.
Lauri Malmberg sai siitä tiedon
kello 18, ja puoli tuntia myöhemmin
piirien edustajat kutsuttiin ylimääräiseen neuvottelukokoukseen
Helsinkiin yliesikuntaan seuraavaksi illaksi. Kutsutut olivat samat
henkilöt, jotka olivat olleet paikalla
29.9.1944 pidetyssä kokouksessa.
Jyväskylän, Pohjois-Karjalan, LänsiPohjan, Pohjolan ja Ahvenanmaan
piirien edustajat eivät ennättäneet
yliesikunnassa pidettyyn kokoukseen, mutta sillä ei ollut merkitystä,
sillä aika oli jo loppunut kesken,
kun Neuvostoliiton vaatimus suojeluskuntien lakkauttamisesta oli
saatettu hallituksen ulkoasianvaliokunnan tietoon 30.10. klo 14. Järjestö oli lakkautettava viimeistään
7.11.1944. Näin edustajankokouksen
työjärjestyksestä putosi pois ainoa
käsiteltävä asia. Sen korvasi Lauri
Malmbergin selostus viimeisimmistä suojeluskuntajärjestöä koskevista tapahtumista.
Puolustusministeriössä nopeasti
laaditussa lakiesityksessä todettiin
suojeluskuntajärjestön lakkauttaminen, mistä määrättäisiin tarkemmin
hallintotoimin, ”samoin kuin järjestön omaisuuden vastaisesta käyttämisestä”. Esitys annettiin tiistaina
lokakuun viimeisenä eduskunnalle,

joka otti asian heti työn alle. Ensimmäinen käsittely, joka kesti kaksi
minuuttia, oli ohi klo 16.37. Toinen
käsittely alkaisi vajaan tunnin kuluttua, kun esitys olisi ensin käynyt
lausunnolla suuressa valiokunnassa
ja puolustusasiainvaliokunnassa.
Puolustusasiainvaliokunta kuuli
asiantuntijana puolustusministeri
Rudolf Waldenia. Sen olisi pitänyt
taata, että kaikki tietäisivät tarkalleen, mistä oli kysymys. Toinen
käsittely meni keskusteluitta yhtä
nopeasti kuin ensimmäinenkin.
Eduskunnan seuraava istuntopäivä
oli vakiintuneen käytännön mukaan
perjantaina marraskuun 3. päivänä.
Lakkautuslaki hyväksyttiin silloin
vain kahden puheenvuoron saattamana. Se painettiin ja astui voimaan
lauantaina marraskuun 4. päivänä
1944.
Puolustusministeriö määräsi
maanantaina 6.11. toiminnan lopetettavaksi seuraavana päivänä. Määrätyt suojeluskuntajärjestön virat
siirrettäisiin puolustuslaitokseen.
Lakkautettujen virkojen tai toimien
haltijat siirrettiin lakkautuspalkalle
tai siirrettäisiin valtion muiden
kuin puolustuslaitoksen virkoihin
tai toimiin niin kuin siitä erikseen
määrätään. Vain omaisuuden ja
rahavarojen hoitoon sekä tilien
päättämiseen liittyvät toimet olivat
sallittuja. Malmberg antoi samana
maanantaina viimeisen päiväkäskynsä, jonka hän luki radiossa. Enää
ei ollut järjestöä, joka olisi
S A- K U VA

taminen ei ollut tullut yllätyksenä.
Mikäli sota päättyisi tappiollisesti,
vaara olisi todellinen. Järjestön komentaja, kenraaliluutnantti Lauri Malmberg oli jo keväällä 1944
pohtinut vaihtoehtoja sen varalta.
Toiminnan jatkamisen lisäksi häntä askarrutti järjestön omaisuuden
kohtalo. Malmbergin huoli oli ymmärrettävä. Suojeluskuntajärjestö
oli perustettu pysyväksi instituutioksi, eikä sitä koskevissa asetuksissa
ja laeissa ollut otettu huomioon lakkauttamisen mahdollisuutta. Siksi ei
myöskään ollut säädöstä, mitä järjestön omalle omaisuudelle tapahtuisi mahdollisen lakkauttamisen
yhteydessä.
Välirauha solmittiin 19.9.1944.
Suojeluskuntien yliesikunta kutsui
järjestön ylimääräisen edustajakokouksen koolle 29.9. Tuusulan päällystökoululle. Kutsussa ei mainittu
mitään erikoista asiaa, mutta kaikille osanottajille lienee ollut selvää,
että omaisuuden kohtalo nousisi
esille. Muihin keskeisiin seikkoihin
kokouksella ei edes ollut vaikuttamisen mahdollisuutta. Kaikki 38
suojeluskuntapiiriä lähettivät edustajansa paikalle. Kokous poikkesi
tavanmukaisesta edustajakokouksesta, johon osallistuivat niin piiripäälliköt kuin valitun esikunnan
edustajatkin. Nyt Tuusulaan saapui
vain yksi edustaja kustakin piiristä.
Heistä 32 oli valittujen esikuntien

jäseniä ja vain kuusi oli suojeluskuntapiirien viranhaltijoita. Lauri
Malmbergin esitettyä tilannekatsauksen kokous valtuutti Malmbergin
lahjoittamaan, myymään tai muulla
tavalla siirtämään ja luovuttamaan
toiselle yliesikunnan hallussa olleen
järjestön omaisuuden.
Suojeluskuntajärjestö ja Suomen Punainen Risti r.y. solmivat
heti heti seuraavana päivänä sopimuksen suojeluskuntajärjestön
lakkauttamisen varalta. Nopea
toiminta osoittaa, että asiasta oli
jo ennalta sovittu. Mikäli järjestö
joutuisi lakkautettavaksi, se sitoutui
lahjoittamaan Suomen Punainen
Risti r.y:lle kaiken suojeluskuntajärjestön yhteisen kiinteän ja
irtaimen omaisuuden. Sopimus
olisi voimassa kaksi vuotta. Minkä
vuoksi juuri Punaiselle Ristille? Se
ei välttämättä ollut Malmbergille
mieluisin kohde, mutta se näytti
turvallisimmalta. Voittajavaltojen
olisi vaikeampi vaatia lahjoituksia
takaisin kansainvälisen järjestön
Suomen yksiköltä kuin muilta puhtaasti kansallisilta tai paikallisilta
tahoilta.
Ylimääräisessä edustajakokouksessa ei keskusteltu suojeluskuntapiirien ja paikallisten suojeluskuntien omaisuuden siirtämisestä
toisiin käsiin. Tieto yliesikunnan
omaisuuden mahdollisesta kohtalosta levisi osanottajien välityksellä
kaikkiin suojeluskuntapiireihin,
joille jäi näin aikaa pohtia omia
ratkaisujaan. Ja ratkaisuja tehtiin.
Ensimmäiset luovutukset tapah-

Suojeluskuntien komentaja Lauri Malmberg.
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Asioita ei lehdistössä kutsuttu niiden oikeilla nimillä. Asia eli
lehdistössä pari päivää. Sitten sitä
ei enää ollut. Lehdistö osasi sopeutua olosuhteiden vaatimuksiin ja
turvautumaan itsesensuuriin. Soraääniä ei esiintynyt. Osittain se
johtui siitä, että lokakuun lopussa
laillistetun Suomen Kommunistisen
Puolueen lehdistö ei ollut vielä alkanut ilmestymistään. Vapaan Sanan
ensimmäinen numero ilmestyi vasta
7.11.1944.
Suojeluskunnat olivat pystyneet

hyvin seuraamaan tilanteen kehittymistä ja valmistautumaan järjestön lakkauttamiseen. Aikaa oli
riittävästi.
Marraskuun 7. päivän iltaan
mennessä omaisuuttaan siirtäneiden määrä oli noussut 631:een.
Matti Myöhäsiä, jotka tekivät
lahjoituksensa kiistatta myöhässä,
oli vain yhdeksän. Lakkautettavia
suojeluskuntapiirejä oli 38 ja niihin
kuuluvia suojeluskuntia 714. Kun

lukuun lisätään vielä yliesikunta,
päästään 753 suojeluskuntayhteisöön, joilla oli oikeus hankkia ja
omistaa varallisuutta. Näistä lähes
85 prosenttia siirsi omistuksensa,
tai ainakin sen valtaosan toisiin
käsiin viimeistään toiminnan loppuessa. Lahjoitusten tekemättä jättämiselle oli sillekin syynsä. Alueluovutukset ja Lapin sota olivat
tehneet monista suojeluskunnista
varattomia. Sellaisia suojeluskuntia
löytyi toki muualtakin. Vain noin 5
% suojeluskuntien omaisuuden kirjanpitoarvosta jäi luovuttamatta,
joukossa myös kiinteistöjä. Teknisenä suorituksena tämä suojeluskuntajärjestön viimeinen operaatio
onnistui erinomaisesti. Toinen asia
on, että kiireessä tapahtui melkoinen määrä haksahduksia, joita jouduttiin myöhemmin oikaisemaan.
Prosessi oli hyvin ohjeistettu. Se
tapahtui pääasiallisesti suullisesti.
Järjestö huolehti, että neuvoja
lahjoitusten muodollisesti oikeasta
tekemisestä oli saatavilla.

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100
Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
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voinut hoitaa päiväkäskyn jakelun.
Valvontakomission tahto oli toteutunut.
Järjestön lakkauttaminen sujui
nopeasti vailla lehdistön voimakkaita kannanottoja. Lokakuun
viimeisen päivän lehdet eivät kertoneet asiasta. Seuraavana päivänä
pääkaupungin lehdet Uusi Suomi,
Suomen Sosialidemokraatti ja
Hufvudstadsbladet julkaisivat lakkauttamisesta uutisen, jossa lyhyesti
todettiin asian käsittely eduskunnassa edellisenä päivänä. Helsingin
Sanomat, vanhan suojeluskuntalaisen Eljas Erkon lehti, muodosti
poikkeuksen. Se julkaisi yläkerran
”Suojeluskuntajärjestö 1918–1944”
ja pääkirjoituksen, joka korosti
järjestön merkitystä ”että sen lakkauttaminen tuntuu yllättävältä.
Siihen nyt on kuitenkin asiain kehitys johtanut, ja välttämättömyyteen
on lojaalisti sopeuduttava siinä
toivossa, ettei nyt tehtävä muutos
merkitse vaaraa maan turvallisuudelle ja vapaudelle.”

KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

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

Reserviläiskeskustelun ja Suomen ulkopolitiikan rajat
Teksti: Tapani Sarvanti, valtiotieteiden
tohtori, kunniapuheenjohtaja,
Kokonaismaanpuolustus ry,
tapani.sarvanti@gmail.com

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja
Olli Nyberg kirjoittaa liiton nettisivuilla 19.6.2014: otsikolla ”NATOkeskustelun pelisäännöistä”:
”Oman NATO-kannan ilmaisussa ei ole mitään pahaa. Olen
itsekin avoimesti kertonut pitäväni
Paasikiven-Kekkosen -linjaan
pohjautuvaa, turvallisuuspoliittista
ajattelua edelleen pitkälti validina.
Myös liittomme puheenjohtaja on
selkeästi tuonut esiin oman linjansa
tässä asiassa.
Reserviläisliitto on aikanaan
linjannut, ettei liitto ota kantaa
NATO-asiaan. Tämä on hyvä
linjaus myös yhdistyksillemme ja
piireillemme. Jäseniltä toivomme
faktapohjaista ja asiallista osallistumista parhaillaan käynnissä
olevaan, turvallisuuspoliittiseen
keskusteluun.”
Liiton toiminnanjohtajan kirjoitukseen ei voi suhtautua kuin
mihin tahansa nettikirjoitukseen, se
pitää ottaa tosissaan. Siksi joudunkin vakavasti vastaamaan tekstiin,
johon sisältyy Suomen lähihistorian
ymmärtämiseen sekä demokraattiseen kansalaiskeskusteluun liittyviä
merkittäviä ongelmia.
Sen väittäminen, että turvallisuuspoliittinen ajattelumme perustuisi Paasikiven-Kekkosen linjaan
on ollut aikansa elänyt jo pitkään.
Kanta kuulostaa tämän päivän
Euroopassa oudolta, etten sanoisi
koomiselta.
Kekkosen kauden
vuosikymmeninä se on kuitenkin
juntattu niin syvälle kansalaisten
mieliin, että ulkoasiainhallinnon
ja poliittisen johdon elegantti
mukautuminen muuttuneeseen
ympäristöön on ilmeisesti jäänyt
huomaamatta. Tämä ei toki tarkoita, ettei Kekkonen olisi toiminut
valtakautensa olosuhteissa varsin
tehokkaasti myös Suomen kansallisten etujen hyväksi.
Suomen itsenäisyyttä tiukasti

puolustavan Paasikiven linja oli
vallan toinen kuin Kekkosen Neuvostoliiton etuja huomattavasti
pidemmälle ymmärtävä linja. Termi
Paasikiven-Kekkosen linja otettiin
käyttöön Maalaisliiton pää-äänenkannattajassa Maakansassa 1955
Neuvostoliiton aktiivisella myötävaikutuksella (ks. Max Jakobson:
Väkivallan vuodet. 20. vuosisadan
tilinpäätös II. Otava 2001). Tarkoituksena oli siirtää Paasikivelle
kuulunutta karismaa Kekkoselle,
jonka asema ei vielä mitenkään ollut
vakiintunut.
Hyvin ahtaassa tilassa muodostuneesta Paasikiven-Kekkosen linjasta alettiin kuitenkin luopua heti
kun se oli mahdollista. Suomesta
tuli Euroopan vapaakauppajärjestön
( EFTA) täysjäsen 1986. Euroopan
neuvoston jäseneksi liityimme
toukokuussa 1989, tosin vain puoli
vuotta ennen Berliinin muurin
murtumista marraskuussa 1989.
Mutta se oli kuitenkin taas yksi
askel länteen. Kun Mihail Gorbatshov teki valtiovierailun Suomeen
lokakuussa 1989 hän pyyhkäisi
sivuun vanhat määritelmät ja tunnusti ilman varauksia Suomen puolueettomuuden.
Yhdistyneen Saksan täysivaltaisuuden hyväksyminen neljän miehitysvallan (Iso-Britannia, Neuvosto-

