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Toimipaikkojen hankinta työttömiksi
joutuneille upseereille ja aliupseereille.
Erikoinen toimikunta asetettu asiaa
järjestämään.
Suojeluskuntajärjestön lakkauttamisen ja armeijan määrävahvuuden palauttamisen johdosta ennen sotaa vallinneeksi, on puolustuslaitoksemme palveluksesta joutunut eroamaan useita tuhansia sen kantahenkilökuntaan kuuluneita upseereita ja aliupseereita sekä muita virkailijoita. Vähintään 10 vuotta
palvelleet saavat virkavuosiensa ja -asemansa mukaisen eläkkeen, mutta lakkautuspalkalle siirtyy vain osa vapautetuista. On asetettu toimikunta, jonka
puheenjohtaja on kenraalimajuri O. Olenius, järjestämään toimipaikkoja
näin työttömäksi joutuneille puolustuslaitoksen viran- ja toimenhaltijoille.
Toimikunta työskentelee kiinteässä yhteistoiminnassa eri ministeriöiden,
valtion keskusvirastojen suurimpien työnantajajärjestöjen kanssa. Tarkoituksena on sijoittaa halukkaita tulli-, posti-, rautatie- ym laitosten sekä yksityisten liikkeiden palvelukseen, kuitenkaan syrjäyttämättä entisiä työntekijöitä. Toisiin valtion virkoihin siirtyessä asianomaisilta kuitenkin vähennetään palkasta eläke ja lakkautuspalkka, joten tällaiset henkilöt mieluimmin
hakeutuvat yksityisten palvelukseen.

lukunta (MTS) on parlamentaarinen puolustusministeriön alainen komitea, jonka
tehtävänä on tiedottaa maanpuolustuksesta
kansalaisille. Se tekee kaksi kertaa vuodessa laajan kansalaistutkimuksen, jossa pyritään selvittämään suomalaisten mielipiteitä
maanpuolustuksen eri sektoreista. Osa kysymyksistä juontaa jo vuoteen 1964, jolloin
MTS:n edeltäjä aloitti tutkimusten tekemisen.
Tämän vuoden tutkimus tehtiin syyslokakuun taitteessa. Tutkimuksessa haastateltiin runsasta 1000 henkilöä MannerSuomessa.
Tämän syksyn tuloksia varjostaa Ukrainan kiristynyt tilanne. Tuloksissa on voimakkaita muutoksia Suomen maanpuolustuksen
puolesta. Puolustusmäärärahoja halusi
tutkimuksen mukaan nostaa 56 % vastaajista,
kun vastaava luku vuonna 2013 oli 32 %. 24
%-yksikön kasvu yhden vuoden aikana on
dramaattinen. Yhtä korkealla puolustusbudjetin nostoa on kannatettu vuonna 1970.
Myös määrärahojen pienentämistä kannattavien määrä on puolittunut.
Sotilaallisen tilanteen Suomen lähialueilla
nähdään kiristyneen. Lähes puolet vastaajista
kokee sotilaallisen tilanteen uhkaavammaksi
kuin aiemmin. Vuonna 2011 vastaajista vain
21 % oli samaa mieltä.
Suomen puolustusmahdollisuuksien
nähdään heikentyneen oleellisesti. Peräti 63
% koki puolustusmahdollisuuksien heikentyneen, jos Suomi joutuisi tavanomaisin asein
käytävään sotaan. Tämä on selvä merkki
puolustusvoimauudistuksen merkityksestä.
Puolustusvoimilla on kova työ saada kansalaiset luottamaan edelleen sen mahdollisuuksiin puolustaa maatamme. Vuonna 2013
samaa mieltä oli 51 % kansalaisista.
Nato-jäsenyyden kannatus on myös kasvanut kevään ja kesän aikana voimakkaasti.
Lähes 30 % kannattaa Natoon liittymistä.
Kannatuksen kasvu on ollut noin 10 prosenttiyksikön luokkaa. Reserviläisliitto teki
keväällä 2014 tutkimuksen, joka mukaan sen
jäsenistöstä noin 42 % kannatti Natoon liittymistä. MTS:n tutkimuksessa tiedusteltiin
haastateltavilta Nato-kielteisyyden syytä.
Kielteisesti vastanneista noin 32 % piti Venäjän läheisyyttä syynä. Myönteisesti Natoon
suhtautuneista noin 33 % piti Venäjän uhkaa
suurimpana syynä liittyä Natoon.

Puolustusmäärärahoja halusi
tutkimuksen mukaan
nostaa 56 % vastaajista, kun vastaava
luku vuonna 2013 oli
32 %. 24 %-yksikön
kasvu yhden vuoden
aikana on dramaattinen.

Yleisen asevelvollisuuden kannatus on
myös vahvistunut. Peräti 75 % oli yleisen
asevelvollisuuden kannalla. (68 % vuonna
2013) Naisten pakolliseen asevelvollisuuteen
suhtauduttiin edelleenkin melko kielteisesti.
Vain 13 % kannatti naisten pakollista asevelvollisuutta.
Pohjoismainen sotilaallinen yhteistyö
sai voimakkaan kannatuksen kansalaisten
keskuudessa. Peräti 94 % kannatti yhteistyön
kehittämistä.
Tutkimuksen valossa henkilökohtainen
maanpuolustustahto on pysynyt vakaana
vuodesta toiseen. Tämän syksyn tutkimuksessa 84 % vastaajista olisi valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin.
Prosentti on vaihdellut vuodesta 1996 lähtien
82 ja 87 prosentin välillä.
Kansalaiset näkevät Suomen työllisyyden
olevan suurin huolta aiheuttava tekijä. Työllisyysnäkymien heikentyminen on huolestuttanut kansalaisia yhä enenevässä määrin
vuodesta 2008 lähtien. Kehitys Venäjällä
aiheuttaa myös huolta. Viime vuodesta prosenttiluku on noussut 10 % 32 %:iin.
Tämän syksyn tutkimustulosten kehitys
on ollut dramaattisempaa kuin ehkä koskaan
tutkimusten historiassa.
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Mie lähen

Kertausharjoitukset jälleen
kunnolla käyntiin

Näin sanoi Antero Rokka Väinö Linnan
Tuntemattomassa sotilaassa. Vuodenvaihteessa on minun hetkeni lähteä ja luopua
Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtajuudesta. Luutnantti Caspar von Walzel
ottaa ohjat käsiinsä vuoden ensimmäisenä päivänä. Caspar on ollut viimeiset neljä
vuotta toisena varapuheenjohtajana, joten
hänellä on vankka kokemus piirin toiminnasta. Walzel on ollut mukana tiimissä, joka
on myllertänyt toimintaamme neljä vuotta.
Yksi mies ei sotaa voita eikä muuta maailmaa. HRUP:ssä puheenjohtajakaudellani
ei tehty vallankumousta, vaan jatkettiin sitä
rakennustyötä, joka oli alkanut aikaisempien puheenjohtajien aikana. Edeltäjäni
Ville Maijanen ja kunniapuheenjohtaja
Kari Vilamo olivat minulle alussa apuna ja
tukena. Johtajataipaleella heiltä on saanut
hyvää sparrausta uusissa ja kiperissä tilanteissa.
Puheenjohtajisto, hallitus ja toimikunnat
ovat muodostaneet osaston, joka on jalkauttanut uudet ajatukset piirin toimintaan. Tietysti täytyy muistaa, että toiminnanjohtaja
Tomi Alajoki ja järjestöupseeri Ossi Ikonen
ovat olleet muutoksessa varsinaisia työmyyriä ja tuoneet myös omia näkemyksiään prosessiin. Suuri tiedottamisuudistus (kotisivut,
Facebook, piirikirjeet jne.) oli mahdollista
toimiston työn ja osaamisen takia.
Meidän piiristämme on lähtenyt työtapoja, jotka ovat levinneet Reserviupseeriliitolle valtakunnalliseksi toimintamalliksi.
RUL on perustanut varautumiseen toimikunnan, jota johtaa meidän miehemme
Pekka Rintala. Reserviupseerien kriisiajan
siviiliyhteistyötä on Pekan kanssa ollut
kehittämässä Risto Piekka. Hänen osaamisensa ja tarmonsa avulla on viety sääntöuudistusurakka läpi piirissa ja monissa
yhdistyksissä. Tässäkin asiassa helsinkiläiset
toimijat ovat olleet edelläkävijöitä koko
maassa, ja uudistus etenee.
Tulevaisuus on nuorissa. He ovat itse
ottaneet tilanteen haltuunsa ja kehittäneet
nuorten toimikunnan Helsingin piirissä ja
RUL:ssa. Jussi Kangaspunta kokosi nuorista
tiimin ympärilleen, ja heti alkoi tapahtua.
Nuoret ovat etsineet itselleen oikeat toi-

Vuoden 2014 lähestyessä loppuaan on
aiheellista pohtia lähiaikojen ja lähivuosien muutoksia vapaaehtoisen maanpuolustuksen näkökulmasta. Uskottava puolustus
edellyttää puolustusvoimien rahoituksen
palauttamista riittävälle tasolle sekä yleisen
asevelvollisuuden säilyttämistä myös tulevaisuudessa. Puolustusvoimien suorituskyvyn kannalta on äärimmäisen tärkeää, että
kertausharjoitusten määrä pystytään palauttamaan riittävälle tasolle.
Puolustusvoimauudistus
viedään
loppuun vuoden vaihteeseen mennessä,
jolloin yli 100000 nykyisin puolustusvoimien sodanajankokoonpanoihin sijoitettua
reserviläistä vapautuu varattavaksi yhteiskuntamme muiden viranomaisten poikkeusolojen tehtäviin. Eri viranomaisten
tulisi olla tarpeeksi valveutuneita ymmärtääkseen tämän ainutlaatuisen tilanteen
tarjoamat mahdollisuudet vahvistaa omaa
poikkeusolojen toimintakykyään varaamalla
vapautuvia reserviläisiä riveihinsä.
Reserviläisjärjestöjen näkökulmasta
sotilasläänien lakkauttaminen muuttaa
etenkin yhdistysten ja piiritason toimijoiden
yhteistyöverkostoa. Sotilasläänin esikunnan
sijaan yhteistyökumppanit löytyvät jatkossa
joukko-osastoista, joiden uudet apulaiskomentajat ovat saaneet vastuulleen yhteydenpidon maanpuolustusjärjestöihin. Lähikuukausina reserviläisjärjestöjen toiminnassa
painottuukin yhteistyökumppanien kontaktien päivittäminen.
Maavoimien kehittämisen painopiste
on tällä hetkellä alueellisissa joukoissa.
Vuodenvaihteessa käyttöönotettava uusi
perustamistehtäväluettelo pitää sisällään
uuden joukkotyypin eli paikallisjoukot,
joiden toimintaperiaatteiden ja tehtävien
tarkentamista tullaan jatkamaan. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkityksen
kasvu liittyy nimenomaan paikallisjoukkojen kehittämiseen. Paikallisjoukkokonseptin
onnistuminen edellyttää, että paikallisjoukkojen koulutuksesta merkittävän osan
toteuttavalle Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle turvataan riittävät resurssit.
Kuluneen vuoden aikana Euroopassa
syntyneet konfliktit ovat muuttaneet

mintamallit ja lähteneet toteuttamaan niitä.
Malli tulee osittain seniorien vuosia toteuttamasta järjestötyöstä.
Haluan kiittää viimeisessä puheenjohtajan palstassani monia piirin toimijoita eri
yhdistyksissä ja tietysti monia yhteistyökumppaneita. Yhteistyö Puolustusvoimien
kanssa Santahaminassa ja Suomenlinnassa
on elinehto piirille. MPK luo meille alustan,
ja Urlus-säätiö antaa voimavarat toteuttaa
toimintaamme. Kiitän kaikkia kumppaneita
hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Veljespiiri Helsingin Seudun Reserviläispiirin
kanssa olemme yhdistäneet käytännön toimintaamme jo vuosien ajan. Yhteistoiminta
on laajentunut oman piirimme alueelta
käsittämään koko Uudenmaan. Yhteydet
eteläiseen veljeskansaan ovat tiivistyneet
viimeisten vuosien aikana. EROK ja Kaitseliitista Tallinnan Maleva ovat vakiintuneet
meille (molemmille piireille) yhteistyötahoiksi.
Voisin antaa vielä hyviä neuvoja, mutta
en anna. Uudet miehet tuovat uudet toimintamallit. Perinteet kuitenkin velvoittavat:
meillä on takana noin 90 vuotta järjestäytynyttä reserviupseeriutta, 75 vuotta reserviupseerien tulikasteesta talvisodassa ja 50
vuotta Helsingin piiriä. Piirin toiminnassa
näkyvät perinteemme ja velvollisuuteemme,
ja niitä tulee jatkaa tuleville sukupolville.
Lopuksi haluan onnitella kaikkia palkittuja ja ylennettyjä. Saavutuksia ei saada,
vaan ne ansaitaan.

puheenjohtaja@hrup.fi

Itsenäisyyspäivän
vastaanotto Bottalla
Helsingin Seudun Reserviläispiirin perinteinen vastaanotto pidettiin ravintola Ostrobotnian juhlasalissa. Vastaanotto on pidetty Bottalla jo vuodesta 1991 lähtien, joten
voidaan jo puhua perinteestä. Vastaanotolle
on perinteisesti osallistunut edustajia niin
reserviläispiirin eri yhdistyksistä kuin reserviupseereiden kerhoistakin.
Tilaisuuteen osallistui Viron Kaitseliiton
edustajia, jotka olivat seuraamassa Suomen
itsenäisyyspäivän eri tilaisuuksia.

Vastaanotolla luovutettiin piirin pöytälippu numero 8 piirin vuosijuhlassa
toukokuussa piirin kunniajäseneksi kutsutulle Erkki Anderssonille. Etelä-Suomen
Sotilasläänin komentajalle prikaatikenraali
Pertti Laatikaiselle luovutettiin piirin seinäplakaatti. Hän luopuu tehtävästään vuoden
vaihteessa.
Vastaanotto oli jälleen tunnelmaltaan leppoisa ja antoi mahdollisuuden tavata muita
pääkaupunkiseudun maanpuolustajia.

käsitystämme siitä millaisiin kriiseihin
maamme tulisi varautua ja millaisia keinoja
maatamme vastaan voitaisiin käyttää. Puolustusvoimilla on tarve kehittää valmiutta
ja varautua vastaamaan myös yllättävään ja
nopeaan tilanteen kehittymiseen. Korkeamman valmiuden ylläpitämisen tarve saattaa
heijastua myös reservin koulutukseen. Esimerkiksi varusmieskoulutuksen jaksottelu
saatettaisiin jatkossa huomioida kertausharjoitusten ajankohtaa suunniteltaessa resurssien riittävyyden lisäksi myös korkeamman
valmiuden vaatimuksen näkökulmasta.
Vuoden viimeinen puheenjohtajapalsta
on oivallinen paikka lausua kiitokset kaikille piirimme sekä sen yhdistysten jäsenille
ja yhteistyökumppaneille rakentavasta ja
Isänmaan asiaa edistävästä toiminnasta. Erityisen kiitoksen annan Etelä-Suomen sotilasläänille, joka on ollut piirimme tärkein
yhteistyötaho. Kiitän myös sotilasläänin
väistyvää komentajaa, prikaatikenraali Pertti
Laatikaista, pitkäaikaisesta henkilökohtaisesta panoksesta reservin hyväksi. Onneksemme kenraali Laatikainen on siirtymässä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtajaksi, joten tältä osin yhteistyö
jatkuu myös tulevaisuudessa.
Esitän myös piirin onnittelut kaikille
6.12.2014 ylennetyille sekä huomionosoitusten saajille. Tekemänne työ vapaaehtoisessa
maanpuolustuksessa ei ole jäänyt huomaamatta.
Lopuksi toivotan kaikille piirimme jäsenille ja yhteistyökumppaneille hyvää ja rauhallista joulua.
puheenjohtaja@helresp.fi
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Suomen asema rajamaana
Millaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomen tulisi tehdä?
Miten Venäjän muutos ja
Ukrainan tapahtumat vaikuttavat
Suomen asemaan? Voisiko Suomi
toimia laajan yhteistyön edistäjänä
tehokkaammin Naton jäsenenä
kuin sen ulkopuolella? Alpo Rusin
Etupiirin ote – Suomen valtapeli
Euroopan rajalla 1700–2014 on
historiallinen yhteenveto Suomen ja
Venäjän suhteista sekä ajankohtainen puheenvuoro ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
Tutkija ja kirjailija, VTT Alpo
Rusi on nähnyt aitiopaikalta lähihistorian merkittävät käänteet.
Etupiirin ote -kirjassa hän kuvaa
Suomen asemaa läntisten ja itäisten
mahtien rajamaana alkaen Narvan
taistelusta, ohi autonomian ajan ja
Neuvostoliiton, kohti vuoden 2014
aikana eskaloitunutta lähialuekriisiä.
”Suomen historia kolmensadan
vuoden aikajanalla on miehityksen, puolustussotien, sisällissodan,
mutta myös alistumisen ja emansipaation historiaa. Kyky lukea
historian muutosta ja turvallisuustilannetta, muutoksen isoa kuvaa,
on olennainen seikka arvioitaessa
menneisyyden käännekohtia. Tässä
teoksessa hyödynnetään omien
tutkimusteni ja kokemusteni ohella
alan keskeisintä kirjallisuutta ja
uusia arkistotietoja”, Alpo Rusi kirjoittaa.
Suomi otti 1990-luvulla vahvan
roolin osana Euroopan unionia ja

Vuosina 1941
ja 1944 maksettiin
valtava inhimillinen
hinta Suomen
joutumisesta toiseen
maailmansotaan.

Eino Pohjamo (1917 – 1999) palve-

Alpo Rusi, Etupiirin ote – Suomen
valtapeli Euroopan rajalla
1700–2014
Gummerus 2014, ISBN 978-951-20-9715-9,
411 sivua

Balkanin kriisin ratkaisuja. Maailman turvallisuusrakenteiden ison
kuvan muuttuessa 2000-luvun
alusta lähtien Suomen ulkopoliittinen johtojärjestys alkoi hajota ja
yhteisten kansallisten tavoitteiden
luominen vaikeutua. Rusi analysoi
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa eikä kaihda paljastaa lähihistorian salattujakaan taustoja. Hän
tarjoaa myös näkemyksen, mitä
Suomen tulisi tehdä.

Kuka Kekkonen?
Urho Kekkosen entinen adjutantti
everstiluutnantti Esa Seppänen on
aiemminkin kirjoittanut aiemmasta esimiehestään. Nyt julkaistussa
teoksessa hän kertoo Kekkosesta
pääosin entisten alaisten ja ystävien
kautta. Onpa mukana pojanpojankin muistikuvia isoisästään.
Kirjaan kirjoittaneet henkilöt
antavat kuvan henkilöstä, joka piti
tinkimättömästi kiinni aikatauluistaan, mutta piti huolta alaisistaan.
Kirja tuo esille monipuolisesti
Kekkosen henkilökuvan. Onko kuva
välttämättä ainoa oikea, on lukijan
ja kokijan silmissä.
Kuka Kekkonen? -kirjassa ennen
näkemättömän kuvan Kekkosesta
kulissien takana piirtävät pojanpoika Timo Kekkonen, kansliapäälliköt Antero Jyränki, Juhani
Perttunen ja Kauko Sipponen,
ulkopoliittinen erityisavustaja
Jaakko Kalela, ulkoministeri Paavo
Väyrynen, adjutantit Esa Seppänen
ja Sami Sihvo sekä monet muut
Kekkosta lähellä olleet ja hänen
henkilöönsä perehtyneet miehet.
Kirjassa hahmottuu kuva esimiehestä, isoisästä, intohimoisesta
metsä- ja kalamiehestä, kulttuurin
ystävästä ja humoristista, jonka
luonteenpiirteet ja monialaisuus
nivoutuvat erottamattomasti yhteen
hänen poliittisen roolinsa kanssa.
Kirja kokoaa laajan joukon

Dokumentaariset kuvaukset
jatkosodan raskaimmista vuosista
li jatkosodan aikana JR 12:ssa, jota
hän kuvasi monissa teoksissaan.
Sodan loppuvaiheissa hän toimi
kranaatinheitinjoukkueen johtajana. Hän kirjoitti useita suosittuja
sotakirjoja omiin kokemuksiinsa,
haastatteluihin ja asiakirjalähteisiin
perustuen.
Kiitetyn sotakirjailijan dokumentaariset kuvaukset jatkosodan raskaimmilta vuosilta. Vuosina 1941 ja
1944 maksettiin valtava inhimillinen
hinta Suomen joutumisesta toiseen
maailmansotaan. Kesän 1941 aikana
Suomen ja Saksan joukot etenivät
Neuvostoliiton hallitsemaan Karjalaan, ja kolme vuotta myöhemmin
maamme kohtalo ratkaistiin punaarmeijan suurhyökkäystä torjuttaessa. Kummatkin näistä jatkosodan
kesistä merkitsivät järkyttäviä määriä kaatuneita ja haavoittuneita.
Eino Pohjamon tunnetuimmat
teokset kuvaavat noita kohtalokkaita vuosia yhteisniteessä, johon
on koottu kirjat Jänkäjääkärit sekä
Ihantalan murskattu teräs. Ensin
mainittu kuvaa JR 12:n veristä
taivalta Sallan tiettömien korpien
halki kohti Kiestinkiä ja Louhea
kesällä 1941. Jälkimmäinen taas
välittää lukijalleen Ihantalan torjuntataistelun ratkaisevat 48 tuntia
suomalaisten panssarintorjuntamiesten kokemina.
Jänkäjääkäreitä
yhdistivät
nopeus ja taito ja he kuuluivat valioväkeen. He kokivat suurina arvoina
rakkauden, vapauden, omanar-

Art House 2014, ISBN 978-951-884-527-3,
189 sivua

tapauksia ja sattumuksia Kekkosen
poliittisen uran huippuvuosikymmeniltä sekä tarkastelee, miten
presidentin perintö näkyy tänä
päivänä. Kirjan kuvituksessa on
runsaasti aikaisemmin julkaisemattomia kuvia, jotka näyttävät Kekkosen myös uudessa valossa.

