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Valtioneuvosto teki vuonna 1992 päätöksen 
hankkia Suomen ilmapuolustukseen F/A-18 
Hornet- hävittäjiä. Koneet toimitettiin vuo-
sina 1995-2000. Kaikkiaan koneita on Ilma-
voimilla 62 kappaletta, joista seitsemän on 
kaksipaikkaisia. 

Hornet ostettiin Suomeen torjunta-
hävittäjäksi, mutta päivitysten avulla siitä 
on tullut monitoimihävittäjä. Nykyisiin 
koneisiin on tehty ensimmäinen elinkaari-
päivitys vuosina 2004-2010. Toinen päivitys 
on parhaillaan käynnissä. Molemmat ns. 
MLU-päivitykset (Mid-Life Upgrade) olivat 
suunniteltuja.  Ensimmäinen päivitys keskit-
tyi koneen ilmataistelukyvyn kehittämiseen. 
Siinä koneeseen lisättiin mm kypärätähtäin-
järjestelmä sekä vaihdettiin radiot ja kartta-
tietokone.

Nyt meneillään olevassa päivityksessä 
uusitaan mm. viesti- ja suunnistusjärjestel-
miä sekä hankitaan uudet ohjusjärjestelmät. 
Päivityksistä huolimatta Hornetit ovat jo 
elinkaarensa puolivälissä. Niiden käyttöikä 
täyttyy noin 2030. Silloin koneet ovat olleet 
palvelus- ja koulutuskäytössä noin 35 vuotta. 

Hankittavien koneiden hintalappu ei ole 
vielä selvillä, mutta se liikkuu 6-10 miljar-
din euron paikkeilla. (6.000.000.000,- e  
ylöspäin) Hankintaselvitys jää nykyisen 
hallituksen ja eduskunnan harteille, koska 
lentokoneiden toimittaminen vie aikaa 
useita vuosia. Varsinainen hankintapäätös 
siirtyy väistämättä seuraavalle vaalikaudelle. 
Hornet-hankinnan yhteydessä Suomi pystyi 
neuvottelemaan osasta kauppasummasta 
vastakaupat, mutta tänään se ei käy, koska 
EU:n puolustusdirektiivi kieltää ne.

Esillä ennakkokeskusteluissa on ollut 
viisi konetyyppiä: Jas 39 Gripen, Eurofighter 
Typhoon, Dassaul Rafale, Super Hornet sekä 
Lockheed F-35. Näistä esillä olleista tyypeistä 
F-35 on ainoa ns. viidennen sukupolven 
hävittäjä. Konetyyppiä on myyty jo ainakin 
Norjaan ja Australiaan.

Jas 39 ja Rafale on tehnyt ensilentonsa jo 
1980-luvulla ja Super Hornet ja Eurofighter  
1990-luvulla, joten F-35 on muita selvästi 
uudempaa sukupolvea. Sen ensilento on 
tehty vuonna 2006.

Nyt julkaistu esiselvitys ei ottanut kantaa 
koneiden lukumääriin tai tyyppeihin. Selvi-
tyksessä on päädytty siihen, ettei Hornetin 
lisäpäivityksillä saada aikaan tarvittavia 
taloudellisia hyötyjä. Hanke käynnistyy 

syksyllä 2015. Tarjouspyynnöt toimitetaan 
vuosina 2017-2018. Tarjouspyynnöt tulevat 
koskemaan monitoimihävittäjiä. Pelkällä 
ilmatorjunnalla ei voida korvata Hornet-
kaluston suorituskykyä.

Esiselvityksessä selvitettiin myös mah-
dollisten miehittämättömien hävittäjien 
hankintaa.  Miehittämättömät lentokoneet 
soveltuvat hyvin tiedustelu,- valvonta ja 
maalinosoitustehtäviin, mutta ne eivät pysty 
vielä korvaamaan  hävittäjäkaluston suori-
tuskykyä.

Aikataulun mukaan tarjouspyyntöjen 
mukaan valintapäätös tullaan tekemään 
vuonna 2021. Ensimmäiset koneet luovute-
taan vuiosina 2023 ja 2024. Alustava opera-
tiivinen suorituskyky saavutetaan vuonna 
2025. Täysimääräinen suorituskyky uudella 
kalustolla saavutetaan vuonna 2029, jolloin 
Horneteista luopuminen on ajankohtaista.

Koneidenhankintapäätös tulee olemaan 
vaikea, koska osin samaan aikaan vanhenee 
myös merivoimien kalustoa, joiden korvaa-
minen on myös kallista. Puolustusvoimien 
käytössä olevien varojen ja suorituskyvyn 
välillä on suuri epätasapaino.

Uusi Suomi > 19. 6. 1940

Kovennetut määräykset 
voimassa Virossa.
Aseenkantokielto koskee myös suojeluskuntia.

Tallinna, 18.6. (STT)

Viime päivien tapahtumien johdosta ovat viranomaiset ryhtyneet eräisiin 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on rauhan ja järjestyksen ylläpitämi-
nen. Sotaväen päällikön määräyksellä on aseenkanto-oikeus kielletty kaikilta 
siviilihenkilöiltä. Yksityisten hallussa olevat aseet on luovutettava sotilasvi-
ranomaisille keskiviikon kuluessa. Aseenkantokielto koskee myös suojelus-
kuntia. Sisäministeriö on määrännyt elokuvateatterit ja ravintolahuoneistot 
suljettaviksi viimeistää klo 23. Samaten on yksityishenkilöitä kehoitettu ra-
joittamaan ulkosalla liikkumista klo 23 ja 5 välillä vähimpään mahdolliseen. 
Kolmannella asetuksella on alkoholijuomien myynti koko maassa kielletty 
kesäk  18.-25. päivin välisenä aikana. Ravintoloissa saadaan kuitenkin annis-
kella klo 22.30 asti.
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ettei Hornetin lisä-
päivityksillä saada 
aikaan tarvittavia 
taloudellisia 
hyötyjä.
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hyvästä työstä, jota meidän jäsenistömme 
tekee. Kuten Uudenmaan aluetoimiston 
ylennystilaisuudessa onnittelupuheessa 
todettiin, ylennys ei ole automaatti, vaan 
aina ansion ja aktiivisen työn tulos. Se on 
osoitus ammattitaidosta, kyvystä ja luotetta-
vuudessa. 

 Lopuksi haluan toivottaa kaikille teille 
oikein hyvää kesää. Pitäkää hyvä henki ja 
kunto yllä sekä nauttikaa suviauringon läm-
möstä. 

Puheenjohtajilta

Kesän toiminta 
käynnissä
Paljon on ehtinyt tapahtua sitten edellisen 
painetun lehden ilmestymisen. Suomi on 
saanut uuden hallituksen ja sen myötä uu-
den puolustusministerin. Toivotan ministeri 
Niinistölle ja hänen esikunnalleen menes-
tystä ja viisaita päätöksiä hallituskaudelle ja 
toivon vapaaehtoiskentän ja ministeriön hy-
vän yhteistyön jatkuvan yhteisen päämäärän 
saavuttamiseksi. Ensimmäinen huoli on jo 
esiintynyt mediassa, kun hallitusohjelmassa 
luvatut määrärahalisäykset uhataan valtio-
varainministeriön listoilla syödä erilaisiin 
säästöihin. Toivottavasti hallitus ja ministeri 
pysyvät jämäkkinä ja antavat selkeän ohjeis-
tuksen virkamiesvalmistelulle. Puolustus-
voimat ovat suorittaneet ansiokkaasti heille 
annettua säästöohjelmaa. Nyt on aika katsoa 
eteenpäin ja tehdä uudesta organisaatiosta 
paras mahdollinen. 

 Kesä ja sen myötä toiminnan aktiivikausi 
on päässyt hyvään vauhtiin. Piirin liikunta- 
ja ampumatoiminta pyörii hyvin ja uskon 
jokaisen löytävän tarjonnasta itselleen sopi-
vaa aktiviteettiä. Myös piirimaja on jäsen-
yhdistysten käytössä läpi kesän. Tiedustele 
vapaita aikoja piiritoimistolta. Kesäyön 
marssi marssittiin Turussa kesäkuun ensim-
mäisenä viikonloppuna, onnittelut kaikille 
marssilla itsensä ylittäneille. 

 6.6. vietimme Reserviupseerikoulun 
95-vuotisjuhlapäivää. Juhlallisuudet koko-
sivat Haminaan erittäin suuren joukon 
koulun alumneja, aina Upseerikoulun ajoilta 
saakka. Tämä on hieno osoitus siitä miten 
RUK:n käyneet todella arvostavat saamansa 
koulutusta, sekä sen tuomaa yhteisöllisyyttä 
ja sisaruutta. Jokainen on luonnollisesti 
saanut oman koulutuksen juuri parhaassa 
yksikössä tai koulussa, mutta loppupeleissä 
olemme kaikki reservin upseereita. Tämä 
näkyy hienolla tavalla niin toiminnassa 
kuin juhlissakin, tästä olen upseerina ylpeä. 
Yhteishenki, yhteinen päämäärä ja sama 
tahto on yksi puolustuksemme kulmaki-
vistä, ehkä jopa se vakain.

 Haluan myös onnitella kaikkia Puolus-
tusvoimien lippujuhlapäivänä ylennettyjä 
ja palkittuja. Lista piirimme ansioituneista 
henkilöistä oli taas pitkä, osoituksena siitä 

  Puolustusvoimat 
ovat suorittaneet 
ansiokkaasti heille 
annettua säästöoh-
jelmaa. Nyt on aika 
katsoa eteenpäin ja 
tehdä uudesta orga-
nisaatiosta paras 
mahdollinen. 

Aika aikaansa  
kutakin
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Muistan kuinka lapsena isotädilläni, enti-
sellä lotalla, oli tapana todeta juhannuksena, 
että tästä se syksy sitten alkaa. Ajatus siitä, 
että matka kohti piteneviä iltoja oli alkanut 
juuri kun kesä oli kunnolla alkanut, tuntui 
lapsesta masentavalta. Vanhuksen sanoissa 
oli kuitenkin elämänkokemus ja viisaus ta-
kana. Kesän huippu ajoittuu aikaan, jolloin 
valoisa aika jo lyhenee. 

Olen työskennellyt vapaaehtoisen maan-
puolustuksen hyväksi jo yli 25 vuoden ajan. 
Tästä ajasta noin puolet olen ollut myös 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin hallituk-
sen jäsen, joista viimeiset vajaa neljä vuotta 
piirin puheenjohtajana. Piirimme säännöissä 
on rajoitus hallituskausille eikä se mah-
dollista asettumistani enää ehdolle piirin 
puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi 
kuluvan kauden jälkeen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että piirillemme valitaan syksyllä uusi 
puheenjohtaja sekä hänen muodostamansa 
uusi hallitus. 

Uskon, että puheenjohtajan säännöllinen 
vaihtuminen on piirin kehityksen kannalta 
hyödyllistä, jopa välttämätöntä. Toiminnan 
kehittäminen vaatii kokemuksen lisäksi 
myös uusia ideoita ja uusia ihmisiä, joilla 
on ns. nälkä tehdä asioita paremmin. Kor-
vaamattomia ihmisiä ei saa olla koska se 
jähmettää kehityksen. 

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
puheenjohtajan tehtävä on varsin vaativa 
mutta antoisa. Piirimme on suuri, aktiivi-
nen, monimuotoinen ja resurssien suhteen 
poikkeuksellisen hyvässä asemassa ver-
rattuna Reserviläisliiton muihin piireihin. 
Suhteet puolustusvoimiin ja muihin reser-
viläistoiminnan organisaatioihin ovat tiiviit. 
Piirillämme on myös runsaasti kansainvä-
listä toimintaa.  

Piirin puheenjohtaja johtaa piirin toi-
mintaa ja tukee piirin yhdistysten toimintaa 
mutta myös valvoo piirin yhdistysten etuja 
Reserviläisliiton suuntaan. Helsingin piirin 
puheenjohtaja saa toisinaan myös tehtä-
väkseen edustaa Reserviläisliittoa pääkau-
punkiseudulla järjestettävissä tilaisuuksissa 
kun liiton johdosta ei ole saatavissa ketään 
paikalle.  

Tulevan puheenjohtajan kausi tulee ole-
maan mielenkiintoinen ja sisältää mm. Suo-
men itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuudet. 
Haasteitakin on tiedossa, joista pienimpiä ei 
varmasti ole piirimme lehden talouden tasa-
painottaminen. Myös piirimme pitkäaikai-
sen toiminnanjohtajan eläkkeelle jäämiseen 
on ryhdyttävä varautumaan hyvissä ajoin 
jatkuvuuden varmistamiseksi.   

Toivon, että mahdollisimman moni 
piirimme yhdistysten jäsenistä miettisi mah-
dollisuutta sitoutua piirin puheenjohtajan 
tehtävään ainakin seuraaviksi kahdeksi vuo-
deksi. Asia kannattaa ottaa puheeksi myös 
kaikissa yhdistyksissä.  Kannattaa kuitenkin 
muistaa, ettei piirin puheenjohtaja ole vain 
jonkun yhdistyksen edunvalvoja vaan hänen 
tulee huolehtia kaikkien piirin yhdistysten ja 
niiden jäsenten asioiden edistämisestä. 