liitto, USA ja Ranska) toimesta syyskuussa 1990 johti samana kuuna
Suomen hallituksen päätökseen.
Siinä mitätöitiin Pariisin 1947 rauhansopimuksen osat, jotka koskivat
maan täysivaltaisuutta eivätkä enää
vastanneet Suomen asemaa YK:ssa
sekä 1973 perustetussa Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyökonferenssissa (ETYK).
Hallitus rikkoi tuolloin Pariisin
rauhansopimuksen ja 1948 solmitun
yya-sopimuksen ympärille luodun
koskemattomuuden sädekehän.
Suomen idänsuhteet olivat sen jälkeen uudella pohjalla
Kylmä sota päättyi Neuvostoliiton ja Varsovan liiton hajoamiseen
1991. Suomen ulkopoliittinen johto
oli jo ryhtynyt toimiin Suomen
ulkopoliittisen paikan uudelleen
määrittämiseksi pitämättä kuitenkaan julkisuudessa turhan korkeaa
profiilia välttääkseen itänaapurin
ärsyttämistä.
Yya-sopimuksen voimassaolon
päättämisestä sovittiin yhdessä
Venäjän kanssa tammikuussa 1992
sen jälkeen, kun oli allekirjoitettu
uusi Suomen ja Venäjän välinen
sopimus suhteiden perusteista.
Yya –sopimuksesta eroon pääseminen oli merkittävä askel palauttaessamme paikkaamme läntisen
yhteisön täysivaltaisena jäsenenä.
Euroopan unioniin liityimme 1995,
mikä koettiin tuolloin tärkeänä
myös turvallisuutemme kannalta.
Neuvostoliitto ei koskaan halunnut tunnustaa Suomen puolueettomuutta, eikä Suomea myöskään
kylmän sodan aikaisessa länsileirissä sellaiseksi noteerattu kaikista
ponnisteluistamme huolimatta.
Niin Juho Paasikivi kuin Urho
Kekkonenkin joutuivat molemmat
muuttamaan mieltään turvallisuuspolitiikasta moneen kertaan. Paasikivi ei ollut lainkaan Suomen täyden
itsenäisyyden kannalla, kun kamppailu asiasta oli kuumimmillaan.
Kiivaana itsenäisyysmiehenä
sisällissotaan/vapaussotaan osallistunut kunnianhimoinen urheilija
Urho Kekkonen oli entinen Etsi-

vän Keskuspoliisin kuulustelija ja
edusti pitkään jyrkkää oikeistoa,
kunnes viimein käänsi totaalisesti
takkinsa aavistaessaan jatkosodan
lopputuloksen. Kekkonen varjeli
ministerinä ja presidenttinä idänsuhteita tavalla, joka jälkiviisaudella
tarkastellen ei ehkä ollut välttämätöntä. Tätä tapaa on kutsuttu myös
suomettumiseksi.
Paasikivi-Seuran historiasta
löytää paljon opittavaa siitä, miten
muuttuneisiin olosuhteisiin on
sopeuduttu ja tultaneen jatkossakin sopeutumaan. On turha lyödä
kiinni joitakin kiveen hakattuja
opinkappaleita, elämä kuitenkin
elää aikanaan näiden oppien ohi.
Paasikivi-seuran puheenjohtaja
ja perustajajäsen Jan-Magnus Jansson kertoi Ilta-Sanomien toimittajalle jo marraskuussa 1983: ”En puhu
enää Paasikiven-Kekkosen linjasta”.
Hän puhui mieluummin Suomen
ulkopoliittisesta linjasta. Keskustelu
siitä, tulisiko kahden presidentin
lisäksi sijoittaa linjaluetteloon myös
Mauno Koivisto loppui onneksi
aikanaan. Kun maan ulkopoliittista
linjaa ei enää tarvinnut sitoa henkilöihin, nimien pönäkkää listaamista
ei enää tarvittu.
Suomi ei ole liittoutunut, mutta
ei myöskään puolueeton tavalla,
jota se pyrki olemaan Neuvostoliiton olemassa olon aikana. Suomi
on ollut Naton aktiivinen rauhankumppani vuodesta 1994 alkaen.
Suomi on kuluvana vuonna solminut isäntämaasopimuksen Naton
kanssa. Suomi on EU:n jäsenenä
asettanut pakotteita naapurimaitaan valloittaneelle Venäjälle ja
kärsii Venäjän asettamista vastapakotteista.
Suomen aktiivinen turvallisuuspolitiikka seuraa turvallisuusympäristön muutoksia ja sopeutuu siihen
kansan ääntä kuulostellen. Ongelma
on, jos kansalle ei luoda edellytyksiä
käydä keskustelua ja jos kansalaisten mahdollisuuksia tutustua asiantuntijoiden turvallisuuspoliittisiin
arvioihin rajoitetaan. Selvää on, että
kansan enemmistön sekä varsinkin

ylempien upseerien enemmistön
näkemykset Natoon liittymisen
eduista ja haitoista poikkeavat edelleen suuresti keskenään. Nykyisen
hallituksen yksittäiset ministerit
uskaltavat kuitenkin ilmaista virallisesta linjasta poikkeavia NATOkantojaan. Ammattiupseereille tätä
oikeutta ei ehkä ole suotu.
Nyberg suosittaa myös piireille
ja yhdistyksille Reserviläisliiton
NATO-linjausta joka on se, että
linjaa ei ole. Moniarvoisen keskustelun nimessä demokraattisessa
yhteiskunnassa kannattaisi kuitenkin jättää yhdistysten neuvominen
vähemmälle ja pysyttäytyä roolissa,
joka liiton toiminnanjohtajalle
kuuluu reserviläisten työn tukijana
ja innoittajana, ei rajoittajana.
Yhdistyksille tulee antaa oikeus
ottaa kantaa turvallisuuspoliittisiin
vaihtoehtoihin, yhdistysten suiden
sulkeminen ei kuulu järjestöjen
palkatuille virkamiehille, eikä muillekaan.
Liiton toiminnanjohtaja toivoo
jäseniltä faktapohjaista osallistumista parhaillaan käynnissä olevaan
turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Tähän holhoavaan neuvoon
voi vain todeta, että samaa voidaan
odottaa myös toiminnanjohtajalta
itseltään.
Suomen Kuvalehti teki kansanedustajille kyselyn ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Siihen vastasi
vain 82 kansanedustajaa. Päätoimittaja Ville Pernaa toteaa (SK
26.9.2014), että pelottavan monella
kansanedustajalla ei ole näkemystä
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tai jos käsitys on, sitä ei
uskalleta kertoa edes nimettömästi.
Kumpi mahtaa olla huolestuttavampaa.
Reserviläisliiton toiminnanjohtajan kirjoitus ei linjauksena
valitettavasti ollut mitenkään edistämässä maamme reserviläisten
keskuudessa käytävää ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Ellei
se sitten herättänyt kriittisiä huomioita, jotka saavat aikaan terveellistä
pohdintaa.
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa

Historia toistaa
itseään!
Vuonna 1939 saatiin Uuden Suomen sivuilta lukea seuraavia
uutisotsikoita: Saksa ja Neuvostoliitto tehneet hyökkäämättömyyssopimuksen (22.8.1939). Saksan ja Puolan sota (2.9.1939).
Viro päättänyt taipua Neuvostoliiton vaatimuksiin (28.9.1939).
Satoja tankkeja tuo puna-armeija Viroon (10.10.1939). Kaksi lentohyökkäystä Helsinkiin (1.12.1939).
Nyt 75 vuotta myöhemmin ovat uutisotsikot erilaisia, mutta
vaikuttavat todella huolestuttavilta. Talviolympialaisten jälkeen
Venäjä liitti Ukrainalle kuuluneen Krimin itseensä keväällä. Operaatiossa olivat vahvasti mukana pienet vihreät miehet, joilla ei
ollut minkään valtion tunnusmerkkejä.
Samaan aikaan Venäjä jatkoi Ukrainan painostamista. Kiovan
hallintoa vastaan esitettiin uhkauksia. Maailmalle Venäjän johto
esitti asioista omat versionsa. Monet pitävät näitä Moskovasta saatuja tietoja valheellisina. Tuloksena oli läntisen maailman
hämmennys.
Itä-Ukrainassa separatistit ottivat vallan. Ukrainan asevoimat

eivät onnistuneet omissa toimissaan. Maailmaa hämmensi malesialaisen lentokoneen pudottaminen Ukrainan ilmatilassa. Melko
varmasti tiedetään ohjuksen pudottaneen koneen. Mikään taho ei
ottanut tästä pudotuksesta vastuuta ja tutkimuksilla ei ole ainakaan vielä voitu löytää syyllisiä.
Ukrainassa on onnistuttu järjestämään sekä presidentinvaalit
että parlamenttivaalit. Tätä kirjoitettaessa uutisoidaan Itä-Ukrainan separatistivaltion parlamenttivaaleista.

Euroopan unioni,
ETYJ, Nato ja koko

Asiantuntijat
sanovat Venäjän
hakevan itselleen
suurvaltatunnustusta. Siksi
Venäjän asevoimat tekevät
erilaisia operaatioita.
Osa näistä operaatioista
voidaan selkeästi osoittaa
venäläisten tekemiksi,
mutta tapahtuu myös
paljon sellaista, mitä ei
voida varmuudella sanoa
olevan Moskovan vastuulla.

läntinen maailma
odottaa seuraavia tapahtumia. Mikä lentokone pudotetaan
seuraavaksi? Missä
tavataan seuraavat
pienet vihreät miehet? Mielestäni voidaan hyvinkin kysyä
toistaako historia itseään?
Asiantuntijat sanovat Venäjän hakevan itselleen suurvaltatunnustusta. Siksi
Venäjän asevoimat
tekevät erilaisia operaatioita. Osa näistä
operaatioista voidaan
selkeästi osoittaa venäläisten tekemiksi,
mutta tapahtuu myös paljon sellaista, mitä ei voida varmuudella
sanoa olevan Moskovan vastuulla. Tilannetta hankaloittavat lännen talouspakotteet Venäjää vastaan ja Venäjän vastapakotteet.
Ruotsin merivoimat koitti selvittää mitä tapahtui Tukholman

saaristossa syys-lokakuussa. Laajalti uutisoidut asiat kuivuivat kokoon ja lopputulos on tässä vaiheessa se, että ainakaan julkisesti
ei tiedetä kuka teki ja mitä se teki. Saattaa olla, että Ruotsi on tällä
omalla politiikallaan toiminut oikein. Ei aina kannata kertoa kaikkea mitä on saatu selville.
Venäjän ilmavoimien aktiviteetti on noussut aivan uudelle tasolle. Nato ja myös puolueettomat Ruotsi ja Suomi ovat joutuneet
lähettämään omia koneitaan tunnistuslennoille. Osoitetaan puolin ja toisin, että täällä me olemme.

Vuosi 1939 oli alkua uudelle maailmansodalle. Toivotaan, että
vuosi 2014 ei koe samaa. Me kaikki tarvitsemme parempaa yhteispeliä. Rauha olisi voitto meille kaikille.

Kasvattamalla viikset tuet
miesten syöpien tutkimusta
Marraskuu on Movember-kuukausi. Viiksiä
kasvattavat miehet ja heitä tukevat naiset ilmestyvät jälleen kuukauden ajaksi edistämään miesten terveyttä raikkaalla tavalla.
Kerätyillä varoilla tuetaan kotimaista eturauhassyövän ja kivessyövän tutkimusta Syöpäsäätiöstä, joka toimii kampanjan kumppanina.
Suomalaisten syöpätutkijoiden työtä rahoitetaan
myös Movemberin maailmanlaajuisesta toimintaohjelmasta (Global Action Plan). Niissä eri
maiden eturiviin eturauhassyöpätutkijat etsivät
yhdessä ratkaisuja kaikkein haastavimpiin tutkimusongelmiin.
Vuonna 2003 Australiassa perustettu kampanja kannustaa miehiä kasvattamaan viiksiä
miesten terveyden puolesta jo 21 maassa. Suomessa viidettä kertaa toteutetulla kampanjalla
kerättiin viime vuonna 404 000 euroa yli 17.000
Mo Bron ja Sistan aktiivisen toiminnan ansiosta.

Miten osallistun?
Miehet
(Mo
Brot)
rekisteröity vät
www.movember.com-sivulla viimeistään marraskuun alussa, ajelevat kasvonsa sileiksi marraskuun ensimmäisenä päivänä ja antavat viiksien kasvaa Movemberin loppuun. Miesten tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon
tukijoita viiksienkasvatusprojektilleen.
Naiset (Mo Sistat) ovat yhtälailla tervetulleita
Movemberiin. He voivat ilmoittautua mukaan
miesten tapaan tai ohjata hankkimansa tuen
myös suoraan haluamalleen Mo Brolle ja tämän
viiksienkasvatusprojektille.
Katso ohjeet ja lisätiedot rekisteröitymiseen
osoitteessa www.movember.com.
Eturauhasen syöpä on miesten yleisin syöpä
Suomessa. Siihen sairastuu yli 4 600 miestä
vuosittain. Kivessyöpä on huomattavasti harvinaisempi, mutta siihen sairastuvat miehet ovat
yleensä nuoria.

Onnittelemme
Marraskuu
12.11.
13.11.
16.11.
18.11.
20.11.
21.11.
26.11.
28.11.