Karisto Oy 2014, ISBN 978-951-23-5471-9,
488 sivua

vontunnon ja herkän oikeustajun.
Heidän periaatteitaan olivat tinkimättömyys ja itsensä unohtaminen
toisten puolesta. Lapin sota 1941
– 1944 oli jänkäjääkärien voiman
tuntoa ja näytöstä. Talvisota kesti
105 päivää ja yötä. Rajaseutua
sanottiin vielä kotvan sodan jälkeen
sotatoimialueeksi.
12. prikaatia johti jääkärikenraali
Albert Puroma. Sallan kuumassa
kesäauringossa, joka kesti 2 viikkoa,
olivat sodan kaikki elementit koetuksella. Vihollisen jäljiltä löydettiin

Unto Vaskuu

Tositapahtumiin perustuva sotaromaani
jatkosodan ensimmäisiltä päiviltä
Sotakirjailija

Esa Seppänen (toim.), Kuka
Kekkonen?

Eino Pohjamo, Jatkosota,
Kohtalon kesä

säilykepurkkeja suosta – täyttä
tavaraa !
Myös Napapiiri Kiveliö ja Kelsinkäinen tulivat tutuiksi. Välillä
saksalaiset joutuivat ilmoittamaan
”Ei apuja”. Joskus taas saksalainen
tykkituli ampui omia kohti. Kun
tykkitulitus loppui, saapuivat Stukat
tilalle. Neuvostoliiton vastapommituksissa alkoi olla koston luonnetta.
Puroman yksikkö määrättiin
poistumaan vaaralta pois. Pentikäisen komppanian irtipääsy kohtasi
lähes ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Kesää vietettiin Kuolajärvellä.
Pataljoonan lähetti toi lähtökäskyn.
Uulatoinvaarassa tavoitteena oli
vihollisen konkreettinen tuhoaminen. Tuntsan virta ja kesä Kiestingissä jäivät varmaan ikuisesti
miesten mieliin. Jänkäjääkärit olivat
kovaa joukkoa, sotilaan ydintä. He
eivät kaihtaneet ruuan puutetta,
kylmyyttä, rasitusta, vaikeita olosuhteita, kuolemaa ja aseveljien
tuskaa. ”Se mikä ei tapa, vahvistaa”

Atso

Haapanen

(s. 1963) on julkaissut useita sotahistoriaa koskevia tietoteoksia ja
sotaromaanit Sissipartio Veikko
(2012) ja Punainen tähti (2013).
Jatkosodan ensimmäisinä päivinä kahdeksan miehen partio lähetetään kersantti Tolvasen johdolla
vaaralliseen tiedusteluoperaatioon
Karjalan kannakselle. Kaikki miehet
ovat kotoisin Karjalasta ja täynnä
tahtoa saada talvisodan rauhanteossa menetetyt kotikonnut takaisin.
Nyt entisellä kotiseudulla joutuu
väistelemään vihollisen partioita.
Sissipartio Kannaksella on tositapahtumiin perustuva romaani
vaarallisesta ja rankasta tiedusteluretkestä. Romaani on dramatisoitu
sissien partiokertomuksen ja ilmavoimien raporttien pohjalta.
Kirjan pääpartio – Sissipartio
Tolvanen toimi Karjalan kannaksella 30.6. – 19.7.1941. 8 kaukopartiomiestä laskettiin junasta alas
Myran vartioasemalla. Partionjohtajana toimi kersantti Ilmari
”Immu” Tolvanen, joka oli kotoisin
Kivennavalta eli omasi merkittävän
kotikenttäedun toiminnoissaan.
Partion jäsenet olivat kokeneita
kaukopartiomiehiä. Partion tavoite
oli tehdä tiedustelua rauta- ja
maantiellä Kivennavalle saakka.
Komppanian päällikkö kapteeni
Vehniäinen kävi toivottamassa

Sissipartio
Kannaksella on tositapahtumiin perustuva
romaani vaarallisesta
ja rankasta tiedusteluretkestä.

Atso Haapanen, Sissipartio
Kannaksella
Karisto Oy 2014, ISBN 978-951-23-5809-0, 177
sivua

onnea kaukopartiolle. Paavilainen,
joukon ”häntäheikin” mielilause
kuului ”Sodassa tapetaan ja rakkaudessa naidaan”.
Partio sai matkaansa uutukaisen
Kyynel M7 –radion, josta tuli kaukopartioiden vakinaista kalustoa
sittemmin. Tehtäviin kuului myös
radan räjäytys. Kärpänen heräsi
siihen tunteeseen, ettei kaikki ollut
kunnossa. Kohta huomattiin ryssän

maantiepartio, joka kulki kuormaautolla lentokentälle.
Alkoi kiusallinen ja vaikea lopputaival ja takaisinpaluu. Tuli tarkkaan huomioida koneiden liikkeet ja
lennot. Tulia ei saanut pitää ryssän
läheisten tähystystornien vuoksi.
Rajussa taistelussa sekä partionjohtaja Tolvanen että naisten suosikki
Paavilainen kuolevat.
Kirja kertoo todellisten korpisoturien maailmasta. siellä eivät
pärjänneet heikkohermoiset ja
perääntyvät tyypit. Kotiseututuntemus oli kyllä suureksi avuksi.
Sitkeät sissit pärjäsivät kehnollakin
muonavarastolla päiväkausia. Rajut
yhteenotot vihollisen kanssa vaativat uhreja puolin ja toisin. Raskain
menetys on aina partionjohtajan
menetys. Mutta sota on julmaa,
seuraaja astuu tilalle, ja sotaelämän
on jatkuttava.
Unto Vaskuu
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TUTKAVETERAANI, KAPTEENI WALTER
BREITENSTEIN IN MEMORIAM
Agronomi, kapteeni Walter Brei-

tenstein poistui joukostamme 9.
lokakuuta 2014 Espoossa 96-vuotiaana. Hän oli syntynyt Viipurissa
4.3.1918. Nuoremmatkin ilmatorjuntamiehet ja -naiset muistavat
Walterin pitkänhuiskean olemuksen
ja hauskat jutut eri tilaisuuksissa.
Jatkosodan aikana hän kuului siihen ilmatorjunnan uranuurtajien
joukkoon, jonka ansiosta aselaji sai
käyttöönsä tutkia. Niiden avulla
torjuttiin Helsingin ja Kotkan suurpommitukset helmikuussa 1944.
Walter Breitenstein aloitti
varusmiespalveluksensa 28.12.1939
Tampereella IPAK 51:n riveissä ja
kävi 12.7.‒8.11.1940 RUK:n kurssin
48. Hänet ylennettiin vänrikiksi
11.4.1941. Jatkosodan alussa vänrikki
Breitenstein toimi 141. Ilmatorjuntakonekiväärikomppaniassa
joukkueenjohtajana ja osallistui
VII AK:n joukkojen hyökkäyksen
tukemiseen Kiteen‒Sortavalan

suunnassa. Hän haavoittui taisteluissa pari kertaa lievästi. Hänelle
myönnettiin 23.8.1941 ansioistaan
VR 4. Varusmiespalvelu päättyi 27.6.1942, jolloin hän jatkoi
asepalvelustaan reserviläisenä.
Syyskuussa 1942 Breitenstein sai
siirron Tampereelle, missä hän
toimi ensin 5. Paikallisessa torjuntakeskuksessa ja määrättiin sitten
tulenjohtoupseeriksi 53. Raskaaseen
Ilmatorjuntapatteriin, joka siirtyi
Tampereen Sulkavuorelta Vaasaan.
Tammikuussa 1943 hänet siirrettiin
takaisin Tampereelle 2. Raskaaseen
Ilmatorjuntapatteriin ja sieltä maaliskuun alussa Helsinkiin Ilmatorjuntarykmentti 1:een.
Walter Breitensteinin sotilasuran
merkittävin vaihe oli tutkakoulutus
(Würzburg T/D) Saksassa keväällä
1943. Nuori reservin luutnantti sai
myös toukokuussa 1943 erikoistehtävän käydä noutamassa tutkakalusto Saksasta. Hänet siirrettiin

26.5.1943 Kotkaan, missä hän toimi
It.R 2:n raskaiden pattereiden
”Irja”-upseerina. Breitenstein oli
avainasemassa, kun uusi tutkakalusto otettiin käyttöön Kotkassa,
joka oli eräs jatkosodan eniten
pommitetuista kaupungeista. Tutkamiesten ansiosta Neuvostoliiton
kaukotoimintailmavoimien (ADD)
suurpommitus Kotkaan yöllä 11.
helmikuuta 1944 saatiin pääosin
torjuttua.
Jatkosodan jälkeen syksyllä 1944
Walter Breitenstein sai salaisen
komennuksen Ruotsiin, missä hän
yhdessä parin muun suomalaisen
upseerin kanssa koulutti ruotsalaisia tutkamiehiä Würzburg-kaluston
(Ekoradio 2b) käyttöön. Suomalaisten asiantuntijoiden avulla Tukholman ilmatorjunta siirtyi tutkaaikakauteen tammikuussa 1945.
Walter Breitensteinin sotapalvelus kesti yli viisi vuotta ja hänet
kotiutettiin 2.1.1945. Sodan jälkeen

ja veteraanien toimintaan. Hänet
ylennettiin kapteeniksi reservissä
4.6.1968.
Agronomi Walter Breitenstein
teki pitkän työuran maanviljelyksen alalla, missä hän erikoistui
kasvinsuojeluun. Suuri hanke oli
Porkkalan alueen maanviljelyksen
käynnistäminen. Hän oli Suomen
Kasvinsuojeluseuran kunniajäsen.
Erikoisuutena mainittakoon hänen
osallistumisensa traktorikynnön
maailmanmestaruuskisoihin
joukkueen johtajana ja tuomarina.
Walter Breitenstein palkittiin ansioistaan sodan ja rauhan aikana kunnia- ja ansiomerkeillä.
Teemme kunniaa veteraanin
muistolle. Isänmaa kiittää.

Breitenstein osallistui aktiivisesti
maanpuolustuskoulutukseen sekä
ilmatorjunta-aselajin yhdistysten

Ahti Lappi
Eversti evp
Jorma Lahtinen
Majuri res

RUK 192 pioneerit Haminassa
21 reservin pioneeriupseeria
kokoontui samassa paikassa
kuin 25 vuotta aiemmin eli
punatiilisen Pioneerikomppanian, Kapernaumin edessä.
Kaikilla oli tullut mittariin kilometrejä ja useimmille muutama
kilo lisää, mutta kummasti
sitä vanhat kaverit tunnistivat
toisensa ja välittömästi alkoi
iloinen puheensorina.
Teksti ja kuvat: Jukka Rusila

Kurssimme aikana maailmallakin
tapahtui. Berliinin muuri murtui,
talvisodan alkamisesta oli 50 vuotta,
USA hyökkäsi Panamaan, Ceausescu teloitettiin, Mandela vapautettiin, Neuvostoliiton ensimmäinen
McDonald’s avattiin ja ehkä osin sen
seurauksena NKP:n keskuskomitea
luopui puolueen yksinvaltiudesta.

Tutustumassa raivausvälineisiin.

Idea tapaamisesta alkoi minulla
kyteä jo 15 vuotta aiemmin, kun
kurssistamme oli kulunut 10 vuotta.
Silloin se kuitenkin jäi ja unohtui
pitkäksi aikaa. Kun kuulin, että
kurssin 191 pioneerit ovat kokoontumassa, päätin kutsua oman
porukan kasaan. Yhteystietojen
etsimisessä käytin apuna kurssimatrikkelia, facebookia, LinkedIniä,
numerotiedustelua, Googlea ja
kurssikaveriamme puolustusvoimista. Urakka ei ollut helppo
ja kaksi jäi kokonaan löytymättä
ja yksi paljastui kuolleeksi. 42:n
yhteystiedot sain ja neljä heistä
asuu pysyvästi ulkomailla. Tapaamisen halusin ajoittaa kurssimme
aikavälille eli marras-tammikuulle.
Kahdesta annetusta viikonlopusta
RUK:lle osoittautui paremmaksi
marraskuu, koska silloin siellä on
kurssi käynnissä ja siten järjestelyiltään helpompi. Valitusta ohjelmasta
johtuen yhteyksiä tuli ottaa moneen
suuntaan: RUK:n komendantintoimisto, pioneerikomppanian

päällikkö, muonituskeskus (Leijona
Catering), varuskuntakerho, RUKmuseo, sotilaskoti, Virolahden
Bunkkerimuseo ja Haminan liikuntahalli.
Päivä alkoi lounaalla muonituskeskuksessa, jonka jälkeen
siirryimme pioneerikomppaniaan
katselemaan tuttuja huoneita. Jotain
vastustamattoman nostalgista
siinä on nähdä oma tupa, jossa tuli
asuttua kolmen kuukauden ajan.
Majoituimme PionK:n tupiin, osan
päästessä juuri ”omaan” tupaansa.
Majoittumisen jälkeen Pioneerikomppanian varapäällikkö piti
esityksen mitä RUK ja pioneeritoiminta nykyään ovat. Katsoimme
myös kavereiden tuomia vanhoja
valokuvia. Ei ollut kännyköitä tai
digikameroita silloin.
Seuraavaksi siirryimme ulos ja
pääsimme omakohtaisesti tutustumaan ”Särkänniemi-simulaattoriin”
eli nykyiseen maastokuormaautoon, jossa on joka ukolle oma
istuin nelipisteturvavöineen.

Reippaimmat juoksivat vanhan
tutun Vilniemen lenkin ennen saunaa, jonne pääosa porukkaa meni
saman tien.
Saunan varasimme varuskuntakerhon alakerrasta ja se oli
erinomainen ratkaisu. Kerhon
illallinen oli maittava ja sen lomassa
kukin kertoi omia kuulumisiaan
sitten viime näkemän. Midnight
specialina oli kurssivideon katsominen. Olin polttanut sen VHS:ltä
DVD:lle. Kädennostoäänestyksellä
totesimme, että vähän yli puolet
tästä porukasta oli saanut jossain
vaiheessa reservissä oloa käskyn

kovaan kertausharjoitukseen,
eräät useita. Aamupalan jälkeen
kävimme laskemassa kukkalaitteen
sodissamme kaatuneiden upseerien
patsaalle.
Eipä hätää, palaamme Haminaan toivottavasti vieläkin isommalla pioneeriporukalla viimeistään viiden vuoden päästä.
Heitämme haasteen seuraavien
RUK-kurssien yksiköille: yrittäkää
saada prosentuaalisesti isompi
osanotto kurssitapaamiseenne.
Haminaa voi lämpimästi suositella
tapaamispaikaksi!

Oikaisu

Semmonen savotta
Yllämainitusta Eero Marttisen ja
Hannu Kahakorven toimittamasta
teoksesta oli kirjaesittely viime Helsingin Reservin Sanomissa. Kirjoituksessa oli kuitenkin oleellinen virhe siltä osin kuin se koskee Päätalon
elämää jatkosodan aikana: Kalle
Päätalo ei toiminut sotavankileirin,
vaan vankileirin talousaliupseerina.
Jatkosodan aikana perustettiin
linnoitustöitä varten Kannaksen
varavankila, jossa oli useita vankileirejä, yksi niistä Siiranmäessä.
Vankien tehtävänä oli VT-aseman
linnoittaminen ja kaikki vangit olivat suomalaisia; tuomiot aseistakieltäytymisiä, rintamaltakarkaamisia,
väkisinmakaamisia ym. Poliittisia
vankeja ei sattuneesta syystä haluttu
rintaman läheisyyteen mikäli tausta
oli tiedossa; jos sellainen ilmeni
vasta leirillä, vanki palautettiin viipymättä takaisin lähtöpaikkaansa,
Sukevalle, Kakolaan, Konnunsuolle,
Vaasaan jne.
4.6.1942 tapahtui sotivassa
Suomessa muutakin, kuin että mar-

salkka Mannerheim juhli 75-vuotispäiväänsä ja hänelle myönnettiin
Suomen Marsalkan arvonimi.
Kannaksen varavankilan esikunnasta matkusti kaksi alikersanttia,
V. Saarinen ja K. Päätalo juuri
perustetulle Siiranmäen vankileirille. Ensin mainittu sai kyllä vaihtaa
kauluslaattoihinsa vänrikin arvoisen
sotilasvirkamiehen 'juustoveitset'.
Päätalolle niitä ei suotu, vaikka ne
hänelle talousaliupseerin vakanssin
myötä hyvin olisivat sopineetkin...
Asiasta kiinnostuneet voivat
tutustua näihin Kallen vaiheisiin
vuonna 1967 ilmestyneessä kirjassa
Nälkämäki.
Sen päähenkilö on kylläkin
nimeltään alik. Matti Lieko ja esimiehensä on Saarisen sijasta Luotonen, mutta eräässä myöhemmässä
kirjassaan eli Iijoki-sarjan teoksessa
Tuulessa ja tuiskussa Kalle on
myöntänyt Matti Liekon vaiheet
omikseen.
Jouko Kuusela
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Etelä-Suomen Sotilaslääni tiensä päässä —
vastuu siirtyy Kaartin Jääkärirykmentille ja
Uudenmaan aluetoimistolle
Puolustusvoimauudistuksessa
voidaan erottaa useita erillisiä
kokonaisuuksia. Puolustusvoimien päätehtävän, maamme
sotilaallisen puolustamisen
kannalta merkittävin muutos
on sodan ajan vahvuuden pienentäminen 120 000 sotilaalla.
Se aiheuttaa poikkeusolojen
suunnittelun ja joukkorakenteen kehittämisen. Samalla
otetaan käyttöön uudistettu
taistelutapa sekä uusia ase- ja
johtamisjärjestelmiä.
Teksti: Prikaatikenraali Pertti
Laatikainen, Etelä-Suomen
Sotilasläänin Komentaja
Kuvat: Puolustusvoimat

Koulutusorganisaation muutokset,

eli joukko-osastojen lakkauttamiset
ja yhdistämiset, sekä näkyvät että
vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan ja kansalaisiin eniten. Hallintorakenteen virtaviivaistaminen
sotilasläänien lakkauttamisen ja
aluetoimistojen määrän vähentämisen myötä, on etenkin joukkoosastoihin vaikuttava uudistus. Neljäs suuri kokonaisuus on erilaisten
tuki- ja palvelutoimintojen keskittäminen yhteen johtoon suuremmiksi
yksiköiksi. Kaiken tämän tuloksena
on puolustusvoimista mahdollista
vähentää yli 2100 tehtävää.
Sotilasläänien ja niiden johdossa
olleiden aluetoimistojen keskeisimmät tehtävät ovat olleet oman

alueen sotilaallinen puolustus,
yhteistoiminta eri viranomaisten ja
maanpuolustusjärjestöjen kanssa
sekä aluehallintotehtävien, kuten
kutsuntojen ja kertausharjoitusten
järjestäminen. Etelä-Suomen Sotilaslääni on ollut lisäksi vastuussa
valtiollisten tilaisuuksien tukitehtävistä.