Valinta tapahtuu piirin syyskokouksessa 
marraskuussa niiden piirin yhdistysten 
virallisten edustajien toimesta, jotka ovat 
paikalla kokouksessa. Jos ehdokkaita on 
useita, valinta tapahtuu äänestyksessä. 
Yhdistysten käyttämät äänimäärät riippuvat 
niiden jäsenten määrästä.  

Peli on vihelletty alkaneeksi, ketkä ovat 
valmiita astumaan kentälle? 

puheenjohtaja@helresp.fi

HELSINKILÄISEN ÄSSÄ-RYKMENTIN SOTATIE TALVISODASSA 
”KUOLEMAJÄRVEN HATJALAHDELTA VIIPURILAHDELLE” 
Senioriupseerien kerho tekee sotahistoriallisen matkan JR 11:n sotatielle Karjalan 
kannakselle 9.-10.9.2015. Matkanjohtaja KTM, ylil res Göran Lindgren ja sotilasasi-
antuntija maj evp Kari Salminen, vastuullinen matkanjärjestäjä Vihdin Liikenne Oy 
VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/Mj Mv.
 Matkaohjelma: 9.9.2015 Kello 07:00 Lähdemme Helsingistä Mannerheimin pat-
saan ääreltä tilausliikennepysäkiltä ja ajamme Ässä-rykmentin perustamispaikkoja 
katsastellen Vaalimaalle, Rajan ylityksen jälkeen ajamme Viipurin läpi rantatietä 
Johannekseen, missä rykmentti purettiin junasta. Sieltä jatkamme Kaijalan, Kar-
hulan, Summankylän ja Kaukjärven (nykyinen Kamenka) kautta Kuolemajärvelle ja 
Hatjalahdelle, missä ässäläiset pitivät asemansa osana Mannerheim –linjan puolus-
tajia. Sieltä  jatkamme etelään Suomenlahden rantaan ja Koiviston kautta Viipuriin. 
Majoitumme Hotelli Viipuriin ja nautimme illallisen Hotellin ravintolassa.
 10.9.2015 lähdemme aamiaisen jälkeen hotellista ja ajamme rantatietä Sommen 
kautta Uuraaseen tutustuen maisemiin, missä Ässä-rykmentti jatkoi taisteluaan sen 
jälkeen, kun Mannerheim –linjasta oli jouduttu luopumaan Ässän naapurilohkolla 
Summassa tapahtuneen läpimurron jälkeen. Palaamme Viipuriin, missä tutustumme 
talvisodan viime päivien rintamalinjaan Patterinmäellä. Viipurissa nautimme lou-
naan Ravintola Pyöreässä Tornissa. Viipurista lähdettyämme tutustumme matkan 
varrella Viipurinlahden taistelujen kriittisimpiin paikkoihin tiestöstä riippuen. Säk-

kijärvellä käymme kenttähautausmaalla jättäämässä jäähyväiset sankarivainajille. 
Jatkamme sieltä rajalle Vaalimaalle ja edelleen Suomen puolelle. Helsinkiin saavum-
me myöhään illalla, arvioitu aika 22:00 riippuu rajan ylitykseen kuluvasta ajasta.
 Matkan hinta on 349 e /henkilö kahden hengen huoneessa, mikäli osallistujia 
on vähintään 25.
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 30 e. Matkan hintaan sisältyvät yö hotelli 
Viipurissa, täysihoito alkaen ensimmäisen päivän illallisesta ja päättyen lounaaseen 
toisena päivänä, Venäjän ryhmäviisumi ja sen hankinta, matkanjohtajan ja asiantun-
tijaoppaan palvelut, ohjelman mukaiset kuljetukset Vihdin Liikenne Oy:n turistibus-
silla. Matkan hintaan ei sisälly henkilökohtaista vakuutusta, laskutuslisää 5 e/lasku 
eikä alkoholijuomia aterioilla.
 Ilmoittautuminen matkalle tkannattaa hoitaa ajoissa, viimeistään 30.6.2015 
matkatoimistoon VL-Matkat, puhelimitse 09 444774 tai sähköpostitse myynti@vih-
dinliikenne.fi
 Tämä matka on ensisijaisesti Hgin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien 
matka avec, ja heillä on etusija paikkoihin bussissa. Heidän lisäkseen matkalle ovat 
tervetulleet kaikki Reserviupseeripiirin kerhojen jäsenet avec ja muutkin asiasta 
kiinnostuneet. Bussiin mahtuu mukavasti n. 40 henkeä. Ilmoittautumisjärjestys 
ratkaisee matkalle pääsyn. Matkalle haettavaa ryhmäviisumia varten jokaisella tulee 
olla ehjä, vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen voimassa oleva passi ja tuore 
passikuva. 
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Kirja kaikille Suomen turvallisuu-
desta kiinnostuneille

 Natosta käyty keskustelu Suo-
messa on edennyt kuin narulla 
työntäen. Asia on leimattu epäajan-
kohtaiseksi. Asiallisia puheenvuo-
roja on väheksytty ja vääristelty. 
Viimeistään Georgian salamasodan 
aikana vuonna 2008 olisi poliitik-
kojen tullut huomata, että Natosta 
olisi tehtävä perusteellinen selvitys. 
Selvityksiä toki on tehty, mutta ne 
ammuttu alas johtavien politiik-
kojen mielipiteillä. Poliitikot ovat 
antaneet ymmärtää julkisuudessa, 
että Suomella olisi jonkinlainen 
Nato-optio.

Sekä Georgialta että Ukrainalta 
meni kriisien puhjetessa Nato-ovi 
kiinni. Ehkä pysyvästi.

Kirjassa puhutaan Natosta, 
alkaen sen historiasta, rakenteista, 
päätöksenteosta ja käsitteistä. Siinä 
käsitellään esimerkein Naton ope-
raatioita ja sen kehitystä viimeisim-
pien kriisien perustalta. 

Rauhankumppanuus on ymmär-
retty Suomessa Nato-optioksi. Ei se 
ole sitä Ruotsin taikka Georgian-
kaan kanssa. Ohjelmassa Nato on 
vain luvannut konsultoida kumppa-
neitaan turvallisuusasioissa.

Markku Salomaa ottaa suorasu-
kaisesti ja perustellusti kantaa käy-
tyyn Nato-keskusteluun ja liputtaa 
Suomen sotilaallisen liittoutumisen 

puolesta. Teos kaataa myyttejä, 
kuten vanhojen vasemmistolaisten 
uskomuksen siitä, että Nato olisi 
varsinainen uhka ja että Suomen 
etujen mukaista olisi myötäillä 
Kremliä. Salomaa kumoaa käsityk-
sen, että Suomella olisi automaat-
tinen Nato-optio tai että olisimme 
yksin kykeneviä puolustautumaan 
Venäjää vastaan. Kirjassa on 
mukana 15 yleisintä kysymystä ja 
vastausta Natosta. 

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Huipputeknologiaa toisesta maailmansodasta

Puheenvuoro Natosta

Toisen maailmansodan aikana kol-
mannen valtakunnan tiedemiehet ja 
insinöörit oli valjastettu kehityspro-
jektiin, jonka tarkoitus oli muuttaa 
koko sodankäynti lopullisesti. Vaik-
ka he eivät kaikilta osin onnistu-
neet siinä omana aikanaan, heidän 
voidaan kuitenkin sanoa kylväneen 
tulevan sotateknologian siemenet.

Salaisia aseprojekteja oli Sak-
sassa käynnissä jo ennen toista 
maailmansotaa. Myöhemmin sodan 
kuluessa julkisuuteen tulivat suih-
kulentokone ja tutka. Samoin sodan 
loppuvaiheessa Saksa oli huomat-
tavasti kehittyneempi ohjusteknii-
kassa kuin sen vihollisest.

Saksan salaiset aseet toisen maa-
ilmansodan aikana on tyhjentävä 
selonteko tuosta projektista, sen 
onnistumisista ja epäonnistumi-
sista.

Teos kartoittaa Saksan salaisten 
aseohjelmien kehityksen ilmassa, 
maalla ja merellä. Kirjassa  esitel-
lään runsaasti mielikuvituksellisia 
sotakoneita, joista on sittemmin 
kehitetty nykyaikaiset välineet.

Oman lukunsa ovat saaneet niin 
suihkukoneet, rakettimoottorilla 
varustetut lentokoneet, ohjukset, 
tykistö, panssarivaunut, sukellus-
veneet kuin ydin- ja kemialliset 
aseetkin.

Kirjassa esitellään myös sellaiset 
vähän tunnetut kehitysohjelmat, 
kuten Amerikkaan asti lentävä 
pommikone, Lowё- ja Maus-pans-
sarivaunut sekä siiven muotoinen 
torjuntahävittäjä. 

Sodanloppuvaiheessa liittou-

tuneiden joukot yrittivät selvittää 
Saksan aseteknologiaa sekä värvätä 
taitavia insinöörejä sekä tiedemie-
hiä. Kuuluisin heistä on varmasti 
USA:han siirtynyt Wernher von 
Braun. Häntä idetään yleisesti koko 
NASA:n avaruusohjelman isänä.

Vaikka USA ja Englanti veivät 
suurimman osan saksalaisesta sota-
teknologiasta, ei Neuvostoliittokaan 
osattomaksi jäänyt. Neuvostoliiton 
sotilastahot kiistivät, että Focke-
Wulf Ta 183 olisi ollut mallina, 
kun venäläiset valmistivat MiG-15. 
Koneet ovat kuitenkin hämmästyt-
tävän samankaltaiset.

Kirjassa on 80 valokuvaa ja 

yli 100 piirrosta Saksan salaisista 
aseista.

Roger Ford on aseteknologian 
asiantuntija, joka on perehtynyt 
ennen kaikkea modernin aseistuk-
sen kehitykseen. Hänen aiempia 
teoksiaan ovat The Tiger Tank, 
konetuliaseiden historiaa ja kehi-
tystä käsittelevä The Grim Reaper 
sekä 1900-luvun lähitaisteluteknii-
koista kertova The Whites of Their 
Eyes.

Suomalainen sotilas teki jatko-
sodan rintamilla paljon muutakin 
kuin taisteli. Juoksuhautojen tuntu-
massa tehtiin puhdetöitä, hakattiin 
halkoja ja soitettiin hanuria. Siellä 
viljeltiin maata, kalastettiin ja met-
sästettiin, harrastettiin kulttuuria, 
kirjeopiskelua ja korttipeliä. Erityi-
sesti asemasodan aikana harrastus-
toiminta oli vilkasta ja monipuolis-
ta, ja jopa kesän 1944 rajujen puo-
lustustaistelujen lomassa pyrittiin 
ylläpitämään viihdytystoimintaa.

Jatkosodan rintamilla kukoisti 
etenkin asemasodan aikana vilkas 
virkistys- ja harrastustoiminta. Tais-
telujen tauotessa tehtiin puhdetöinä 
kaikkea mahdollista puukauhoista 
huonekaluihin. Talkoilla raivattiin 
urheilukenttiä, ja urheilukisat piti-
vät fyysisen kunnon ja mielialan 
korkealla. Viihdytyskiertueet kier-
sivät ympäri Karjalaa. Niihin osal-
listuivat Suomen sen ajan parhaat 
esiintyjät. Useat rintamasotilaat 
ehtivät myös opiskella korsuissaan.

Tavoitteena kaikella puhde- ja 
muulla toiminnalla oli ikävän-
torjunta. Oman aikansa vei yksi-
toikkoisen ruuan jatkaminen ja 
monipuolistaminen esimerkiksi 
kalastamalla tai joissain tapauksissa 
metsästämällä.

Helena Pilkkeen ja Olli Kleemo-
lan kirjoittama teos Elämää juok-
suhaudoissa – sotilaiden huvit ja 

harrastukset jatkosodan rintamilla 
on ensimmäinen kokonaisesitys 
rintamakulttuurista. Se kertoo, 
millaista isän, isoidän tai muun 
sodassa olleen sukulaismiehen arki 
rintamalla oli ja miten ankeissa, 
yksitoikkoisissa oloissa yritettiin 
piristää itseä ja aseveljiä. Kirja 
edustaa sotahistorian uutta suunta-
usta, jossa taistelujen selostamisen 
sijasta painottuvat sotaan liittyvät 
ilmiöt ja yksittäisten ihmisten 
kokemukset. Alkuperäislähteisiin 
ja aikalaisaineistoihin perustuvaa 
tekstiä täydentää monipuolinen, 
valaiseva kuvitus – osa siitä on täy-
sin ennen julkaisematonta.