Diplomi-insinööri, insinöörimajuri Christer Lundqvist (perhepiirissä)
Esikuntapäällikkö, palomestari, kapteeni Keijo Mökkönen (matkoilla)
Eläkeläinen, ylikersantti Eugen Eschner (matkoilla)
Hallitusneuvos, majuri Ari-Pekka Koivisto (metsätöissä)
Metsänhoitaja, emeritus kansanedustaja, majuri Raino Westerholm (perhepiirissä)
Myyjä, yliluutnantti Juha Iiskola
Toimitusjohtaja, sotilasmestari Olavi Metsälinna
Kauppatieteen lisensiaatti, luutnantti Jukka K. Vihersaari (perhepiirissä)

70 v
60 v
75 v
50 v
95 v
60 v
70 v
85 v

Joulukuu
1.12.
5.12.
6.12.
6.12.
13.12.
14.12.
18.12.
20.12.
20.12.
23.12.
23.12.
24.12.
25.12.
25.12.
26.12.
27.12.
27.12.

Liikunnanohjaaja, kersantti Jan Ek (perhepiirissä)
Ekonomi, luutnantti Lassi Westerling
Varatuomari, kapteeni Jaakko Pohjola (perhepiirissä)
Everstiluutnantti Harry Jääskeläinen (matkoilla)
Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori, lääkintäyliluutnantti
Pekka Häyry (ei vastaanottoa)
CNC-teknikko, ylikersantti Timo Salo (matkoilla Kilpisjärvellä)
Suunnittelija, luutnantti Juha Suvisaari (vastaanotto eri kutsulla 10.1.2015)
Ylikomisario, yliluutnantti Risto Metsäniitty (perhepiirissä)
Insinööri, yliluutnantti Juhani Kunnas (perhepiirissä)
Merkonomi Margit Lundström (kotona)
Autonasentaja, korpraali Harri Koistinen
Rakennusmestari, vääpeli Erkki Rosma
Myyntipäällikkö, alikersantti Matti Ojala
Logistiikkatyöntekijä, kersantti Tapio Lehtoranta (matkoilla)
Yo-merkonomi, ylikersantti Veli Hynninen (matkoilla)
Insinööri, kersantti Pertti Rönnberg (matkoilla)
Yrittäjä, hyvinvointineuvoja, majuri Seppo Tiensuu (matkoilla)

50 v
90 v
75 v
70 v
75 v
60 v
50 v
80 v
75 v
70 v
50 v
95 v
85 v
50 v
70 v
75 v
70 v
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Tykkimiehen
toimintapäivä
veti mukavasti
tykistöaktiiveja
Teksti: Pekka Vasara,
Toimintapäivän johtaja

Lauantaina 4.10.2014 Helsingin
Reserviupseerien KT-kerho ja Helsingin reserviläispiirin Uudenmaan
Tykistökilta järjestivät yhteisen
Tykkimiehen toimintapäivän Santahaminassa viidennen kerran. Mukavassa säässä pidetty toimintapäivä sujui jälleen yhteisen tekemisen
merkeissä.

Ammunnalla aloitettiin
Ammunta kuuluu jokaisen reserviläisen perustaitoihin, mutta sen
harjoitteluun on harvalla mahdollisuutta jos ei omista omaa asetta.
Toimintapäivässä on joka kerran ollut ampumaosuus.
Tällä kertaa ammunta vedettiin
piirin 9 mm Glock –pistooleilla ja
sen lisäksi tutustuttiin H&K kertaampuvaan konepistoolin mallia
MP5. Kaikkien osallistujien mukaan
ampumrastilla sai ampua ”vähin-

täänkin riittävästi”.
Uudistunut karttajärjestelmä
kertaamisen arvoinen
Lyhyen ruokatauon jälkeen
jakaannuttiin rastikoulutukseen.
Toisen rastin aiheena oli MGRSkoordinaatisto ja sen mukainen paikantaminen. Varttuneemmillekin
reserviläisille jo usean vuodenajan
käytössä ollut koordinaatisto kääntyi kartalla mukavasti.

Tulenjohtopartion
perustoiminta
Toisen rastin aiheena oli tulenjohdon perusasiat: suunnan ja etäisyyden mittaaminen, sekä tulikomennon rakenne. Nämäkin perustaidot
on jokaisen tykkimiehen ja epäsuoran tulen parissa toimivan hallittava! Osallistujat antoivat kehuja siitä,
että kaikille annettiin sama koulutus. Esimerkiksi tuliasemakoulutuksen saaneille asian tätä puolta ei
oltu juuri aikaisemmin avattu.

Tykkimiehet opettelivat uuden karttakoordinaatiston.

Sauna lopetti päivän
Vaikka päivän aikana ei varsinaisesti
päässyt hiki tulemaan, lämmin sauna ja asiaan kuuluva makkaran paisto kruunasivat tilaisuuden. Samalla
päästiin keskustelemaan laajemmin
tykistön ja vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan näkymistä. Kaikki
osallistuneet olivat sitä mieltä, että
tämän kaltaisia kevyempiä harjoituksia kaivataan ehdottomasti lisää.

MPK:n tuki sai kiitettävän arvosanan, mutta kaikkea koulutusta ei ole
pakko järjestää edes MPK:n tuen
alaisuudessa. Kartta- ja tasoharjoituksia voi hyvin pitää luokkatiloissa,
omilla välineillä.

Toimintapäivä säilyy
tykistöyhdistysten
ohjelmassa
Toimintapäivän ja sen kaltaisten

tilaisuuksien tulee ehdottomasti säilyä yhdistysten omana toimintana. Tykistön vapaaehtoista
koulutusta suunnitellut työryhmä tulee julkaisemaan oman
esityksen koulutuksen järjestämisestä lähiaikoina. Samalla
voidaan pohtia, millainen sisältö
tässä ”kevyen kynnyksen” toiminnassa tulisi olla.

Tosiasioiden tunnustaminen
Teksti: Risto Piekka, res.majuri
Töölön Reserviupseerit ry

Aluksi kaksi aiheeseen liittyvää

lainausta, vanhaa, mutta aina niin
ajankohtaista. Ensiksikin generalissimus J. Stalinin kommentti Vatikaanista: ”Montako divisioonaa
paavilla on?”. Ja toiseksi entisen
presidenttimme J.K. Paasikiven toteamus: ”Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku”. Tässä
presidenttimme lainasi englantilaista filosofia lordi John Actonia.
Tosiasioiden tunnustamiseen
liittyvät myös äskettäin julkaistut
kaksi selvitystä. Ensiksikin parlamentaarisen selvitysryhmän
raportti ”Puolustuksen pitkän aikavälin haasteet” ja toiseksi Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus
”Suomen puolustus 2020-luvulla”.
Suomen turvallisuuden kannalta molemmissa on yhtenevät
sävelet. Näistä keskeisimmät ovat
puolustusvoimiemme taloudellisten
resurssien turvaaminen. Tähän
sisältyvät ennen kaikkea yleisen asevelvollisuuden säilyttäminen sekä
lisäresurssit tarvittavien joukkojen
varustamiseksi. Kysymyshän on
suoritetun puolustusvoimauudistuksen jatkosta ja uskottavasta puolustuskyvystä. Tällöin kyseessä on
sekä henkinen maanpuolustustahto
että materiaalinen suorituskyky.
Puolustusvoimauudistuksen
yhteydessä reservin määrä aleni
olennaisesti. Mutta toivoakseni vain
määrällisesti, ei varustuksen ja toimintaedellytysten kannalta. Tämä
toiveeni perustuu siihen luottamukseen, jota tunnen vastuullisia poliittisia päätöksentekijöitä kohtaan.
Siksi seuraavassa poimin edellä
olevista selvityksistä kokonaisturvallisuuteen liittyviä kannanottoja.

Tämä tarkoittaa varautumista,
siviilimaanpuolustusta tai yhteistoimintaa/kumppanuutta puolustusvoimien kanssa. Nämä valinnat olen
tehnyt erityisesti meille, joille ei ole
enää sijoitusta reservissä.
Aloitan parlamentaarisesta
selvitystyöryhmästä, jonka puheenjohtajana toimi RUK:n kurssin 130
kurssiveli Ilkka Kanerva. Raportissa
todetaan mm: ”Toimivalla viranomaisyhteistyöllä ja toimintamallilla
turvataan yhteiskuntamme kriisinsietokyky, joka on riippuvainen
myös kansalaisten luottamuksesta
valtionhallintoon ja puolustusvoimiin”.
Tuo jälkimmäinen katsaus jatkaa
edellistä ajatuskulkua seuraavasti:
”Yhteiskunnan toimivuus edellyttää sen perustoimintojen, maa-,
meri ja ilma-alueiden sekä kyberulottuvuuden turvaamista. Tähän
tehtävään muokattu suomalainen
kokonaisturvallisuuden konsepti on
maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.
Se nojaa viime kädessä kansakunnan keskinäiseen luottamukseen
ja tahtoon tehdä asioita yhdessä
yhteisen edun nimissä. Kokonaisturvallisuuden yksi keskeinen osatekijä on sotilaallinen maanpuolustus.
Siinäkin on kyse luottamuksesta ja

yhdessä tekemisestä, koska se nojaa
yleiseen asevelvollisuuteen ja kansan vahvaan tukeen”.
Sana turvallisuus samoin kuin
sota on saamassa uuden sisällön.
Tässä lainaan Puolustusministeriön
katsausta. ”Kuten Ukrainassa on
nähty, korostuvat voimankäytössä
sen eri keinot ja niiden yhdistelmät.
Niin sanotussa hybridisodankäynnissä perinteisten sotilaallisten
keinojen ohella käytetään epäsymmetrisiä keinoja, painostuksen eri
muotoja sekä informaatio- ja kyberoperaatioita tai niiden yhdistelmiä.
Sotilaallista voimaa voidaan käyttää
osana muita voimankäytön välineitä
ja yhdistelmiä tai sillä voidaan uhata
epäsuorasti. Usein tuottajaa ei aina
pystytä tunnistamaan. Toiminnan
ei aina tarvitse olla fyysistä, vaan
haluttu vaikutus voidaan saada
aikaan eri tavoin, kuten informaatio-operaatioilla. Lisäksi uhkat
kohdistuvat tulevaisuudessa yhä
enemmän yhteiskunnan kriittisiin
toimintoihin ja kansalaisiin”. Laittamattomasti sanottu!
Lainaukset vahvistavat selkeästi,
että työ varautumisen ottamiseksi
osaksi reserviläistoimintaa on ollut
enemmän kuin oikeaan osunutta ja
juuri tähän aikaan sopivaa. Tässä
Helsingin (pääkaupunkiseudun)
reserviupseeri- ja reserviläispiirien
ja vastaavien Uudenmaan piirien
työ on ollut uraauurtavaa.
Varautumistyössä pää on avattu.
Muutama toimintakokonaisuus
toteutunee lähiaikoina ja eräitä valmistellaan. Näistä asioista kiinnostuneet: ota yhteyttä oman kerhosi
varautumistoiminnasta vastaavaan.
Se kannattaa.
Toivon, että luette käsittelemäni
asiakirjat. Ne löytyvät mm puolustusministeriön nettisivuilta.

Caspar von Walzel esittelee piirien tiedotustoimintaa.

UUDJP Suojeluskuntatalolla
Kuva ja teksti: Tomi Alajoki

Uudenmaan Jääkäripataljoonan
henkilöstö tutustui 24.10.2014 osana tyky-päiväänsä piirien toimitiloihin ja toimintaan.
Tilaisuuden johtivat Helsingin
Reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtaja Caspar von Walzel
ja piirin toiminnanjohtaja Tomi
Alajoki.
Vierailu aloitettiin Helsingin
Suojeluskuntapiirin
muse on
kautta auditoriossa piiriesittelyllä,
toimintakuvaesityksellä ja keskustelulla. Tämän jälkeen vieraille
esiteltiin piirin tilat, harjoitussali
ja Maanpuolustusyhtiön Inttistore
– kauppa.
UUDJP:n osastoa johti 1.9.2014
nimitetty uusi pataljoonankomentaja evl Marko Kivelä joka on
aikaisemmin toiminut presidentin
adjutanttina, mukanaan pataljoona
upseeri maj Ossi Suominen ja 28
pataljoonan henkilöstön jäsentä.
Tilaisuus oli selvästi hyödylli-

nen molemmille osapuolille, tietoa
jaettiin puolin ja toisin. Suuri osa
UUDJP:n henkilöstöstä ei ollut
käynyt Suojeluskuntatalossa.
Kaartin jääkärirykmentti tukee
Helsingin reservipiirejä monin eri
tavoin. Tärkein yhteistyön muoto
on MKP:n kautta haetut lukuisat
pistooli – ja kiväärivuorot Santahaminassa. Kuluneena vuonna
radoilla on järjestetty mm. RESUL
perinneaseiden SM kilpailu, piirien
useat karsintakilpailut ja ampumaharjoitukset. KAARTJR alueella
toimii myös Radioniemen MPK:n
koulutuskeskus joka palvelee reserviläisiämme kurssitilana.
Suurin MPK:n alla pidetty
harjoitus oli ETELÄ 2014, jossa
samanaikaisesti järjestettiin 12 eri
kurssia ja siihen osallistui noin 300
reserviläistä.
Muita tuki ja yhteistyömuotoja
ovat erilaiset kalusto – ja materiaalituet, mahdollisuus sotilasesteradan käyttöön sekä yhteistyötilaisuudet.
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Komppanianvääpelikurssi Tallinnassa
Teksti: Nikolai Ylirotu
Kuvat: Sigrid Hartman

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun
Reserviläispiirin kouluttajista
koottu ryhmä toteutti
Virossa, Tallinnassa 24.-26.10.
Komppanian vääpeli–kurssin
osana MPK:n Helsingin piirin
järjestämää Kansainvälinen
yhteistoiminta 2 –kurssia.
Tavoite kirkkaana mielessä
Alun perin kansainvälinen yhteistoiminta kurssi 2 (Komppanian vääpeli) piti toteuttaa kahdessa osassa,
joista ensimmäinen olisi ollut Suomessa ja toinen osa Tallinnassa.
Kaitseliitin Pääesikunnan toiveesta
ensimmäinen osa siirrettiin. Näin
ollen Virossa nyt toteutettu osuus
oli sisällöltään sama mikä suunniteltiin Suomeen. Kurssin sisältö ja
opetustavoitteet tulivat pyyntönä
Tallinnan malevasta.
Opetustavoitteiden mukaisesti
suunniteltiin kouluttajien kesken
ensin sisällöllinen rakenne. Mistä
asioista tulisi tulevia kurssilaisia
kouluttaa ja miten tuo sisältö opetettaisiin. Koulutuksen pohjaksi
otettiin kokemuksellinen tilanne,
jossa koulutettavat heitettäisiin
keskelle esimerkkitapauksia, joihin koulutettavien tulisi reagoida.
Harjoitukseen rakennettiin virtuaaliorganisaatio, jossa oli kaksi
komppanian vahvuista yksikköä,
koostuen päälliköstä ja vääpelistä.
Näiden lisäksi olisi kouluttajien
muodostama pataljoonan esikunta
ja komppanioiden joukkueet.
Näiden osien välillä simuoitaisiin
toimintaa ja tapahtuvaa viestiliikennettä.