Kaartin Jääkärirykmentin
rooli kasvaa Uudellamaalla
Puolustusvoimauudistuksessa sotilasläänien tehtävät siirretään lähes sellaisenaan joukko-osastojen
vastuulle. Joitakin tehtäviä siirtyy
myös Maavoimien esikunnalle ja
Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle.
Etelä-Suomen sotilasläänin
tehtävät ottaa vastaan Kaartin jääkärirykmentti. Nykyisen kolmen
aluetoimiston tehtävät keskitetään
yhdelle, uutena perustettavalle
Uudenmaan aluetoimistolle. Kaartin jääkärirykmenttiin siirretään
myös Puolustusvoimien Urheilukoulu sekä aiemmin Etelä-Suomen
huoltorykmenttiin kuulunut huoltokeskus. Muutoksen kohteena
olevissa organisaatioissa tehtäviä
on yli 500 ja uudessa niitä tulee
olemaan hieman alle 400. Nämä
luvut osoittavat hyvin henkilöstön
käyttöön kohdistuvat tehostamistoimenpiteet.
Yhteistoiminta-asioissa Kaartin
jääkärirykmentin vastuualueena
tulee jatkossa olemaan Uudenmaan
maakunnan alue, jossa on nykyisellään 28 kuntaa. Sotilaallisen
puolustamisen kannalta katsottuna alueella sijaitsee elintärkeitä
kohteita – valtakunnan etelärajalla
sijaitseva pääkaupunkialue hallin-

non, elinkeinoelämän sekä median
keskittymineen, lentokentät ja
Suomenlahden merkittävimmät
tuontisatamat. Taajamataistelu
ja sotilaspoliisikoulutus säilyvät
rykmentin koulutuksen avainosaamisina Uudenmaan Jääkäripataljoonassa ja Kaartin Pataljoonassa.
Sotilasläänien kaikkien poikkeusolojen tehtävien siirtyessä
joukko-osastoille kyetään niiden
joukkotuotannossa ottamaan
entistä paremmin huomioon poikkeusolojen vaatimukset. Samalla
joukko-osastojen perinteisen päätehtävän – koulutuksen – rinnalle
nousee laaja vastuu sodan ajan
toimintojen suunnittelusta ja valmistelusta.
Kaartin
Jääkärir ykmentin
komentajana aloittaa 1.1.2015 prikaatikenraali Pekka Toveri.

Apulaiskomentaja johtaa
kokonaisturvallisuutta
Uusien vastuiden johtamiseksi perustetaan Maavoimien joukko-osastoihin apulaiskomentajan tehtävä.
Apulaiskomentaja on joukko-osaston komentajan ensimmäinen sijainen. Hän ratkaisee aluehallintoviranomaiselle kuuluvat hallintoasiat
ja johtaa joukko-osastoon kuuluvien aluetoimistojen toimintaa. Ensimmäiseksi apulaiskomentajaksi on
määrätty eversti Risto Kolstela.
Joukko-osaston apulaiskomentaja toimii eräänlaisena kokonaisturvallisuuden linkkinä yhteistoiminta-alueellaan. Hän vastaa
erikseen käsketyistä poikkeusolojen
valmisteluista, viranomaisyhteistoiminnasta, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestämisestä sekä
tehtäviinsä liittyen maanpuolustus-

Prikaatikenraali Pertti Laatikainen

tahdon ja -hengen vaalimisesta.
Esikuntapäällikön rooli esikunnan johtamisessa säilyy entisellään
joukko-osaston henkilöstöhallintoon, operatiivisiin asioihin,
koulutukseen sekä logistiikkaan
kuuluvien asiakokonaisuuksien
valmistelijana. Esikuntapäällikkö on
komentajan toinen sijainen. Everstiluutnantti Jukka Parvinen jatkaa
esikuntapäällikkönä.

Puolustusvoimien
Urheilukoulu tuo
medianäkyvyyttä
Puolustusvoimien Urheilukoulu siirretään uudistuksen myötä Lahdesta
Santahaminaan. Vuonna 2015 Kaartin Jääkärirykmentin kokoonpanossa
joukkoyksikkönä toimiva Urheilukoulu on jo aloittanut varusmiesur-

heilijoiden palveluksen Santahaminassa.
Huippu- ja varusmiesurheilun
tukemisen arvostus puolustusvoimissa on niin suuri, että Urheilukoulu
voi jatkaa toimintaansa lähes entiseen
malliin. Santahaminassa varusmiesurheilijat majoitetaan vuonna
2005 täysin peruskorjattuun yli 200
varusmiestä majoittavaan kasarmiin.
Urheilukoulu säilyy kokonaisuutenaan yhtenä Kaartin Jääkärirykmentin kolmesta joukkoyksiköstä.
Puolustusvoimien Urheilukoululla
on kiistatta merkittävä kansallinen
ja kansainvälinen maanpuolustuksellinen pr -arvo huippu-urheilijavarusmiesten kautta. Siirtyminen
Santahaminaan tuo Urheilukoululle
ja Kaartin Jääkärirykmentille lisää
medianäkyvyyttä.
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KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI 2015
KOMENTAJA
ESIKUNTA
HUOLTOKESKUS

Palkattua henkilöstöä
385
Varusmiesvahvuus
900 – 1300
- 850/saapumiserä
- 1700/vuosi
Budjetti (arvio)
55 M€

Apulaiskomentaja
Uudenmaan
aluetoimisto
KAARTIN
SOITTOKUNTA

UUDENMAAN
JÄÄKÄRIPATALJOONA

KAARTIN
PATALJOONA

1. Jääkärikomppania

2. Jääkärikomppania

Tukikomppania

Sotilaspoliisikomppania

URHEILUKOULU
Tiedustelukomppania

Kuljetuskomppania

Sankarihaudalle laskettiin seppele jumalanpalveluksen jälkkeen.

Jos on mahdollista ja
jos teistä riippuu, eläkää
rauhassa kaikkien kanssa
(Room. 12:18)

Yhteistoimintaan yhden
luukun periaate
Sotilasläänin viranomais- ja muut
yhteistoimintajärjestelyt kulminoituvat erilaisiin yhteistoimintasopimuksiin ja niiden myötä
toteutettavaan suunnitteluun
sekä harjoitteluun. Etelä-Suomen
sotilasläänillä on yli 50 yhteistoimintasopimusta eri toimintatahojen kanssa. Sopimusten
hallinnointi ja ylläpito on varsin
työlästä, koska julkiset organisaatiot muuttuvat nykyisin aiempaa
nopeammin.
Puolustusvoimauudistukseen
liittyen sopimusten sopimistasoja
ja lukumäärää tultaneen tarkistamaan. On huomattava, että uudistukseen liittyen puolustusvoimien
hallintoyksiköiden määrä vähenee, mutta yhteistoimintaosapuolten määrä säilyy jokseenkin
ennallaan. Yhteistoimintaosapuolten ymmärtämys ja tuki organisaatiollemme muutosvaiheessa on
tarpeen.
Myös yhteistoimintatehtävien
hoitamiseen osallistuvan henkilöstön käyttöä joukko-osastoissa
on laajennettava. Yhteistoimintaan luotavat uudenlaiset toimintamuodot ratkaistaan viimekädessä uudistettujen joukko-osastojen toiminnan käynnistymisen
yhteydessä.
Puolustusvoimien sodan ajan
joukkorakenteeseen muodostetaan paikallisjoukot paikallispataljoonineen. Reserviläisten
vapaaehtoistoiminta pyritään
jatkossa kohdentamaan näihin
joukkoihin. Maanpuolustuskoulutuksen ja reserviläistoiminnan
tukitehtävissä kyetään toimimaan
jatkossa yhden luukun periaatteella. Joukko-osastot pystyvät
suunnittelemaan ja toteuttamaan
kaiken yhteistoiminnan ja tuen
reserviläisille ilman, että asioita
joudutaan käsittelemään monessa
eri paikassa.

Uudenmaan
aluetoimisto toimii
aluehallintoviranomaisena
Aluetoimistojen määrä vähenee
uudessa organisaatiossa. Nykyisten 19 lakkautettavan aluetoimiston tilalle perustetaan 12 uutta
aluetoimistoa. Pääosa uusista
aluetoimistoista perustetaan jonkun nykyisen aluetoimiston rungolle ja jo olemassa olevaan hallin-

torakennukseen.
Aluetoimistojen rooli aluehallintoviranomaisena muuttuu
siten, että jatkossa ne käyttävät
Maavoimien esikunnan ohjauksessa aluehallintoviranomaisen
toimivaltaa asevelvollisuusasioissa. Aluetoimistot eivät ole
enää osa esikuntaa, vaan ne itsenäisiä, apulaiskomentajan alaisia
toimistoja. Muutos ei kuitenkaan
muuttane käytännön työtä, vaan
on enemmänkin hallinnon tehostamista.
Uudessa järjestelmässä on
mahdollisuus yhtenäistää aluetoimistojen toimintaa ja luoda
samanlaisia toimintamalleja
muun muassa kertausharjoituskäskyjen käsittelyssä sekä kutsuntojen järjestelyissä.
Uudenmaan aluetoimisto
on hyvä esimerkki hallinnon
tehostamisesta aluetoimistoorganisaatiossa. Aikaisempaan
kolmeen aluetoimistoon verrattuna sen henkilöstö lähes puolittuu. Pääkaupunkiseudun ja sen
ympäristön väestökeskittymästä
johtuen Uudenmaan aluetoimiston vastuulla on kuitenkin 30
– 40 % asevelvollisuusalan valtakunnallisesta toimintavolyymista.
Everstiluutnantti Juho Raulo
toimii Uudenmaan aluetoimiston
päällikkönä. Aluetoimiston toimipaikka on Lauttasaaressa sotilasläänin esikunnan nykyisissä
tiloissa.

Kuntakutsuntoja jatketaan
Kutsuntojen kehittämisestä on
tehty useampia erilaisia selvityksiä. Vaihtoehtojen ääripäinä ovat
olleet nykymalli ja toisessa päässä siirtyminen niin sanottuihin
”nettikutsuntoihin”. Näiden lisäksi
esillä on erilaisia välimalleja.
Nykymallin edut on todettu
selvästi ja sitä halutaan perustellusti jatkaa. Kuntakutsunnat
mahdollistavat eri viranomaisten,
etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltotoimintojen ja nuorten
kohtaamisen. Syrjäytymistä
ehkäisevä Aikalisähanke onkin jo
jalkautunut kaikkialle. Kuntien
osallistuminen liikuntaharrastuksen kannustamiseen ja esimerkiksi
ennaltaehkäisevään hammashuoltoon ovat myös hyviä esimerkkejä
yhteistyöstä.
Kutsuntapäivänä paikalla ovat
aluetoimistojen päälliköiden joh-

dolla kaupunkien ja kuntien johto
sekä eri viranomais- ja maanpuolustusjärjestöjen edustajat sotilassoittokuntien tahdittamana. Tällä
tavoin yhteiskunnan eri tahot
osoittavat sitoutumista järjestelmään.
Kutsunnanalaisen kannalta
tärkeimmät viranomaispäätökset
kutsunnoissa ovat palveluskelpoisuusluokka, palveluspaikka ja
palvelukseen astumisajankohta.
Jatkossakin ne tullaan tekemään
laadukkaasti.

Hyvin suunniteltu
on puoliksi tehty
Jokainen puolustusvoimauudistuksen askel on huolellisesti
suunniteltu ja toteutettu. Riittävän pitkä siirtymisaika, hyvä
strateginen muutosjohtaminen,
keskijohdon sitoutuminen, eri
vaihtoehtojen läpinäkyvä tarkastelu, palautteen huomioon ottaminen, onnistunut viestintä sekä
luottamushenkilöstön rakentava
osallistuminen ovat olleet tähänastisia avainsanoja menestykseen.
Uudistukselle asetetut resurssien
säästötavoitteet tullaan saavuttamaan käsketyssä ajassa. Kaikki
tämä on todellisuutta myös EteläSuomen sotilasläänissä.
Pian alkaa olla aika siirtää
katse uuden organisaation alkutaipaleen haasteisiin. Eräänä
merkittävänä seikkana nousee
esiin uusien, selkeästi aikaisempaa suurempien toimintayksiköiden muodostuminen. Tämä
kasvattaa sekä johtajien että
perustyötä tekevien vastuuta ja
työmäärää.
Muutokset toteutuvat Puolustusvoimissa alueiden erityispiirteet ja myös aikaisemmat hyvät
toimintatavat säilyttäen. EteläSuomen sotilasläänin komentajana näen uudistuksen lopputuloksena Uudellamaalla ajassaan
elävän Kaartin jääkärirykmentin
ja siihen kuuluvan Uudenmaan
aluetoimiston.
Siirtyessäni vuodenvaiheessa
Puolustusvoimien yli 37 vuoden
palveluksen jälkeen 1.1.2015
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtajaksi, kiitän
kaikkia yhteistoimintatahoja ja
erityisesti maanpuolustustahtoisia reserviläisiä eteenpäin katsovasta ja vastuullisesta yhteistoiminnasta.

YLE uutisoi noin puolitoista viik-

koa sitten, että koululaiset ilmaisevat yhä useammin huoltaan sotilaallisesta uhasta. Tieto Mainilan
laukauksista tuntuu ajankohtaiselta.
Eräs opettaja kertoo: ”Oppilaat ovat
huolissaan, miten meidän käy, jos
Venäjä hyökkää ja miten nopeasti
Suomi voitaisiin vallata. Muistutan
heille, että meillä on hyvät välit Venäjään, enkä näe syytä siihen, miksi
se muuttuisi.” Opettaja on oikeassa
sikäli, että mitään välitöntä uhkaa
ei ole näköpiirissä. Silti vastaus vaikuttaa väistelevältä.
Paavalin kehotus rauhaan on
ajankohtaisempi kuin viime itsenäisyyspäivänä. Se jää kuitenkin helposti pelkäksi hurskaaksi toiveeksi.
On helppo toivoa rauhaa, mutta
paljon vaikeampaa on sanoa, kuinka
sitä voisi edistää.
Roomalaiskirjeen kehotus sijoittui osaksi aikansa valtapolitiikkaa.
Vuorovaikutus on aina kahden
kauppa. Paavali on vain realisti, kun
hän varustaa kehotuksen rauhasta
sanoilla: ”Jos se on mahdollista ja
teistä riippuu.” Koskaan ei riipu vain
meistä.
Kun Paavali puhuu rauhasta,
hän tarkoittaa nimenomaan rauhaa ulkopuolisten kanssa. Pieni
kristittyjen ryhmä isossa Rooman
valtakunnassa saattoi toimia vain
sikäli, kun suhteet ulkopuolisiin
olivat kunnossa. Ennen ehotustaan
rauhaan Paavali nostaa esiin kristittyjen keskinäiset suhteet. Hän
kuvailee näitä suhteita keskinäisenä
arvostuksena ja koston välttämisenä. Kristittyjen keskinäinen
yhtenäisyys on ikään kuin ennakkoehto rauhan säilyttämiselle myös
suhteessa ulkopuolisiin. Hajanainen
joukko on aina heikompi kuin yksimielinen.
Suomessa itsenäistymisvaiheiden muistot johtivat sisäpolitiikkaan, jossa yhtenäisyyttä pyrittiin
kaikin tavoin luomaan ja varjelemaan. Tätä politiikkaa ei enää ihannoida kuin rajatuissa piireissä. Polarisaatio on pääsemässä valloilleen.
Kansankirkko on yhteiskuntamme peili. Uskonto on ihmisille
siinä määrin sensitiivinen asia, että
se tuo herkemmin esiin meidän
tilamme. Eikä nyt näytä hyvältä.
Huolestuttavinta tässä kaikessa on
heikko sitoutuminen. Kun asiat
eivät etene oman mielen mukaan,
halutaan eristäytyä. Epäilen, että
moni eroaisi valtiostakin, jos se

vain voisi tapahtua muutamalla
klikkauksella. Onko tämä enää se
maa, joka yksimielisesti puolusti
itsenäisyyttään?
Paavali ei ollut idealisti rauhanasiassa, vaan realisti, joka tunsi
Rooman valtapolitiikan. Puhuttuaan rauhasta hän puhuu myös
esivallasta, sen kunnioittamisesta.
Hänen realisminsa on erityisen
tärkeää pienessä maassa, kuten
Suomessa. On muistettava, että
suurvallan valtapolitiikka ei välttämättä ole epäitsekästä. Samoin
ajattelevia ovat olleet mm. Snellman
ja Topelius.
Niin, mitä me sanomme koululaisille, jotka kysyvät, kuinka
meidän käy ja kuinka nopeasti
maamme voitaisiin vallata?
Maamme on pieni ja suurvalta voi
sen valloittaa. Ainoa rauhoittava,
mutta realistinen vastaus kysymykseen ”Kuinka kauan valloittaminen
kestäisi” on tämä: se kestäisi liian
kauan.
Suurvaltakin laskee panostuotos -mittarein. Kun puolustuskyky on kunnossa, hyökkääjä
huomaa valloittamisen hinnan liian
korkeaksi ja jättää meidät rauhaan.
Tämä on merkillinen paradoksi.
”Jos tahdot rauhaa, valmistaudu
sotaan”.
Paavali ei varmaankaan ajatellut, että Rooman valtakunnassa
piskuisen kristittyjen joukon olisi
tullut varustautua asein. Meidän
asemamme on kuitenkin toinen.
Toteuttaaksemme Paavalin kehotusta rauhan säilyttämiseen meidän
myös pidettävä kunnossa puolustuskykyä.
On lohduttavaa huomata, että
jo Raamatussa tunnetaan meidän
tilanteemme. On lohdullista huomata, että Raamattu tarjoaa meille
täysin realistista opetusta siitä,
miten pienet elävät suurten keskellä.

Dosentti Niko Huttunen toimii
tällä hetkellä Uuden testamentin
kreikan yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa ja sivutoimisesti
tulevaisuusvaliokunnan sihteerinä
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon kirkolliskokouksessa.
Huttunen on Helsingin Seudun
Reserviläispiiriin kuuluvan
Vääpelikilta ry:n jäsen.
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on joulukuussa
2014 julkaissut kirjan "Lauri Miettinen ja asekätkentä
Vakka-Suomessa"

Suojeluskuntalaiset
Suomea pelastamassa
Marraskuussa 1944 Suomi lakkautti syyskuisen rauhansopimuksen perusteella suojeluskunta- ja lottajärjestöt. Vuosikymmenien työ isänmaan
puolustamiseksi päättyi ainakin virallisesti. Suojeluskuntalaiset olivat kuitenkin järjestönsä lakkauttamisenkin jälkeen merkittävässä asemassa, kun
he kantoivat päävastuun sotavarustuksen hajavarastointioperaatiossa.
Mikkelin Päämajasssa olivat loppukesällä 1944 everstiluutnantti Usko
Haahti ja majurit Reino Lukkari ja Reino Arimo laatineet suunnitelman
pahimman vaihtoehdon varalle eli sille, että Neuvostoliitto mahdollisen
rauhansopimuksen jälkeenkin pyrkisi Suomen miehittämiseen. Suunnitelman mukaan kaikkiin 34 suojeluskuntapiiriin määrätään 2. yleiseskuntaupseeri suunnittelemaan ja johtamaan oman suojeluskuntapiirinsä osalta
sotavarustuksen hajavarastointia.
Näin olisi koko maan alueella pataljoonan suuruisia joukkoja valmiina
mahdollisen neuvostomiehityksen varalta. Suunnittelijat toteuttivat Sotakorkeakoulun opettajansa eversti Valo K. Nihtilän oppeja eli sitä, että on
elettävä tätä nykyistä aikaa, mutta samalla on valmistauduttava tulevaan
aikaan. Isänmaata valmistauduttiin puolustamaan pahimmassakin tilanteessa.
Operaation suunnitelmat ja toteuttaminen etenivät hyvin. Syksyn 1944
ja alkutalven 1945 aikana kaikissa suojeluskuntapiireissä oli oman iskupataljoonan sotavarustus kätkettynä ja myös oli valmisteltu pataljoonien
miehittämistä. Asioiden valmistelussa oli pyritty siihen, että se oli vain niiden henkilöiden tiedossa, jotka siihen osallistuvat tai joiden muuten pitäisi
siitä tietää.

Sotatieteellinen
kirjastotoiminta keskittyy
Santahaminaan
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastopalvelut
siirtyvät kokonaisuudessaan Santahaminan pääkampukselle keväällä 2015. Uusi Santahaminatalo palvelee myös siviiliasiakkaita.
Alkuvuodesta 2015 valmistuva Santahaminatalo tulee olemaan uraauurtava rajapinta sotilassaaren ja siviiliyhteiskunnan välillä. Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on jatkossakin
avoin yliopistokirjasto, joten siviiliasiakkaat
ovat tervetulleita myös Santahaminaan. Uusi
kirjasto tulee toimimaan kahdessa kerroksessa
siten, että ensimmäinen kerros on yleiskokoelmineen avoin kaikille asiakkaille aukioloaikojen
puitteissa ja toinen kerros palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoita ja kurssilaisia sekä
puolustusvoimien henkilökuntaa itsepalveluperiaatteella ympäri vuorokauden.
Kirjaston lisäksi Santahamina-taloon muuttavat Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitos sekä Puolustusvoimien kansainvälinen keskus. Uudisrakennuksessa kirjaston
asiakkaita palvelee myös perinteinen sotilaskoti.