Teoksen ovat kirjoittaneet kaksi 
uuteen sotahistoriaan erikois-
tunutta tutkijaa: FT Helena Pilke, 
jonka erikoisalueena on sodan ajan 
tiedonvälitys ja VTM Olli Kleemola, 
joka tekee väitöskirjaa sotavaloku-
vauksesta. Pilke on aiemmin jul-
kaissut mm. teoksen Julkaiseminen 
kielletty – Rintamakirjeenvaihtajat 
ja päämajan sensuuri 1941–1944 
(SKS 2011). Kleemola on tutkinut 
suomalaista jatkosodan ajan puhde-
työkulttuuria. 

Roger Ford, Saksan salaiset aseet 
toisessa maailmansodassa

Minerva Kustannus Oy 2015,  
ISBN 978-952-312-131-7,  224 sivua

Markku Salomaa, Puhutaan 
Natosta

Docendo 2015, ISBN 978-952-291-129-2, 298 sivua 

Risto Joutjärven kirjoittama teos 
perustuu hänen äitinsä, Saara Tuuk-
kasen, päiväkirjoihin ja tämän ker-
tomiin muistoihin. Se kuvaa elämää 
naisten erityistyöleirillä, tehtävässä, 
joka vei nuoren kokemattoman nai-
sen maailmaan, jollaista hän ei ollut 
osannut kuvitellakaan.

Syynä leirille joutumiseen olivat 
mm irtolaisuus, prostituutio, mus-
tan pörssin kauppa tai pikkurikok-
set. Samoin passittamisen syynä oli 
esimerkiksi kommunistiksi tunnus-
tautuminen. Leireille oli saattanut 
joutua myös syyttä naapurin ilmi-
annon takia. Näistä syistä johtuen 
voidaan kuitenkin päätellä, että 
leirien vangit olivat usein alemmista 
yhteiskuntaluokista.

Leirien tapahtumista on vain  
hyvin vähän kirjallisia dokument-
teja jäljellä. Tämän vuoksi historia 
on usein unohtanut tämän puolen 
sotiemme historiasta. Saara Tuuk-
kanen joutui tekemään elinikäisen 
vaitiololupauksen leirin tapahtu-
mista. Valvojina toimineille naisille 
ei kertynyt työstään edes eläkettä.

Saara Tuukkanen oli juuri val-
mistunut sosiaalikasvattajaksi, kun 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö etsi nuoria koulutettuja 
naisia erityistyöleirien töidenvalvo-
jiksi. Saara kiinnostui houkuttele-
van kuuloisesta työpaikasta ja tuli 
valituksi.

Saaralle annettiin salainen käsky 
kirjata kaikki leirillä tapahtuneet 
laiminlyönnit ja leirin johtajan 
isänmaata loukkaavat puheet ja 
tekemiset sekä ilmoittamattomatta 

jätetyt menot, sillä johtajaa epäil-
tiin mustanpörssin kaupasta. Uusi 
työpaikka kuulosti entistä jännittä-
vämmältä.

Leirin rujo todellisuus paljastui 
Saaralle heti kättelyssä. Kaikki 
leiriin liittyvät asiat oli luokiteltu 
salaisiksi. Tämä kaikki salailu pai-
noi Saaraa vuosikaudet, kunnes 
hän päätti elämänsä loppupuolella 
kertoa tarinansa. Saara Tuukkanen 
kuoli 29.9.2011.

Risto Joutjärvi: Valvojana 
naisten erityistyöleirillä - Saara 
Tuukkasen muistelmat 1943–1944

Minerva Kustannus Oy 2015,  
ISBN 978-952-312-124-9, 296 sivua

Omien vartijana

Kulttuuri kukoisti jatkosodan rintamilla

Helena Pilke-Olli Kleemola, 
Elämää juoksuhaudoissa

SKS 2015, ISBN 978-952-222-581-8, 203 sivua

 Vaikka he 
eivät kaikilta 
osin onnistuneet 
siinä omana 
aikanaan, 
heidän voidaan 
kuitenkin sanoa 
kylväneen 
tulevan sota-
teknologian 
siemenet.

 Jatkosodan 
rintamilla 
kukoisti etenkin 
asemasodan 
aikana vilkas 
virkistys- ja 
harrastus-
toiminta.
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on joulukuussa 
2014 julkaissut kirjan "Lauri Miettinen ja asekätkentä 
Vakka-Suomessa"

Parin vuoden päästä Suomi täyttää 100 vuotta. Samoihin aikoihin 
tai jonkin aikaa myöhemmin monet valtiolliset instituutiot juhlivat 
omia merkkivuosiaan. Satavuotisjuhlia on kyllä pidetty jo aikaisem-
minkin. Eduskuntamme täytti 100 vuotta. Suomen markka täytti 
sata vuotta jne. Sotaväellekin pitäisi löytää kaikkien hyväksymä pe-
rustamisaika.
 Kuulun siihen kylmän sodan joukkoon, joka on juhlinut "so-
taväen syntymäpäiviä" kesäkuun neljäntenä päivänä. Vuonna 1942 
päätettiin Mannerheim ylentää Suomen marsalkaksi ja marsalkan 
syntymäpäivää alettiin juhlia. Varsin pian päivän nimeksi vakiintui 
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä, mutta päivä ei ole sotaväen 
syntymäpäivä vaan vuosipäivä.

Keisari Aleksander 
toinen vahvisti 27. 
joulukuuta vuonna 
1878 Suomelle oman 
asevelvollisuuslain. 
Laki tuli voimaan 1. 
tammikuuta vuonna 
1881, jolloin Suomen 
sotaväki aloitti toi-
mintansa. Esikunnat 
ja joukko-osastot 
alkoivat huolehtia 
omista tehtävistään. 
Tämän perusteella 
voitaisiin Suomen so-
taväen syntymäpäi-
väksi määrittää joko 
27.12.1878 tai 1.1.1881.
 Ajallisesti seu-
raava sotaväen syn-
tymäpäivä voisi olla 
16.5.1917.  Silloin 
kokoontuivat Tuk-
holmassa MK (Mili-
tärkommittén) ja Suomen Vapauskomitean ulkomaanvaltuuskunta. 
Komiteoiden tapaamisen tuloksena laadittiin kirjelmä helsinkiläis-
komiteoille. Tätä kirjelmää eräät suojeluskuntatutkijat pitävät Suo-
men Suojeluskuntien perustamiskirjana.
 Kirja Suomen Puolustusvoimat ennen ja nyt vuodelta 1993 on 
puolustusvoimien 75 vuotisjuhlakirja. Se on päivätty tammikuulle 
1993.  

Lainaus luvusta puolustusvoimien syntyvaiheet:
"Sotilaskomitea" pyysi Venäjältä palannutta kenraaliluutnantti C. G. 
E. Mannerheimia tammikuun puolivälissä 1918 puheenjohtajak-
seen, ja senaatin puheenjohtaja P. E. Svinhufvud valtuutti hänet 16.1. 
"ylimmäksi päälliköksi järjestyksen ylläpitämistä varten Pohjois-
Suomessa". Mannerheim muutti "Sotilaskomitean" sotilaalliseksi 
esikunnakseen ja matkusti Vaasaan. Nyt saattoi itsenäisen Suomen 
puolustusvoimien järjestäminen määrätietoisesti alkaa, vaikkakin 
vaikeuksia oli alusta alkaen."

Puolustusvoimien nettisivusto mil.fi esittää perustietoa osiossa 
Pääesikunnan viestintäosaston vastuulla olevalla 28.10.2009 julkais-
tulla ja 7.10.2013 päivitetyllä sivulla "Turvaa ja vapautta valita" seu-
raavaa sotaväen perustamisesta:
 "Itsenäisen Suomen sotaväki syntyi 25. tammikuuta 1918, kun 
senaatin sisäasiaintoimikunta julisti suojeluskunnat hallituksen jou-
koiksi".
 Suomen sotaväki on koko kansan oma ja ansaitsee kaikkien hy-
väksymän yksiselitteisen syntymäpäivän.

Kolumni

Sotaväen 
syntymäpäivästä

 Vuonna 1942 
päätettiin Manner-
heim ylentää Suomen 
marsalkaksi ja 
marsalkan syntymä-
päivää alettiin juhlia. 
Varsin pian päivän 
nimeksi vakiintui 
Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivä.

Teksti: Ossi Ikonen 

Kuva: Tomi Alajoki

Reserviupseerikoulu juhli 95 toimintavuottaan 
Haminassa 6.6.2015. Koulu on perustettu Hami-
naan 1.4.1920, Suomen Kadettikoulun entisiin ti-
loihin. 

Helsingin Reserviupseeripiiri järjesti juhlaan 
bussikuljetuksen jäsenilleen ja muille reserviup-
seereille. Retkelle osallistui 50 reserviupseeria 
eri kursseilta. Juhlaan sisältyi kalustoesittely, 
kasarmeihin tutustuminen, pääjuhla, ohimarssi 
sekä tietysti kenttäpäivällinen. Myös RUK-museo 
oli avoinna kävijöille. Pääjuhlan juonsi reservin 
luutnantti Ville Klinga ja juhlapuheen piti reser-
vin majuri, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
puheenjohtaja Juha Korkeaoja. Musiikista vas-
tasivat Rakuunasoittokunta sekä solisti Pentti 
Hietanen. Tervehdyssanat kuultiin myös puolus-
tustoimilta, Suomen Reserviupseeriliitolta sekä 
Haminan kaupungilta.

Ohimarssi marssittiin perinteisesti kursseittain 
Kadettikoulunkatua pitkin. Vanhimmat osallistujat 
olivat kurssilta 35. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan 
myös viimeinen elossa oleva Mannerheim-ristin 
ritari, reservin kapteeni Tuomas Gerdt. Gerdt on 
aikoinaan toiminut aktiivisesti myös Helsingin 
Reserviupseeripiirissä mm. sotilasurheilun parissa.

Reserviupseerikoulu ei enää ole itsenäinen 
joukko-osasto, vaan se kuuluu 1.1.2015 lukien 
joukkoyksikkönä Maasotakouluun. Reserviup-
seerikoulutus kuitenkin jatkuu Haminassa aivan 
kuten ennenkin, nykyään osana Lappeenrannan-

Haminan varuskuntaa. Nykyään Haminassa toimii 
Reserviupseerikoulun lisäksi muun muassa Maa-
sotakoulun ja Huoltokeskuksen osia, maavoimien 
tutkimuskeskus ja puolustushallinnon rakennus-
laitoksen osia. Varuskunnan muonituksen hoitaa 
Leijona Catering Oy. Tärkeitä yhteistyökump-
paneita ovat myös Haminan sotilaskotiyhdistys, 
RUK:n oppilaskunnan kannatusyhdistys ja RUK-
museo.

Reserviupseerikoulu on kouluttanut yli 174 
000 reserviupseeria puolustusvoimien reserviin. 
Nykyään kursseja järjestetään kaksi vuodessa. 
Nyt käynnissä oleva kurssi on numeroltaan 246 
Petäjä. Kurssien oppilasvahvuus on noin 700 
upseerioppilasta. Koulutusta annetaan viidessä 
joukkoyksikössä, jotka ovat Kärkikomppania, Tie-
dustelukomppania, Tulipatteri, Pioneerikomppa-
nia sekä Esikunta- ja Viestikomppania. Reserviup-
seerikouluun kuuluvat myös Haminassa toimivat 
Jääkärikomppania ja Kuljetuskomppania sekä 
Lappeenrannassa toimiva Rakuunaeskadroona.

Ennen talvisotaa järjestettiin 42 reserviup-
seerikurssia, joilta valmistui yhteensä 14500 
reserviupseeria. Sotien ajaksi koulutus siirrettiin 
Niinisaloon, jossa toimittiin vuoteen 1945. Sotien 
jälkeen koulutus alkoi taas keväällä 1948 liittou-
tuneiden valvontakomission poistuttua maasta. 
Reserviupseerikoulun kunniamarssi on Heroes 
Pugnate, jonka sävel on 1500-luvulta ja sovitus 
professori Heikki Klemetin tekemä. Koulun jouk-
koyksikkötunnus on Alvar Aallon suunnittelema. 
Aalto palveli kurssilla 4, tunnus otettiin käyttöön 
vuonna 1923.

RUK:n juhla

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA 

  JaPi-Matkat Oy 
 Aunus – Maaselkä                     6.-9.7.  480 € 
Uhtua – Kiestinki - Rukajärvi     11.-15.8.  540 € 
Tali-Ihantala                                22.-23.8. 230 € 
                
Hinnat sis : kuljetus alk. Karhula, majoitus kahden 
hengen huoneessa, puolihoito 
 
Ryhmäviisumi 75,00 €/hlö sis.hoitokuluvakuutus 
Oppaina : Aimo Kiukas/ Pekka Ripatti/ Martti Turtola 

Liity Sinäkin tyytyväisten matkustajiemme                        
joukkoon!  