Kouluttajat
Kurssilla oli kouluttamassa aktiivisesti toimivia reserviläisiä, joilla
kaikilla oli käytännön kokemus-

ta vääpelin toimista kotimaassa ja
osalla jopa ulkomailta. Kouluttajien
ja kurssin johtajana kapteeni Jukka
Mattila, kurssin vääpelinä kersantti
Mikko Korhonen ja pääkouluttajana
ylikersantti Kaarlo Hyvärinen. Varsinaisina kouluttajina toimivat majuri Sakari Väliahde, ylikersantti Jari
Oksman, ylikersantti Martti Vakkala, kersantti Seppo Siimeslehto ja
ylikersantti Nikolai Ylirotu.

Torstaina kohti Viroa
Harjoituksen tulevat kouluttajat
tapasivat torstai-iltana Länsisatamassa 23.10. matkustaakseen Tallinnaan. Laivamatkan aikana tulevaa
koulutusta käytiin vilkkaasti lävitse,
vaikka suunnittelua oli tehty hyvinkin tarkkaan etukäteen, kokemuksesta aina asiat muuttuvat. Tallinnassa vartiokomppanian päällikkö
Alar Olup oli toivottamassa joukkomme tervetulleeksi ja organisoi
siirtymisen varuskunta-alueelle,
jossa harjoitus ja majoitus tulisivat olemaan. Saapumisen jälkeen
siirryimme harjoituksen mukaisiin
asuihin. Kouluttajille oli puolustusvoimien ohjeiden mukaisesti anottu
lupaa käyttää ulkomailla sotilaspukua m/05. Puolustusvoimat hyväksyi anomuksen.

Kurssilaiset joutuivat ratkomaan käytännön ongelmatilanteita.

Jalkautumisvaihe
perjantaina
Perjantai 24.10 käytettiin toimintaalueeseen tutustumiseen ja kurssisuunnitelman läpikäyntiin virolaisten isäntien kanssa, joita edustivat
Kaitseliiton Tallinnan Malevan
esikuntapäällikkö Andres Välli sekä
vartiokomppanian päällikkö Alar
Olup.
Perjantai aamupäivä meni tutustuessa paikkoihin ja koulutuksen
yksityiskohtia hioessa. Suunnitteluosuuden ja viimeisten yksityiskohtien jälkeen olimme valmiit
aloittamaan. Kurssilaiset saapuivat
iltapäivällä ja lyhyiden esittelyiden
jälkeen koulutus saattoi alkaa.
Koulutus aloitettiin kolmen tunnin
teoriaosuudella, joissa käsiteltiin
komppanian vääpelin tehtäviä, vaa-

timuksia vääpelin toiminnalle sekä
komppanian kokoonpanoa. Käytössä oli virolaisten nato-yhteensopivat proseduurit.

Lauantai, kokemuksellista
oppimista
Kurssi koulutti komppanian vääpeleitä. Lauantaina pidetty soveltava harjoitus oli suunniteltu
sotapeliksi, jossa pääpainopiste
oli huoltotilanneilmoituksen laatimisella pataljoonan esikuntaan,

Yhteinen seppeleenlasku
kansallisena Veteraanipäivänä
Teksti: Olli Nyberg

Kansallisena veteraanipäivänä 2015
tulee kuluneeksi 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Koska tämä merkitsi myös toiseen maailmansotaan
liittyneiden sotatoimien päättymistä
Suomen alueella, ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Reserviläisliitto päättäneet järjestää tapahtuneen muistoksi yhteisen, koko
valtakunnan kattavan seppeleenlaskun. Tavoitteena on laskea 27.4.2015
seppeleet mahdollisimman monelle
Suomen yli 600 sankarihaudasta.

Kansallisen veteraanipäivän
seppeleenlaskulla pyritään myös
siirtämään veteraaniperin-nettä ja
-tietoisuutta nuoremmille suomalaisille. Paikallisista seppeleenlaskuista tiedote-taan kaikille tiedotusvälineille ja laskutapahtumiin
ovat kaikki tervetulleita. Erityisesti
paikalle pyritään saamaan koululaisia.
Yhteinen seppeleenlasku täydentää Kansallisen veteraanipäivän
vakiintuneita käytäntöjä. Liitot
ovat informoineet tapahtumasta
kirkko- ja kirkollishallitusta,
Opetushallitusta, Historian ja

yhteiskuntaopin opettajien liittoa
sekä Kansallisen veteraanipäivän
päätoimikuntaa. Niiltä on pyydetty
tukea paikallisten tapahtumien järjestämiseen.
Päävastuu Reserviläisliitolla
Seppeleenlaskuun osallistuvat
järjestöt ovat yhdessä sopineet,
että Reserviläisliitto kantaa päävastuun tapahtuman suunnittelusta ja
toteuttamisesta. Parhaillaan liittotasolla työstetään yhteistä ohjeistusta, joka toimii apuna paikallisten
seppeleenlaskujen järjestämisessä.
Se jaetaan yhdistyksille marraskuussa.

komppanian päällikön ja komppanian vääpelin välisessä yhteistyössä, sekä johtamistoiminnassa.
Harjoitus rakennettiin sisätiloihin ja sisälsi kaksi komppaniaa,
yhden simuloidun joukkueen,
joka kuvasi kahden komppanian
kaikkia joukkueita ja simuloidun
pataljoonan esikunnan. Johtaminen ja viestiliikenne hoidettiin
kenttäpuhelimella ja läheteillä.
Kurssilaisia oli yhteensä 7. Kurssilaisten kokemus vääpelintehtävistä
vaihteli.
Tämä tuli nopeasti esille
ryhmäkohtaisina eroina, toiset
tarttuivat rivakasti ongelmiin ja
ratkaisivat ne useimmiten hyvinkin kevyellä opastuksella. Toiset
taas vaativat hiukan enemmän
kannustamista ja ohjaamista. Päivän lopulla erot kuitenkin alkoivat
tasoittua ja viimeisten tehtävien
tullessa kohdalle kouluttajien tarvitsi vain enää nyökytellen hyväksyä tehdyt ratkaisut.
Kurssin opetus perustui kokemukselliseen oppimiseen, jossa
kolme henkilöä toimi komppanian
komentopaikkana siten että kukin
oli 2 tuntia kestävällä vuorollaan
joko komppanian päällikkö, vääpeli tai viestimies/lähetti. Taustalla pyöri pataljoonankomentajana ja komppanianpäällikön

perustehtävät käskytyksineen.
Vääpelin tehtävänä oli kerätä
huoltotilanneilmoituksen tiedot ja
lähettää huoltotilanne- ja henkilöstövahvuusilmoituksia pataljoonan huoltopäällikölle. Toimintaa
monipuolisti joukko ennakolta
valmisteltuja tapahtumia, jotka
pelattiin tilannekuvauksina. Vääpelin päätettäväksi tuli esimerkiksi
järjestää lonkkamurtumapotilaan
evakuointi, kenttäpostin jako,
ammustarvikeporrastuksen vastaanotto ja jako. Jokaisen tilannekuvaksen ratkaisu jäi toimivalle
organisaatiolle. Kouluttajat tukivat
ja konsultoivat kunkin oppilaan
omaa päätöksentekoprosessia.
Itselleni jäi viikonlopusta
erittäin hyvä maku, järjestelyt
toimivat kiitettävästi järjestäneen
seuran toimesta. Myös oppilaat
olivat motivoituneita, vaikka
päivä hiukan venyikin molempina
päivinä. Oman kiitoksensa ansaitsevat kouluttajat. Henki oli hyvä
alusta lähtien ja päivät jatkuivat
hyvinkin vilkkaiden keskustelujen
lomassa myöhään iltaan.
Toivon että tämänkaltaista
kädenojennusta lahden yli voidaan
jatkaa ja voimme tukea toisiamme
koulutuksen merkeissä ja kokemusten vaihdossa.

Järjestöjen maakunnallisen
tason organisaatiot koordinoivat,
suunnittelevat ja ohjaavat yhdessä
paikallisia laskutapahtumia. Vastuutahona ovat reserviläispiirit,
joiden tulee toimittaa valmiit
suunnitelmansa liitolle 24.1.2015
mennessä. Ne tulee tehdä yhdessä
em. veteraanijärjestöjen maakunnallisten organisaatioiden kanssa.
Varsinaiset seppeleenlaskut
hoidetaan järjestöjen paikallisten
yhdistysten ja osastojen voimin.
Laskuissa voidaan ottaa huomioon
paikalliset perinteet ja toimintamallit. Varsinaisten laskijoiden
tulee mikäli mahdollista olla
sotiemme veteraaneja.
Seppeleenlasku osa juhlavuotta
Reserviläisliiton perustamisesta
tulee ensi vuonna kuluneeksi kuusi
vuosikymmentä ja vuotta vietetään
erityisenä juhlavuotena. Pääjuhlallisuudet järjestetään 11.-12.4.2015

Baltic Queen -aluksella, jonka liitto
on vuokrannut yksityiskäyttöön.
Laiva tulee todennäköisesti täyteen, sillä noin 2/3 hyteistä on jo
myyty.
Reserviläisliitto 60 vuotta - risteilyn myynnistä vastaa Matkapojat
Oy. Käytössä on internet-varaamo
osoitteessa www.matkapojat.fi/
res60 sekä puhelinvaraamo numerossa 010 2323 116. Matkapojilta
varataan myös ruokailut, Tallinnan
tutustumiskäynnit ja liityntäkuljetukset.
Lisäksi 60-vuotisjuhlavuoteen
kuuluu syksyllä 2015 piireissä
järjestettäviä tapahtumia sekä
päätöstilaisuus, joka pidetään
marraskuussa 2015 liiton syyskokouksen yhteydessä Porissa. Alun
perin ohjelmassa oli myös oma
seppeleenlasku mutta sen korvaa
Kansallisen veteraanipäivän yhteinen laskutapahtuma.

11

Helsingin Reservin Sanomat > 7 /2014 > 14. marraskuuta

Ampumatoimintaa

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

Ampumavuorot
Santahaminassa
Marras-joulukuu ampumavuorot
ja tapahtumat
Vuoro / 4€
MARRASKUU
asekäsittely 1 TEKNINEN ASEKÄS.KILPAILU 2
asekäsittely 2 KIVÄÄRI Tekn.aseK 10/3
asekäsittely 2 PISTOOLI Tekn.aseK 11/3
JOULUKUU
asekäsittely 1 KIVÄÄRI Tekn.aseK 12/3
asekäsittely 1 PISTOOLI Tekn.aseK 13/3
asekäsittely 1 KIVÄÄRI Tekn.aseK 14/3

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

15.11.2014
22.11.2014
29.11.2014

klo.12-16
klo.8-17
klo.8-17

ask1
ask2
ask2

Kilpailu
kurssi
kurssi

9.11.2014
16.11.2014
23.11.2014

0400 14 12226
0400 14 12227
0400 14 12228

13.12.2014
20.12.2014
27.12.2014

klo.12-16
klo.8-17
klo.8-17

ask1
ask2
ask2

kurssi
kurssi
kurssi

7.12.2014
14.12.2014
21.12.2014

0400 14 12229
0400 14 12230
0400 14 12231

Ampumatoimikunnan
palkitsemistilaisuus
Katajanokan
Kasinolla 3.12. klo 18
Piirien ampumatoimikunnan
palkitsemistilaisuus pidetään
Katajanokan Kasinolla
keskiviikkona 3.12. klo 18 alkaen.
Tilaisuus on tarkoitettu
erikseen kutsuttaville.