Palvelut muuton aikana ja sen jälkeen
Maanpuolustuskorkeakoulun pääkirjasto Kruu-

nunhaassa palvelee normaalisti perjantaihin
19.12.2014 saakka, jonka jälkeen se suljetaan
lopullisesti pakkausta ja muuttoa varten. Santahaminan kurssikirjasto palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoita ja puolustusvoimien henkilökuntaa vuodenvaihteen jälkeen
mahdollisimman pitkään ennen uuden kirjaston avaamista.
Maanpuolustuskorkeakoulun uusi kirjasto
Santahaminassa avataan asiakkaille maaliskuussa 2015. Santahamina-talo tulee olemaan
Santahaminaan tultaessa heti ensimmäinen
rakennus vasemmalla.
Santahaminaan pääsee Helsingin keskustasta kätevästi julkisilla kulkuvälineillä. Asiakkaat voivat matkustaa metrolla Herttoniemeen
ja vaihtaa siellä bussiin numero 86, joka ajaa
sisään sotilasalueelle. Kokonaismatka-aika
keskustasta Santahaminaan on noin 30–45
minuuttia. Kirjaston läheisyydessä tulee olemaan myös parkkitilaa omalla autolla saapuville asiakkaille.
Lisätietoja kirjaston tarkemmasta avajaispäivästä ja aukioloajoista saatavilla talven ja
kevään aikana kirjaston omilta sivuilta.

Eversti Valo K. Nihtilä piti päämajoitusmestari kenraaliluutnatti A. F. Ai-

ron tietoisena asioiden kehitttymisestä. Airo puolestaan selvitti asiat tasavallan presidentti marsalkka Mannerheimille.
Suojeluskuntapiireissä, joista oli marraskuussa 1944 tullut sotilaspiirejä
hajavarastointiasiat olivat vain 2. yleisesikuntaupseeerien ja heidän läheisten alaistensa tiedossa.

Valtiollisen poliisin ja Sisäasiainministeriön Tutkintaelimen alettua tutkimaan operaatiota toukokuussa 1945 Oulusssa tapahtuneen ilmiannon
jälkeen hajavarastointi-nimi muuttui nimeksi asekätkentä. Tällä nimityksellä haluttiin esittää, että kyseessä olisi ollut lainvastainen toiminta.
Eversti Matti Lukkari on 1970- ja 1980-luvulla tehnyt asekätkennästä
perusteellisen tutkimuksen. Lukkarin tutkimustulokset on esitetty vuonna
1984 ensimmäisenä painoksena julkaistussa Asekätkentä-kirjassa. Matti
Lukkari täydensi 1990-luvulla kirjaansa mm. sillä tiedolla, että kenraali
Airo oli kertonut asekätkennästä Mannerheimille. Lukkarin paljastus tuli
vasta sen jälkeen, kun Airo oli kuollut.
Airon selvitys Mannerheimille oli kuitenkin tullut esille jo vuonna 1967,
kun silloisen kapteeni Martti Keskitalon Sotakorkeakoulun diplomityö
valmistui. Koska Keskitalon tutkimuksessa käsiteltiin samoja asioita, jotka
olivat samanaikaisesti käyttöön otetussa alueellisessa puolustuksessamme
vaikenivat puolustusvoimat Keskitalon työstä ja se oli 25 vuotta sinetöidyssä kuoressa Sotakorkeakoulun johtajan kassakaapissa.
Asekätkentään on liittynyt myös toinen myytti eli se, että oliko asekätkennällä merkitystä. Suojeluskuntajärjestössä palvelleet miehet olivat lähes
100 prosenttisesti hoitamassa maakunnissa asekätkennän. Siksi rohkenen
sanoa, että suojeluskunta ja suojeluskuntalaiset pelastivat Suomen.
Tämä tunnustus, että asekätkentä pelasti Suomen tuli ensi kerran esille,

kun Arvo Poika Tuominen tapasi 1950-luvulla eversti Nihtilän Pariisissa.
Tuominen esitti silloin Nihtilälle, että asekätkentä pelasti Suomen. Ellei
asekätkentää olisi tehty ja ellei se olisi paljastunut niin Stalin olisi saattanut
yrittää Suomen miehittämistä.Vastaavanlaisia arvioita asekätkennän merkityksestä ovat esittäneet Matti Lukkari – asekätkentä oli varoitus Neuvostoliitolle. Edesmennyt Helsingin Sanomien kolumnisti Olli Kivinen puolestaan on todennut, että neuvostomiehitys tai sen yrittäminen olisi vaarantanut hyvin käynnistyneet sotakorvauslaivatoimitukset. Laivat olivat
neuvostotaloudelle niin merkittäviä, että niiden toimitukset eivät saaneet
hidastua.

Lopullisen varmistuksen asekätkennän merkityksestä voidaan saada,
jos puolueettomat tutkijat pääsevät tutkimaan Moskovan arkistoja. Zdanovin raportit Stalinille siitä mitä Liittoutuneiden valvontakomissio arvioi asekätkennästä saattaisi antaa uutta ja täydentävää tietoa. Nyt voidaan
vain sanoa, että suojeluskuntalaiset olivat aikanaan pelastamassa Suomea.

Onnittelemme
Joulukuu
20.12.
20.12.
23.12.
23.12.
24.12.
25.12.
25.12.
26.12.
27.12.
27.12.

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)

80 v
75 v
70 v
50 v
95 v
85 v
50 v
70 v
75 v
70 v

Tammikuu
2.1.
8.1.
8.1.
15.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
25.1.
30.1.
31.1.

Kanslianeuvos, rovasti, luutnantti Arto Laitinen (matkoilla)
Eläkeläinen, vänrikki Harri Lehtonen (matkoilla)
Liikenteenohjaaja, alikersantti Nils-Gunnar Björklund (matkoilla)
Diplomi-insinööri, yliluutnantti Juhani Poutanen (perhepiirissä)
Kauppatieteen maisteri, luutnantti Anders Oldenburg (perhepiirissä)
Varatuomari, vänrikki Veli Pyhälä (perhepiirissä)
Oikeustieteen kandidaatti, luutnantti Ilkka Suojasalmi
Ekonomi, luutnantti Heikki Ojala
Lääkintävahtimestari, ylikersantti Seppo Mäkinen (matkoilla)
Ekonomi, osastonjohtaja, yliluutnantti Erkki Kallionpää
Varatuomari, kapteeni Antero Oksanen (matkoilla)
Projektforskare, fänrik Göran Pulkkis

70 v
70 v
70 v
70 v
50 v
90 v
70 v
85 v
70 v
85 v
70 v
70 år

Helmikuu
1.2.
3.2.
6.2.
7.2.
9.2.
13.2.
14.2.
15.2.
18.2.
20.2.
21.2.
23.2.
23.2.
24.2.
27.2.
28.2.

Lääkintöneuvos, kirurgi, lääkintäluutnantti Olli Kivioja
Sähköteknikko, alikersantti Pentti Oksanen (matkoilla)
Myymäläpäällikkö, korpraali Kari Halt
Hallituksen puheenjohtaja, komentajakapteeni Pekka Roine
(ei vastaanottoa, kotona Sveitsissä)
Kenraali Jaakko Valtanen (ei vastaanottoa)
Johtavaylilääkäri, lääkintäyliluutnantti Ari Laakkonen (perhepiirissä)
Diplomi-insinööri, vänrikki Kalervo Varsa
Asianajaja, kapteeni Arto Palsala (matkoilla)
Eläkeläinen, majuri Apso Turunen (matkoilla)
Teknikko, alikersantti Pertti Ojanen
Lähetystöneuvos, komentajakapteeni Nyyrikki Kurkivuo (ei vastaanottoa)
Insinööri, luutnantti Jorma Stenvall
Peruskoulun luokanopettaja, luutnantti Taisto Katajainen (perhepiirissä)
Yrittäjä, alikersantti Matias Kaivos
Filosofian kandidaatti, myyntipäällikkö, luutnantti Kari Jussila
Yrittäjä, vääpeli Markku Kauhanen (matkoilla)

90 v
70 v
50 v
70 v
90 v
50 v
85 v
70 v
80 v
75 v
70 v
80 v
75 v
50 v
70 v
60 v
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Pekka Rintala Maanpuolustuksen
suunnannäyttäjäksi
Helsingin Reserviupseeripiiri ja
Helsingin Seudun Reserviläispiiri pitivät syysvuosikokouksensa Katajanokan Kasinolla
10.11.2014.
Teksti: Tomi Alajoki
Kuva: Ossi Ikonen

Maanpuolustuksen suunnannäyt-

täjä – palkinnon sai kapteeni (res)
Pekka Rintala. Hän on toiminut
Helsingin Reserviupseeripiirin varautumistoimikunnan puheenjohtajana vuoden 2011 lopusta lukien.
Varautumistyöryhmä on selvittänyt
miten reserviläiset voisivat antaa
panoksensa maanpuolustustyössä
poikkeustilanteiden ja olojen aikana
muiden viranomaisten kuin puolustusvoimien apuna. Pätevistä tekijöistä on siviilipuolen vapaaehtoistehtävissä kova pula joten mahdollisuuksia on. Työryhmän tulokset on
noteerattu myös Suomen reserviupseeriliitossa jonne perustettiin liittotason varautumistoimikunta. Pekka
Rintala on myös RUL:n toimikunnan
johdossa.
Helsingin Reserviupseeripiiri
palkitsi Suomen Reserviupseeriliiton
hopeisilla ansiomitaleilla yhteistyössä ansioituneita: kapteeniluutnantti Atte Löytönen, komentaja
Jukka Mustola, kommodori Markus
Aarnio, everstiluutnantti (evp) Jukka
Pietilä, majuri (res) Peter Fagernäs
ja yliluutnantti (res) Kari Pesonen.
Lisäksi Reserviupseeripiiri kiitti täyden neljän vuoden kauden piirihallituksessa olleita jäseniään piirin standaarilla: majuri (res) Sakari Väliahde,
kapteeni (res) Heikki Valkonen ja
yliluutnantti (res) Jukka-Pekka Kantokoski. Kapteeni (res) Pekka Vasara
palkittiin Reserviläisurheiluliiton
pronssisella ansiomitalilla.

Piirihallituksiin uusia jäseniä
Reserviupseeripiirin syyskokouksen käsiteltiin sääntömääräiset
syyskokousasiat sekä vahvistettiin piirin päivitetyt talousohje ja
hallinto-ohje. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio
hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsenmaksun piiri – ja liittomaksut pysyivät samoina kuin 2014. Piirin
toiminnan painopiste vuonna 2015
on piirin viestinnän kehittäminen
ja kerhojen yhteistyön tukeminen.
Ehdolla piirin puheenjohtajaksi
2015-2016 olivat seuraavat: Luutnantti (res) Caspar von Walzel
Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf, kapteeni (res) Marko
Puumalainen Tapiolan Reserviupseerit ja kapteeni (res) Jukka Mattila Pohjois-Helsinki. Ehdokkaat
esittäytyivät. Äänestyksen jälkeen
puheenjohtajaksi valittiin luutnantti (res) Caspar von Walzel.
(Äänet: ltn Caspar von Walzel 29
ääntä, kapt Jukka Mattila 14 ääntä
ja kapt Marko Puumalainen 10
ääntä).
Ehdolla piirin 1. varapuheenjohtajaksi 2015-2016 olivat komentajakapteeni (res) Timo Niiranen
IT-Kerho ja kapteeni (res) Jukka
Mattila Pohjois-Helsinki. Ehdokkaat esittäytyivät. Äänestyksen
jälkeen 1. varapuheenjohtajaksi
valittiin komentajakapteeni (res)
Timo Niiranen. (Äänet: Komkapt
Timo Niiranen 33 ääntä ja kapt
Jukka Mattila 20 ääntä).
Ehdolla piirin 2. varapuheenjohtajaksi 2015-2016 olivat majuri
(res) Kimmo Karila Sissikerho ja
vänrikki (res) Pauli Sortti Tapiolan Reserviupseerit. Ehdokkaat
esittäytyivät. Äänestyksen jälkeen
2. varapuheenjohtajaksi valittiin
vänrikki (res) Pauli Sortti. (Äänet:
maj Kimmo Karila 23 ääntä ja vänr

Maanpuolustuksen suunnannäyttäjänä palkittu kapteeni (res) Pekka Rintala.

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja kapteeni (res) Mikko Halkilahti.

Pauli Sortti 30 ääntä).
Piirihallitukseen vuodeksi 2015
valittiin uusina jäseninä komentajakapteeni (res) Mikko Leppänen
Espoo-Kauniainen, vänrikki (res)
Toni Selin Itä-Helsinki, yliluutnantti (res) Ville Karttunen Tikkurila ja kapteeni (res) Karri Kupari
Pohj oi s -Hel si n k i .
Van hoi n a
jäseninä jatkavat yliluutnantti
(res) Henri Havulinna Helsingin Reservimeriupseerit, majuri
(res) Kimmo Karila Helsingin
Sissikerho, luutnantti (res) Jussi
Kangaspunta Kanta-Helsingin
Reserviupseerit ja kapteeni (res)

Jyri Vilamo KT-Kerho.
Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtajana jatkaa
luutnantti (res) Juha Parkkonen
Vääpelikilta. Hallituksen jäseniksi
valittiin kersantti (res) Timo Soininen Kokonaismaanpuolustus
ry, vääpeli (res) Tomi Sarilahti
Helsingin Reserviläiset, kersantti
(res) Seppo Siimeslehto Helsingin
Sissiosasto, alikersantti (res) Juha
Matikainen Espoon Reserviläiset,
ylikersantti (res) Markus Liesalho
Helsingforsnejdens Svenska Underofficerare rf .

Kokousesitelmöitsijänä
Reserviupseeriliiton
puheenjohtaja
Kokousesitelmän piti Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja
kapteeni (res) Mikko Halkilahti.
Esitelmän aiheena liiton ajankohtaiset asiat sekä suunnitelmat tuleville
vuosille. Esitelmä kuului Halkilahden Helsingin piirikierrokseen. Puheenjohtaja Halkilahti käy kaikissa
liiton piireissä henkilökohtaisesti.
Lisäksi hän kertoi ottavansa yhteyden jokaisen liiton kerhon puheenjohtajaan puhelimitse. Työ on nyt
puolivälissä.

HRUP:n hallituksesta täyden hallituskauden jälkeen poisjääneille luovutettiin piirin pöytästandaari.
Vasemmalta Jukka Kantokoski, Heikki Valkonen ja Sakari Väliahde.
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Sami Hotakainen ja Juha Stark kapteeneiksi
Juha Parkkonen yliluutnantiksi
Helsingin Reserviupseeripiirin jäseniä ylennettiin 6.12. isänmaan hyväksi
tehdystä työstä ja palkittiin kunniamerkein. Majureiksi ylennettiin mm. Pauli
Mikkola (MPKL), Petri Eklund ja Jan Magnusson Sissikerhosta sekä Timo
Kaukonen Espoo-Kauniainen Reserviupseereista.
Kapteeneiksi ylennettiin mm. Harri Heikkonen (Autokerho), Sami Hotakainen
(Sissikerho) ja Juha Stark (Kanta-Helsinki). Kapteeniluutnantiksi ylennettiin
mm. Toni Aalto (RT-kerho Johtorengas). Yliluutnanteiksi ylennettiin mm.
Juha Parkkonen (Vääpelikilta), Juha Suvisaari (Sissikerho), Jukka Hopeavuori
(Vantaan Reserviläiset), Dick Lundell (Helsingfors Svenska Reservofficersklubb)
ja Mika Kuutti (Merireserviläiset). Luutnanteiksi ylennettiin mm. Lauri Kylmälä
(Pohjois-Helsinki), Sampo Saarenpää (Kenttätykistökerho) ja Markus Markelin
(Helsingfors Svenska Reservofficersklubb).

Yliluutnantti Juha Parkkonen ja KAARTJR:n komentaja Pekka Saariaho

Kapteeni Sami Hotakainen (vas.) ja yliluutnantti Juha Suvisaari

Tasavallan presidentti on
ylentänyt seuraavat reservin
upseerit 06.12.2014
MAJURI
Eklund Petri Rolf (Helsinki), Eskola Mikko Mauri Tapani (Helsinki),
Fransman Stefan Algot (Espoo),
Kallionpää Vesa Tapio (Helsinki),
Kaukonen Timo Antero (Espoo),
Laukkanen Pertti Tapio (Helsinki),
Magnusson Jan Henrik (Helsinki),
Mikkola Pauli (Kirkkonummi), Peltokorpi Arto Kalevi (Kauniainen),
Salonen Ilkka Juhani (Helsinki),
Suominen Timo Juhani (Helsinki),
Suoverinaho Marko Tapani (Helsinki),

KAPTEENI
Aaltonen Tapio Antero (Helsinki),
Calin Ari-Pekka (Helsinki), Elomaa
Heikki Juhani (Helsinki), Haapasaari Pasi Markus (Espoo), Hanttu
Sami Ilmari (Helsinki), Heikkonen
Harri Lassi (Vantaa), Honkatukia
Juha Ensio (Helsinki), Hotakainen
Sami Hannu (Espoo), Koivumäki
Tony Mikael (Espoo), Korvenmaa
Esa Kalevi (Helsinki), Kuusela Heikki Olavi (Helsinki), Köykkä Sami
Tapani (Vantaa), Lahti Ari Armas
(Espoo), Laisi-Puheloinen Tiina
Elina (Espoo), Leander Ossi Joakim
(Helsinki), Malmberg Kim Ingmar
(Vantaa), Nastamo Ismo Kalevi
(Helsinki), Niemi Aku Juhani (Espoo), Niemi Juha Petteri (Helsinki),
Nieminen Teppo Tapani (Kauniainen), Nykänen Mika Ilmari (Espoo),
Ojanperä Harri Henrik (Helsinki),
Paappa Raimo Tapio (Helsinki),
Purjo Tiina Anneli (Vantaa), Saarelainen Jari-Matti, Sairanen Jarkko

Tapio (Espoo), Siilasmaa Risto Kalevi, Stark Juha Kristian (Helsinki),
Taulamo Markku Olavi (Helsinki),
Teräväinen Turkka Tapani (Kauniainen), Turunen Tommi (Espoo),
Vanninen Juha Kalervo (Helsinki),

KAPTEENILUUTNANTTI
Aalto Toni Miika Aleksi (Espoo),
Ihamuotila Mika Risto (Helsinki),
Kaski Lauri (Helsinki), Mäkinen
Tero Tapani (Helsinki),

YLILUUTNANTTI
Aaltonen Juri Jarno (Espoo), Aho
Antti Oskari (Espoo), Ahola Jussi
Heikki (Espoo), Anttila Timo Juhani (Helsinki), Arvela Matti Jussi
Tapio (Espoo), Berglund Kim Niklas
(Helsinki), Björkman Stefan Alexander (Espoo), Ekstam Pekka Mikael
(Espoo), Erkkilä Antti Juhani (Helsinki), Hietala Vesa Pekka (Espoo),
Hopeavuori Jukka Sakari (Helsinki),
Hovi Joni Petteri (Vantaa), Huovinen Ari Pekka Sakari (Helsinki),
Husu Timo Petteri (Helsinki), Hynninen Jukka Tapani (Vantaa), Häll
Krister Antoni (Helsinki), Hällfors
Panu Päiviö (Espoo), Johanson Kaj
Wilhelm (Espoo), Johansson Kimmo Kustaa (Espoo), Joki-Suikko
Timo Marko (Vantaa), Kammonen Osmo Juhani (Espoo), Kankkunen Teemu Johannes (Vantaa),
Karvinen Jarmo Tapio (Vantaa),
Katainen Kari Kullervo (Helsinki),
Kauko Jaakko-Pekka Viljami (Helsinki), Koivusalo Tuomas Artturi
(Helsinki), Kuutti Kai Mika Juhani
(Espoo), Kyllönen Kimmo Kristian
(Helsinki), Kämäri Hannu Juhani
(Helsinki), Laakeristo Pekka Juhani
(Espoo), Laitinen Hannu Tapani
(Espoo), Lauri Essi Elina (Helsinki),