  
 
 
 
 

Katso lisää www.japi-matkat.fi 
Puh 05 3559365                  Kaivokatu 10 
myynti@japi-matkat.fi                49400 Hamina 
 
 

Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi reservinsanomat@helresp.fi
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Teksti: Jukka I. Mattila 

Kuvat: Docendo Oy

Docendo on julkaissut Matti Al-
losen ja Jari Nykäsen teoksen talvi-
sodan asevelimerkeistä ja muisto-
risteistä. Talvisodan asevelimerkit 
on kattava teos talvisodan muisto-
risteistä ja yhteisöllisyyden lujitta-
miseksi tehdyistä joukkokohtaisista 
merkeistä. Kirjan otsikon perus-
teella niitä kutsutaan teoksessa ase-
velimerkeiksi. Allosen ja Nykäsen 
teos jatkaa Juha E. Tetrin aloittamaa 
aseveli- ja joukko-osastomerkkikir-
jallisuutta, joka aiheen laajuudesta 
ja hankaluudesta johtuen on ollut 
Suomessa vähäistä. Juha Tetrin kir-
joittamaa kaksi julkaisua, Suomen 
puolustusvoimien joukkojen tun-
nuksia ja asevelimerkkejä 1941-1945 
(2004) ja  1939-1941 (2005), ovat tä-
hän saakka edustaneet laajinta tie-
toa kootussa muodossa. Tetrin teos-
ten etuna on ollut lisäksi, että niissä 
esiteltiin myös muita tunnuksia 
kuin asevelimerkkejä. Olisi ollut toi-
vottavaa, että Juha Tetrin omakus-
tanteena julkaisemat teokset olisi 
julkaistu uudelleen täydennettyinä 
ja laajennettuina laitoksina ja saatu 
laajempaan jakeluun. Nyt Allonen ja 
Nykänen osaltaan korjaavat tämän 
puutteen.

Asevelimerkkien takana on 
inhimillinen halu tehdä näkyväksi 
sosiaalisia suhteita ja luoda yhteen-
kuuluvuutta. Sotilasorganisaation 
kannalta erilaisten merkkien tärkein 
ominaisuus on niiden yhteys kohee-
sioon, ja sitä kautta taistelukestä-
vyyteen, resilienssiin. Merkkien ja 
symbolien kautta tuodaan näky-
väksi myyttien ja legendojen maa-
ilmaa, niiden avulla ihmiset luovat 
yhteyden sisäisten voimavarojen 
(motivaatio) ja tavoitteellisten ihan-

teiden välille (arvot, normit). Soti-
lasmaailmassa myyttien ja legendo-
jen maailma pitää sisällään muun 
muassa kuoleman, sankaruuden, 
voiman, kestävyyden ja veljeyden. 
Näiden dimensioiden manifestaatio 
tapahtuu merkkien kautta ja näihin 
asioihin talvisodankin merkeissä 
viitataan. Erilaisten merkkien 
käyttö vahvistaa koheesiota, sillä 
yhteenkuuluvuuden tunne raken-
tuu yksilön identiteetin varaan. 
Merkit tuovat yksilön identiteetin 
näkyväksi ja helpottavat joukkoon 
samaistumista.

Talvisodan asevelimerkit -kirja 
on ansiokas. Se kuvaa kattavasti 
yhden aikakauden merkit, esittelee 
ne kuvin ja tekstein, sekä identifioi 
valmistajat ja muut taustatiedot. 
Suomalaisessa kunniamerkkikirjalli-
suudessa esitetään nyt ensimmäistä 
kertaa laajasti myös merkkien val-
mistamiseen liittyviä taustatietoja. 
Kirja on kirjoitettu ja toimitettu 
perusteokseksi ja siinä on onnis-
tuttu loistavasti. Jopa kuvitus ja 
taito tukevat tekstin luettavuutta. 
Yksipalstainen taitto ja kuvien ja 
kuvatekstien sijoittaminen sivun 
marginaaleihin on layoutin kannalta 
onnistunut ratkaisu, samankaltai-
nen kuin P.E. Abbottin ja J.M.A. 
Tamplinin teoksessa British Gal-
lantry Awards (Nimrod Dix & Co, 
1981). Taitto korostaa kirjan haku-
teosmaista luonnetta. Lisättäköön 
vielä, että kieli ja kerronta ovat 
kohdallaan, selkeää hyvää, sujuvasti 
luettavaa suomea. Kirjalla on ollut 
selkeästi osaava kustannustoimittaja 
ja oikolukija.

Kohteen rajaaminen 
aina hankalaa
Militaria- ja merkkikirjallisuudes-
sa tutkimuskohteen rajaaminen 

ja rajauksen nimeäminen on aina 
hankalaa. Kirjoittajat kertovat alun 
johdannossa, että merkeillä ei ”ole 
edes selkeää yleisnimeä, joka olisi 
vakiintunut yleiskielessä kaikkien 
käyttöön”. Luonnollista on, että ky-
seinen nimeäminen täytyy tehdä, 
perustella hyvin ja ottaa huomioon 
myös rajauksen ja kohteen nimeä-
misen vaikutukset laajemman tutki-
ja- ja kirjailijayhteisön omaksumiin 
luokitteluihin ja niiden käyttöön. 
Rähinäremmimerkistä, toverimer-
kistä, rintamamerkistä ja joukko-
osastomerkistä tekijät olivat luopu-
neet eri syistä. Kirjoittajat päätyivät 
käyttämään termiä asevelimerkki. 
Perusteena heillä on, että ”se kuvaa 
parhaiten asiayhteyden, johon tässä 
teoksessa on tarkoitus keskittyä. Ni-
mitys kuvaa koko merkkilajin sym-
boliikkaa huomioiden yhteenkuu-
luvuuden tunteen, rintamatapahtu-
mat ja ’veljeä ei jätetä’ –ajatuksen.”

Tässä täytyy pysähtyä hetkeksi. 
Perusteet asevelimerkki-termille 
ovat olemassa, vaikka itse olenkin 
käyttänyt ja puoltanut joukko-
osastomerkki –termiä, hyväksyn 
valinnan, mutta en ehkä edellä 
lainattuja perusteluja. Tutkimus-
kohteen kategorisoinnissa ja nimeä-
misessä ei saisi tunteet kuohahtaa 
ja sankarillisuuden myytin varjon 
langeta tutkimuskohteen ylle. Kir-
jan teema on merkit ja niihin liit-
tyvä tutkimustiedon kerääminen, ei 
yhteenkuuluvuuden tunne. Tutkijan 
on vaikea 70 vuoden jälkeen lähteä 
arvailemaan, mikä tunne aikoinaan 
elähytti merkkien laatimiseen ja 
niiden kantamiseen. Kirja esittelee 

asevelimerkkien ohella myös talvi-
sodan muistoristit. Niiden sisällyt-
täminen asevelimerkkeihin luo toi-
senlaisen ongelman. Vallitseva luo-
kittelukäytäntö rinnassa nauhassa 

kannettavista kunniamerkeistä on 
pitkälle vakiintunut: oma katego-
riansa voidaan nähdä olevan muun 
muassa talvi- ja jatkosodan muisto-
risteille ja vapaussodan muistomi-

Talvisodan 
asevelimerkit

Matti Allonen ja Jari Nykänen, 
Talvisodan asevelimerkit

Docendo 2015, ISBN 952-291-140-7, 256 sivua 
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taleille. Kirjan esittämä uusi jaottelu 
talvisodan muistoristeistä aseveli-
merkkien otsikon alla hämärtää jo 
vakiintunutta jakoa. Näin siitäkin 
huolimatta, että kirjoittajien perus-
teet miksi muistoristit ovat mukana, 
on täysin oikea. Itse olisin jättänyt 
muistoristit pois ja tehnyt niistä 
oma, erillisen teoksen. Rajaaminen 
on todella vaikeaa, sillä merkkeihin 
keskittyneen kirjan tutkimuskoh-
detta ei voi rajata merkin ulkoasun, 
kiinnitystavan, koon tai muodon 
perusteella. On vain löydettävä 
perustelut ja tuotava ne selkeästi 
esille. Toisaalta muistoristikulttuuri 
on Suomessa pitkä ja rikas, ja siitä 
varmasti löytyy paljon tutkittavaa 
ja kirjoitettavaa, kokonaan oman 
julkaisunsa arvoisesti.

Merkkien tunnistamisen 
dokumentointi
Kirjoittajien tutkimustyön doku-
mentaatioon liittyy yksi ainutlaa-
tuinen ja erittäin käyttökelpoinen 
oivallus. Kunniamerkkejä ja mita-
leja koskeva harrastus on paljonkin 
kiertopuheiden ja legendojen varas-
sa, ja näitä juttuja levittelevät yleen-
sä ne jotka ovat tietävinään mutta 
eivät tiedä tai eivät tiedä eivätkä 
haluakaan tietää. Syyt ovat moni-
naiset, hyvä tarina on parempi kuin 
huono fakta tai sitten taloudelliset 
intressit myötävaikuttavat siihen 
että merkin tausta ja historia ns. 
”tunnetaan”. 

Tutkimukseen, tietoon ja faktaan 
perustuvaa informaatiota on erityi-
sesti keräilypiireissä huomattavan 
vähän, samoin halua tutkitun tiedon 
hyödyntämiseen.  Allonen ja Nykä-

nen ovat todenneet saman itsekin. 
Johdannossa he kirjoittavat että 
”keräilijöiden kautta saatuja tietoja 
on totuttu pitämään totuutena, 
vaikka ne eivät välttämättä pitäi-
sikään paikkaansa.” Tämän tiedon 
epäsymmetrian ja aineiston luo-
tettavuuden arvioinnin kirjoittajat 
ratkaisevat hienosti, pitäisikö sanoa 
peräti esimerkillisesti. Allonen ja 
Nykänen ovat laatineen kirjaan 
merkkien tunnistamisen dokumen-
taation ja sille yhtensä 8 pääluokkaa 
(T0-T7) joissa osassa on lukuisia 
alaluokkia.

Luokittelu on Matti Allosen ja 
Jari Nykäsen omaan kirjaan täysin 
riittävä. Ratkaisu on toisaalta niin 
hyvä, että asevelimerkkien lähde-
aineiston taksonomiaa olisi voinut 
kehittää pidemmällekin. Heidän rat-
kaisunsa on hyvä, suositeltava pohja 
seuraaville tutkijoille ja kirjoittajille. 
Kehitysehdotuksia nyt luotuun luo-
kitteluun minulla on ainakin luo-
kituksen hierarkkisuuteen sekä eri 
kategorioiden keskinäiseen sijoitte-
luun. Kirjoittajien laatima luokittelu 
on hierarkkinen siinä mielessä, 
että varmin tieto on numeroitu 
ensimmäisenä. Tässä on heti alkuun 
poikkeus, sillä täysin epävarma 
lähdeluokitus T0, tiedossa oleva 
mutta varmentamaton, aloittaa 
koko sarjan. Seuraavat luokat T1-T4 
olisi voinut jakaa esimerkiksi kirjal-
liseen aineistoon, dokumentoituun 
aineistoon (asiakirjat, tilaukset), kir-
jallisuuteen, suulliseen aineistoon 
kuten tiedonantoihin ja haastatte-
luihin tai muihin vastaaviin katego-
rioihin. Näille olisi edelleen voinut 
antaa täsmennettyjä alakohtia. Kan-

takorttiin tehty merkintä on doku-
mentoitu, suullinen veteraanilta 
saatu tieto on haastattelutieto tai 
tiedonanto. Perimätietokin voi olla 
kirjallista tai suullista, joten senkin 
voi sijoittaa kategorioihin usealla 
tavalla. Eli tässä kohden olisi hetken 
tuumaustauon paikka, sillä kyseisen 
kaltainen hyväksi havaittu luokittelu 
saattaa elää tutkijoiden käytössä 
pitkään. Ehkä tekijät parantavat 
beta-versionsa peräti klassikoksi, se 
jää nähtäväksi.

Parannettavaa?
Yksi kysymys herää kirjaa luetta-
essa. Mikä on teoksen kohderyh-
mä? Kultaseppäoppilaat? Osto- ja 
myyntiliikkeen pitäjät? Keräilijät? 
Kunniamerkkiasiantuntijat? Sota-
historiaan erikoistuneet tutkijat? 
Museoamanuenssit? Tarkka fokus 
kohdeyleisöön olisi varmasti pa-
rantanut entisestäänkin kirjan an-
tia. Kultaseppätyön seikkaperäinen 
selostus ei oikein kuulu joukkoon. 
Merkkien – tai jopa niiden mut-
tereiden - painon ilmoittaminen 
gramman sadasosan tarkkuudel-
la tuntuu esimerkiksi Shewhartin 
muuttujakarttoja tunteville oudolta. 
Tällainen tieto varmasti on jollekul-
le tarpeen, mutta minulle lukijana 
se on ylidetaljisointia. Samoin on 
laita merkkien hintojen, kuittien 
summien ja eri markkamäärien 
kohdalla. Jollekin sekin tieto on tär-
keä, vai onko?