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

ITSENÄISYYSJUHLA 6.12.2014 KLO 15.00
Martinlaakson koulu Martinlaaksonpolku 4
Suomen lippu saapuu: Jääkärimarssi , säv. Jean Sibelius, sov. Arvo Kuikka. Puhallinorkesteri
Louhi, johtaa Okko Kivikataja
Tervehdyssanat: Eero Salminen, Tikkurilan Reserviupseerikerho
Juhlapuhe: Valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg
Vaskivuoren lukion Jousiyhtye: Ohjaus mus.op. Mari Kaisa Pyrhönen
Veteraanin puhe: Sotaveteraanina 70 vuotta, majuri evp Olli Vuorio
Nuoren puhe: Ville Pussinen Sotungin lukio
Vantaan Musiikkiopiston Nuorisokuoro Laurus: Johtaa
Heidi Harinen
Maamme: Orkesteri, kuoro ja juhlayleisö
Vapaa pääsy. Ilmainen kahvitarjoilu
Vantaan Maanpuolustusjärjestöt

Jouluaaton kunniavartio
Hietaniemessä
Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle ja Hietaniemen sankariristille.
Hietaniemen vartiot organisoi Helsingin Reserviupseeripiiri.
Kunniavartioita järjestetään myös Helsingin ortodoksisen hautausmaan, Helsingin pitäjän,
Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen sankarihaudoilla
2-4 miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.
Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret kunniamerkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen käsketty varustus. Sotilaspukuisia
osallistujia pyydetään varustautumaan mahdollisuuksien mukaan omilla mustilla käsineillä
ja mustilla varsikengillä. Paikan päältä on saatavissa muu lainavarustus.
Suomen marsalkka Mannerheimin haudalla on klo 16 muistotilaisuus jossa esiintyy kuoro.
Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.30 - 14.00 Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP)
14.00 - 14.30 Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU)
14.30 - 15.00 Maanpuolustuskillat (MPKL)
15.00 - 15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP)
15.30 - 15.55 Kenraalit ja everstit reservissä
15.55 - 16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20 - 16.45 Varuskunnan palkattu sotilashenkilöstö
16.45 - 17.10 HRUP:n Autokerho
17.10 - 17.35 HRUP:n Sissikerho
Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeämään
vaihdon yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö sekä ilmoittautumaan Helsingin Reserviupseeripiirin järjestöupseeri Ossi Ikoselle p. 045 862 4648 tai ossi.ikonen@hrup.fi

Reserviupseeripiirin
joulusauna
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu
joulusauna lämpiää taas Spjutsundin
Piirimajalla 13.12.2014.
Majalla saunojia odottaa jälleen makeat löylyt, maittava ruoka ja mainio
seura. Hinta 20 € (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 mahtumisesta.
Edellisvuosien suuresta kiinnostuksesta johtuen osallistujien määrä joudutaan jälleen rajaamaan 4 henkilöön/
kerho. Linja-autokuljetus majalle lähtee Töölöntorilta la 13.12. klo 10.00, ja
paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen
klo 15.00.
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja
valmistautumaan jouluun hyvässä
seurassa!

Esitelmä
”Ajankohtaista
kyberturvallisuudesta”
Paikka: Katajanokan Kasino,
Laivastokatu 1, Helsinki

Pääkaupunkiseudun
upseerijärjestöjen
yhteinen Itsenäisyyspäivän Iloinen
Ilta 6.12.2014
Tilaisuus järjestetään Katajanokan
Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen
kello 1730.
Juhlapäivällisen lisäksi on ohjelmaa ja
tanssia elävän musiikin tahdissa.
Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset
Katajanokan Kasinolle
Puhelin: (09) 6128 6300, sähköposti:
katajanokka@royalravintolat.com
viimeistään torstaina 27.11.2014 (ilmoita
samalla ruoka-aineallergiat)

Personal Training
palvelut reserviläisille -20%
alennuksella
www.elliikuttaa.weebly.com
Myös Facebook sivut: https://www.facebook.com/groups/ELliikuttaa/

Illalliskortti 63 e sisältää:
Tervetulomalja
2 x 12cl Kasinon puna-/valkoviiniä
Lohi-kampasimpukkaterriniä ja
punajuuripyreetä
Glaseerattua peuranpaistia,
duchesse –perunaa ja
Grand Veneur kastiketta
Kirsikkabavaroise
Kahvi/tee
Eteispalvelu
Kaikki maksut suoritetaan vasta
ravintolassa!

Elisa Latvasto-Hyvärinen
Reservin korpraali ja liikunnan
ammattilainen

Kutsu esitelmätilaisuuteen
Kaikille avoin esitelmätilaisuus
Kauniaisten kaupungintalolla:
9.12. 2014 klo 19.00.
kenraalimajuri Esa Pulkkinen

Kerää mukava pöytäseurue tai tule
vaikka yksin juhlimaan
Ilmoita varauksen yhteydessä, jos
haluat johonkin tiettyyn pöytään

Aika: Keskiviikko 26.11. klo 18:30
Esitelmän pitää Jarno Limnéll, Kyberturvallisuusalan professori (Aaltoyliopisto), sotatieteiden tohtori ja
kapteeni evp.
Järjestää Helsingin Reserviupseerien
Viestiosasto. Esitelmä on kaikille avoin.
Ilmoittaudu viim. su 23.11 tilajärjestelyn
vuoksi: Erkka Suopanki, 0400 448204,
puheenjohtaja@viestiosasto.net.
Tervetuloa!

Järjestäjänä Katajanokan
Upseerikerho ry
Tumma-/juhlapuku ja
suuret kunniamerkit
Vieraita pyydetään saapumaan
hyvissä ajoin ennen kello 1730.

Muista maksaa
jäsenmaksusi
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
Syyskokouskutsu
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Senioriupseerien Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 20.11.2014 klo 12.00 alkaen Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa käsitellään kerhon 1.12.2008
vahvistetuissa säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat; mm valitaan kerhon puheenjohtaja, hallituksen kuusi muuta jäsentä sekä
toiminnantarkastajat ja käsitellään
jäsenten vähintään kymmenen päivää ennen kokousta hallitukselle
kirjallisesti esittämät asiat ja hallituksen niistä antamat lausunnot.
Ennen varsinaisen kokouksen alkua
kuullaan suurlähettiläs Paavo Rantasen esitelmä aiheesta " Suomen
vaikea tie rauhaan". Omakustanteisen kerhopalan hinta on n 20 euroa,
osallistumisesta ruokailuun pyydetään ilmoittamaan 16.11 mennessä:
skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040 586 9252. Tervetuloa monilukuisesti!
Pikkujoulua vietämme avec
Katajanokan kasinolla maanantaina
01.12.2014 klo 12.00 alkaen. Seppo
Hovi on lupautunut taas mukaan
esittämään tällä kertaa Reino Helismaan tuotantoa, laulellaan yhdessä,
syödään ja katsotaan ketä arpojatar
tänä vuonna suosii. Alkuglögin
mutta ei ruokajuomia sisältävän
joululounaan hinta lienee hieman
yli 50 euroa/henkilö. Lounaalle osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan
29.11. mennessä: skulmala48@
gmail.com tai puhelimitse 040 586
9252. Tervetuloa!
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Seppo Kulmala, puheenjohtaja, skulmala48@gmail.com,
040 586 9252, Pentti Uosukainen,
sihteeri, pentti.uosukainen@kolumbus.fi; 040 840 6296, Heikki Kaakinen, jäsenasiat, heikki.o.kaakinen@
outlook.com, 050 589 5375

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Höstmöte
HSRK:s höstmöte hålles torsdag
17.11.2014 kl. 18.00 i Helsingfors
Reservofficersdistrikts utrymmen,
Auditoriet, Tölötorggatan 2 (ingång
bredvid restaurangen). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bl.a.
val av ordförande och styrelse. Alla
medlemmar är välkomna till mötet
utan särskild anmälan.
Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö
fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. Vapen och annan nödvändig

utrustning kan lånas på plats. Meddela gärna innan att du är på kommande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller
050 506 0991 och axi@hsrk.fi eller
040 773 3830. Ytterligare information om skyttet hittas på www.hsrk.
fi. För HSRK:s medlemmar finns
det också möjlighet att utöva skytte
utomhus; bl.a. får medlemmar delta
i skytteturer som arrangeras av
MPK. Mera information 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 klubbens och banans dagbok. Nuförtida
lagstiftning kräver två års bevisad
aktivitet/intresse för att ett tillstånd
ska kunna beviljas.
Julbastu
HSRK arrangerar tillsammans
med andra svenskspråkiga försvarsföreningar julbastu på Sveaborg,
närmare bestämt i Sjöstridsskolans
mycket fina bastu. Datum för julbastun är 11.12.2014. Notera datumet, ytterligare information om
evenemanget och anmälan följer!
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Kanta-helsinki
Ampumatoiminta: Yhdistyksen
syksyn sisäratavuorot jatkuvat normaalisti parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 17-19 Töölön radalla. Ratavuorolle pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon yhdistyksen
ampumaupseereille (ampumaupseerit@khru.net).
Tiedotustoiminta: Yhdistyksemme tiedottaa sähköisesti, parhaiten saat tietoa uusista tapahtumista kotisivuiltamme. Seuraa myös
Helsingin Reserviupseeripiirin
tapahtumakalenteria (www.hrup.
fi). Sähköpostilistamme päivittyy
Reserviupseeriliiton rekisteristä.
Tarkistathan s-postiosoitteesi
ajantasaisuuden RULin kotisivuilta
(www.rul.fi) kohdasta jäsenrekisteri
> jäsentietojen muutoslomake.
Yhteystiedot: www.khru.net.
Puheenjohtaja Pirkka Jalasjoki
(pirkka.jalasjoki@gmail.com), Sihteeri Juha Stark (juha.stark@phyk.
fi), Ampumaupseerit (ampumaupseerit@khru.net).

LÄNSI-VANTAA
Lokakuu oli vilkas kuukausi
LVRU:ssa. Lauantaina 11.10. juhlivat

Vantaan Maanpuolustusnaiset 40
juhlavuottaan, sunnuntaina 12.10.
oli maanpuolustuksellinen kirkkopyhä Hämeenkylän kirkossa ja
torstaina 23.10. oli kerhon syystalkoot.
Tiistaina 28.8.2014 oli LVRU:n
syyskokous, jossa valittiin uusi
hallitus ensi vuodeksi. Hallitus
kasvoi 14 jäseneen ja uudet tulijat
ovat nuorempaa sukupolvea. Tällä
valmistellaan asteittain tulevina
vuosina edessä olevaa sukupolvenvaihdosta kerhon hallinnossa.
Hallituksen työnjaosta tiedotetaan
tammikuussa hallituksen järjestäydyttyä.
Kerhon pikkujoulujuhlaa on
uudistettu niin, että lauantaina 22.11
klo 18-19 on toimintakeskuksessa
palkitsemistilaisuus, jossa jaetaan
kerhon tunnustukset. Tilaisuus
on avoin kaikille kerhon jäsenille.
Varustuksena siisti puku.
Klo 19 alkaa kerhon pikkujoulu
samassa paikassa. Tarjolla on illallinen ja ohjelmaa. Tumma puku,
ei kunniamerkkejä. Illalliskortti 30
euroa. Tarkempia ohjeita annetaan
sähköpostilla, kotisivuilla ja voi
myös kysyä kerhon toimihenkilöiltä.
Jäseniä muistutetaan maanpuolustusjärjestöjen järjestämästä
itsenäisyysjuhlasta 6.12.2014 klo 15
Martinlaakson koululla. Kyseessä
on Vantaan suurin itsenäisyysjuhla.
Tervetuloa nauttimaan ohjelmasta.
Aikataulujen suunnittelua varten muistutetaan myös siitä, että
jouluaattona 24.12.2014 on kunniavartio Pyhän Laurin kirkon sankarihaudoilla. LVRU:lla on vuorot
16.00-16.30 ja 16.30-17.00. Silloin
on kulunut 75 vuotta talvisodan
joulusta. Varustuksena lumipuku
ym, jotka toimitetaan järjestäjien
puolesta. Jäsenillä on tilaisuus
kunnioittaa veteraaneja ja sankarivainajia mieleenpainuvassa tilaisuudessa. Molempiin vuoroihin on
paikkoja vapaana ja uudet tulokkaat
asetetaan etusijalle. Tutkikaa joulun
aikataulujanne ja ilmoittautukaa
tilaisuuteen puheenjohtajalle (olli.
pusa@pusa.fi).
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
Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle
P. 040 586 9252.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa
sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai
olli.pusa@pusa.fi
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on
www.rul.fi/lansivantaa

munkkivuori
Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina 27.11.2014 kello
18 alkaen taloyhtiön kokoustiloissa, Ulvilantie 29/1 A, pihanpuolella.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoonnutaan ulkoovelle. Tervetuloa kaikki mukaan.
Piirien ampumaradalla on mah-

dollisuus harjoitella sotilaspistoolin
pika-ammuntaa sekä ampua myös
pienoispistoolilla. Ampujilta vaaditaan ampumavakuutus ja sääntöjen tinkimätöntä noudattamista.
Seuraava vuoro on perjantaina
21.11. Ampumisaika 19.00 – 21.00.
Ammunnat vetää Mauri Routio
puh. 040 7322751 tai mauri.routio@
sci.fi. Jos et ole antanut sähköpostiosoitetta, soita ennen radalle lähtöä.
Urheilutalon 22-vuorot jatkuvat
parillisen viikon perjantaisin klo
18.00 – 19.30. Radalle mahtuu,
joten osallistukaapa harjoituksiin
ahkerasti. Seuraava vuoro on 14.11.
Ammunnat vetää Yrjö Alastalo,
puh. 0400 306787. Seppälän radalla
jatketaan perinteisin kuvioin vielä
kerran tällä syyskaudella 15.11. Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että
kiväärilajeja.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Syyskokous
Kutsuna ilmoitetaan, että yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidetään 20.11.2014 klo 18:30 Malmitalossa, osoite: Ala-Malmin tori
1, Malmi, 00700 Helsinki. Aiheina
mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilaisuudessa pitää
KTM Göran Lindgren mielenkiintoisen esitelmän aiheenaan ”Viipurin viimeinen päivä”. Kahvitarjoilu.
Kaikki lämpimästi tervetuloa.
Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous
pidetään ennen syyskokousta eli
20.11.2014 klo 18:00 Malmitalossa.
Lotta-Svärd
Lotta-Svärd –muistojuhlatilaisuus pidetään 28.11.2014 klo 18:30
Huopalahden kirkossa, osoite:
Vespertie 12, 00320 Helsinki. Juhlapuheen pitää valtioneuvos Riitta
Uosukainen. Katso tarkempi ilmoitus tässä lehdessä.
Ammunta
Ampumavuoromme Luolassa,
jatkuvat jokaisen viikon parittomana perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 21.11., 5.12 ja 19.12
klo 16-19. Ammunta-aikaa 3 tuntia.
Hanki reserviläisen ampumavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09)
40562040 tai tilaa Reserviläisliiton
kotisivuilta: http://www.reserviläisliitto.fi/ampumavakuutus - ja tule
mukaan. Aseet ja patruunat yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukäteen
ampuma-upseerille, Jouko Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@
kolumbus.fi
Tulevia tapahtumia
Perinteinen itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus 6.12. Malmin
kirkossa, jonka jälkeen siirrymme
seppeleen laskuun Malmin sankarihaudoille.
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.loimukoski@finpro.fi
Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla: www.rul.fi/Pohjois-Helsinki

Tikkurila
Torstaina 27.11.2014 klo 15.00
teemme yritysvierailun Suunto
Oy:n tiloihin. Osoite on Valimotie
7, 01510 Vantaa (Tammiston Citymarketin läheisyydessä) Hallitus
kokoontuu vierailun loputtua samoissa tiloissa.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net .
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.00-21.30 Tikkurilan
Urheilutalon ampumaradalla.
Myös pienoiskiväärillä voi tulla
h a r j o i ttel e m a a n .
R o h ke a s t i
mukaan!
16.12.2014 klo 19.00 on prosenttiammuntatapahtuma. Jäsenet
runsaslukuisesti ampumaan. Aseet
ja panokset tarvittaessa kerholta.
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.
Talvisodan alkamispäivänä
sunnuntaina 30.11.2013 klo 9.00 on
kukkatervehdys veteraanimuistomerkeillä Tikkurilan veteraanipuistossa, Hertaksentie 1
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2014 klo
9.00 on lipunnosto kaupungintalon
edessä ja välittömästi sen jälkeen n.
klo 9.20 kukkatervehdys veteraanimuistomerkeillä Tikkurilan veteraanipuistossa. Klo 10.45 on seppeleenlaskutilaisuus Pyhän Laurin
kirkon sankariristillä ja klo 15.00
on Itsenäisyysjuhla Martinlaakson
koululla Martinlaaksossa, Martinlaaksonpolku 4. Juhlapuheen pitää
valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg. TiRUKilla on tänä vuonna
järjestelyissä aulavuoro.