Kapteeni Juha Stark (vas.) ja yliluutnantti Aku Lindström

Lauslahti Harri Kalevi (Kauniainen), Loimaranta Ville Petteri
(Vantaa), Luhtala Harri-Aatos
(Helsinki), Lundell Dick Viking
(Helsinki), Marjoniemi Hannu
Olavi (Helsinki), Matturi Mika
Jaakko (Helsinki), Maunuksela Ari
Juhani (Espoo), Mellais Otto Päiviö
(Helsinki), Mäkelä Yrjö Antero
(Helsinki), Neuvonen Ari-Pekka
(Helsinki), Nieminen Juha Antti
Olavi (Vantaa), Nuora Petri Kalervo
(Espoo), Ojala Perttu Juha Samuel
(Espoo), Palokangas Juha Markus
Antero (Helsinki), Parkkonen Juha
Matti Herman (Espoo), Pohjola
Juha Olavi (Helsinki), Puurunen
Mika Tapani (Helsinki), Päivärinta
Johannes Antero (Helsinki), Rajala
Janne Olavi (Espoo), Räikkönen
Jukka Petteri (Helsinki), Rönkkö
Mikko Väinö Antero (Espoo), Salminen Sami Kalle Mikael (Espoo),
Sankola Juha Teuvo (Espoo), Snäll
Tomas Kai Kristian (Espoo), Sundström Jari Erik (Helsinki), Suvisaari
Juha Pekka (Vantaa), Syrman Simo
Valtteri (Helsinki), Taipale Jarmo
Juhani (Helsinki), Tuomainen JaniMatti Juhani (Vantaa), Tuominen
Risto Lauri Johannes (Ulkomaat),
Valkonen Heikki Ilmari (Helsinki),
Vanhatalo Antti Juhani (Helsinki),
Virkkunen Lauri Johannes (Helsinki),

LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Lavikainen Antti Johannes (Espoo),

LUUTNANTTI
Aarnio Katariina Emilia (Espoo),
Ahtiainen Jouko Juhana (Helsinki),
Airaksinen Ville Pekka (Helsinki),
Airaksinen Visa Petteri (Helsinki),
Backström Magnus Johan Ragnars-

son (Espoo), Bergenheim Holger
Alexander (Helsinki), Enqvist Eric
Johan Waldemar (Helsinki), Hakkila Jukka Eljas (Espoo), Harju Antti
Einari (Helsinki), Heinonen Juhani
Wilhelm (Espoo), Heinonen Kai
Ilmari (Espoo), Heitto Janne Ilari
(Helsinki), Helasmäki Raimo Olavi (Espoo), Horelli Lauri Antero
(Helsinki), Häyhtiö Markus Tapani (Helsinki), Hölttä Henri Keijo
Taisto (Vantaa), Iivanainen Tatu
Sakari (Helsinki), Jokivuori Timo
Petri (Helsinki), Jyrkinen Miika Tapio (Espoo), Järvinen Miika Henrik
(Helsinki), Karvinen Jarmo Tapio
(Helsinki), Keskitalo Antti Pekka
(Espoo), Kontiainen Juha Pekka
Antero (Helsinki), Koponen Johannes Valtteri (Helsinki), Korhonen
Miko Kalle Alarik (Espoo), Korpela
Juhana Eerik (Helsinki), Koskipahta
Tomi Tapani (Helsinki), Kotilainen
Timo Antti (Helsinki), Kuittinen
Jarmo Aimo Olavi (Helsinki), Kylmälä Lauri Heikinpoika (Helsinki),
Kärkkäinen Otto Aleksi (Espoo),
Laaksonen Eero Juhani (Helsinki),
Laaksonen Mika Petteri (Vantaa),
Laari Mika Jesse Olavi (Vantaa),
Laitinen Juha Matti (Espoo), Leinonen Janne Kalevi (Espoo), Linna
Atte Ilkka Henrik (Helsinki), Lintunen Jouni Oskari Johannes (Helsinki), Louhija Jukka Antero (Kauniainen), Louhimies Aku Urban
(Helsinki), Lönn Henri Aleksanteri
(Helsinki), Maijo Esa Martti Juhani (Espoo), Markelin Markus Johan
Albert (Vantaa), Mattila Jyrki Veikko (Espoo), Miekka Timo Osmo
(Vantaa), Miettinen Jari Pekka (Espoo), Niemi Antti Henry Matias
(Espoo), Nikkilä Jussi Tero-Tapio
(Helsinki), Oksanen Joonas Jaak-

ko Markus (Helsinki), Paavilainen
Mika Juhani (Helsinki), Palanne
Riku Antero (Espoo), Pietilä Antti
Robert Mikael (Espoo), Pitkänen
Pekka Patrick (Helsinki), Pylvänäinen Jaakko Emil (Helsinki), Ranta
Lauri Antero (Helsinki), Rantapelkonen Antti Kalevi (Espoo), Rapala
Jarkko Tapio (Helsinki), Rautiainen Jussi Sylvester (Helsinki), Roiha Antti Juhani (Helsinki), Rönkkö
Juha Markus (Espoo), Saarenpää
Sampo Severi (Helsinki), Salo Kari
Juhani (Espoo), Sarkia Pauli Ensio (Helsinki), Sergin Joonas Pekka (Espoo), Siitonen Joonas Ilmari (Espoo), Sillanpää Pekka Paavo
(Espoo), Simola Sami-Olli Mikkus
(Vantaa), Soini Pekka Juhani (Espoo), Suvilehto Jyry Sampsa Juhani
(Espoo), Söderlund Ville Valtteri
(Espoo), Teittinen Hannu Asser
(Espoo), Tihilä Markku Johannes
(Helsinki), Tirkkonen Pekka Juhani
(Espoo), Tirkkonen Sami Johannes
(Espoo), Tuisku Simo Eelis Kasper (Helsinki), Vanhala Ville Kalle
Nestor (Vantaa), Visuri Veli-Matti
Mikael (Espoo), Vornanen Tiina
Susanna (Espoo), Voutilainen Kari
Juhani (Helsinki), von Konow Wilhelm Thor Joakim (Helsinki), Äärynen Esa Pekka (Helsinki), Österholm Jonny Erik Anders (Vantaa),

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Ahola Vilho Samuli (Helsinki), Harjola Veli-Pekka (Espoo),

VÄNRIKKI
Kolehmainen Arto Juha Tapio (Helsinki), Kunnas Heli Elina (Espoo),
Lehto Juhani Ensio (Vantaa), Linden
Petra Pinja Pauliina (Espoo), Mäkipernaa Aki Väinö Juhani
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Teijo Junnola sotilasmestariksi
Niko Huttunen ylivääpeliksi
Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäseniä ylennettiin mm seuraavat: sotilasmestariksi Vääpelikillan Teijo
Junnola, ylivääpeliksi samasta yhdistyksestä Niko Huttunen. Vääpelin arvon saivat Ulla Lundqvist (Espoo) ja Kari
Sihvo (Vantaa). Ylikersantiksi ylennettiin Jarkko Kröger TA-Killasta.
Kunniamerkein palkittiin mm. seuraavat henkilöt: 3. luokan Vapaudenristi: Erkki Andersson (Sissiosasto) ja
Markku Löytönen (RT-kerho Johtorengas). 4. luokan Vapaudenristi: Kari J. Talvitie (Töölön Reserviupseerit).
Suomen Leijonan komentajamerkki: Arto Hiltunen (S-ryhmän Reserviläiset). Suomen Leijonan ritarimerkki: Lasse
Koskela ja Jarmo Toikka (RT-kerho Johtorengas). Suomen Leijonan ansioristi: Erkki Joukainen (Vääpelikilta).
Puolustusministeri myönsi Reserviläisliiton ansioristin prikaatikenraali Pertti Laatikaiselle ja Risto Tarkiaiselle.
Sotilasläänin komentaja on
ylentänyt seuraavat reservin
aliupseeristoon ja miehistöönkuuluvat 06.12.2014
SOTILASMESTARI
Junnola Teijo Risto Antero (Helsinki), Karhuvaara Kai Lauri Edvin
(Helsinki), Nygård Tom Peter (Helsinki), Vänskä Harri Olavi (Helsinki)

YLIVÄÄPELI
Eklöf Fredrik Michael (Espoo), Huttunen Niko Ilari (Espoo), Karvonen
Juha Tapani (Helsinki), Kilpiä Jani
Eino (Vantaa), Kossila Timo Tapio
(Helsinki), Kulmanen Ilari Johan
Kristian (Helsinki), Ovaskainen
Vesa Marko (Helsinki), Rantanen
Sami Seppo

YLIPURSIMIES
Ketonen Sauli Seppo (Vantaa), Kuusinen Jarmo Aarne Herman (Vantaa), Nikkanen Tero Matti (Vantaa),

VÄÄPELI
Heino Miikka Ilari (Helsinki), Hokkanen Arto Tapani (Kauniainen),
Hoskari Olli Oskari (Helsinki), Immonen Jaakko Juhani (Espoo), Jaakkola Timo-Pekka (Helsinki), Joenusva Jukka Tapio (Espoo), Järvinen
Ossi Tapio (Helsinki), Jääskeläinen
Juhapetteri (Helsinki), Kangas Antti-Pekka Olavi, Kantola Ilkka Sakari
(Vantaa), Karhu Juha Isto Uolevi
(Helsinki), Karlenius Harri Juhani
(Vantaa), Kinnunen Ari Alvar (Helsinki), Kinnunen Taina Pauliina
(Vantaa), Knuuti Risto Mauno (Helsinki), Kuikka Jorma Ensio (Vantaa),
Lardot Robin Derek (Vantaa), Lehto
Juha-Pekka (Espoo), Leinonen Timo
Sakari (Espoo), Lillqvist Petri Juhani (Helsinki), Lundqvist Ulla Annika (Espoo), Luoma Tapio Juhani
(Espoo), Marjamaa Hannu Antero
(Helsinki), Mattsson Stefan Mikael
(Vantaa), Nurminen Kimmo Eerik
(Vantaa), Oksman Jari Arvo Juhani
(Helsinki), Penttilä Pekka Ilkka Johannes, Pousi Jari Uolevi (Helsinki),
Rantanen Timo Markku (Helsinki),
Ratilainen Tuomas Erkki Johannes
(Espoo), Routimo Mikko Tapio (Espoo), Sainio Juha Matti (Helsinki),
Sihvo Kari Erik (Vantaa), Siimelä
Ismo Juhani (Vantaa), Sjöblom Antti Petteri (Espoo), Virkki Veikko Ilmari (Vantaa), Vuoristo Antti Tuukka Juhani

PURSIMIES
Hynninen Jarkko Sakari (Helsinki),
Juhola Tom Henrik (Espoo), Kankkunen Sami Antero (Espoo),

YLIKERSANTTI
Alanko Matti Einari John-Hans (Espoo), Alhainen Juho Pekka Iisakki
(Espoo), Alén Juuso Ossi Marcus
(Espoo), Barkholm Kari Veli (Helsinki), Björkbom Caj Bertel (Helsinki), Czarnecki Tomas Sigismund
(Espoo), Eloranta Olli Jaakko (Helsinki), Göös Niko Sakari (Espoo),
Harju Heikki Juhani (Vantaa), Helander Petri Tuomas (Helsinki),
Hiekkamies Mauri Antero (Vantaa), Hokkanen Juha Petri Tapani
(Helsinki), Honka Tommi Aleksi
(Helsinki), Honkavaara Erkka Pekka (Helsinki), Hornborg Sebastian Fredrik (Espoo), Huolman Aki
Antero (Vantaa), Huttunen Henri
Matti Johannes (Espoo), Hälinen
Emil Valtteri Kalevi (Helsinki), Iho
Ville Mikko (Helsinki), Jokinen Sauli Anton (Espoo), Jäntti Juha Tapani,
Järekallio Tuomas Antero (Espoo),
Kaila Urpo Kullervo (Helsinki), Karhu Juha Petri Taneli (Helsinki), Karhumäki Timo Arttu (Vantaa), Karjalainen Vesa Pekka (Espoo), Karpoff
Erno Mikael (Helsinki), Kilpeläinen
Olli Juhani (Helsinki), Knopman
Mika (Helsinki), Koops Kimmo
Emil (Espoo), Korolainen Juho Valtteri (Helsinki), Korvenranta Mikko
Juho Aleksi (Vantaa), Kotiranta Tapio Jalmari (Vantaa), Kröger Jarkko Tuomas (Helsinki), Kulmavuori
Janne Petteri (Vantaa), Kuusisto
Antti Stefan (Espoo), Laiho Ville
Juhani (Espoo), Lehtimäki Timo
Juhani (Espoo), Leinonen Matti
Esko (Espoo), Leivo Mika Matias
(Espoo), Litmanen Ilpo Kaarlo (Espoo), Malino Christian Peter (Vantaa), Manelius Jouni Olavi (Espoo),
Miskala Mikko Tuomas (Helsinki), Monto Risto Juhani (Helsinki),
Murhu Anttipekka Aulis (Espoo),
Mäkelä Vesa Ilmari (Vantaa), Norilo Niko (Helsinki), Nyström Henri
Juhani (Helsinki), Ohtonen Mauri
Tapio (Espoo), Paaso Kari Esko (Espoo), Palanne Saku Mikael (Vantaa), Partanen Saku Olavi (Espoo),
Paukkonen Pasi Markus (Helsinki),
Pelkonen Kimmo Anssi Johannes
(Vantaa), Peltola Antti Tapani (Helsinki), Pesola Jukka Uolevi (Espoo),
Pesonen Ilkka Tapio (Helsinki),
Pitkänen Lauri Tapani (Helsinki),
Pohjanoksa Jarno Tapani (Helsinki), Puonti Petri Mikko Johannes
(Helsinki), Puska Tuukka Tapani
(Helsinki), Rantakokko Kari Tapani
(Espoo), Rinne Antti Alpo Akseli (Vantaa), Sandvik Aarno Mikael
(Helsinki), Saviranta Antti Sakari
(Vantaa), Seppälä Antti Juha Henrik (Helsinki), Sillstén Sami Petteri
(Espoo), Sinkko Olli-Pekka (Helsinki), Soppi Sakari Untamo (Vantaa),

Suni Toni Tapio (Espoo), Tanska
Harri Aulis (Helsinki), Taponen Jari
Mikael (Helsinki), Tepponen Ari
Juhani (Helsinki), Tertsunen Heikki
Sakari (Espoo), Tiinus Harri Aleksi
(Helsinki), Tossavainen Kimmo Ilari
(Helsinki), Turkkila Olli Pekka Ilmari (Espoo), Uddström-Lila Mikael
Kristian Gotthard (Helsinki), Urtti
Pekka Heikki (Vantaa), Venäläinen
Pekka Risto Antero (Espoo), Ylihurula Pekka Olavi (Helsinki), Åberg
Peter Johan

KERSANTTI
Amnell Toni Antero (Helsinki),
Björkvall Martin Andreas (Espoo),
Blomqvist Juha Petteri (Helsinki),
Bruun Jani Tapani (Espoo), Elolähde Antti Juhani (Helsinki), Forsman
Dan Patrick Vindician (Espoo),
Gagneur Niklas Aleksi (Helsinki),
Haanpää Mikko Santeri (Helsinki),
Hagelin Niklas Mikael (Helsinki),
Hankela Jari Antero (Espoo), Hannola Sampsa Santeri (Helsinki),
Hietikko Marko Juhani, Hokkanen
Asse Valtteri (Helsinki), Holopainen
Jussi-Pekka (Helsinki), Hotti Joona
Anttoni (Helsinki), Huhtala Juha
Mikael (Espoo), Jaakkola Mikko
Matias (Helsinki), Jansson Bo Rolf
Fredrik (Helsinki), Kajovuori Janne
Mikael (Helsinki), Kananen Hannu
Tapio (Helsinki), Karjalainen Tomi
Markku (Helsinki), Karjalainen Topi
Taneli (Helsinki), Kauppinen Pekka Sakari (Espoo), Kettunen Mikko
Antero (Helsinki), Kiias Sami Juhani (Vantaa), Kinnunen Henri Erik
(Helsinki), Kiviharju Anssi Johannes
(Espoo), Koistinen Marko Tapani
(Vantaa), Komulainen Hannu Erkki
Kalervo (Espoo), Korhonen Teuvo Juhani (Vantaa), Kuskelin Henri
Jukka Tapani (Helsinki), Lahtinen
Jari Heikki (Espoo), Larkio Jukka
Tapio, Lenkiewicz Albert Raafael (Helsinki), Levomäki Matti Johannes (Espoo), Lindholm Krista
Päivikki (Helsinki), Lintu Simon
(Helsinki), Louhelainen Jani-Mikael
(Helsinki), Loukusa Juhani Eerik
(Helsinki), Lydman Tommi Juhani
(Vantaa), Mikkonen Antti Ilmari
(Vantaa), Montin Janne Michael
(Vantaa), Mäenpää Jyrki Samuel
(Vantaa), Neiglick Simo Antti Ilmari
(Helsinki), Pajalahti Juho Pekka, Pajulahti Juha-Pekka (Helsinki), Palo
Tuomas Jaakko (Vantaa), Parviainen
Antti Tapio (Vantaa), Perkiö Boris
Juhana (Helsinki), Pesonen Mikko
Aulis (Helsinki), Ponkkonen Timo
Matti Juhani (Helsinki), Pylvänen
Tuomas Juhani (Espoo), Rantala
Antti Samuli (Helsinki), Rantanen
Lari Esko Antero (Espoo), Rauramo Markus Heikki Erdem (Helsin-

ki), Rimpiläinen Veikko Johannes
(Espoo), Saari Juha Marko (Espoo),
Saari Tommi Juhani (Vantaa), Saastamoinen Marko Uolevi (Espoo),
Salli Erik Johannes (Helsinki), Salminen Esa Juhani (Espoo), Salomaa Jesse Klaus Johan (Helsinki),
Sandgren Janne Juhani (Helsinki),
Seuranen Petri Juhani (Helsinki),
Siikström Toivo Kari Tapio (Vantaa), Siltala Jukka Pekka (Helsinki),
Silvennoinen Sampo Heikki Matias (Helsinki), Sirviö Antti Ensio
(Vantaa), Soikkeli Teemu Petteri
(Helsinki), Sormunen Lotta-Riikka
(Helsinki), Tarkkala Jukka-Pekka
(Helsinki), Tiainen Arttu Matias
(Helsinki), Tiihonen Armi Suvi Johanna (Espoo), Timgren Jusa Henrik Mikael (Helsinki), Ustinov Timo
Aleksanteri (Espoo), Vanninen
Antti Tapani (Helsinki), Veijalainen
Kimmo Päiviö (Helsinki), Virtanen
Harri Kalevi (Espoo), Väre Ismo Tapio (Helsinki), Väyrynen Pasi Tapio
(Helsinki), Wahlberg Jan Kenneth
(Helsinki), Yrjölä Reijo Sampo (Espoo),

ALIKERSANTTI
Ahjoharju Jari Olavi (Espoo), Ahlström Hans Peter (Espoo), Ahokas
Lari Pekka Jaakkima (Helsinki), Airaksinen Timo Ilkka (Vantaa), Dassum Mäki-Kihniä Jari (Helsinki),
Grönlund Ville Antero (Helsinki),
Haapajärvi Henrik Juhani (Espoo),
Hellgren Vesa Pauli (Helsinki),
Hindrén Rasmus Sebastian (Espoo),
Hinttaniemi Tero Tapio (Helsinki),
Holm Jukka Tapio (Espoo), Hynninen Mika Antero (Espoo), Hyyryläinen Tuomas Risto-Matias (Helsinki), Jurvanen Juhani Christian (Vantaa), Juvonen Jari Antero (Helsinki),
Kaasinen Jarkko Ilmari (Espoo),
Kalliomaa Markus Klaus (Helsinki),
Karvinen Marko Olavi (Helsinki),
Keipi Tapani Artturi (Helsinki), Kivelä Matti Kaarlo Tapani (Vantaa),
Kukkoaho Hans Mauri (Helsinki),
Kuqi Labinot (Espoo), Lamminmäki Jorma Tapio (Vantaa), Laurinkari
Mikael Johannes (Helsinki), Lehtimäki Markku Johannes (Helsinki),
Lind Jussi Martti Antero (Helsinki),
Lindholm Juha Mikko (Helsinki),
Meronen Jyrki Kalevi (Helsinki),
Niinikivi Vili Santeri (Helsinki),
Nissin Oscar (Espoo), Norjanen
Hannu-Markus Tapio (Espoo), Nykänen Niko Teemu (Helsinki), Oksanen Petri Olavi (Helsinki), Peltola
Veli Petteri (Espoo), Pitkänen Kati
Annukka (Espoo), Pohjalainen Kari
Paul Markus (Vantaa), Puikkonen
Antti Oskari (Espoo), Pulli Jaakko
Johannes (Espoo), Pyykönen Ville
Valtteri (Helsinki), Raitanen Jan-

Vääpeli Jari Oksman

ne Tapio, Rakkolainen Arto Juhani
(Helsinki), Riekki Tapani Jussi Johannes (Helsinki), Riekki Tuomo
Markus (Helsinki), Riipinen Pekka
Väinö Tapio (Helsinki), Rytkönen
Toni Antero (Helsinki), Rytsölä
Timo Petteri (Helsinki), Sippo Jukka Matti (Helsinki), Sivula Tommi
Rikhard (Vantaa), Soini Pekka Antero (Helsinki), Tyrjä Perttu Kalervo (Helsinki), Vastamäki Pasi Ilari
(Vantaa), Vehkalahti Keijo Aulis
(Espoo), Vesterinen Eero Jerema
(Helsinki), Volanen Ville Pertti
(Helsinki), Vuohelainen Juha Olavi
(Espoo), Öhman Jonas Egil (Espoo),

KORPRAALI
Aissa Baccouche Karim Niko Anttoni (Helsinki), Auvinen Antti
Jussi (Vantaa), Buuri Marko Tapani (Vantaa), Erlund Jukka Henrik
(Helsinki), Eskelinen Jussi Emil
(Helsinki), Fagerstedt Fredrik Wilhelm (Helsinki), Helminen Kai
Markus (Helsinki), Holmström
Lauri Leonard (Vantaa), Huhdanmäki Aimo Henrik (Helsinki),
Huttunen Marko Johan (Helsinki), Hytönen Tuomas Pentinpoika
(Helsinki), Jaakonaho Jussi Petteri (Helsinki), Jartti Timo Juhani
(Helsinki), Joivio Markku Tapani
(Espoo), Jäntti Joonas Frans Juhani (Helsinki), Kalsola Juha-Matti
(Helsinki), Kekkonen Jukka Petteri (Vantaa), Kivinen Jari Antero
(Helsinki), Kojo Janne Juhani (Espoo), Kolhinoja Jari Juhani (Vantaa), Kontulainen Ilmari (Helsinki),
Kosonen Mikko Sakari (Vantaa),
Kurittu Veli Antti (Vantaa), Kuusi
Antero Olavi (Helsinki), Kuusimäki
Kalle Pekka (Helsinki), Kähkönen
Miikka Petteri (Helsinki), Könö
Joonas Nico-Sakari (Vantaa), Laaksonen Juha Armas (Helsinki), Laitinen Juha Arvi (Helsinki), Luoto
Risto Uolevi (Helsinki), Mustonen
Juha Tapio (Helsinki), Niemi Niko
Antero (Helsinki), Nieminen Jani
Petteri (Helsinki), Nybonn Markus
Kristian (Vantaa), Ollanketo Timo
Antero (Espoo), Orasaari Sami Mikael (Espoo), Pesonen Jussi Petteri
(Vantaa), Ruuhonen Pekka Magnus (Helsinki), Saari Markus Antero (Vantaa), Salmi Jaakko Kalevi,
Sandell Joonas Petteri (Helsinki),
Sarvikivi Jani Petteri (Ulkomaat),
Sovanto Ilkka Artturi (Helsinki),
Suvanto Miika Johannes (Helsinki),
Tallberg Clas Johan (Espoo), Tarhonen Ville Aleksi (Espoo), Tuovinen Jari-Petteri (Helsinki), Winberg Tom Erik (Espoo),

YLIMATRUUSI
Martikainen Mika Olavi (Helsinki)
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Kuvia ESSLE:n ylentämistilaisuudesta.