Merkkien selityksissä itse leipä-
tekstissä käänteinen järjestys, jossa 
esitetään merkin taustayhteisöön 
liittyvät tapahtumat ensin, ja sit-
ten vasta itse merkin historia on 

loogisempi. Kronologinen järjestys 
on luonnollisempi ja helpompi 
ymmärtää. Merkkien kuvauksissa 
olisi voinut painottaa yhdenmukai-
suutta ja faktapohjaa. Maininnat 
käsinkirjoitetuista muistiinpanoista, 
joista saattaa löytää jonkin joukko-
osaston kohdalla lisätietoja, ovat 
turhia. Samoin on turha esittää, että 
“alan harrastajien keskuudessa liik-
kuu vankkaa perimätietoa toisen-
laisesta merkistä”. Jos näin on, niin 
silloin faktat pöytään ja esitys sekä 
analyysi sen pohjalta. Käsillä ole-
van kirjan kaltainen perusteos saa 
aikaan sen, että miljoonabokseista 
löytyy kourallinen uusia merkkejä, 
joita ei aikaisemmin ole tunnistettu. 
Luonnollisesti löydöksiä seuraa 
myös tiedon lisääntyminen, jo tun-
nistettuihin merkkeihin ja niiden 
taustatietoihin tullaan saamaan 
paljon lisätietoja. Tuntemus ja 
tieto kumuloituvat askel askeleelta. 
Mutta otetaan esimerkinomaisesti 
esille muutama kehityskohta, spar-
raukseksi seuraava teosta varten. 
Mainittakoon että Haagan suojelus-
kunta käytti kaksikielistä nimimuo-
toa jo vuonna 1918 ja suomenkieli-
sen version käyttö voimistui mitä 
lähemmäksi 1940-lukua edettiin. 
Siksi tuntuu vieraalta että tekijät 
käyttävät Haagan suojeluskunnan 
merkistä ruotsinkielistä nimeä 

”Haga Skyddskår”.
Sivulta 178 alkavassa kuvaliit-

teessä merkkien kuvat voisivat olla 
1:1 suhteessa. Kuvien esittäminen 
luonnollista kokoa suurempia luo 
hassun efektin, samoin se että 
kuvien keskinäiset suhteet vääristy-
vät. Kirjassa muun muassa eräs 23,4 
mm korkea merkki on esitetty koko 
sivun kokoisena (s. 205).

Ja huomautus suurimmasta 
puutteesta tähän loppuun: Aak-
kosellinen hakemisto nyt ainakin 
pitäisi hakuteoksessa olla! Itse asi-
assa hakemistoja olisi voinut laatia 
useammalla tavalla ryhmiteltynä. 
Tämä lienee loppukirin ja kiireen 
syytä mutta lähtökohtaisesti juuri 
erialiset luettelot ja hakemistot 
palvelevat tutkijoita kaikkein par-
haiten.

Kaiken kaikkiaan erinomainen 
kirja, hyvä lopputulos pitkästä 
keräily- ja tutkimusprojektista. Seu-
raavaksi odotan innolla, mitä tekijät 
saavat aikaan jatkosotaan liittyvistä 
asevelimerkeistä.

  Talvisodan asevelimerkit -kirja kuvaa  
kattavasti yhden aikakauden merkit,  
esittelee ne kuvin ja tekstein, sekä  
identifioi valmistajat ja muut taustatiedot. 

1 JR 4 eli Muolaan risti
2 Kevyt osasto 4 
3 Lentolaivue 24
4 Raskas patteristo 4
5 Dansk Frivillig Bataljon
6 Tolvajarven risti
7 Kollaan risti

4

5
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Helsingin Reserviupseeripiirin jäseniä ylennettiin 4.6. 
isänmaan hyväksi tehdystä työstä ja palkittiin kunniamer-
kein. Majureiksi ylennettiin Antti Brax Sissikerhosta ja Jyri 
Putkonen Viestiosastosta. 
Kapteeniksi ylennettiin Maria Fonsell (Tapiola), Tomi Haime-
lin (Sissikerho), Olli-Pekka Juhola (IT-Kerho), Antti Lilleberg 
(IT-Kerho), Lauri Saariluoma (Sissikerho) ja Jarmo Siivonen 
(IT-Kerho). Insinöörikapteeniksi ylennettiin Ari Hynynen 
Töölön Reserviupseereista.

Yliluutnanteiksi ylennettiin Matti Brax (Sissikerho), Antti 
Hyyryläinen (Kanta-Helsinki), Pasi Kotro (Tapiola), Janne 
Kovanen (Tapiola), Johan Sjögren (Munkkivuori), Kaj 
Sojakka (VR), Vilppu Talvitie (Tapiola) ja Lauri Vilamo 
(IT-Kerho). Lääkintäyliluutnantiksi ylennettiin Tapiolan Kari 
Wuokko.

Luutnanteiksi ylennettiin mm. Timo Everi (Tapiola), Antti 
Halonen (Tikkurila), Ville Huhtiniemi (Tapiola), Antti Jortikka 
(Viestiosasto), Jukka Karhapää (Tikkurila), Jarmo Keto (Sis-
sikerho), Hannu Nisula (Länsi-Vantaa), ja Perttu Piiroinen 
(Jääkärikerho).

Kunniamerkein palkittiin mm. seuraavat henkilöt: 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki: ylil Janne Kuusela 

(Espoo-Kauniainen). Suomen Leijonan ritarimerkki: kapt 
Marko Honkanen (Tapiola). Suomen Valkoisen Ruusun 
ansioristi: ylil Thomas Salmelainen (Tapiola).

Sotilasansiomitali: komkapt Timo Niiranen (IT-Kerho), maj 
Håkan Nylund (Helsingfors Svenska) sekä komkapt Yrjö-
Pekka Rautalahti (Reservimeriupseerit). Sotilasansiomitali 
myönnettiin myös Merireserviläisten Seppo Vihersaarelle 
sekä Maanpuolustuskiltojen liiton toiminnanjohtajalle Henri 
Siikanderille ja Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtajalle 
Risto Tarkiaiselle.

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen 
kera: kapt Heikki Valkonen (Tapiola), kapt Jukka I. Mattila 
(Pohjois-Helsinki), ylil Jaakko Sievänen (Pohjois-Helsinki), 
kaptl Eero Salminen (Tikkurila) ja ylil Jukka Luotola 
(Tikkurila).

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali: kapt 
Juha Jouppi (Sissikerho), maj Sakari Väliahde (Kanta-
Helsinki), kapt Antero Oksanen (Espoo-Kauniainen) ja kapt 
Matti Kariniemi (Kanta-Helsinki).
Pursimieheksi ylennettiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sessä työskentelevä Birgitta Mitro. Ylikersantiksi ylennettiin 
Sissiosaston Sami Maavuori ja Sami Markkanen. Kersantiksi 
ylennettiin Länsi-Vantaan Reservinaliupseereiden puheen-
johtaja Kim Wikström.

Antti Brax majuriksi, 
Birgitta Mitro pursimieheksi

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt seuraavat reservin 
upseerit 04.06.2015 

MAJURI 
Brax Antti Lauri (Helsinki), Damski 
Pekka Juhani (Vantaa), Hugg Mark-
ku Juhani Järvenpää, Hurri Kimmo 
Olavi (Vantaa), Huttunen Pekka 
Tapio (Helsinki), Kröger Petri En-
sio (Tuusula), Kuutsa Jussi Kaleva 
(Tuusula), Nurmi Lauri Petri (In-
koo), Paavilainen Kari Allan (Tuusu-
la), Putkonen Jyri Antero (Helsinki), 
Ranta-aho Markku Tapani (Tuusu-
la), Silander Petri Tapani (Helsinki), 
Summanen Jari Olavi (Espoo)

KAPTEENI 
Fonsell Hanna Maria (Nurmijärvi), 
Haimelin Tomi Antero (Helsinki), 
Heiskanen Ari Matti (Nurmijärvi), 
Helama Vesa Heikki (Helsinki), Hut-
tunen Ari Jukka Kalevi (Helsinki), 
Juhola Olli-Pekka (Helsinki), Jussila 
Arttu Jaakko Aleksi (Mäntsälä), Ka-
tainen Jouko Olavi (Helsinki), Kivis-
tö Jarno Rainer (Hyvinkää), Lilleberg 
Antti Juhani (Espoo), Liukkonen 
Kimmo Jari Ilmari (Lohja), Maso 
Vesa Juhani (Espoo), Niskanen Sami 
Petteri (Kirkkonummi), Oinonen 
Janne Antti Samuli (Espoo), Paana-
nen Rauli Tuomas (Hyvinkää), Pe-
lander Kimmo Petteri (Espoo), Pe-
rälä Markku Jaakko (Helsinki), Rusi 
Anssi Juhani (Helsinki), Saariluoma 
Lauri Matti (Helsinki), Saarinen Jan-
ne Mikael (Helsinki), Saviaro Jarkko 
Markus (Vihti), Scherf Elina Anna-
Silvia (Mäntsälä), Siitonen Jussi Pek-
ka Kaarlo (Kirkkonummi), Siivinen 
Jarmo Juhani (Espoo), Särelä Juha 
Sakari (Helsinki), Tahvanainen Ari 
Pekka (Siuntio), Tolpo Olavi Niko-
laus (Vihti), Ujula Jukka-Pekka (Por-
voo), Westerlund Walter Kristian 
(Loviisa), Willberg Jere Petteri (Jär-
venpää)

KAPTEENILUUTNANTTI 
Kaasinen Jukka-Pekka Tapio (Es-
poo), Laurén Sami Henrik (Vantaa)

INSINÖÖRIKAPTEENI 
Hynninen Ari Tuomas (Espoo)

TEKNIKKOKAPTEENI 
Rairo Juha Matti (Helsinki)

YLILUUTNANTTI 
Auvinen Juha Yrjö (Ulkomaat), Brax 
Matti Juhani (Helsinki), Halinen 
Markku Antero (Helsinki), Harti-
kainen Hanna Marjaana (Espoo), 
Heikkilä Antti Sakari, Hyyryläinen 
Antti Olavi (Helsinki), Hägg Ken-
neth Johan Edvard (Porvoo), Häyry 
Antti Aleksi (Espoo), Juntunen Heik-
ki Juhani (Vantaa), Karhapää Toni 
Janne Kasperi (Espoo), Karhu Panu 
Tapio (Helsinki),Kenttämies Jukka 
Mauri Einari (Nurmijärvi), Kittelä 
Jouni Kalevi (Helsinki), Kiviniemi 
Tero Björn (Kirkkonummi), Kokko 
Kurt Jörgen (Hyvinkää), Koskimäki 
Markku Elias, Kosonen Markku Ju-
hani (Helsinki), Kotro Pasi Juha An-
tero (Espoo), Kovanen Janne Olavi 
(Espoo), Kuru Anssi Antero (Loh-
ja), Kuusinen Juha-Matti (Helsinki), 
Laitinen Timo Sakari (Helsinki), 
Lampi Kai Antti Tapio (Nurmijärvi), 
Lehto Tomi Tapani Kristian (Hel-
sinki), Leikkonen Juha Matti Lauri 
(Espoo), Leisti Tuomas Pentti Eerik 
(Helsinki), Lievonen Marko Juhani 
(Helsinki), Lindroos Markus Mikael 
(Loviisa), Lösönen Jani Juhani (Ulko-
maat), Makkonen Juha Antero (Hel-
sinki), Malin Stefan Richard Rafael 
(Porvoo), Marjakaarto Tommi Saka-
ri (Espoo), Matintupa Nuutti Kus-
taa (Vantaa), Melender Jere Sakari 
(Porvoo), Määttänen Johnny Pekka 
(Espoo), Nieminen Juha Kalevi (Jär-
venpää), Nikkinen Petri Antero (Es-
poo), Pajula Jaakko Artturi (Espoo), 
Rautava Antti Sakari (Hanko), Rasela 
Sina Katarina (Porvoo), Renko Juho-

Matti Jaakko (Helsinki), Risto Raimo 
Tapani (Espoo), Saari Pauli Kuller-
vo (Kirkkonummi), Salminen Harri 
Henrik (Espoo), Salonen Jata Jonna 
Marjatta (Vantaa), Sandler Niklas 
Olavi (Helsinki), Sane Petri Ante-
ro (Espoo), Saukkonen Mika Kalevi 
(Espoo), Schneider Andreas Michael 
Sjögren Johan Mikael (Espoo), So-
jakka Kaj Mikael (Sipoo), Sorvanto 
Jarkko Lauri Juhani (Espoo), Svart-
sjö Mika Petteri (Helsinki), Talvitie 
Vilppu Sakari (Espoo), Tamminen 
Ville Simo Anton (Helsinki), Tiippa-
na Petteri (Tuusula), Timonen Paa-
vo Juha Matias (Helsinki), Tornberg 
Ville-Jussi Matias (Helsinki), Turu-
nen Timo Oiva Alexander (Helsin-
ki), Törmänen Jarkko Juhani August 
(Loviisa), Urpilainen Tapio Antero 
(Vantaa), Vepsäläinen Jukka Kalevi 
(Vantaa), Vilamo Lauri Sakari (Hel-
sinki), Ylioja Tero Johannes (Helsin-
ki)

LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI 
Aulu Mikko Johannes (Espoo), 
Wuokko Kari Tapio (Espoo)