Töölö
Tervetuloa jokainen jäsen kerhon
syyskokoukseen! Kerhon kaikille
jäsenille avoin syyskokous pidetään
tiistaina 25.11.2014 klo 18.00. Paikka: Suojeluskuntatalo, Döbelninkatu 2, 6. krs neuvotteluhuone. Hallitus kokoustaa tätä ennen samassa
tilassa.
Rakennuksen alaovi on normaalisti lukittu, hoidamme miehen
passiin klo 17:50-18:00, jotta kaikki
pääsevät sisälle. Soita Jarkolle
mikäli myöhästyt aloituksesta niin
hoidetaan ovenavaaja laskemaan
mahdolliset mattimyöhäset sisälle.
Kerhon nykyisestä toiminnasta
ja ennen kaikkea tulevasta tarinoidaan toivottavasti mahdollisimman isolla porukalla enemmän
kokouksessa. Varsinkin, jos et
aiemmin ole osallistunut kerhon
toimintaan, tule ihmeessä paikalle.
Kerromme mielellämme, mitä
kaikkea yksi maamme aktiivisimpia reserviupseerikerhoja voi
jäsenilleen tarjota, olet sitten hiljattain kotiutunut tai vaikka reilusti
pidempäänkin reservielämää nauttinut upseeriveli.
PS. Kerhon ampumaratavuoro
on klo 19.00-21.00 samana iltana
rakennuksen alakerrassa, joten
kokouksen jälkeen on halukkaiden helppo lähteä tutustumaan
ampumatoimintaan. Kerho tarjoaa
ensikertalaisille patruunat, aseet ja
kuulonsuojaimet lainaan.
Kerhomme yhteystiedot: too-
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lonreserviupseerit@gmail.com,
Facebook: Töölön Reserviupseerit
Puheenjohtaja: Jarkko Pakkanen, 040 524 9339; Varapuheenjohtajat: Sampo Martiskainen, 040
709 8459, Risto Piekka, 040 506
9119
Toivon jokaiselle kerholaiselle
mukavia hetkiä kerhon eri toimintamuotojemme parissa. Mikäli
keksit miten voisimme niitä kehittää tai luoda uutta, älä epäröi olla
meihin yhteyksissä.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ammumme lokakuusta lähtien Tukikohdan ilma-aseradalla parillisten viikkojen keskiviikkoina alkaen klo. 17.00. Yläovi
on auki klo 17, 17.30., 18. ja 18.30.
Jos et omista ilma-asetta, käytössäsi ovat kerhon omat aseet, jotka
ovat hyväkuntoisia.
Töölön radalla ammumme
parittomien viikkojen torstaina
alkaen klo 19.00. Yhteyshenkilönä
toimii Juhani Hartela p. 040 834
2839.
Muu toiminta: Yhdistyksen
syyskokous pidetään Tukikohdassa Puotilantie 1D torstaina
13.11.2014 alkaen klo 18.00. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen
hallitus toimintavuodelle 2015 ja
hyväksytään toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2015. Tule
vaikuttamaan, tilaisuudessa on
kahvitarjoilu.
Itä-Helsingin Reserviupseerit
ja Itä-Helsingin Reserviläiset järjestävät perinteisen veteraanikeräyksen Itäkeskuksessa lauantaina
29.11. klo 10.-16. Keräyspaikkana
on Citymarketin ns. kassanpääkäytävä. Yh-teyshenkilönä toimii
Jyrki Uutela, jos haluat osallistua,
ilmoittaudu Jyrki Uutelalle 24.11.
mennessä p. 040 500 4906.
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet:
Herttoniemen kirkossa jumalanpalvelus, jonka jälkeen klo 12.00.
seppeleenlaskutilaisuus Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla.
Seppeleen laskutilaisuudessa
Itä-Helsingin reserviläisjärjestöt
ja veteraanijärjestöt muodostavat
lippulinnan ja reserviläiset järjestävät sankarihaudoille kunniavartion. Tilaisuudessa seppeleen laskevat Herttoniemen seurakunta,
veteraanijärjestöt ja Itä-Helsingin
reserviläisjärjestöt. Iltapäivällä
Itäkeskuksen STOA:ssa järjestetään itsenäisyyspäivän kansalaistilaisuus.
Jouluaattona Itä-Helsingin
Reserviupseerit järjestävät kunniavartion Malmin sankarihaudoilla, jos olet kiinnostunut, ota
yhteyttä Lauri Haimakainen p.
050 370 6060.
Olemme mukana järjestämässä
jouluaaton kunniavartiota myös
Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla, jos olet kiinnostunut
ota yhteyttä Juha Iiskola p. 040
6712 120.
Yhteystietoja: pj. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpj. Timo
Martikainen p. 040 694 1640, siht.
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

Aselajikerhot

AUTOkerho
Autokerhon hallitus kaudelle 2015:
Puheenjohtaja Timo Koukkari, Varapuheenjohtaja Heikki Heikkonen.
Muut hallituksen jäsenet: Jorma
Stenvall, Kai Runela, Paavo Virtanen ja sihteeri Harri Heikkonen.
Tervetuloa viettämään pikkujoulua kanssamme. Autokerhon
pikkujoulu: 28.11.2014 Kello:19:00.
Hotel Arthur, Vuorikatu 19, 00100
Hki. Jouluinen menu: 29:- euroa
(hinnassa vain ruoka). Ilmoittaudu:
0407538981/ Harri Heikkonen,
20.11.2014 mennessä.
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä 2014, Myös muiden kerhojen jäsenet tervetuloa jakamaan
kanssamme tämä ainutlaatuinen
tilaisuus. Paikalla oltava 16:00.
Vuoro: 16.45-17.10 HRUP:n Autokerho ja Töölön kerho. Ilmoittaudu:
0407538981/ Harri Heikkonen
16.12.2014 mennessä. Mustat maiharit jalkaan, muun varustuksen
saatte paikan päällä mm karvalakki,
lumipuku ja vyö.
Autokerho toivottaa hyvää loppuvuotta kaikille.

Ilmailukerho
20.11. torstai klo 19.00 Helsingin
Suomalaisen Klubin Ilmailuilta.
Ilmavoimien komentaja, prkenr
Kim Jäämeri: ”Ilmavoimat Suomen puolustuksessa.” Ruokailu klo
17.30–19.00. Ruokailijat, mielellään
myös muut osallistujat, ilmoitus
osallistumisesta atte.paukku@elisanet.fi tai puh./tekstiviesti 040 757 83
53 viimeistään maanantaina 17.11.
10.12. keskiviikko (HUOM:
MUUTTUNUT AJANKOHTA),
Helsingin Suomalainen Klubi, klo
13:00. Joululounas. Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 51,- € Esko
Wilamon tilille Nordea FI05 2199
1800 1575 59 viimeistään 3.12.2014.
Joululounaan jälkeen kuvakertomus: Valto Ottovainen, ”Omatoimimatkailua maailmalla; Ecuador,
Namibia ja Botswana.”
Vuoden 2015 ensimmäinen
kerhoilta 13.01. tiistai, Helsingin
Suomalainen Klubi, klo 18.00, maj
Niko Pihamaa: ”Ilmaoperaatiopäällikkönä Afganistanissa.”
Ilmailukerhon nettisivut ovat
osoitteessa: http://www.rul.fi/ilmailukerho/.

Ilmatorjuntakerho
Tiedoksenne saatettakoon, että
kunniakkaan kerhomme, Helsingin
Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon sääntömääräinen syyskokous
pidetään 18.11.2014 klo 18.00 alkaen
Katajanokan kasinolla. Lupsakan
aseveliseuran lisäksi tarjoamme
joukkoomme liittyville kevyttä iltapalaa. Sydämellisesti tervetuloa!
Haluamme myös kohteliaimmin

muistuttaa seuraavista tapahtumista: Warvasammunnat pidetään
26.11. Lisätiedot: Timo Niiranen,
0400 743 877.
- Kerhon joululounas 12.12. klo
12.12. Ravintola Perho. Tervetuloa!
Lisätietoa tapahtumista: ilmatorjuntakerho@gmail.com / 040
5509848
Lisäksi jatkamme sinnikkäästi
myös omaan tauluun ampumista
kerhon ampumavuorolla Töölön
ampuradalla. Raikasta ruudintuoksua pääset nuuhkimaan parillisten
viikkojen keskiviikkoina kello 16-19.
Ilmoittautumiset Timo Niiraselle
(timo.niiranen@gmail.com) vähintään kaksi päivää etukäteen, kiitos!
Tervetuloa viihtymään kerhon
tapahtumiin!

Pioneeriosasto
Syksyinen tervehdys!
Ammunnat: Luolassa keskiviikkoisin klo 19–21, päivämäärä 26.11.
sekä lauantaisin klo 9:30 - 11:30,
päivämäärät 15.11. ja 13.12. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal
ja 10 kpl/kerta/9mm, kullekin enintään viideltä kerralta vuodessa. Paikalla on myös aseita ja kouluttaja.
Ota omat kuulonsuojaimet mukaan,
jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä ampumaupseereille
matti.mahonen@pp.inet.fi tai tommi.laakkonen@porvoo.fi.
Osaston pikkujoulusauna järjestetään 8.12. Katajanokan Kasinolla
klo 18. Tiedossa sauna, iltapala
ja pioneerivisa, pyyhkeet talon
puolesta. Omavastuuhinta 10 €,
ilmoittautumiset sihteerille 2.12
mennessä. Jos ilmoittautuneita on
runsaasti, etusijalla ovat ensikertalaiset ja nuoret jäsenet.
Perinteinen HRUP:n jäsenille
tarkoitettu joulusauna lämpiää taas
Spjutsundin Piirimajalla 13.12.2014.
Majalla saunojia odottaa jälleen
makeat löylyt, maittava ruoka ja
mainio seura. Hinta 20 € (sisältää
myös em. kuljetukset) veloitetaan
osallistujilta bussissa. Osasto sponsoroi puolet nuorisojäsenten osallistumismaksuista. Ennakkoilmoittautumiset (ilmoita nimi, kerho, puh.
nroja sposti) piirin toimistolle: ossi.
ikonen@hrup.fi tai 045 862 4648.
Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen itsenäisyyspäivän iloinen
ilta 6.12. Katajanokan Kasinolla
Itsenäisyyspäivänä alkaen kello
17.30. Juhlapäivällisen lisäksi on
ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin tahdissa. Ilmoittautumiset
ja pöytävaraukset Katajanokan
Kasinolle (puhelin: (09) 6128 6300,
sähköposti: katajanokka@royalravintolat.com) viimeistään torstaina
27.11.2014 (ilmoita samalla ruokaaineallergiat). Illalliskortti 63 €.
Osasto sponsoroi puolet nuorisojäsenten osallistumismaksuista.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös uusia pioneerilippiksiä. Hinta 10 eur jäsenille ja 12
eur muille. Tilaa sihteeriltä.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja kapt Jukka

Rusila, 040 779 5619, jukka.rusila@
ramboll.fi; Sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen, 040
559 7026, antti.j.korhonen@gmail.
com; ampumaupseeri evl evp Matti
Mähönen, 040 570 3718, matti.
mahonen@pp.inet.fi; Urheiluupseeri ltn Sampo Remes, 040
910 3802, sampo.j.remes@gmail.
com; www.hrup.fi/hrup-kerhot/
aselajikerhot/7-hrup/103-pionos

Viestiosasto
Helsingin Reserviupseeripiirin
Viestiosasto ry:n syyskokous järjestetään Katajanokan Kasinolla,
Laivastokatu 1, 00160 Helsinki,
26.11.2014 klo 17:30. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat
ml. toimintasuunnitelma vuodelle 2015 ja valitaan hallitus vuodelle
2015 (säännöt ovat nettisivuillamme www.viestiosasto.net, kohdassa
”Viestiosasto ry”). Jos olet kiinnostunut hallitustehtävistä, niin ota yhteyttä puheenjohtajaan! Tervetuloa
vaikuttamaan!
Syyskokouksen jälkeen (noin
klo 18:30) mielenkiintoinen
esitelmä: ”Ajankohtaista kyberturvallisuudesta”, Jarno Limnéll,
Kyberturvallisuus-alan professori,
Aalto-yliopisto. Vapaa pääsy kaikille
yhdistyksille ja muillekin, mutta
ilmoittaudu viim. su 23.11 tilajärjestelyn vuoksi: Erkka Suopanki,
0400 448204, puheenjohtaja@viestiosasto.net.