Majuri Pauli Mikkola

Vasemmalta vääpeli Kari Sihvo, kapteeni Harri Heikkonen ja vääpeli Ulla Lundqvist

Yliluutnantti Mika Kuutti

Ylivääpeli Niko Huttunen (vas.) ja sotilasmestari Teijo Junnola

KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

120

Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

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

HRUP:n vuoden 2015 puheenjohtaja Caspar von Walzel ja nykyinen
puheenjohtaja Sakari Väliahde olivat ylentämistilaisuudessa läsnä.
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Mitä teki mahdolliseksi talvisodan ihmeen?
K A ri K uusela

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla pidettiin Yliopiston
pienessä juhlasalissa. Ohessa
otteita Antti Henttosen
juhlapuheesta.
Tänä vuonna olemme saaneet viettää monia historiallisten tapahtumien muistopäiviä. Keskeisimmäksi
aiheeksi juhlien järjestämisessä sekä
mediassa on kohonnut talvisodan
alkaminen. Kun mediat ovat selostaneet laajasti ja yksityiskohtaisesti
sodan tapahtumia, en halua kilpailla niiden kanssa, vaan pohdiskelen
hieman toista siihen liittyvää aihetta.
Tuota Suomen toista itsenäisyyssotaa on kutsuttu talvisodan
ihmeeksi. Talvisota oli Stalinin
toinen isku kansallemme. Ensimmäinen oli se, että hän vallankumouksen jälkeisen Neuvosto-Venäjän
kansankomissaarina kävi kiihottamassa Suomen työväestön kapinaan laillista eduskuntaa vastaan
ja sai vapaussodan muuttumaan
sisällissodaksi.
Vapaussodan nimestä keskustellaan yhä. Kaikille nimille löytyvät
perustelut näkökulmasta riippuen.
Suomen historian akateemikko
Eino Jutikkala kutsui sitä vapaussodaksi seuraavin perustein:
1. Sillä karkotettiin vieraan valtakunnan miehitysjoukot.
2. Se vahvisti käytäntöön eduskunnan itsenäisyysjulistuksen.
3. Rauha tehtiin vieraan valtion
kanssa - niin ei tapahdu sisällissodissa. Sisällissota-nimi on viime
aikoina kuitenkin yleistynyt mediassa, jopa viranomaistenkin kielenkäytössä.
Minä vähäinen historian harrastaja käytän Jutikkalaan tukeutuen
nimitystä vapaussota, joka valitettavasti muuttui sisällissodaksi. Siinä
toteutuvat molemmat näkemykset.
Tuo sota jätti kahtia jakaantuneeseen kansaamme syviä haavoja.
Niiden arvet kihelmöivät yhä joidenkin mielissä. Toivottavasti ne
eivät kuitenkaan veresty enää kovin
voimakkaasti tuon ensimmäisen
itsenäisyyssotamme lähestyvänä
100-vuotismuistovuotena. Nykyisessä uhkien maailmassa on rakentavampaa muistella niitä syitä, jotka
eheyttivät kansamme ottamaan
vastaan Stalinin toisen iskun: talvisodan - sekä hänen myöhemmätkin
iskunsa.
Kasvatustieteen professori Eelis Aurola totesi kerran häntä
haastatellessani, että ilman kansakoulua Suomi ei olisi selviytynyt
talvisodasta eikä sotakorvauksista.
Vasemmistopuolueiden 1917
esittämät yhteiskunnalliset tavoitteet toteutuivat itsenäisessä Suomessa nopeammin kuin ne olisivat
toteutuneet Stalinin tahtomassa
Neuvosto-Suomessa, jos olisivat
siellä toteutuneet ollenkaan.
Katkerasta kansalaissodasta oli
kulunut vain kahdeksan vuotta,
kun presidentti Relander nimitti
maahan Väinö Tannerin johtaman
sosialidemokraattisen vähemmistöhallituksen. Sen toimia tarkkailtiin
ja sille hymyiltiinkin, kun siihen
kuului viisi Väinöä ja Miina, ensimmäinen naisministerimme. Hallitus
toimi vain vuoden ajan, mutta sillä
oli tärkeä periaatteellinen merkitys.
Kansalaissodassa tappiolle joutu-

nut kansanosa siirtyi barrikadeilta
rakentamaan yhteistä maata.
Relander jatkoi näin edeltäjänsä
K.J. Ståhlbergin eheyttämistyötä.
Sitä tuki myös Valkoisen kenraalin
nopeuttama punaisten vankien
armahdus, jonka rakentavaa tarkoitusta kaikki eivät silloin vielä
ymmärtäneet. Rintamaan liittyi seuraavakin presidenttimme, Siperiaan
100 vuotta sitten karkotettu P.E.
Svinhufvud lopettaessaan poliittiseen diktatuuriin pyrkivän Mäntsälän kapinan.
Tannerin hallitus oli virike
myöhemmille enemmistöhallituksille. Tapahtui sekin sisäpoliittinen
ihme, että vuonna 1937 nimitetyssä
Cajanderin hallituksessa istuivat
kahden vuosikymmenen takaiset
voittajat ja hävinneet yhteisessä
pöydässä ohjailemassa maan asioita. Se oli ainoalaatuinen tapaus
Itä-Euroopan maatalousvaltaisten
hitaasti teollistuvien valtioiden
historiassa. Talvisodan alussa nimitetyssä Rytin hallituksessa olivat
mukana kaikki eduskuntapuolueet,
Väinö Tanner ulkoministerinä.
Yhteistyö kruunautui 9.12. kaikkien
eduskuntapuolueiden yhteiseen
julkilausumaan poliittisesta yhteistyöstä. Sitä seurasi vuoden 1940
alussa kuuluisa SAK:n ja STK:n
«Tammikuun kihlaus». Samoihin
aikoihin sosialidemokraatit tunnustivat suojeluskuntien merkityksen
kansallisten puolustusvoimiemme
osana ja Mannerheim suositteli
työväestölle niihin liittymistä - niin
kuin maaseudulla oli jo tapahtunutkin. Kotikylässänikin isännät ja rengit kävivät yhteisissä harjoituksissa.
Stalin, Molotov ja Kuusinen totesivat laskeneensa väärin. Maammelaulu voitti Kansainvälisen.
Kaiken tämän seurauksena oli
talvisotamme sotilaallinen ihme.
Pieni David voitti suuren Goljatin. Mies- ja kalustomäärien suhteet
olivat moninkertaiset: jalkaväessä 1:
4, tykistössä 1: 10, lentokoneissa 1:
12 ja panssarivaunuissa 1:192. Lisäsi
vihollisella oli lähes rajattomat täydennysmahdollisuudet.
Epäsuhteet korvasi rohkea
aloitteellisuus ja lumisten korpien
hyväksikäyttö. Heikompi tulivoima
korvattiin yllätyksellisillä liikkeillä.
Saksan kouluttamat jääkärit
olivat nopeuttaneet vapaussodan
ratkaisua, nyt he olivat henkisesti
ja fyysisesti vahvoja koulutettuja
keski-ikäisiä rintamakomentajia.
Venäläisdivisioonat tuhoutuivat
lumisten metsiemme motteihin.
Yksi tällainen oli Stalinin Raatteen
tielle lähettämä motoroitu ukrainalaisdivisioona, 44. eli Sininen
divisioona.
Armeijan apuna oli lottien ja
suojelukuntien työ sekä koko kotirintaman usko ja yhteisvastuullinen
voima.
Talvisota oli Stalinin toinen
isku Suomelle. Sekin epäonnistui
häneltä. Samoin kävi kolmannelle
iskulle, Helsingin suurpommituksille, joilla hän yritti tuhota 60-vuotislahjaksi 1939 saamatta jääneen
Helsingin sekä valtiomme johdon
ja kansamme puolustustahdon. Hän
ei saavuttanut tavoitettaan vielä
neljännelläkään iskullaan: kesän
1944 suurhyökkäyksellä. Se oli ainoa
toisen maailmansodan sen kesän
monista strategisista suurhyökkäyksistä, joka tuli torjutuksi.

Juhlapuheen piti opetusneuvos Antti Henttonen.
K A ri K uusela

Lausuja Maija-Liisa Ström

Mutta hän ei antanut vieläkään
periksi. Hän sijoitti syyskuun 1944
välirauhansopimukseen kaksi aikapommia. Ne olivat saksalaisten
karkottamiseen ja sotakorvausten
maksamiseen annetut kohtuuttoman lyhyet ajat. Jos olisimme epäonnistuneet niissä, hän olisi voinut
rauhansopimukseen rikkomiseen
vedoten puuttua asiaan. Lapissa
venäläisjoukot olivat jo valmiina
rajan pinnassa varpaat viivalla,
osittain meidän puolellammekin.
Rajajääkäriprikaati sai estetyksi
varaslähdöt.
Sotakorvausohjelma kehitti
raskasta teollisuuttamme, varsinkin
laivanrakennusteollisuutta, mutta
samalla yksipuolisti sitä. Kahdeksan sotakorvausvuoden aikana
jouduimme lähettämään 64 % teollisuutemme tuotannosta ilmaiseksi
Neuvostoliittoon, mikä tietenkin
hidasti sotienjälkeistä taloudellista
elpymistämme. Kulutus supistui
neljänneksellä ja investoinnit puolella.
Neuvostoliitolle lähetettyjen
tuotteiden luettelo on lähes järkyttävä. Mainitsen niistä muutamia:

535 erilaista alusta, 52 000 sähkömoottoria, 38 täydellistä tehdasrakennusta, 1140 muuntoasemaa, 727
kapearaiteista rautatieveturia, suuri
määrä pystytyskelpoisia puutalopaketteja jne. Valtion menoista meni
15-16 % sotakorvauksiin sodasta,
jonka korvausten saaja oli aloittanut.
Kuulin keväällä 1952 Lahden
asemalla viimeisen itään menneen
sotakorvausjunan vihellyksen. Se oli
kuin Suomi-neidon iloinen kirkaisu.
Sain katsella kaksi vuotta myöhemmin Stalinin balsamoitua ja
puuteroitua, generalissimuksen
puvussa makaavaa ruumista Kremlin mausoleumissa. En tehnyt
hänelle kunniaa.
Oli vielä yksi Stalinin pakkopaita. Hän kutoi yya-sopimuksella
ympärillemme verkon. Se rajoitti
kaupallista toimintavapauttamme
sitouttamalla sitä itään ja loitontamalla lännestä.
Myös armeijaamme painostettiin
yhteistyöhön puna-armeijan kanssa.
Ryhdikkäät komentajamme saivat
presidentin tuella torjutuksi sen.
Tämä kylmä sota kesti Neuvos-

toliiton hajoamiseen saakka. Nyt
on vapaampaa aikaa kestänyt kaksi
vuosikymmentä, yhtä kauan kuin
itsenäisyyttä ennen talvisotaa. Nyt
on taas uhkia ilmassa.
Talvisodasta ja sotakorvauksista selviytymisen ihmeet todeksi
tehnyt kansallinen eheytyminen
on ohjannut elämäämme kolmen
neljännesvuosisadan ajan. Se on
perinne, jota tulisi vaalia tänäänkin.
Saattaahan olla, etteivät kansamme
kaikki vaikeudet ja koettelemukset
ole vielä takana päin.
Me sotiemme veteraanit olemme
harmeneva ja harveneva joukko.
Pienenevillä järjestöillämme on
kuitenkin vielä kaksi tehtävää.
Toinen on viimeistenkin veteraanisiskojen ja -veljien saattelu heidän
viimeiselle matkalleen.
Toinen on maanpuolustusperinteemme siirtäminen uusille ikä- ja
sukupolville, jotta he ja heidänkin
jälkeensä tulevat sukupolvet voisivat elää itsenäisessä isänmaassa.
Veteraanijärjestöt ovat perustaneet tätä työtään jatkamaan Tammenlehvän Perinneliiton. Se kutsuu
riveihinsä teitäkin.
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Saksalaisten
Volkstrauertag
Helsingin saksalainen
yhteisö vietti Volkstrauertagtapahtumaa molempien
maailmansotien ja
kansallissosialismin uhrien
muistoksi sunnuntaina 16. 11.
Tapahtuma vastaa suomalaista
Kaatuneiden muistopäivää, ja
se sijoittuu kaksi viikkoa ennen
ensimmäistä adventtia.
Teksti ja kuvat: Kari Vainio

Seppeleenlasku
Helsingin saksalaisen koulun oppilaat seurakuntaneuvoston puheenjohtajan Frank Biermann’in ja kirkkoherra Erik A. Panzig’in johdolla
toimeenpanivat lauantaina 15.11
pienimuotoiset talkoot saksalaisella
sotilashautausmaalla Honkanummella. Talkootapahtumaa tukivat
Puolustusvoimat ja Vantaan Reserviläiset ry.

Miespuoliset oppilaat valmistelivat tulevien kasvien istutuspaikkoja,
naispuoliset oppilaat ja reserviläiset
korjasivat pois risut ja roskat pääkäytävän ja muistomerkin läheisyydestä, ja raamikas majuri Maaluoto
komensi muurin sortuneet kivet
paikoilleen. Huoltojärjestelyistä eli
kenttävälipalasta vastasi tuttuun
tapaan sotilasmestari Mike Stezka
Saksan sotilasasiamiehen toimistosta.
Syyskuussa 2014 virkakautensa
aloittanut Saksan liittotasavallan
suurlähettiläs Dorothee JanetzkeWenzel tutustui sotilashautausmaahan, laski seppeleen muistomerkille
ja piti puheen talkooväelle. Kirkkoherra Erik A. Panzig kertoi omassa
puheessaan sodanajan tapahtumasta jossa saksalaisten hävittäjien
haaksirikossa menehtyi merisotilaita jotka muodostavat pääosan
Honkanummelle
haudatuista
vainajista. Tapahtuman päätteeksi
talkooväki sytytti kynttilät muistomerkille.
Vantaan Reserviläiset ry kiittää

jäseniään ja tukijäseniään mukanaolosta talkoissa.

Muistotilaisuus
Volkstrauertag-muistotilaisuus pidettiin sunnuntaina 16.11 saksalaisessa kirkossa. Kirkonmenojen jälkeen väki siirtyi läheiselle vuonna
1918 kaatuneiden muistomerkille.
Saksalais-suomalaisen kuoron ja
saksalaisen seurakunnan puhallinorkesterin esitysten lomassa suurlähettiläs Dorothee Janetzke-Wenzel
lausui muistosanat ja kirkkoherra
Erik A. Panzig luki rukouksen.
Saksan sotilasasiamiehen, ye-evl
Konstantin Bellinin ollessa estynyt
häntä edusti tilaisuudessa kapteeni
Stefan Reckin.
Seppeleen laskivat suurlähettiläs Dorothee Janetzke-Wenzel,
seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Frank Biermann ja Vantaan
Reserviläiset Ry:n puheenjohtaja,
alik. (res) Vilho Mäkelä jonka
jälkeen läsnäolijat siirtyivät seurakuntasaliin nauttimaan kirkkokahvit.

Saksan suurlähettiläs laski seppeleen.

Muistomerkin aukio siivottiin.

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd
-aiheinen verkkosivusto avattu
Suojeluskuntajärjestön ja Lot-

ta Svärdin lakkauttamisesta on
tänä syksynä kulunut 70 vuotta.
Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin
Perinteiden Liitto kunnioittaa näiden kahden suuren vapaaehtoisen
maanpuolustusjärjestön työtä julkistamalla verkkosivuston, johon
kootaan tietoa niiden toiminnasta
vuosina 1918–1944. Sivuston tarkoituksena on tarjota luotettavaa tietoa
opiskelijoille ja muille tiedon tarvitsijoille.
Nyt julkistettavassa ensimmäisessä versiossa on yhteensä noin 150
liuskaa tekstiä, joka perustuu osin
kirjoittajien omiin arkistotutkimuksiin ja osin kirjallisuuteen. Sivusto
sisältää runsaasti valokuvia Sotamuseon ja Lottamuseon kokoelmista.
Sivustoa kehitetään ja aineistoa
lisätään.
Lisätietoja:
Juha Tammikivi,
yleisesikuntaeversti evp
verkkosivustohankkeen vetäjä
& varapuheenjohtaja, SLPL ry
juha.tammikivi@kadettikunta.fi
puh 0400 598 066
Markus Anaja, VTM
puheenjohtaja, SLPL ry
markus.anaja@perinne.fi
puh 0400 694 004
Sivuston osoite: www.perinne.fi
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Ampumatoimintaa

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

Palkintoa saamassa Juhani Hartela.

Ampumapalkintojen jako
Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiirin ja
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
ampumatoimikunnan palkintojenjakotilaisuus pidettiin Katajanokan Kasinolla 3.12.2014. Piirien ampumatoimikunnan puheenjohtaja Veijo Rautio
ja varapuheenjohtaja Timo Niiranen
johtivat tilaisuuden. Tilaisuuteen osallistui 25 henkeä piirien eri kerhoista ja
yhdistyksistä, kutsuttuja oli yli 50.

Ampumatoimikunta on vuonna
2011 herättänyt uudelleen eloon
perinteiset kiertopalkinnot, jotka
jaettiin nyt jo neljättä kertaa pitkän
tauon jälkeen. Kiertopalkintojen
tarkoitus on nostattaa ampumaharrastuksen arvostusta sekä osoittaa, että piirin mestaruus on aina
vaativa ja tavoiteltu titteli.
Yksi kiertopalkinnoista on
vanha 30-luvulla käytössä ollut
suojeluskuntain pokaali, muut ovat

Tyytyväiset palkitut ryhmäkuvassa, keskellä sotilaspistoolin pika-ammunnan kiertopalkinto.

uudempaa tuotantoa. Nykyään
kiertopalkinnot jaetaan aina vuoden lopussa kunkin lajin mestarille.
Palkinnot ovat ikuisesti kiertäviä.
Pokaaleja jaettiin yhteensä 13 eri
lajissa. Kiertopalkintojen lisäksi

tilaisuudessa jaettiin kultaiset,
hopeiset ja pronssiset mitalit eri
ampumalajeissa menestyneille
sekä joukkuepalkinnot. Vuoden
2013 kunniakirjakokeilun jälkeen
palattiin näin mitalien jakamiseen

– kentältä tullut palaute otettiin
tässä asiassa vakavasti huomioon.
Noutamatta jääneitä pokaaleja
ja muita palkintoja voi tiedustella
piiritoimistolta.