LUUTNANTTI 
Aalto Teemu Samuli (Tuusula), 
Ant-Wuorinen Lauri Veikko (Kau-
niainen), Arponen Heikki Tapio 
(Vantaa), Everi Timo Juhani (Es-
poo), Haapalahti Aki Petteri (Hel-
sinki), Halkola Lauri Erik (Helsinki), 
Halonen Antti Artturi (Helsinki), 
Heikkinen Jaakko Tapani (Espoo), 
Heiskanen Heikki Paavo (Vantaa), 
Helakorpi Pekka Samuli (Helsinki), 
Hemming Lauri Aki Paavo (Espoo), 
Hietamäki Pentti Tapio (Hyvinkää), 
Hietamäki Tuukka Otto Henrik (Hy-
vinkää), Hiltunen Akseli Juha Olavi 
(Helsinki), Honkalehto Esa Vihtori 
(Hyvinkää), Huhtaniemi Ville Antero 
(Espoo), Ilomäki Aake Aulis (Helsin-
ki), Inkinen Sami Tapio (Helsinki), 
Jaatinen Juhana (Espoo), Jortikka 
Antti Santeri (Helsinki), Juvakka 
Ville Juhani (Vantaa), Kangas Ilp-

po Anssi (Helsinki), Kareinen Juha 
Mikael (Kirkkonummi), Karppanen 
Ristomatti Pyry (Espoo), Karhapää 
Jukka Petteri (Vantaa), Karttunen 
Jarkko Juhani (Helsinki), Kerttunen 
Hannu Tapio (Sipoo), Keskinen Jar-
no Mikael (Kirkkonummi), Kesäläi-
nen Jyri Tapio (Vihti), Keto Jarmo 
Viljami (Helsinki), Kontiola Antti 
Ilmari (Helsinki), Korkka Matias 
Juhani (Espoo), Korsisaari Antti Ee-
meli (Nurmijärvi), Kurtti Niko-Lassi 
Nestori (Espoo), Laukkarinen Erkka 
Petteri (Helsinki), Lehtoniemi Riku-
Otto Eerik (Helsinki), Lehmuskoski 
Mikko Jaakko (Helsinki), Lehtonen 
Kari Antero (Karkkila), Lemponen 
Miika Tapio (Espoo), Lindholm Kim 
Arto Richard (Helsinki), Lindqvist 
Thomas Christopher Johan (Helsin-
ki), Loponen Janne Sakari (Vihti), 
Louhivuori Martti Johannes (Hel-
sinki), Luoma Sami Markus Petteri 
(Porvoo), Mannila Joonas Olli Jo-
hannes (Kirkkonummi), Maunuksela 
Mikko Aulis (Vantaa), Murto Petri 
Juhani (Helsinki), Nevalainen Jan-
ne Ilmari (Helsinki), Nikkola Jaakko 
Johannes (Vantaa), Nisula Hannu 
Tapio (Espoo), Noronen Jarkko Ta-
pani (Vantaa), Nortamo Nicklas Pe-
ter (Helsinki), Pasanen Jaakko Sakari 
(Helsinki), Pettersson Harri Matti 
Veikko (Helsinki), Piiroinen Perttu 
Erkki Olavi (Kauniainen), Poikela 
Jani Keijo Kristian (Helsinki), Pulk-
kinen Otto Niilo Jalmari (Helsinki), 
Pullola Kristian Erik (Helsinki), Pul-
sa Tuomas Mikael (Helsinki), Puoti-
nen Teemu Tapani (Helsinki), Rain-
ne Juha Elias (Helsinki), Rajamäki 
Tomi Juhana (Porvoo), Randström 
Mathias Henrik (Espoo), Ranta 
Jesse-Petteri (Helsinki), Ruuskanen 
Jaakko Joonas (Vantaa), Saikko Janne 
Juhani (Espoo), Salminen Mika Ola-
vi (Espoo), Saukkola Mikko Juhani 
(Helsinki), Schauman Wilhelm Vik-
tor (Helsinki), Seppälä Uula Matti 
(Kerava), Sundman Valter Christian 
(Helsinki), Takainen Janne Ilkka Ju-

hani (Helsinki), Tenkanen Tommi 
Markku Mikael (Helsinki), Tepsa 
Mika-Kristian (Vantaa), Tilaeus Juu-
so Joni Antero (Helsinki), Toivola 
Juha Tapio (Hyvinkää), Torikka Arto 
Tapani (Vantaa), Tuokko Konsta 
Jurkka (Helsinki), Tuomi Olli-Jussi 
(Helsinki), Törmänen Taneli Valtte-
ri (Espoo), Ujainen Antti Johannes 
(Espoo), Viianen Jari Kalevi (Vantaa), 
Virtanen Jyrki Sylvester (Vantaa), 
Virtanen Niko Kalevi (Nurmijärvi), 
Volotinen Martti Antero (Helsinki), 
Vähärautio Erno Mika Ilmari (Hel-
sinki), Väliaho Eemu-Samuli (Helsin-
ki), Wäck Pekka Tapani (Helsinki), 
Ylipelkonen Jari Antero, Zilliacus 
Alexander Wilhelm (Helsinki)

Aluetoimiston päällikkö on 
ylentänyt seuraavat reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön 
kuuluvat 04.06.2015 

SOTILASMESTARI 
Kekkonen Hannu Juhani (Hanko), 
Kela Heikki Antero (Porvoo), Ranti-
mo Pasi Ilkka Antero (Porvoo) 

YLIVÄÄPELI 
Hellman Mark Oskari (Helsinki), Ii-
vonen Jaakko Johannes, Jenu Mark-
ku Tapio (Espoo), Laine Hannu Kim-
mo Rainer (Kerava), Martelius Juha 
Petteri (Helsinki), Mustonen Erkki 
Pekka (Espoo), Mäkelä Keijo Kaler-
vo (Nurmijärvi), Puumala Jari Mika-
el (Järvenpää), Soppela Jussi Pekka 
(Espoo), Suni Martti Mikko Sakari 
(Helsinki), Talvinko Markku Juhani 
(Kirkkonummi), Vesalainen Risto 
Heikki (Tuusula), Viljanen Hannu Il-
mari (Mäntsälä), Östlund Tom Kris-
tian (Hyvinkää) 

VÄÄPELI 
Alin Jari Tapani (Kirkkonummi), 
Forsskåhl Kaj Oskar Petter (Kau-
niainen), Heikkinen Sami Antero 
(Helsinki), Kaakinen Jukka Tapani 

Majuri Antti Brax
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(Lohja), Kaipainen Kalle Arttu Ilmari 
(Hyvinkää), Kinnunen Mikko Tapani 
(Helsinki), Launiainen Petri Kristian 
(Espoo), Leppälä Timo Viljo Tapani 
(Vantaa), Lindberg Niko Juhani (Por-
voo), Lindroos Mikael Markus (Hel-
sinki), Mikkonen Eero Jerry (Kirkko-
nummi), Riistama Matti Reijo Mar-
kus, Sivula Harri Juhani (Tuusula), 
Syrjälä Jarno Veli Antero (Helsinki), 
Taipale Janne Henrik (Nurmijärvi), 
Talka Teppo Tapio (Helsinki), Toikka 
Sami Petteri (Hyvinkää), Tolvanen 
Kari Tapani, Vainionpää Erkki Juhani 
(Helsinki), Väisänen Matti Veli Pette-
ri (Espoo), Wallendahr Ville Juhani 
(Espoo), 

PURSIMIES 
Eriksson Eero Juhani (Helsinki), Mit-
ro Birgitta Eleonora (Helsinki) 

YLIKERSANTTI 
Aalto Erkki Olavi (Helsinki), Asikai-
nen Tero Juhani (Kerava), Backman 
Stefan Anders (Helsinki), Busi Nino 
Casper (Vantaa), Elfvengren Ilkka 
Tuomas (Helsinki), Granroth Simon 
Edvin Gunnar (Helsinki), Heinonen 
Kimmo Juhani, Hirvonen Lauri Ta-
pani (Helsinki), Holkko Jouko Erkki 
(Helsinki), Honkanen Jesse Juhani 
(Järvenpää), Huolman Toni Petteri 
(Helsinki), Jääskeläinen Ville Juhani 
(Helsinki), Karjalainen Roope Einari 
(Tuusula), Kaunisvaara Kimmo Ee-
meli (Helsinki), Keronen Jukka Ta-
pio (Espoo), Keränen Jarno Johannes 
(Helsinki), Klimscheffskij Markus 
(Järvenpää), Kortelainen Vesa Oskari 
(Helsinki), Kulkki Vesa Tapio (Kirk-
konummi), Kullberg Björn Christian 
(Helsinki), Lagerkrans Erkki Rik-
hard (Kirkkonummi), Lakanen Rei-
jo Tapio (Espoo), Lavikkala Marko 
Tapani (Sipoo), Lindlöf Juho Eerikki 
(Espoo), Liimatta Juho Henrik (Van-
taa), Lindahl Miika Bror Roger (As-
kola), Maavuori Sami Juhani (Hyvin-
kää), Mannonen Samuli (Helsinki), 
Markkanen Sami Sakari (Mäntsälä), 
Mattsson Hilding Alfred (Porvoo), 
Muittari Esa Antti, Musikka Hannu-
Pekka (Kirkkonummi), Mäkelä Jaak-
ko Juhani (Helsinki), Mäki-Hallila 
Heikki Ylermi (Järvenpää), Nikmo 

Mika Petri Sakari (Nurmijärvi), Ni-
sula Heikki Tapani (Kerava), Nousi-
ainen Miikael Tuomas Petteri (Tuu-
sula), Nurmi Tero Kalevi (Hyvin-
kää), Ojala Ari Juhani (Nurmijärvi), 
Ojanpää Jari-Pekka (Espoo), Paak-
karinen Toni Seppo Tapani (Loviisa), 
Pajuheimo Niko Samuli (Helsinki), 
Paloheimo Mikko Petteri (Vantaa), 
Paula Arno Oskari (Espoo), Petä-
jä Iiro Antero (Helsinki), Pitkänen 
Timo Kullervo (Tuusula), Pohto Juha 
Pentinpoika (Espoo), Ranta Jorma 
Kalevi (Porvoo), Rantakangas Heik-
ki Jari (Helsinki), Reinikka Marko 
Tapio (Espoo), Saksanen Katariina 
(Helsinki), Sallinen Petri Ilmari (Por-
voo), Saramäki Markus Yrjö Sakari 
(Espoo), Savola Olli Jukka (Helsinki), 
Siivo Kari Johannes (Vantaa), Sipilä 
Olli Sakari (Vantaa), Suosalo Mikael 
Joonatan (Kerava), Surakka Teemu 
Juhani (Kirkkonummi), Tamminen 
Raimo Kauno Antero, Tiusanen Joel 
Erkki Juhani (Vantaa), Tulkki Mikko 
Juhani (Kauniainen), Uusitalo Kari 
(Helsinki), Vakkamaa Jouko Olavi 
(Mäntsälä), Viikki Tuulikki Emilia 
(Kerava), Viuhkola Väisänen Pek-
ka Olavi (Helsinki), Pekka Tapani, 
Zweygberg Jyrki Valtteri (Siuntio) 

KERSANTTI 
Ahlqvist Arto Olavi (Järvenpää) 
Alatalo Jussi Antero (Espoo), Alm 
Ilkka Tapio (Tuusula), Aura Anssi-
Pekka (Vantaa), Biström Juha Mar-
kus (Espoo), Biström Max Alfons 
(Helsinki), Borodavkin Juha-Matti 
(Vantaa), Braam Niko Johannes (Es-
poo), Brummel Aleksi Juhana (Van-
taa), Bruun Kai Peter (Helsinki), 
Donner Anders Kristian (Espoo), Ek 
Jari Mikael (Helsinki), Fjäder Georg 
Mikael (Porvoo), Friberg Aleksi Ju-
hani (Helsinki), Grönberg Ralf Gun-
nar (Kirkkonummi), Haapa Teemu 
Veikko (Lohja), Hartman Lukas Se-
bastian (Helsinki), Hatara Jari Matti 
(Espoo), Hellsten Petri Antero (Es-
poo), Hietala Jussi Matias Nurmi-
järvi, Holopainen Petri Olavi (Hel-
sinki), Hult Tomi Tapani (Helsinki), 
Hyvärinen Ronnie Fredrik (Helsin-
ki), Hämäläinen Kai-Erik (Helsinki), 
Jantunen Aapo Iivari (Hanko), Jern 