Esitelmän jälkeen Kasinon
erittäin herkullinen Joulupöytä.
Tuemme
nuorisojäsentemme
osallistumista. Lisätietoa kotisivuillamme ja kutsu sähköpostitse
- olethan päivittänyt yhteystietosi?
Ilmoittaudu viim. su 23.11.
Koulutus: Tarkemmat tiedot löytyvät MPK:n koulutuskalenterista
www.mpk.fi/koulutuskalenteri. Jos
haluat toimia tukitehtävissä tai kouluttajana jollain viestikurssilla, ota
yhteyttä JOJÄ (JohtamisJärjestelmä)
-koulutusjoukkueen johtajaan Jyri
Putkoseen tai ko. kurssin johtajaan.
Ampumakilpailumme jatkuu
vuoden loppuun asti normaalivuoroillamme Töölössä! Katso tarkemmin edellisestä numerosta tai
nettisivuiltamme. Lisätiedot: Mikko
Leskinen, 050 405 5873, ampumaupseeri2@viestiosasto.net.
Liikuntakilpailummekin jatkuu
vielä loppuvuoden. Katso tarkemmin edellisestä numerosta tai
nettisivuiltamme. Lisätiedot: Ilkka
Väänänen, 050 562 6339, liikuntaupseeri@viestiosasto.net.
Tietoa toiminnastamme ja
yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme www.viestiosasto.
net. Tiedotamme tapahtumista
myös sähköpostitse ja LinkedInryhmässämme Viestiosasto – jos
et ole saanut tätä ilmoitusta sähköpostiisi, käy päivittämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.rul.fi
tai www.viestiosasto.net, kohdassa
”Liity jäseneksi”. Voit myös lähettää
sähköpostia jäsenupseerillemme:
varapuheenjohtaja@viestiosasto.
net. Tervetuloa mukaan!

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Yhdistyksen syyskokous oli tiistaina
4.11. Katajanokan Kasinolla. Tomi
Sarilahti valittiin uudelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi. Johtokunnan jäseniksi kaksivuotiskaudelle
2015–2016 valittiin Timo Elolähde ja Pasi Evolahti. Johtokunnassa jatkavat vuosi sitten valittuina
Eero Hiltunen, Saku Pekkala ja Kaj
Stjernberg.
Tämän syksyn viimeiset pistoolivuorot ovat maanantaina klo
19:00–21:30 viikoilla 47 ja 51. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan
yhdistyksen sivuilla www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/
helsingin_reservilaiset. Yhdistyksen
jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta,
on mahdollista ampua yhdistyksen
.22 pistooleilla. Yhdistys järjestää
tarvittavat patruunat. Osallistujilla täytyy olla omat suojalasit ja
kuulosuojaimet sekä voimassa
oleva vakuutus (esim. Reserviläisen
ampumaturva), mukaan myös voi-

massa oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. Ilmoittautumiset asevastaava
Tomi Sarilahdelle (tomi.sarilahti[at]
lassila-tikanoja.fi, puh. 050 385 1313,
(huomaa muuttuneet yhteystiedot!)
ratavuoropäivänä klo 12:00 mennessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu
määrä ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

S-Ryhmän
reserviläiset
Syysvuosikokous pidettiin Ässäkeskuksessa tiistaina 14. lokakuuta. Puheenjohtajaksi valittiin ensi vuodeksi edelleen Sami Keino.
Kinkkukisa pidetään Ässäkeskuksen ilma-aseradalla 27.11. alkaen
klo 16.00.
Ammutaan pistooli- ja kiväärisarja yhdessä MPK:n edustajien
kanssa. Kinkut arvotaan osanottajien kesken.
Jouluaaton kunniavartioon voi
ilmoittautua Teuvo Mäkiselle.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Yhdistyksen
yhteystiedot/
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helresp.fi
työnjako: 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

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on
akateemisen tai muun ylemmän
tutkinnon suorittaneiden reserviläisten maanpuolustusjärjestö. Sen
tavoite on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua
ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Yhdistys kiittää Pauli Rautiota
syysretkestä Nuuksiooon!
Kokonaismaanpuolustus ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina 24.11. klo 18
alkaen. Ennen kokousta Seppo Vepsäläinen pitää esitelmän sotahistoriallisesta aiheesta: "Suomenlahden
tykistösulku". Esitelmä on avoin
HRUP:n ja HelResP:n jäsenille.
Paikka on Döbelninkatu 2, 6.krs.
kokoushuone. Tervetuloa!
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta kokonaismaanpuolustus@
helresp.fi

ILMAILUOSASTO
20.11. torstai klo 19.00 Helsingin
Suomalaisen Klubin Ilmailuilta. Ilmavoimien komentaja, prkenr Kim
Jäämeri: ”Ilmavoimat Suomen puolustuksessa.” Ruokailu klo 17.3019.00. Ruokailijat, mielellään myös
muut osallistujat, ilmoitus osallistumisesta atte.paukku@elisanet.fi tai
puh./tekstiviesti 040 757 83 53 viimeistään maanantaina 17.11.
10.12. keskiviikko (HUOM:
MUUTTUNUT AJANKOHTA),
Helsingin Suomalainen Klubi, klo
13:00. Joululounas. Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 51,- € Esko
Wilamon tilille Nordea FI05 2199
1800 1575 59 viimeistään 3.12.2014.
Joululounaan jälkeen kuvakertomus: Valto Ottovainen, ”Omatoimimatkailua maailmalla; Ecuador,
Namibia ja Botswana.”
Vuoden 2015 ensimmäinen
kerhoilta 13.01. tiistai, Helsingin
Suomalainen Klubi, klo 18.00, maj
Niko Pihamaa: ”Ilmaoperaatiopäällikkönä Afganistanissa.”

MERIRESERVILÄISET
Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte Sinisen Reservin purjehduskauden päättäjäissaunaan Suomenlinnassa ja Merireserviläiset ry yhdistyksemme pikkujoulusaunailtaan
Vuosaaren pirtillä. Ahven 3 koulutusaluksemme on talvitelakoitu.
Luola- ja ilma-aseradoilla toiminta jatkuu entiseen tapaan ja
yhdistyksen nettisivuilta saat tarkistettua ajankohtaisimmat tiedot harjoituksistamme ja toiminnan vas-

tuuhenkilöt, jotka antavat lisätietoa
harjoituksista, aseista, tavoistamme
harjoitella ja osallistua kilpailuihin.
Kevään ampumavuorot ilmoitetaan
välittömästi kun ne on myönnetty.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tavanmukaisesti alkuvuodesta
ja kokouskutsu julkaistaan tämän
lehden seuraavassa numerossa.
Toimintakalenteri:
Marraskuu
To 20.11 Ilma-aserata klo 16.3019.30. To 27.11 Sisäampumarata
"Luola" klo 16-20.
Joulukuu
To 4.12 Ilma-aserata klo 16.3019.30. To 11.12 Sisäampumarata
"Luola" klo 16-20. To 18.12 Ilmaaserata klo 16.30-19.30.
Oletko harkinnut liittymistä
jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa
mm. mahdollisuuden merelliseen
toimintaan koulutusalus Ahven3:lla.
Täytä jäsenhakemuslomake yhdistyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi
jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
ja Facebookissa päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät viimeisimmän
tiedon yhdistyksen toiminnasta ja
tulevista jäsentapahtumista.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i Luolan fortsätter varje udd
veckas torsdag kl. 17-19. Följande
skytten är 20.11, 4.12 och 18.12.
Markus Liesalho, ordförande,
0400 421 002, svenska@helresp.fi,
www.reservilaisliitto.fi/hsru
VÄ

ÄPE

LIKIL

tusjärjestöjen auditoriossa Helsingissä, osoitteessa Töölöntorinkatu
2.
Kokouksen päätteeksi vietämme
pikkujoulua vieressä olevassa
Trattoria Sognossa. Toivomme
ennakkoilmoittautumista sihteeri@
takilta.fi. Tervetuloa mukaan!

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Kaartin Jääkärirykmentin killan
järjestämään Itsenäisyyspäivän
kahvitilaisuuteen Santahaminan
Perinnetalolla ovat myös kaikki Autojoukkojen Helsingin killan jäsenet
tervetulleita aiempien vuosien tapaan. Kahvitilaisuus alkaa 6.12. klo
12.00. Luvassa on perinteistä ohjelmaa. Tilaisuus kestää reilun tunnin.
Kaikkien killan jäsenten nimet
ovat tiedossa Santahaminan kulunvalvontapisteessä. Ota mukaan
henkilöllisyystodistus (ajokortti,
passi tai muu virallinen todistus).
Portilla on hyvä mainita sotilaspoliisille, että olet Autojoukkojen
Helsingin killan jäsen, näin sotilaspoliisi löytää nimesi nopeammin
oikeasta listasta.
Vielä ehdit tilata joulupukin
konttiin kiltatuotteita. Tuet samalla
kiltasi toimintaa. Lisätilaus lähtee
marraskuussa siten, että tuotteet
ehtivät jouluksi. Katso tarkemmin
killan kotisivuilta www.ajhk.fi.

Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen
syyskokous
Vantaa 3.12.2014 klo 18.30. Tilaisuus järjestetään Ilmailumuseon
auditoriossa, Tietotie 3. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat, mm. vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun suuruudesta
sekä valitaan yhdistykselle uusi
puheenjohtaja ja uusia johtokunnan
jäseniä. Ennen varsinaista kokousta
julkaistaan syksyn jäsenkyselyn
tulokset. Kahvitarjoilu.
Lisätiedot: Teijo Junnola puh.
050 538 7429, teiska.junnola@
welho.com.
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölön sisäampumaradalla
sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45
ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh.
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753
7837.

Tarkka-ampujakilta
Tarkka-ampujakilta ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
03.12.2014 klo 18.00 maanpuolus-

maksamaan 10.11.2014 mennessä
liiton tilille RSOP 539647-418208.
Maksun yhteyteen merkitään maksajan nimi ja maininta “iltajuhla”.
Iltaohjelman päätyttyä siirrytään
linja-autokuljetuksella Riihimäelle,
jossa on majoittumismahdollisuus
ennakkoilmoittautuneille. Asuna on
tumma puku ja suuret kunniamerkit.
Majoittuminen: Pitkämatkalaisille on tarjolla majoitusta Viestirykmentin kurssimajoituksessa
(Rakennus 41/43). Varaukset otetaan vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Majoitus on osallistujille
maksuton. Majoituksen kulkutunnisteet jaetaan syyskokouksen
yhteydessä ja kerätään majoittujilta
sunnuntaina 16.11. aamiaisen yhteydessä.
Ruokailut: Päiväohjelmaan 15.11.
kuuluu syyskokoukseen osallistujille
maksuton lounas ravintola Liedessä
ja lisäksi majoittujille maksuton
aamiainen 16.11. ravintola Liedessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotut erityisruokavaliot huomioidaan.
Ilmoittautuminen: Kiltojen
edustajia pyydetään ilmoittamaan
osallistumisestaan kokoukseen ja
muuhun ohjelmaan viimeistään
maanantaina 10.11.2014.
Ilmoittautumistiedot: Nimi
(kulkulupaa varten), Syntymäaika
(kulkulupaa varten), Osallistutko
päivä- ja iltaohjelmaan 15.11.,
Ruoka-aineallergiat ym. erikoisruokavaliot
Majoituksen ja 16.11. aamiaisen tarve, Ilmoittautumiset killan
sihteerille, Pekka Kastemaalle,
Ruutisarvi 8, 02680 Espoo, gsm
044-3305000 tai pekka.kastemaa@
pp.inet.fi

Sissikerho
Sissiosasto

TA

Vääpelikilta

(Luokka Saarmaa)
14:00 Lähtö Panssarimuseoon
(Parola) ja seppeleen lasku Riihimäen sankarihaudoilla
18:00 Viestikiltojen liiton syyskokouksen iltajuhla (Museo Militaria),
Tervetulosanat
Juhlapuhe, Juhlapäivällinen,
Huomionosoitukset, Musiikkiesityksiä, 22:00 Paluukuljetus Riihimäelle ja majoittuminen, Sunnuntai
16.11.2014, 08:00 Herätys, 09:00
Aamiainen (Varuskuntaravintola
Liesi)
Päiväohjelma
Syyskokoukseen osallistuville on
tarjolla lounasruokailu varuskuntaravintola Liedessä 15.11.2014 klo
11.00-11.45. Syyskokous alkaa Viestikoulun luokkatalon luokka Saarmaassa klo 12.00. Kokousta edeltää
Viestikiltojen liiton puheenjohtajan
tervehdyssanat ja esitys viestialan
ja johtamisjärjestelmän ajankohtaisista asioista. Kokouksen päätyttyä
viimeistään klo 14:00 siirrytään
kootusti linja-autolla Parolaan, jossa
tutustutaan Panssarimuseon näyttelyihin (Hattulantie 334, PL 31, 13721
PAROLA). Matkalla pysähdymme
seppeleenlaskua varten Riihimäen
sankarihaudoilla. Panssarimuseolta
siirrytään linja-autolla Hämeenlinnaan, jossa alkaa Viestikiltojen
liiton syyskokouksen iltajuhla klo
17:00 (1.2 Iltaohjelma).
Iltaohjelma: Viestikiltojen liiton
syyskokouksen iltajuhlaa vietetään
15.11.2014 klo 17:00 alkaen Museo
Militarian Pohjola-salissa (Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna). Illalliskortin hinta on 40,- €
/henkilö sisältäen illallisen ja ruokajuomat (alkoholittomat/viini/
olut). Illalliskortin hinta pyydetään