Palkitsemisia Helsingin piirissä
Helsingin Seudun Reserviläispiirin perinteinen huomionosoitusten
luovutustilaisuus pidettiin 3.12.2014 poikkeuksellisesti maanpuolustusjärjestöjen tiloissa Döbelninkadulla. Tilaisuuteen osallistui
parikymmentä aktiivista reserviläistä eri yhdistyksistä. Mitalit
luovutti piirin puheenjohtaja Juha Parkkonen. Tilaisuudessa
luovutettiin niin Reserviläisliiton kuin piirin omia mitaleita.
Mitaleita myönnettiin
seuraavasti:
Reserviläisliiton
kultainen ansiomitali
Olli Laurila		
Martti Lång		
Timo Syrjänotko		

Reserviläisliiton
hopeinen ansiomitali
Toivo Vanhanen
Pertti Koivunen		

Reserviläisliiton
pronssinen ansiomitali
Kosti Kallunki		
Teemu Mällinen
Keijo Koikkalainen

Helsingin Seudun
Reserviläispiirin
erikoisluokan ansiomitali
Kimmo Karinen

Helsingin Seudun
Reserviläispiirin
1.luokan ansiomitali
Kaj Stjernberg			
Lassi Paavonkallio			
Heikki Lepistö			
Aatos Ahlsten			

HELRESP:n palkitut ryhmäkuvassa.

Helsingin Seudun
Reserviläispiirin
2.luokan ansiomitali
Jyri-Pekka Tähtinen		
Erkki Joukainen		
Timo Kivinen		
Caj Ingman		
Erkki Hollmén		
Veikko Joutsenlahti

Helsingin Seudun
Reserviläispiirin
3.luokan ansiomitali
Teppo Suontakanen
Juha Enlund		
Nikolai Ylirotu		
Kaarlo Hyvärinen

Vääpeli Kaj Stjernbergille luovutettiin
piirin 1. luokan ansiomitali

Kersantti Olli Laurilalle myönnettiin
liiton kultainen ansiomitali.
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
Joulun tunnelmissa ja vuoden lopun lähestyessä esitän arvostavan
kiitoksen Helsingin Reservin Sanomille, joka myös kuluvana vuonna
on uskollisesti kertonut jäsenistöllemme ja muillekin lehden lukijoille tulevasta ja toteutuneestakin toiminnastamme. Vain lehden kautta
jäsenemme saavat ajankohtaista tietoa toiminnastamme.
Näin lehden välityksellä haluan
vielä esittää kiitoksen sekä Reserviupseeriliitolle että Helsingin
Reserviupseeripiirille, joilta saamamme tuki mahdollisti kerhomme
järjestämän “Maanpuolustustahto
Suomessa” - seminaarin onnistumisen. Seminaariin osallistui sata
henkilöä.
Olemme päättyvänä vuonna
järjestäneet jäsenistöllemme em.
seminaarin lisäksi mielenkiintoisia
esitelmätilaisuuksia ja tutustumismatkoja. Kesäkuussa tehty sotahistoriamatka suuntautui Karjalan
Kannakselle. Syysretki suuntautui
päämajakaupunki Mikkeliin.
Tulevana vuonna jatkamme
samaa linjaa, aloittaen 20.1.2015
klo 17.00 esitelmätilaisuudella Töölöntorin auditoriossa. Esitelmän
aiheena on “Terijoen hallitus ja
Otto-Ville Kuusinen, Suomen syöjä”.
Esitelmöitsijänä Antero Uitto.
Tilaisuus on avoin kaikille HRUP:n
kerhojen jäsenille.
Helmikuussa, 18.2., teemme
jo perinteiseksi muodostuneen
vierailun Danske Pankkiin. Ohjelmassa isäntien talouskatsauksen
lisäksi esitelmä “Talvisodan Ässärykmentti”, esitelmöitsijänä Göran
Lindgren.
Kiitän kerhomme hallitusta,
muita toimihenkilöitä ja jäsenistöä
aktiivisesta toiminnasta vuoden
2014 aikana.
Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2015.

Kanta-helsinki
Kanta-Helsingin Reserviupseerit
haluaa onnitella kaikkia itsenäisyyspäivänä ylennettyjä ja palkittuja yhdistyksen jäseniä, ja toivottaa kaikille jäsenille rauhallista joulunaikaa!
Ampumatoiminta: Yhdistyksen
syyskauden viimeinen sisäratavuoro
on ke 17.12. klo 17-19. Tammikuussa
sisäratavuorot jatkuvat normaalisti
parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 17-19 Töölön radalla. Kevätkauden 2015 ensimmäinen vuoro
on ke 14.1.2015. 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 sähköpostiosoitteesi
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
Vantaan maanpuolustusjärjestöjen
järjestämä itsenäisyysjuhla pidettiin
lauantaina 6.12.2014 klo 15 Martinlaakson koululla. Kyseessä on Vantaan suurin itsenäisyysjuhla. Paikalla oli vieraita yli 500.
Jäseniä pyydetään ilmoittautumaan jouluaaton 24.12.2014 kunniavartioon 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.
Ilmoittautumiset puheenjohtajalle (olli.pusa@pusa.fi) mahdollisimman pian. Paikkoja on vapaana.
Tervetuloa mukaan.
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
Toivotamme kaikille riemullista
Joulua ja onnellista uutta vuotta.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
AMMUNTA
Ampumavuoromme Luolassa, Töölössä, jatkuvat jokaisen viikon pa-

rittomana perjantaina. Seuraavat
ampumavuorot ovat 19.12.2014,
2.1.2015, 16.1. ja 30.1. 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
Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja
Jarkko Paananen, gsm: 0440239641
/ jarkko.t.paananen@gmail.com; Sihteeri Lauri Kylmälä, gsm: 0415360310
/ lauri.kylmala@gmail.com; Tiedotus
Jorma Loimukoski, gsm: 0403433400 / jorma.loimukoski@gmail.
com
Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla: www.rul.fi/Pohjois-Helsinki
Yhdistys toivottaa kaikille jäsenille rauhallista ja turvallista joulua!

munkkivuori
Yhdistyksen syyskokous pidettiin
27.11.2014 Munkkivuoressa taloyhtiön tiloissa. Syyskokous valitsi vuoden 2015 hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Mauri Routio (puhelin
040-7322751), varapuheenjohtajaksi
Yrjö Alastalo, sihteerinä toimii Aimo
Tervo ja muina hallituksen jäseninä
Risto Koskinen, Jarmo Tani, Jukka
Vihersaari ja Heikki Vehosalmi. Kokous vahvisti vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot
parillisten viikkojen perjantaisin
18.00 – 19.30. Seuraava vuoro on
09.01.15. Ammunnat vetää Yrjö
Alastalo puh. 0400 306787. Töölön
vuoroista ilmoitetaan erikseen.
Ulkokausi on nyt päättynyt. Seppälän radalla jatketaan taas maaliskuussa.
Hallitus kiittää jäsenistöä
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
hyvää ja rauhallista joulunaikaa.

Tikkurila
Reserviupseeri-ilta 29.1.2015 klo
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa Cporras vanhassa talossa. Esitelmän
pitää prkenr Pentti Airio. Kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo 17.30
alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin
klo 19.00-21.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan.
Rohkeasti mukaan! Lisätietoja antaa
ampumaupseeri Jukka Luotola puh.
0500-455474.
Jouluaaton kunniavartiot Pyhän
Laurin kirkon sankarihaudalla ovat
klo 14-17.30. TiRUKin vartiovuorot
ovat klo 15.00-15.30 ja 15.30-16.00.
Varsinkin jälkimmäiseen vuoroon
tarvitaan vielä osallistujia. Ilmoittautumiset Eero Salmiselle puh: 0500451 249 tai s-posti eero.salminen(at)
safe-team.fi.
Hallitus toivottaa kaikille Hyvää
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta!

Töölö
Kerho piti syyskokouksen ja hallituksessa kaudella 2015 istuvat seuraavat henkilöt: puheenjohtajana
Jarkko Pakkanen ja varapuheenjohtajina Sampo Martiskainen ja
Risto Piekka. Jäseninä hallituksessa heidän lisäkseen ovat: Raimo
Ahokas, Pertti Elvilä, Antero Jauhiainen, Tommi Klemola, Kerkko
Kinnunen, Juhani Lahti ja Bror
Torstensson. Hallituksesta jäivät
tässä yhteydessä pois Hans ”Kapa”
Gabrielsson ja Jyrki Ratia joita kiitämme pitkästä ja aikaansaavasta
työpanoksesta kerhon hallituksessa (ja toivottavasti herrat ovat jatkossakin aktiivisesti kerhon muussa toiminnassa mukana).
Hallitus pitää varsinaisen järjestäytymiskokouksensa 17.1.2015.
Joulun lähestyessä kerho tekee
perinteisen visiitin Kaunialaan
vieden tervehdyksen veteraaneille
ja aattona kunniavartio laitetaan
paikalleen Hietaniemeen tuttuun
tapaan.
Kerhosta lähtee huhtikuussa
ainakin kuuden hengen ryhmä
suorittamaan Sovelletun Reserviläisammunnan (SRA) Turvallisen
Ampujan kurssia Mäntsälään.
Kurssi järjestetään teoriaosa
kahtena iltana 14.4 & 16.4 ja
ammunta- osa 26.4. Osallistujat
eivät tarvitse kurssille omaa kalustoa, aiemmat kurssit ovat olleet
40€ (tämän hinta varmistamatta
kirjoitushetkellä). Mikäli kiinnostaa lähteä mukaan oppimaan
uutta ja saada osallistumispätevyys kyseisen lajin tapahtumiin
niin lähde mukaan! Ennen kurssia
treenataan kerhon omilla vuoroilla sopivaa ampumataitoa ja
rakennetaan pohjaa asianmukaiseen turvatestin suorittamiseen.
Aiempaa kokemusta et tarvitse ja
kyydit järkätään kimppakyyteinä.
Lisätiedot kurssista saat MPK.fi
kurssitarjottimesta tai laittamalla
sähköpostia kerholle, josta välitämme tiedon kurssin järjestäjälle
Mäntsälän Reserviläisiin.
Kerhon ampumaratavuorot
jatkuvat normaalisti joka toinen
tiistai klo 19-22 Töölössä myös
vuonna 2015. Ensikertalaisilta
toivotaan ennakkoilmoittautumista kerhon sähköpostiin toolonreserviupseerit@gmail.com
että tiedetään varata kalustoa ja
patruunoita paikalle.
Seuraavat vuorot ovat: 6.1. ja
20.1. Jouluaaton aattona 23.12. ei
vuoroa ole.
Kerhomme yhteystiedot: toolonreserviupseerit@gmail.com,
Facebook: Töölön Reserviupseerit
Puheenjohtaja: Jarkko Pakkanen, 0405249339; Varapuheenjohtajat: Sampo Martiskainen,
0407098459; R isto Piekk a ,
0405069119
Toivon jokaiselle kerholaiselle mukavia hetkiä kerhon eri
toimintamuotojemme parissa.
Mikäli keksit miten voisimme
niitä kehittää tai luoda uutta, älä
epäröi olla meihin yhteyksissä.
Viimeisimpänä vaan ei vähäisempänä, oikein mukavaa ja rauhallista Joulun aikaa sekä hyvää
alkavaa vuotta 2015 kaikille kerholaisille perheineen!

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Tukikohdan ilmaaseradalla ammunnat pidetään
parillisten viikkojen keskiviikkona alkaen klo 17. Yläovi on auki
klo 17, 17.30. 18. ja 18.30. Kerholla
on useita laina-aseita, joita voit
käyttää ammuntailtoina. Töölön
radalla ammumme ruutiaseilla
parittomien viikkojen torstaina
alkaen klo 19. Yhteyshenkilönä
toimii Juhani Hartela p. 040 834
2839.
Muu toiminta: Yhdistyksen
syyskokous pidettiin torstaina
13.11.2014 Tukikohdassa Puotilantie 1D. Kokouksessa yhdistykselle
valittiin uusi hallitus ja puheenjohtajat vuodelle 2015. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jukka
Kantokoski ja varapuheenjohtajaksi valittiin Toni Selin. Yhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavat: Juha Iiskola, Ari Iskanius,
Matti Kinnunen, Viljo Lehtonen,
Timo Martikainen, Toni Selin ja
Keijo Talja. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Matti Kinnunen ja Keijo Talja. Kokouksessa
yhdistykselle hyväksyttiin myös
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015.
Yhdistyksemme on mukana
järjestämässä jouluaaton kunniavartiota Malmin sankarihaudoilla, jos olet kiinnostunut soita
Lauri Haimakainen p. 050 370
6060. Olemme myös järjestämässä kunniavartiota 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.
Itä-Helsingin Reserviupseerit
ry:n hallitus toivottaa jäsenilleen
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta 2015.

Aselajikerhot

AUTOkerho
Autokerhon hallitus toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Rauhallista
Uutta Vuotta!
Onnittelut Itsenäisyyspäivänä
ylennetyille, kunniamerkkien tai
-mitalien saajille.
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä 2014. Myös muiden kerhojen jäsenet tervetuloa jakamaan
kanssamme tämä ainutlaatuinen
tilaisuus. Paikalla oltava 16:00.
Hietaniemenkatu 20, Vahtimestarin kanslia. Vuoro: 16.45 - 17.10
HRUP:n Autokerho ja Töölön
kerho. Ilmoittaudu: 0407538981/
Harri Heikkonen 16.12.2014 mennessä. Mustat maiharit jalkaan,
muu varustus saatte paikan päällä.
mm karvalakki, lumipuku ja vyö.
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Ilmatorjuntakerhon syyskokous pidettiin 18.11.2014. Kerhon nykyinen
hallitus jatkaa seuraavalle toimikaudelle, yhdellä täydennyksellä. Kiitokset kokoukseen osallistuneille.
Tiedotamme kerhon vuoden 2015
toiminnasta jäsenkirjeessä vuoden
alussa.
Rauhallista joulua ja onnellista
uutta vuotta!

Harri Kailasalo ja Ari Lahti, sekä
muita itsenäisyyspäivänä ylennettyjä.
Ammunnat Töölössä Luolassa
keskiviikkoisin klo 19 – 21 24.12.
sekä lauantaisin klo 9:30 - 11:30
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.
Pioneeriosasto tiedottaa toiminnastaan myös sähköpostilla. Jos et
ole saanut sähköpostitiedotteita
niin ota yhteyttä sihteeriin ja katsotaan että yhteystietosi ovat ajan
tasalla.
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.
Yhte ystiedot :
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
http://www.rul.fi/pioneeriosasto

Jääkärikerho

Viestiosasto

Jääkärikerhon tapahtumia alkuvuonna 2015: Tammikuun saunailta
Santahaminan Kiltasaunalla (Leipurinniementie 10) on poikkeuksellisesti tiistaina 20.1.2015 klo 17
alkaen.
Sen jälkeen seuraavat saunaillat
ovat normaalisti kuukauden ensimmäinen tiistai eli 3.2., 3.3. ja 7.4.
klo 17 alkaen. Toukokuun saunailta
5.5. on 50-vuotisjuhlasauna, jolloin
pyrimme lämmittämään Kiltasaunan läheisyydessä olevan savusaunan. Ota saunailtoihin omat eväät
mukaan, takassa on mahdollisuus
grillata makkaroita.
Kerhon vuosijuhlaa vietämme
lauantaina 18.4. klo 18.00 alkaen
Maanpuolustuskerholla (Upseerikerho) hyvän ruoan, mukavan seuran ja tanssin merkeissä.
Muihin tapahtumiin palaamme
ensi vuoden puolella.
Rauhallista Joulua ja Hyvää
Uutta Vuotta kerholaisille
Yhteystiedot: pj Jorma Nisula
puh. 0400 453 709, jorma.nisula@
kolumbus.fi ja siht. Yrjö Saulamo
puh. 050 344 5635

Ajankohtaista: Viestiosaston syyskokous, esitelmä ”Ajankohtaista
kyberturvallisuudesta” ja myös joulupöytä pidettiin 26.11 Katajanokan
Kasinolla. Kokouspöytäkirja ja hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on lähetetty sähköpostitse jäsenillemme ja suunnitelma
löytyy myös kotisivuiltamme www.
viestiosasto.net.
Koulutus: Seuraavat MPK:n
viestialan kurssit ovat ”Viesti,
peruskurssi” 23.-25.1.2015 ja ”Viestikurssi 1” 6.2.- 8.2.2015. Muut
kurssit ja tarkemmat tiedot löytyvät
koulutuskalenterista www.mpk.fi/
koulutuskalenteri. Jos haluat toimia tukitehtävissä tai kouluttajana
viestikursseilla, ota yhteyttä JOJÄkoulutusjoukkueen johtajaan Jyri
Putkoseen (1.1.2015 alk. Jani Heimalaan) tai ko. kurssin johtajaan.
Ampumatoiminta: Ampumakilpailumme jatkuu vielä vuoden loppuun asti normaalivuoroillamme
Töölössä! Vuoromme Töölön
pistooliradalla jatkuvat parittomien
viikkojen tiistaina myös vuonna
2015. Kokoontuminen klo 18.50
sisäänkäynnin luona. Ilmoittautuminen päivää ennen. Voit ilmoittautua myös netissä, tarkemmat
ohjeet ja yhteystiedot verkkosivuillamme. Jos olet saapumassa lyhyellä
varoitusajalla, esim. alle 3 tuntia,
ole yhteydessä ampumaupseereihin
puhelimitse. Muista myös perua,
jos et pääsekään paikalle! Huomaa
myös HRUP:n ampumavuorot

Ilmailukerho
Tilaisuudet pidetään Helsingin Suomalaisella Klubilla, ellei toisin erikseen ilmoiteta.
13.01, tiistai, klo 18, kerhoilta,
Esitelmä: maj Niko Pihamaa: ”Ilmaoperaatiopäällikkönä Afganistanissa”
10.02, tiistai, klo 17, Kevätkokoukset, klo 18:30, Esitelmä: prof Antti
Saarialho: ”Berliinin ilmasilta 19481949”
06.03, perjantai, Hietaniemen
hautausmaa, klo 12:00, Seppeleen
lasku sankariristille, Ilmavoimien
vuosipäivä
10.03, tiistai, klo 18, kerhoilta,
Esitelmä: prkenr Kari Renko: ”Puolustusvoimien lentotekniikkaa”
14.04, tiistai, klo 18, kerhoilta, Esitelmä: ev Sampo Eskelinen: ”Ilmavoiman kehitys maailmalla”
Ilmailukerhon nettisivut ovat
osoitteessa: www.rul.fi/ilmailukerho.

Ilmatorjuntakerho

Pioneeriosasto
Pioneeriosasto onnittelee reservin
kapteeneiksi ylennettyjä jäseniämme Sami Hotakainen, Juho Kalsola,

Santahaminassa, ilmoittautuminen:
www.mpk.fi.
Lisätiedot: Mikko Leskinen,
0504055873, ampumaupseeri2@
viestiosasto.net.
Liikunta: Liikuntakilpailummekin jatkuu vielä loppuvuoden!
Järjestämme kilpailun myös ensi
vuonna. Seuraa tiedotteita ja nettisivujamme! Lisätiedot: Ilkka Väänänen, 050 562 6339, liikuntaupseeri@
viestiosasto.net.
Tiedotus: Tietoa toiminnastamme ja yhteystietomme löy-

tyvät verkkosivuiltamme www.
viestiosasto.net. Tiedotamme
tapahtumista myös sähköpostitse
ja LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto. Pidä yhteystietosi ajan
tasalla RUL:n sivuilla www.rul.fi
tai www.viestiosasto.net, kohdassa
”Liity jäseneksi”. Voit myös lähettää
sähköpostia jäsenupseerillemme:
varapuheenjohtaja@viestiosasto.
net. Tervetuloa mukaan!
Viestiosasto toivottaa kaikille
oikein rauhaisaa joulua ja hyvää
uutta vuotta 2015!