Tommie Rickard (Kirkkonummi), 
Juntunen Jarno Kalevi (Helsinki), 
Järvensivu Mikko Esa Juhani (Hel-
sinki), Kallio Jyrki Jarkko Juhani (Es-
poo), Kangasniemi Juha Kari Ilmari 
(Helsinki), Kangaspuro Markku Veli 
(Helsinki), Kantanen Olli Kullervo 
(Espoo), Karhu Jukka Tapani (Es-
poo), Kiiskinen Timo Kalevi (Asko-
la), Kivekäs Ville Valtteri (Helsinki), 
Kivelä Atle Juhani (Helsinki), Kivi-
lehto Saija-Liisa Karoliina (Helsinki), 
Korpiranta Miikka Severi (Helsinki), 
Koskenniemi Janne Iisakki (Espoo), 
Koskinen Esa Eerikki (Järvenpää), 
Kotilainen Joel Tapio (Helsinki), 
Kultalahti Kai Jaakko (Porvoo), Kur-
ki Sanna Maaret (Vantaa), Laakko-
nen Markus Mikael (Inkoo), Laakso 
Lauri Aadolf Janakkala, Laamanen 
Niilo Heikki Einari (Helsinki), Laine 
Jaakko Tapio Kalevi (Espoo), Laitila 
Jesse Antero (Helsinki), Lautala Niko 
Henrik (Helsinki), Lehtonen Olli Ta-
pani (Vihti), Lehtovirta Jaakko Ilkka 
(Helsinki), Lindberg Kai Markus (Es-
poo), Lindell Harri Tapani (Helsin-
ki), Lintula Markus Johan (Espoo), 
Luoma Jani Johannes (Espoo), Lyy-
tikäinen Kari Juhani (Tuusula), Löt-
jönen Ville Santeri (Vantaa), Man-
nelin Henri Johan (Helsinki), Mattila 
Heikki Juhani (Helsinki), Mertanen 
Kaius Mikael (Espoo), Meskanen Juri 
Mikael (Helsinki), Metsälä Tommi 
Samuli (Kirkkonummi), Moisio Aar-
ni Tauno Olavi (Helsinki), Mäensalo 
Jouni Antero (Vihti), Nick Atte (Ke-
rava), Nisén Henrik Kristian (Hel-
sinki), Niskanen Olli Olavi (Espoo), 
Nurkka Perttu Matti Samuli (Helsin-
ki), Parkkonen Jouni Tapio (Helsin-
ki), Peltomäki Pasi Anton (Vantaa), 
Perälä Ilkka Antero (Helsinki), Piip-
ponen Jerry Joose Miikkael (Helsin-
ki), Puolakka Samppa Mikael (Hel-
sinki), Puputti Matti-Erik (Espoo), 
Päivinen Tuomas Henrik Juhani (Es-
poo), Päivänsalo Jussi Mika (Vantaa), 
Raittinen Tomi Juhani (Helsinki), 
Ranta Erno Kristian (Lohja), Rau-
mavirta Lari Allan (Helsinki), Reikko 
Otto Wiljami (Vantaa), Ruotsalainen 
Konsta Sakari (Espoo), Rytkönen 
Jaana Orvokki (Espoo) 
Saari Janne Henrikki, Salo Matti 

Perttu Samuli (Espoo), Seitsonen 
Tero Tapio (Nurmijärvi), Selenius 
Mika Erkki Juhani (Siuntio), Seppälä 
Joel Valtteri (Espoo), Seppälä Tero 
Mikael (Helsinki), Sinervo Jaakko 
Antero (Helsinki), Suominen Mikko 
Leo (Helsinki), Syrjälä Martti Tapa-
ni (Espoo), Tamminen Jani Markus 
(Espoo), Tolonen Ville-Veikko Her-
manni (Vantaa), Tolvanen Antti Ta-
pani (Porvoo), Untamo Elmo Kalevi 
(Tuusula), Vanonen Maria Catarina 
(Helsinki), Viljamaa Kimmo Juhani 
(Espoo), Virpiaro Arimo Matinpoi-
ka (Helsinki), Virén Henri Valdemar 
(Vantaa), Vuokko Sami-Pekka Tane-
li (Helsinki,), Vuolukka Esko Olavi 
(Karkkila), Vähämäki Erkki Leander 
(Tuusula), Vänttinen Johan Anders 
(Helsinki), Weuro Jaakko Aleksi 
(Helsinki), Wikström Kim Henrik 
(Vantaa), Willner Daniela Christine 
Öberg Henrik Johan (Helsinki) 

ALIKERSANTTI
Aaltonen Tuomas Henrik Mikael 
(Helsinki), Ala-Marttila Marko Juha-
ni (Helsinki), Badwal Sandeep Amrik 
(Helsinki), Ekroth Kaj Sebastian Va-
lentin (Helsinki), Englund Jan An-
ders (Porvoo), Fjäder Christian Olof 
(Espoo), Grotell Kjell Peter (Myrsky-
lä), Haglund Ulf Erik Anders (Por-
voo), Hagström Pertti Aarne Alvar 
(Hyvinkää), Hakala Sampsa (Helsin-
ki), Hermunen Markku Kalevi (Van-
taa), Jaakkola Sampo Erkki Antero 
(Helsinki), Jaakonsalo Ville Petteri 
(Kauniainen), Jokelainen Visa Rauli 
Tapio (Espoo), Jutila Henri Johannes 
(Porvoo), Kivi Jussi Jalmari, Korho-
nen Antti Oskari (Vantaa), Kuronen 
Sami Kalevi (Helsinki), Lampi Kim-
mo Toivo Untamo (Espoo), Lönn-
berg Krister Alfons (Kirkkonummi), 
Martikainen Jouni Tapio (Helsinki), 
Myllynen Mika Allan (Porvoo), Ny-
bom Roger Håkan (Loviisa), Pajari 
Sampo Ilmari (Helsinki), Palosaari 
Jari Juhani (Kirkkonummi), Pitkä-
nen Antti Ilmari (Nurmijärvi), Put-
konen Antti Ilmari (Vantaa), Roine 
Jani Markus (Pukkila), Ruottunen 
Markku Pentti (Vantaa), Saarinen 
Miikka Harri Joonatan (Helsinki), 
Satola Ilkka Sakari (Helsinki), Sipola 

Heikki-Samuli (Kirkkonummi), Son-
tag Ralf Erik (Vantaa), Takala Mik-
ko Ilari (Tuusula), Tapio Juha-Matti 
Samuel (Helsinki), Tolppanen Pasi 
Juhani (Espoo), Tuomi Pasi-Petteri 
(Nurmijärvi), Tuominen Petri Tapa-
ni (Porvoo), Vahteristo Mikko Ilmari 
(Nurmijärvi), Vakkuri Kivi Kristian 
(Helsinki), Vartiainen Jari Tapani, 
Vilska Petri Jorma (Helsinki), Wilén 
Marco Tapio (Kerava) 

KORPRAALI 
Antell Mikael Kenneth (Espoo), Cla-
ramunt Anttila Alberto (Kerava), 
Eriksson Karl Johan Niklas (Vantaa), 
Hankala Jari Juhani (Helsinki), Hent-
tonen Atte Ilari (Espoo), Hiltunen 
Lauri Matias (Hyvinkää), Jaakkola 
Antti Mikael (Espoo) Kantola Kalle 
Markus (Vantaa), Kauppinen Juho 
Johannes (Espoo), Kettunen Tapani 
(Siuntio), Koskela Ilkka Olavi (As-
kola), Kuisma Jarmo Tapani (Espoo), 
Kuisma Kari Erkki (Mäntsälä) Leh-
tiö Pasi Juhani (Helsinki), Lemström 
Juha Gunnar (Helsinki), Lindgren 
Mika Petri (Mäntsälä), Lindström 
Jan Johan Reinhold (Sipoo), Löf-
backa Mikko Juhani (Helsinki), Me-
lender Mikko Petteri (Vantaa), Mer-
ranmaa Teemu Henrik (Tuusula), 
Miettinen Janne Mikael (Nurmijär-
vi), Mustonen Marko Petteri (Van-
taa), Myllymäki Jari Pekka (Vantaa), 
Niemenmaa Erkki Mikael (Vantaa), 
Nikkanen Antti Olavi (Järvenpää), 
Puurunen Janne Sakari (Hyvinkää), 
Salminen Markku Tapani (Raasepo-
ri), Salonen Erkki Antero (Vantaa), 
Silvander Tom Peter (Espoo), Taka-
la Pyry Johannes (Helsinki), Tikka 
Markku Tapani (Vantaa), Vaaralahti 
Janne Rainer (Hyvinkää), Vuorinen 
Marko Keijo Olavi (Lohja), Välikan-
gas Pekka August (Helsinki), 

YLIRAJAJÄÄKÄRI 
Lintu Niko Tapani (Vantaa) 

YLIMATRUUSI 
Jalovaara Ville (Helsinki), Pentti Jani 
Petteri (Vihti), Puha Teemu Tapa-
ni (Helsinki), Yliruka Jarkko Ilmari 
(Helsinki) 

Majuri Antti Brax Kapteeni Maria Fonsell ja lääkintäyliluutnantti Kari Wuokko Ylikersantti Sami Markkanen
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Teksti: Viljo Lehtonen

Vuoden 2014 keräyksen valtakun-
nallinen  tuotto tarvikemyynteineen 
oli 2178340 €, josta keräysalueiden  
osuus oli 1703402 €. Parhaan tuo-
ton, 156579 € saavutti Etelä- Pohjan-
maan keräysalue. Valtakunnallisen 
keräyksen nettotulos oli 64 €/vete-
raani. Helsinki- Vantaan keräyksen 
tuotto oli 111963 €, josta 2014 on 
jaettu veteraaneille keräysluvan mu-
kaisiin käyttökohteisiin 105500 €. 
Keräyskulumme olivat 6,4 %

Sotainvalidien Veljesliiton Hel-
singin piiri suoritti oman syyskerä-
yksensä.

Keräysalueemme   tulos muo-
dostui seuraavasti:

Varusmieskeräykset  90752,76 €
Reserviupseerikerhot 1708,98
Reserviläisyhdistykset 1625,39
Helsingin 
Rauhanturvaajat               4982.17
Keräyskirjeet:
HRS-lehti                 4434,03
muu jakelu                6894,45  
Muut                            1565.43
Puolustusvoimien keräystuki oli 

merkittävä. Keräysalueemme vuo-
den 2014 tuloksesta heidän osuu-
tensa oli 76,3 %. Käytössämme oli 
kevään ja syksyn keräyksissä alueel-
lamme toimivista joukko-osastoista 
639 varusmieskeräyskertaa koulut-
tajineen. 

Työ Veteraanien 
hyväksi jatkuu 2015
Valtakunnallisen ja alueellisen So-
tiemme Veteraanit 2015 keräyksen 
järjestävät Veteraanivastuu ry:n 
jäsenliitot: Suomen Sotaveteraa-
niliitto ry, Rintamaveteraaniliitto 
ry, Kaatuneitten Omaisten Liitto 
ry ja Sotainvalidien Veljesliitto ry.  
Valtakunnallinen Poliisihallituksen 
keräyslupa n:o 2020/2013/3055/ 
20.9.2013 on voimassa vuoden 2015 
loppuun saakka. Puolustusvoimat 
tukevat  edelleen Pääesikunnan 
henkilöstöosaston käskyn  mukai-
sesti alueellisia keräyksiä. Helsinki- 
Vantaan kevään varusmieskeräykset  
suoritettiin Helsingin keskustassa, 
Vuosaaressa, Tikkurilassa ja Myyr-
mäessä 12.3- 30.4.2015 välisenä 
aikana. Vantaan alueen keräysop-
paina toimivat Tikkurilan Reser-
viupseerien ja Länsi- Vantaan Re-
serviupseerien jäsenet.

Kerääjinä olivat KAARTJR:n  
varusmiehet ja Merisotakoulun 
RUK:n  oppilaat. 

Keräyksiin osallistui yhteensä 
547 varusmiestä kouluttajineen.

Reserviläisjärjestöjen keräyksiä 
suorittivat Töölön Reserviupseerit, 
Itä- Helsingin Reserviupseerit, Itä- 
Helsingin Reserviläiset ja Vääpelikilta.

Kevään keräystoiminta tuotti 
yhteensä 82123 €

Valtakunnallinen keräyksen 
käynnistystilaisuus pidettiin 
13.3.2015  Narinkkatorilla.

Tilaisuudessa Urheiluyhdistyk-
sen edustaja hiihtäjä Sami Jauho-
järvi allekirjoitti Suomen Monetan 
130000 € :n sekin, joka lahjoitettiin 
Sotiemme Veteraanit keräysorgani-
saatiolle.

Samassa tilaisuudessa Suomen 
Moneta jakoi yleisölle ilmaiseksi 
350 kpl  talvisotamitalia. 

Tarvetta keräykselle 
on edelleen
Kansaneläkelaitoksen 31.12.2014 
tilaston mukaan koko maas-
sa ol i  r intamatunnuksen                                                                             
omaavia miehiä 15237 ja naisia 11013 
yhteensä 25250 henkilöä. Heistä 
ylimääräisen rintamalisän saajia oli 
12584 henkilöä. Helsinki-Vantaan 
keräysalueella oli veteraaneja saman 
tilaston mukaan miehiä 1606 ja nai-
sia 1282, yhteensä 2888 henkilöä. 
Heistä ylimääräisen rintamalisän 
saajia oli 587 henkilöä. Ylimääräis-
tä rintamalisää saajien henkilöiden 
kuukausitulot ovat alle 1000 € / kk. 
Veteraanien keski-ikä  on jo lähes 91  
vuotta.
 