Uudenmaan
viestikilta
Uudenmaan Viestikillan syyskokous 2014
Uudenmaan Viestikillan syyskokous pidetään keskiviikkona
26.11.2014 alkaen klo 18.00 alkaen
Rohde&Schwarz Finlandin tiloissa
Kaivokselassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ml.
toimintasuunnitelma, talousarvio
ja jäsenmaksu vuodelle 2015 sekä
valitaan killan toimihenkilöt vuodelle 2015. Käyntiosoite on Taivaltie
5, 01610 Vantaa. Tervetuloa! Kokouksen yhteydessä DI Jouni Salmi
esittelee Rohde&Schwarz-yrityksen
sähköisen viestinnän tuoteperhettä
ja teknologioita.
Viestikiltojen liiton syyskokous
2014 ja iltajuhla
Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 15.11.2014 klo 12.00 alkaen
Viestikoulun luokkatalolla. Puolustusvoimauudistuksen myötä Viestirykmentti lakkaa joukko-osastona
vuoden 2014 loppuun mennessä,
joten vuoden 2014 syyskokous
ohjelmineen on liiton viimeinen
Viestirykmentissä. Viestikiltojen
yhteistyö Viestirykmentin kanssa
on kestänyt kaikkiaan 51 vuotta ja
sitä juhlistetaan iltajuhlassa Museo
Militarian Pohjola-salissa.
Ohjelma
Lauantai 15.11.2014
11:00 Lounas (Varuskuntaravintola Liesi), 12:00 VKL vuosikokous

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Merkitse kalenteriin: Stadin Sissien syyskokous torstaina 20.11.2014 klo
18:00 suojeluskuntatalon auditoriossa. Seuraa tapahtuman tiedotusta osoitteessa:
http://www.stadinsissit.fi/stadin-sissien-syyskokous-20-11-2014-klo-18/
Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta
löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-Sanomien nettiversiot ja
lisätietoa tapahtumista.
Maastotoiminta
Maastotoiminnasta lisätiedustelut: Sami Manner sami.manner(ät)gmail.
com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com
Huolto- Ja kuljetus
Sissien perinteinen joulusauna järjestetään 19.12.2014 Santahaminassa
Killan saunalla jo perinteeksi muodostuneeseen kellonaikaan eli 17.39
alkaen. Muista ilmottautuminen!
Seuraa tapahtuman tiedotusta osoitteessa: www.stadinsissit.fi/joulusauna-19-12-2014/
Ampumatoiminta 14.11-19.12
Sissien luolavuorot jatkuvat syyskaudella parillisten viikkojen maanantaisin sekä perjantaisin kello 19.00–21.30. Seuraavat vuorot: pe 14.11., ma
24. 11., pe 28.11.pe 12.12 Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Lisätietoa syksyn ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroilla ja MPK:n ja piirin ampumavuoroilla http://www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi
ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius(ät)welho.
com tai Jyri-Pekka Tähtinen jyri.tahtinen(ät)gmail.com
Salitoiminta
Vakiovuorot Ma & Ke. Pe (Nitrot) 18.00–19.30. Nitrojen vuoroista lisätietoja Sissien www-sivuilla.
Tiedustelut salitoiminnasta Marko Lehti 040-543 8264 marko.
lehti.01(ät)gmail.com
Sissien hihamerkit ja tekninen t-paita
Stadin Sissien uudet hihamerkit ! saatavissa yhdistyksen tapahtumissa
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tai tilattavissa postitse. Merkkipari jäsenhintaan 5 euroa/pari (sisältää
pysty- ja vaakamallisen merkin). Lisätietoja http://www.stadinsissit.fi/jasentilaa-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
Ammunta
EsRes:n ja Tarun jäsenille suunnattu MP5:n ja äänenvaimennettujen
pistoolien tapahtuma 30.11.Töölön Luolassa klo 17:00. Mukaan mahtuu 8
ampujaa, ilmoittautumiset kari.wuokko@tapiolanreserviupseerit.fi tai tekstiviesti 040-5150574 Varaa mukaan 15 euroa 9 mm patruunoihin ja 4 euroa
.22 patruunoihin tai tuo tavallisia ja mahdollisesti subsonic .22 ja 9 mm patruunoita mukanasi. Varaudu siihen että ampujat putsaavat rankasti aseita
ammunnan jälkeen ( rättejä, öljyä ja rasseja mukaan).
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. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina
toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona. Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot:
nimi: Oma Nimi, laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/
EsRes, vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SALlisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen
tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi. puhelinnumero:
matkapuhelinnumerosi
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta ->
MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari
Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Perinnetapahtumia
Itsenäisyyspäivän perinteinen lipunnosto Tapiolan Kulttuuriaukiolla
6.12. klo 9. Vapaaehtoisia tarvitaan lipunnostajiksi. Espoon Sotaveteraanikuoro esittää Lippulaulun. Tilaisuuden kesto n. 15. min. Seppeleenlasku ja
kunnianosoitus Espoon Tuomiokirkon Sankarimuistomerkillä n. klo 11:15,
minkä jälkeen kahvitilaisuus Seurakuntasalissa.
Jouluaattona perinteinen kunniavartio Espoon Tuomiokirkon sankarimuistomerkillä klo 13-15. Puolen tunnin vartiovuorot. Varustus tulee yhdistyksen puolesta. Aloita joulunvietto nauttien rauhallisesta ja isänmaallisesta
tunnelmasta. Aiempi kokemus ei ole välttämätöntä. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot molemmista tapahtumista marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi tai puhelimitse 040 172 1716.
Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus
ja muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää
on huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat
rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.
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fi/ ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj: ylil res panu.korpela@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: puheenjohtaja alik res Henri Jacobsson (henri.
jacobsson@esres.fi, 040 545 1899), varapj ylik res Jyrki Helin (jyrki.helin@
esres.fi, 0400 212 252).

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
27.11. Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan vuosikokoukset
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. Vuosikokousesitelmä alkaa klo 18:00. Varsinaiset vuosikokoukset klo 19:00.
Tykkimiehet ry:n julkaisema Tulikomentoja -lehti viettää 25-vuotisjuhliaan Hämeenlinnassa Museo Militariassa 4.12.2014 klo 18.00. Samana
päivänä samassa paikassa vietetään tykkimiesten suojelupyhimyksen Pyhän
Barbaran iltaa klo 19.00 alkaen. Tarkemmin kyseisistä tapahtumista ja
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Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori

Lennä

ässien siivenjäljillä
ja koe omakohtaisesti
jatkosodan ilmataisteluiden
vauhti ja jännitys!

niihin osallistumisesta voi lukea
Tykkimiehet ry:n Internet-sivuilta
(http://www.tykkimiehet.fi/tapahtumat/tulikomentoja-lehti-25-v/)
ja viimeisimmästä Tulikomentoja
-lehdestä (numero 3/2014).
Maksu: Illalliskortti 35 € maksetaan 21.11.2014 mennessä Jääkäritykistökilta ry:n tilille: Nordea FI89
1032 3000 5114 06. Hinta sisältää
buffet illallisen ja alkumaljan.
KULJETUS:
Juhlatilaisuuteen järjestetään
Helsingistä yhteiskuljetus. Ilmoittautumisohjeet kuljetukseen tulevat
myös Tykkimiehet ry:n Internetsivuille lähiaikoina. Bussikuljetus
Helsinki – Hämeenlinna – Helsinki
4.12.2014, Tulikomentoja-lehti 25
vuotta ja Pyhän Barbaran ilta
Helsingistä – Hämeenlinnaan ja
takaisin järjestetään yhteiskuljetus
tilausajobussilla Museo Militariassa
4.12.2014 pidettäviin juhlatilaisuuksiin. Kuljetus lähtee Helsingistä rautatientorilta Mikonkadun turistibussipysäkiltä (Fenniaa vastapäätä)
4.12.2014 klo 16.30. Paluukuljetus
Hämeenlinnasta (Museo Militariasta) Helsinkiin lähtee klo 21.40.
Kuljetukseen ilmoittaudutaan Tykkimiehet ry:n toiminnanjohtajalle
Kari Haloselle mieluummin sähköpostilla (kari.halonen@kolumbus.
fi) tai toissijaisesti puhelimitse
(040-575 9966, tekstiviestillä tai
puhelinsoitolla) 21.11.2014 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava ilmoittautujan
etu- ja sukunimi, osallistuuko sekä
meno- ja paluukuljetuksiin vai jompaankumpaan suuntaan meneviin
kuljetuksiin, sekä ilmoittautujan
yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/
tai puhelinnumero).
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan henkilöstö: PJ
- Janne Hänninen; puheenjohtaja@
ktkerho.fi, VPJ - Oskari Matilainen,
Sihteeri - Aki Mäkirinta, Rahastonhoitaja - Patrick Hjelt.

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

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

Vantaan
reserviläiset
Vantaan Reserviläiset syyskokous 26.11 klo 18. Paikka: LVRU
maja Rystypolku 4, 01720 VANTAA
Tulkaa sankoin joukoin valitsemaan hyvä hallitus!

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Kiittää tukijoitaan

Safe-Team Oy
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249

Castreninkatu 8, 00530 HELSINKI, (09) 272 7350

Oy K.G.Öhman Ab

Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi

Teerikukontie 10, 00700 HELSINKI, (09) 351 790

Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi reservinsanomat@helresp.fi
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Piiritoimisto

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

www.hrup.fi

www.helresp.fi

Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhla
Helsingin yliopiston pienessä
juhlasalissa, Fabianinkatu 33
lauantaina 6.12.2014 klo 13.30
Alkusoitto
Jääkärimarssi, säv. Jean Sibelius,
sov. Arvo Kuikka
Puhallinorkesteri Wanhat Jääkärit
johtaa: Pertti Joutjärvi
Tervehdyssanat
Varapuheenjohtaja Risto Pohjanpalo
Etelä-Suomen Kiltapiiri ry
Musiikkia
Sotilaspoika marssi
säv. Fredrik Pacius
sov. Teuvo Laine
Äänisen aallot, sävi. George de
Godzinsky, sov. Tapani Arvola
Laulu Markku Seppälä
Elämää juoksuhaudoissa, säv.
G.Dubriansky, sov. Tapani Arvola
Laulu Markku Seppälä

Autojoukkokiltojen Liiton Ruusukkeella palkittiin seuraavat kiltaveljet vasemmalta oikealle: Erkki Kuronen, Erkki Hyvönen ja Heimo Yrjönsalo.

Autojoukkojen Helsingin kilta juhli
Autojoukkojen Helsingin killan

toiminnan 50- vuotisjuhlaa vietettiin kirpeässä syyssäässä. Päivä aloitettiin seppeleiden laskulla
Hietaniemen hautausmaalla. Killan
johtokunnasta muodostettu osasto
laski seppeleen edesmenneen killan
kunniapuheenjohtaja Leo R Laineen
haudalle ja kunnioitimme samalla
hänen puolisonsa, kiltasisar Eilan,
viime talvena tapahtunutta poismenoa. Laskimme myös seppeleet kiltaveljien ja -sisarien kanssa Sankariristille, marsalkka Mannerheimin
sekä presidentti, killan kunniajäsen
Urho Kaleva Kekkosen haudalle.
Mukana oli myös Autojoukkokilto-

jen Liiton sekä autojoukkojen muiden paikalliskiltojen edustajia.
Juhlallisten seppeleenlaskujen
jälkeen siirryimme Santahaminaan
Perinnetalolle. Siellä tutustuttiin
kiltaveli Heikin opastuksella kivääri
m-91 kehityshistoriaan sekä itse
Perinnetaloon. Samaan aikaan
AJKL:n hallitus kokoontui Perinnetalon Kaartin salissa.
Kuohuviinilasillisten ja killan
puheenjohtajan tervehdyssanojen jälkeen jaettiin huomionosoitukset ansioituneille kiltalaisille.
Killan uudeksi kunniajäseneksi
kutsuttiin kiltaveli Seppo Sainio
Kaartin Pataljoonan Kuljetus-

komppanian päällikölle sekä
Etelä-Suomen Huoltorykmentin
kuljetusupseerille jaettiin killan
standardi. Kilta onnitteli myös lokakuussa syntymäpäiviään viettäviä
tai viettäneitä kiltalaisia.
Kaartin Pataljoonan komentaja

piti mukaansa tempaavan esitelmän
Kaartin Pataljoonan tehtävistä automiesten näkökulmasta katsottuna. Lopuksi siirryimme nauttimaan
juhla-ateriaa alueen Sahara- ravintolaan. Tilaisuus päättyi yhdessä
laulettuun Maamme-lauluun. Juhlan musiikista vastasi Kaartin Jääkärirykmentin varusmiessoittoryh-

Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto
6.12.2014 kello 15.00—19.00
ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.
Buffét-kortin hinta 35 euroa.
Buffét sisältää alkucocktailin
sekä runsaan tarjoilun.
Kortit ovelta.
Tervetuloa tapaamaan
pääkaupunkiseudun
maanpuolustajia.
Helsingin Seudun
Reserviläispiiri ry

Muistoja Pohjolasta marssi,
säv. Sam. Sihvo
Juhlapuhe
Opetusneuvos, Suomen Sotaveteraaniliiton II varapuheenjohtaja
Antti Henttonen

mä. Tilaisuuden alussa he esittivät
Bensiinihusaarien marssin, joka oli
alkuajan Autopataljoonan kunniamarssi. Sanat kuvaavat hyvin sen
ajan automiesten ammattiylpeyttä:

Lausuntaa
Lauri Viita: Luominen
Helvi Hämäläinen: Säkeitä
Sukupolveni unta –kokoelmasta
P.Mustapää: Ylistys isänmaalle

Ja kutsu kun kuuluu ja käsky käy,
joka mies toki tehtävän täyttää.
Eturintamaan silloin hän ennättäy,
Esimerkkiä toisille näyttää.

Maija-Liisa Ström

Kuulimme myös yhden UKK:n
lempikappaleista Kotkan Ruusun. Autoaiheisista kevyemmistä
sävelmistä kuulimme mm: Bensaa
suonissa ja Teuvo, maanteiden
kuningas.

Loppumusiikki, Veteraanin iltahuuto
säv. ja san. Kalervo Hämäläinen,
sov. Teuvo Laine
Laulu Markku Seppälä
Maamme
Puhallinorkesteri ja yleisö