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Kevään 2015 ratavuorot ovat maanantaisin 12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5. ja
1.6. klo 19:00–21:30. Mahdollisista
muutoksista tiedotetaan yhdistyksen sivuilla ww.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit/sivustot/helsingin_reservilaiset tai sitten voi soitella ja
kysyä. Yhdistyksen jäsenillä, joilla
ei ole omaa asetta, on mahdollista
ampua yhdistyksen .22 pistooleilla,
joihin yhdistys järjestää tarvittavat
patruunat. Osallistujilla täytyy olla
omat suojalasit ja kuulosuojaimet
sekä voimassa oleva vakuutus (esim.
Reserviläisen ampumaturva), mukaan myös voimassa oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@lassila-tikanoja.
fi ratavuoropäivänä klo 12.00 mennessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu
määrä ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja
antaa asevastaava Tomi Sarilahti
puh. 050 385 1313.
Kiitos jäsenille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja menestyksellistä
vuotta 2015.

kari.vainio(at)vantaanreservilaiset.fi
Tervetuloa!
Jouluaatto 24.12
Kunniavartio Pyhän Laurin kirkon sankariristillä. VaRes-vuorot
14:00 – 14:30 ja 14:30 – 15:00. Toimijoiden määrä 4 henkilöä / vuoro.
Lumipukuvarustus jaetaan paikan
päällä. Saapuminen omaan vuoroon
hyvissä ajoin aaton liikenneruuhkasta johtuen. Uudet toimijat tervetulleet, opastus annetaan paikan
päällä. Kunniavartioon ilmoittautuminen: olli-pekka.kiukkonen(at)
vantaanreservilaiset.fi

Itä-HElsingin
Reserviläiset
IHRes ry:n kevätkauden 2015 pirttiillat Vuosaaressa pidetään tammitoukokuussa joka kuukauden toisena tiistaina, 6. 1., 10. 2., 10. 3.(kevätkokous), 7. 4. ja 12. 5., kukin alkaen
n klo 18:00. Tervetuloa!
Hyvää joulua ja seuraavaa juhlavuotta toivottaen

ILMAILUOSASTO

Vantaan
reserviläiset
Aatonaatto 23.12.
Kynttilät sytytetään Honkanummen
saksalaisella sotilashautausmaalla klo 18.00 (saapuminen klo 17.45)
osoitteessa Siltaniitynkuja, Vantaan
vankilan välittömässä läheisyydessä.
Ennakkoilmoittautuminen välttämätön 21.12 mennessä huoltojärjestelyiden vuoksi. Varustus: Reserviläiset M91/M05 arvomerkkeineen
tai siviilipuku. Saksalaisen koulun
oppilaita osallistuu kirkkoherra Erik
A. Panzig’in ja hänen kollegansa
Izaak J. de Hulster’in (NL) johdolla.
Veljesjärjestöjen edustajat tervetulleita.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Tilaisuudet pidetään Helsingin Suomalaisella Klubilla, ellei toisin erikseen ilmoiteta.
13.01, tiistai, klo 18, kerhoilta,
Esitelmä: maj Niko Pihamaa: ”Ilmaoperaatiopäällikkönä Afganistanissa”
10.02, tiistai, klo 17, Kevätkokoukset, klo 18:30, Esitelmä: prof Antti
Saarialho: ”Berliinin ilmasilta 19481949”
06.03, perjantai, Hietaniemen
hautausmaa, klo 12:00, Seppeleen
lasku sankariristille, Ilmavoimien
vuosipäivä
10.03, tiistai, klo 18, kerhoilta,
Esitelmä: prkenr Kari Renko: ”Puolustusvoimien lentotekniikkaa”
14.04, tiistai, klo 18, kerhoilta,
Esitelmä: ev Sampo Eskelinen:
”Ilmavoiman kehitys maailmalla”
Ilmailukerhon
net-

ti siv ut
ov at
o s oitte e ssa :
www.rul.fi/ilmailukerho/.

MERIRESERVILÄISET
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta 2015!
Kiitos kaikille Teille, jotka osallistuitte Merireserviläisten toimintaan vuonna 2014. Alkavan vuoden
toimintasuunnitelman toteutus
on ensiasussaan julkaistu ja sitä
täydennetään purjehduskauden
aikana.
Luola- ja ilma-aseradoilla toiminta jatkuu entiseen tapaan ja
yhdistyksen nettisivuilta saat tarkistettua ajankohtaisimmat tiedot harjoituksistamme ja toiminnan vastuuhenkilöt, jotka antavat lisätietoa
harjoituksista, aseista, tavoistamme
harjoitella ja osallistua kilpailuihin.
Kevään ampumavuorot näkyvät
myös tälla palstalla.
Kutsu vuosikokoukseen: Merireserviläiset ry:n vuosikokous
pidetään keskiviikkona 21.1.2015
klo 17 alkaen reserviläisjärjestöjen
auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Sisäänkäynti ravintola
Sognon viereinen ovi. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Toimintakalenteri:
Tammikuu
To 8.1 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 15.1 Ilma-aserata klo
16.30-19.30, Ke 21.1 Merireserviläiset ry:n vuosikokouskutsu: Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 17 alkaen
reserviläisjärjestöjen auditoriossa
osoitteessa Töölöntorinkatu 2.
Sisäänkäynti ravintola Sognon viereinen ovi. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.
To 22.1 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 29.1 Ilma-aserata klo
16.30-19.30
Helmikuu
To 5.2 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 12.2 Ilma-aserata
klo 16.30-19.30, Pe 13.2 Vierailu
Teuvan keitintehtaalle. Pyritään
olemaan Teuvalla puolenpäivän
jälkeen noin klo 12.00 - 13.00.
Ajomatka on pitkä joten järjestetään kimppakyytejä. Tällä hetkellä
ilmoittautuneita lähtijöitä on n. 17
henkilöä ja mukaan mahtuu vielä.
Ilmoittautumiset: Timo Rintamäki
p.0458887500 email rintamaki.
timo(at)saunalahti.fi
To 19.2 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 26.2 Ilma-aserata klo
16.30-19.30
Maaliskuu
To 5.3 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 12.3 Ilma-aserata
klo 16.30-19.30, To 19.3 Sisäampumarata "Luola" klo 16-20, To 26.2
Ilma-aserata klo 16.30-19.30
Huhtikuu
To 2.4 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 9.4 Ilma-aserata klo
16.30-19.30, La 11.4 Sinisen reservin ampumapäivä 1, Upinniemi,
To 16.4 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20, To 23.4 Ilma-aserata klo
16.30-19.30
Toukokuu
To 7.5 Ilma-aserata klo 16.3019.30, To 14.5 Sisäampumarata
"Luola" klo 16-20 (kevään viimeinen luolavuoro), To 21.5 Ilmaaserata klo 16.30-19.30 (kevään
viimeinen ilma-asevuoro)
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helresp.fi
Heinäkuu
Pe-Su 3.-5.7 Russarössa Rölke 2,
Ke-Pe 8.-10.7 Merivoimien vuosipäiväregatta, To 9.7 Merivoimien
vuosipäivä, Helsinki
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
Alla medlemmar önskas en Fridfull
Jul och ett Gott Nytt År 2015.
Skyttet i "Luolan" fortsätter
under våren varje udd veckas torsdag kl. 17.00-19.00.
Följande skytten är 15.1, 29.1,12.2.
och 26.2.
www.reservilaisliitto.fi/hsru,
ordförande Markus Liesalho, tel.
0400-421 002, email. svenska@
helresp.fi

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on
akateemisen tai muun ylemmän
tutkinnon suorittaneiden reserviläisten maanpuolustusjärjestö. Sen
tavoite on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Kokonaismaanpuolustus ry
valitsi syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2015
ja 2016 Antti Heikkilän. Onnittelemme Anttia ja toivotamme
hänelle menestystä puheenjohtajana tulevina vuosina. Puheenjohtajana vuosina 2010-2014 toiminut
Timo Soininen jatkaa yhdistyksen
johtokunnassa sekä Helsingin Seudun Reserviläispiirin että Reserviläisliiton hallituksissa.
Kokonaismaanpuolustus ry kiittää Seppo Vepsäläistä syyskokouksen esitelmästä:"Suomenlahden
sulku (1914-44)". Yhdistys pyrkii
järjestämään jo tammikuulla
jäsenilleen, avec tutustumisen
kokonaismaanpuolustukselliseen
kohteeseen Helsingissä. Jäsenet
pitäkää huolta, että maanpuolustusrekisterissä ja yhdistyksellä on
voimassa oleva sähköpostiosoitteenne.
Kokonaismaanpuolustus ry
toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen: Rauhallista Joulua
ja toimeliasta Uutta Vuotta!
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vastuuhenkilöt: pj. Antti
Heikkilä ja Timo Soininen tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Autojoukkojen Helsingin killan
jäsenille Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Liikenneturvallista Uutta
Vuotta 2015.
Kaartin Jääkärirykmentin uusien
alokkaiden omaistenpäivät ovat
10.-11.1. Lauantaina klo 11.00-14.00
ja sunnuntaina klo 13.00-16.00 välisenä aikana. Kiltamme on mukana
järjestelyissä totuttuun tapaan.
Sinulla on AJHK:n jäsenenä mahdollisuus päästä tutustumaan päivän tapahtumiin ja Perinnetaloon
(HUOM! rajallinen henkilömäärä).
Ilmoittaudu 7.1. mennessä numeroon 040 564 3295 tai toimisto@
ajkh.fi. Muista ilmoittaa autosi
rekisterinumero, niin se nopeuttaa
portista alueelle pääsyä ja pääset
ajamaan autosi turvalliseen pysäköintiin. Henkilötodistus mukaan.
Vuosi jatkuu perinteisellä Autojoukkojen vuosipäivän tilaisuudella
tiistaina 20.1. klo 15.00 Hietaniemen
hautausmaalla, jossa lasketaan
seppeleet Sankariristille, Suomen
Marsalkka Mannerheimin hautapaadelle, edesmenneen kunniajäsenemme Tasavallan Presidentti Urho
Kaleva Kekkosen haudalle sekä
edesmenneen kunniapuheenjohtajamme Leo R. Laineen haudalle.

Seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen
siirrymme Santahaminaan, jossa on
yhteinen omakustanteinen päivällinen klo 16.30 alkaen kiltatoiminnan
muistelojen lomassa. Päivällisen
hinta on noin 15 euroa/hlö. Päivällisvahvuuden ja kulkulupien vuoksi
ilmoittaudu 15.1. mennessä sähköpostilla toimisto@ajhk.fi tai puhelimella 040 564 3295. Joukolla jälleen
mukaan juhlistamaan automiesten
omaa päivää. Hietaniemestä on
mahdollisuus päästä kimppakyydeillä Santahaminaan (tiedustelut
ilmoittautumisesi yhteydessä).

Helsingin
Rauhanturvaajat
Puheenjohtaja Tapani Forsström,
puh. 040 5870352, tapani.fm@gmail.
com, Sihteeri/jäsenvastaava Kari
Kaiponen, puh. 040 5848524, kari.
kaiponen@pp.inet.fi, Vpj./veteraanivastaava Hannu Juvonen puh. 050
4921956, hhjuvonen@hotmail.com,
Tiedottaja Anja Räisänen, puh. 050
3072663, anja.raisanen@kolumbus.
fi, VETU Marja-Leena Pihlajamaa,
puh. 040 7240223, ml.pihlajamaa@
gmail.com
Liiton vertaistuen päivystävä
puh. 0207 698111.
13.1. Vuoden 2015 ensimmäinen messi-ilta klo 18. Ylitarkastaja
Urmas Rinne aiheenaan ”Vaikea
Venäjä”.
Hallitus toivottaa kaikille Hyvää
Joulua!
Seuraa nettisivuja helrt.org/toiminta ja Facebookia.

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Merkitse kalenteriin: Stadin Sissien Pahkis 18-20-9.2015. Seuraa tapahtuman tiedotusta osoitteessa: www.stadinsissit.fi/pahkis-18-20-9-2015-valmistautuminen-alkaa/
Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta
löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-Sanomien nettiversiot ja
lisätietoa tapahtumista.
Maastotoiminta
Loppiaistulet lopella 9.1.2015 seuraa tapahtuman tiedotusta osoiteessa
www.stadinsissit.fi/loppiaistulet-sissien-laavulla-lopella-9-1/
Maastotoiminnasta lisätiedustelut: Sami Manner sami.manner(ät)gmail.
com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com
Huolto- Ja kuljetus
17.01-18.01.2015 Ajokurssi, pv:n B-ajo-oikeus, Vekaranjärvi, KARPR
(kurssinumero 0800 15 11001)
Ampumatoiminta 19.12-15.1.2014
Sissien luolavuorot parillisten viikkojen maanantaisin sekä perjantaisin
kello 19.00–21.30.
Huomioi joulunajan poikkeamat.
Seuraavat vuorot: ma 05.01., pe 09.01 (koulutus aloitteleville ampujille)
., pe 19.01. ja ma 23.01(koulutus aloitteleville ampujille). Lisätietoa ks. www.
stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroilla ja MPK:n ja piirin ampumavuoroilla 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 tai
tilattavissa postitse. Merkkipari jäsenhintaan 5 euroa/pari (sisältää pysty- ja
vaakamallisen merkin)
Lisätietoja www.stadinsissit.fi/jasen-tilaa-itsellesi-sissien-uusi-hihamerkki/
Saatavana myös Stadin Sissien uusi tekninen t-paita, joka soveltuu hyvin
mm. hikiliikuntaan, väri harmaanvihreä, hinta 30,00 euroa.
Tilaukset: Juha Matikainen (juha_matikainen(ät)suomi24.fi )
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen(ät)elisanet.fi;
Sissiosasto pj: Kimmo Lohman 0400 555377 kimmo.lohman(ät)kolumbus.fi;
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen tommi.saikkonen(ät)gmail.com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Ammunta
Töölöntorin pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen
tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes)
0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme
muita jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40
tai .45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina
toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on
pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.
reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi, puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta >
MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari
Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus
ja muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää
on huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat
rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.
fi/ ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj: ylil res panu.korpela@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: puheenjohtaja alik res Henri Jacobsson (henri.
jacobsson@esres.fi, 040 545 1899), varapj ylik res Jyrki Helin (jyrki.helin@
esres.fi, 0400 212 252).

Katso piirien ampumavuorot: hrup.fi

Personal Training
palvelut reserviläisille
-20% alennuksella
www.elliikuttaa.weebly.com
Myös Facebook sivut:
facebook.com/groups/ELliikuttaa
Elisa Latvasto-Hyvärinen
Reservin korpraali ja liikunnan
ammattilainen
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Juhlaristeily Baltic Queenilla
11.-12.4.2015
Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Baltic Queen -aluksella.
Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea. Luvassa onkin suurin Suomessa koskaan järjestetty
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Hintaan sisältyy:

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

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

• risteily valitussa hyttiluokassa Helsinki - Tallinna - Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla
Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna klo 18:30 - 08:00
Tallinna - Helsinki klo 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus maissa käyntiin klo 08:00 - 12:00

Risteilyllä esiintyy Jean S.
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Maanantaimarssit,
sählyvuorot ja nitrojumpat
joulutauolle

Maanantaimarssit jäävät joulutauolle
siten, että vuoden 2014 viimeinen
marssi pidetään 15.12.2014 ja kausi
jatkuu taas 12.1.2015. Viimeinen sählyvuoro Pohjois-Haagassa on 14.12.2014 ja
kausi jatkuu taas 11.1.2015.
Nitrojumpat jäävät joulutauolle
19.12.2014 ja jatkuvat taas 16.1.2015.

Messerschmitt Bf 109 G

Henkisen tuen kurssi

simulaattori

la 7.2.15 klo 9-16

Miten selviän yllättävistä kriisitilanteista paremmin?
Miten autan läheisiäni heidän kriiseissään?
Naisten Valmiusliitto ry:n (NVL) Helsingin seudun alueneuvottelukunnan ja
Maankoulutusyhdistyksen (MPK) Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin yhteistyönä
järjestetään Henkisen tuen kurssi Helsingissä.





Kurssi on kaikille avoin ja sopii Marttaliiton taitoavain I -tason koulutukseen
Kurssin kouluttajina toimivat VESA ENGSTRÖM ja HEIDI KAJANDER-MAAVUORI
Ajankohta: Lauantai 7.2 2015 klo 9-16 Maanpuolustusjärjestöjen auditorio Töölössä
Kurssin hinta 20 euroa (sis. lounaan ja kahvit)

Ohjelma

Lennä

KUTSU
Vantaan Reserviläiset ry kutsuu
veljesjärjestöjen edustajia kynttilätapahtumaan Honkanummen saksalaisella sotilashautausmaalla tiistaina
23.12 klo 18:00 (saapuminen klo 17.45)
osoitteessa Siltaniitynkuja, Vantaan
vankilan välittömässä läheisyydessä.
Ennakkoilmoittautuminen välttämätön
21.12 mennessä huoltojärjestelyiden
vuoksi. Varustus: Reserviläiset M91/
M05 arvomerkkeineen tai siviilipuku.
Saksalaisen koulun oppilaita osallistuu
kirkkoherra Erik A. Panzig’in ja hänen
kollegansa Izaak J. de Hulster’in (NL)
johdolla. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: kari.vainio(at)vantaanreservilaiset.fi

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

klo 9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 9.20

Kurssin avaus

klo 9.35

MPK:n toiminnan esittely

klo 9.50

Kriisit ja niistä selviytyminen, henkinen tuki kriisitilanteissa/
kriisipsykologian perusteet

klo 12.00–13.00

Lounas

klo 13.00

NVL:n toiminnan esittely

klo 13.15

Oman kriisivalmiuden kehittäminen

klo 14.00

Ryhmätyöt case-tilanteina

klo 14.30

Kahvi ryhmätöiden ohessa

klo 15.00

Ryhmätöiden purku

klo 16.00

Yhteenveto kurssista, palautteet ja todistukset

Ilmoittautumiset 24.1.2015 mennessä MPK:n sivujen (www.mpk.fi) kautta – KoulutuskalenteriHelsinki. Suora ilmoittautumislinkki: Kurssin nro 0400 15 13002. Lisätietoja: kurssinjohtaja Katariina
Siimeslehto katasiimeslehto(at)hotmail.com tai p.050-543 7439 iltaisin.
Järjestelmän kautta ilmoittautuneille lähetetään kurssikirje ennen kurssin alkua, jossa kerrotaan
tarkemmin mm. kurssimaksusta sekä tiedustellaan erityisruokavaliot.

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

Helsingin Reservin Sanomat

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Kiittää tukijoitaan

Safe-Team Oy
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249

Berner Oy
Eteläranta 4 B
00130 Helsinki
020 79 100

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

Helsingin
Reservin Sanomat
toivottaa lukijoilleen
hyvää joulua ja
rauhallista uutta
vuotta 2015.

Päivitä jäsenrekisteriinähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi

Piirilehti uudistuu
Ensi vuoden alusta lukien Helsingin Reservin Sanomien ilmestymiseen tulee suuria muutoksia. Piirilehti muutetaan painetusta lehdestä osin sähköisenä ilmestyväksi.
Lehti tulee ilmestymään vuonna
2015 kymmenenä numerona, joista
neljä on paperiversioita.
Kuluneena vuonna lehti on
ilmestynyt kahdeksana numerona.
Syynä muutokseen ovat ympäristön taloudelliset muutokset sekä
yleensä lehtien tarve kehittyä tarjoamaan palveluitaan myös sähköisinä internetin kautta.
Sähköisessä versiossa voimme
tarjota lukijoille monipuolisempaa
journalismia, kuten esimerkiksi
videoita. Lisäksi juttujen yhteyteen

voidaan lisätä runsaammin kuvia
kuin painettuun lehteen. Artikkeleita ei tulevaisuudessa rajoita
painopinnan rajallisuus vaan
voimme julkaista artikkelit alkuperäisen pituisina.
Kerhojen ja yhdistysten tiedo-

tusmahdollisuus pysyy ennallaan.
Sähköisessä versiossa säilytetään
edelleen mahdollisuus kerhoille
ja yhdistyksille tiedottaa toiminnastaan. Tila ei enää rajoita kerhopalstojen pituutta. Sähköisen
lehden etuna on mm lehtien arkistointi. Tulevaisuudessa lehdet löytyvät samasta osoitteesta.
Uutena
haa ste ena
tule e
olemaan jäsenrekisterin sähkö-

Helsingin Reserviupseeripiiri ry
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toimistot avoinna kello 9.00—16.00
Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI

postiosoitteiden oikeellisuus.
Tulemme ilmoittamaan lehden
ilmestymisestä jäsenille sähköpostin välityksellä. Nyt onkin
ensiarvoisen tärkeätä, että jokaisen jäsenen sähköpostiosoite
on oikein Maanpuolustusrekisterissä. Sähköpostiosoitteen
voi
muuttaa
netti- siv uilta
osoitteesta www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.
aspx?ReturnUrl=%2fextranet
tai ilmoittamalla niistä piirien
toimistoon. Yhteystiedot löytyvät
tämän lehden sivuilta.
Tulevan lehden internet-osoite on
www.reservinsanomat.fi

reservinsanomat@helresp.fi
Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2015
N:o

Aineistopäivä		

Ilmestymispäivä

Paperilehti
1.		
26.1.			6.2.
2.		
8.6.			19.6.
3.		
10.8.			21.8.
4.		
7.12			18.12.

Sähköinen lehti
1.		
9.3.			20.3.
2.		
20.4.			30.4.
3.		
18.5.			29.5.
4.		
7.9.			18.9.
5.		
12.10.			23.10.
6.		
9.11.			20.11.