Keräyskirje 
Helsingin Reservin Sanomat ovat 
tänäkin vuonna mukana keräystoi-
minnassa.

Tämän lehden välissä on kerä-
yskirje. Alueemme Veteraanit toi-
vovat, että mahdollisimman moni 
lehden lukija osallistuisi keräyk-
seemme.

Teksti: Risto Piekka 

majuri (res. 1995)

Valtioneuvoston selonteon kes-
keinen määritelmä Suomen turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikasta on 
seuraava: ”Suomen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan tärkeimmät teh-
tävät ovat itsenäisyyden, alueellisen 
koskemattomuuden ja perusarvojen 
turvaaminen, väestön turvallisuu-
den ja hyvinvoinnin edistäminen 
sekä yhteiskunnan toimivuuden yl-
läpitäminen”. 

Puolustuspolitiikan määri-
telmä on siis laajentunut. Nyt on 
kyse kokonaisturvallisuudesta, 
ei pelkästään sodanajan uhkasta 
puhumattakaan sodanajasta. Tämä 
ajattelutavan muutos alkoi jo tämän 
vuosituhannen alkupuolella, kun 
alettiin puhua kokonaisstrategiasta. 
Nyt termi on kokonaisturvallisuus 
ja se on nykyinen maailmantilanne 
huomioon ottaen oivallinen yläkä-
site.

Maanpuolustuksen käsitteistön 
laajeneminen on ollut monelle 
reserviläiselle asenteellisesti vaikea. 
On ajateltu, että vain aktiivinen 
reserviläistoiminta ja kertaushar-
joitukset kuuluvat maanpuolustuk-
seen. Tätä ajattelua kuvaavat hyvin 
vaikeudet, jotka ovat olleet käsin 
kosketeltavia uudistettaessa ajatte-
lua reserviläistoiminnassa.

Helsingin Reserviupseeripiiri 
(HRUP) on ollut edelläkävijänä vel-
jes- ja sisarjärjestönsä Reserviläis-
piirin kanssa. Koska tunnen parem-
min HRUP:n toimintaa käytän sitä 
esimerkkinä hyvin tietäen, että mm. 
Kempeleellä ja Lappeenrannassa 
on tehty vastaava työtä. HRUP oli 

kuitenkin ensimmäinen, joka sään-
nöissään otti tehtäväkseen koko-
naisturvallisuuden vuonna 2011. 
Sama tehtävä hyväksyttiin myös 
kerhojen mallisääntöihin. Samalla 
piiri asetti erityisen varautumistyö-
ryhmän, jonka tehtäviin kuuluivat 
sotilaalliseen maanpuolustukseen 
liittyvien muiden turvallisuustehtä-
vien kehittäminen.

On ollut upea asia, että Hel-
singin veljespiiri sekä Uudenmaan 
molemmat reserviläispiirit ovat 
olleet tiiviissä yhteistyössä ja vaikut-
taneet yhteiseen kehittämistyöhön. 
Ne ovat myös ottaneet asian sääntö-
määräisiksi tehtävikseen. Yhteinen 
asia yhdistää.

AJATUKSET 
KONKRETISOITUVAT
Monen vuoden työ alkaa vihdoin 
tuottaa tuloksia. Ymmärrys koko-
naisturvallisuus-sanan sisällöstä 
lisääntyy ja sen merkitys korostuu. 
Esimerkkeinä ovat luonnonkata-
strofit tieto- ja sähkökatkoineen, 
merionnettomuudet ja juomaveden 
saastuminen. Myös jo viime vuosi-
kymmenen vaihteessa aloitettu pii-
rin toiminnan suunnittelu uudelle 
toiminta-alueelle on konkretisoitu-
nut ja johtanut käytäntöön sovellet-
taviin toimiin.

Etelä-Suomen aluetoimisto suo-
ritti viime vuonna laajan kyselyn 
Helsingin ja Uudenmaan reservi-
läisten toiveista. Tämän kyselyn 
perusteella kokoontui toista sataa 
reserviläistä molempien piirien 
reserviläisistä yhteiseen tilaisuuteen 
keskustelemaan turvallisuustehtä-
vistä muun kuin puolustushallinnon 
alaisuudesta. Osallistujamäärä oli 

ilahduttava, mutta vielä ilahdut-
tavampaa oli innostus ja henki 
uudesta tehtävämahdollisuudesta. 
Hatunnoston paikka siis aluetoimis-
tolle ja piireille.

Tilaisuudessa käsiteltiin puo-
lustusvoimauudistuksen keskeisiä 
sisältöjä sekä käynnissä olevia 
varautumiseen liittyviä mahdolli-
suuksia. Tärkeintä saadussa infor-
maatiossa oli, että Suomi tarvitsee 
todellisia osaajia erilaisiin turvalli-
suustehtäviin – ja kiireesti. Tämä 
antaa uusia toimintaedellytyksiä 
erityisesti 35 täyttäneille. Esimerk-
keinä tilaisuudessa oli kolme ete-
nevää pilottihanketta, mutta myös 
muita on suunnitteluvaiheessa.

Kokonaisturvallisuuskäsite 
merkitsee myös, että muuhun kuin 
kertausharjoituksiin osallistumi-
nen kerryttää päiviä ylennykseen. 
Yhdessä Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) kurssien 
kautta mahdollisuudet ovat kahteen 
ylennykseen. Tämä on henkisesti 
merkittävä yhteiskunnan ja puolus-
tusvoimien tuki reserviläistoimin-
nalle ja kokonaismaanpuolustuk-
selle.

AKTIIVISESTI  MUKAAN
Puolustusvoimauudistus etenee. 
Sijoituskirjeet tehtävistä on jaettu, 
mikä oli oiva esimerkki puolustus-
voimien kyvystä reagoida informaa-
tiotarpeeseen. Kirjeessä kehotetaan 
aktiiviseen yhteydenpitoon. Olkaa 
myös tässä kokonaisturvallisuuteen 
liittyvässä asiassa aktiivisia. Ottakaa 
yhteyttä ja tulkaa siten löydetyiksi.

Uusia tehtäviä 
reserviläisille

Sotiemme 
Veteraanit 2014 
keräys onnistunut

Vartioparaatit 
Helsingissä
Vartioparaateissa esiintyvät suomalai-
set sotilassoittokunnat jälleen kesäper-
jantaisin. Vartioparaatit starttaavat 
Senaatintorilta klo 12.30. Itse tapah-
tuma alkaa jo varttia aikaisemmin klo 
12.15 viihdemusiikilla.

Paraatin reitti kulkee Senaatintorilta 
Kauppatorin kautta päävartioon ja siel-
tä Esplanadia pitkin Kasarmitorille.

Jokaisena paraatipäivänä järjestetään 
lisäksi MIL-Espa-konsertti kello 14 Es-
pan lavalla. Sekä paraatiin että 
Espan konserttiin on vapaa pääsy.

Paraatipäivät ja soittokunnat:

26.6. Rakuunasoittokunta 
3.7. Laivaston soittokunta
10.7. Laivaston soittokunta
17.7. Puolustusvoimien varusmiessoit-
tokunta 
24.7. Kaartin soittokunta
31.7. Puolustusvoimien varusmiessoit-
tokunta
7.8. Puolustusvoimien varusmiessoit-
tokunta
14.8. Puolustusvoimien varusmiessoit-
tokunta

Komppanian komentopaikka
0400 15 12027

Kuinka homma toimii komentopaikalla? Onko hyökkäys 
paras puolustus? 
Kuka tekee ja mitä tekee – vai tekeekö kukaan mitään? 

Näitäkin asioita on aikaa pohtia Komppanian komentopaikka –kurssilla Helsingin luonnon-
kauniissa Santahaminassa 14.8.2014 – 16.8.2014. Pääosin kurssi kuitenkin kouluttaa sotilaalli-
sia valmiuksia alla olevan tavoitteen mukaisesti: 

"Koulutuksen jälkeen kurssilaiset tietävät komppanian peruskokoonpanon ja tuntevat 
komppanian puolustuksen periaatteet sekä tuntevat vihollisen peruskokoonpanon ja sen 
taistelussa käyttämän perustaktiikan. Lisäksi kurssilaiset osaavat komppanian komentopai-
kan järjestelyt ja pääpiirteisen toiminnan, tuntevat komentopaikan viestitoiminnan perus-
teet sekä osaavat komentopaikan henkilöstön tehtävät komppanian puolustuksen aikana." 

Kuinka vaativa kurssi on sisällöltään? 
Jos omaat rennon leppoisaa reserviläishenkeä, eikä karttaan vilkaiseminen saa pako-
kauhua aikaiseksi ja lisäksi vielä ymmärrät kuinka päin kenttäpuhelimeen puhutaan, olet 
selvästikin hyvää potentiaalia kurssille. Teltan keskisalon pystyttäminen ei myöskään saa 
sinua hengästymään.

Kenelle kurssi on suunnattu?
Kurssilla opetellaan komentopaikan toimintaa yleisellä tasolla, sinällään kurssi ei kouluta 
esimerkiksi komppanianpäällikön tai tulenjohtopäällikön tehtäviä. Näin ollen kurssi sopii 
erityisen hyvin joukkueenjohtajan tai tulenjohtajan koulutuksen saaneille sekä kaikille 
muillekin komppanian komentopaikan johtamisjärjestelyistä kiinnostuneille. 

ILMOITTAUDU OSOITTEESSA WWW.MPK.FI, Helsingin kurssit, kurssinumero 0400 15 12027

Lisätietoja: kurssinjohtaja Jukka Mattila, puh. 040 5716331Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi reservinsanomat@helresp.fi

  Helsinki-
Vantaan 
keräysalueella on 
veteraanimiehiä 
1606.
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Vasemmalta piirin puheenjohtaja Caspar von Walzel, Heikki Valkonen, Jukka I. Mattila, Jaakko Sievänen, Juha Jouppi ja 
Sakari Väliahde.

Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri järjesti kotiu-
tumisammunnat Kaartin Jääkärirykmentin 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan ja Kaartin Pa-
taljoonan upseerikokelaille 8.6.2015. Paikkana 
toimi KAARTJR:n pistoolirata.

Kaartin puolesta järjestelyistä vastasi kap-
teeni Vesa Mustonen, joka avasi tilaisuuden. 
Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnanjoh-
taja kapt Tomi Alajoki ja piirin 1. varapuheen-
johtaja komkapt Timo Niiranen kävivät läpi 
tilaisuuden ohjelman ja ammunnan varomää-
räykset.

 Ensin aloitettiin pistooliradalta,  jossa 
Timo Niiranen opetti kokelaat Glock 17 
-pistoolin käyttöön. Käyttö- ja laukaisuhar-
joittelun jälkeen ammuttiin kaksi viiden ja 
yksi kymmenen laukauksen sarja. Ase oli 
uusi tuttavuus valtaosalle, pieni osa oli saanut 
pistoolikoulutuksen sotilaspoliisikoulutuk-
sessa. Varusmiespalveluksessa pääosin vain 
sotilaspoliiseille koulutetaan pistoolin käyttö. 
Toisessa ampumaosiossa aseina olivat pis-
toolikarabiini MP5:n lyhyt, pitkä ja äänenvai-
mennettu versio sekä Glock- pistoolin RONI- 

karabiinitukki kahdella eri tähtäinmallilla 
(Aimpoint ja Eotech). Tomi Alajoki ja Timo 
Niiranen kouluttivat aseiden käytön ja johti-
vat ammunnan. Osumat olivat erinomaisia ja 
ilmeet olivat vähintäänkin muikeat kokelaiden 
päästessä ampumaan itselleen uudella aseella.

Tilaisuus jatkui kolmannella osiolla Santa-
haminan sotilaskodissa, jossa piirin nuorten 
upseerien toimikunnan vänr Olli Muhonen 
(Länsi-Vantaan Reserviupseerit), vänr Riku 
Kristersson (Tikkurilan Reserviupseerikerho) 
ja piirin järjestöupseeri ltn Ossi Ikonen esit-
telivät kokelaille reserviupseeritoimintaa. 
Rastilla jaettiin tietoa piirin kerhoista ja 
toimintamahdollisuuksista. Esille nousivat 
mm. ammunnan harrastaminen, kertaushar-
joitusvuorokaudet ja varusmiespalveluksessa 
syntyneen yhteisöllisyyden ylläpitäminen. 
Suurin osa osallistujista jättikin yhteystie-
tonsa liittyäkseen piirin eri kerhoihin, loput 
jäivät vielä harkitsemaan asiaa. Jäsenyys on 
tuoreille reserviupseereille kotiutumisvuotena 
ilmainen. Tulevaisuudessa kokelasammunnat 
pyritään saamaan osaksi varusmiesten koulu-
tusohjelmaa tapahtuman jatkuvuuden turvaa-
miseksi. 

Ammunnat KAARTJR:n kokelaille

 Kesäkuu
22.6.  Verotusneuvos, komentajakapteeni Markku Hirvonen (matkoilla) 70 v
23.6.  Oikeustieteen kandidaatti, yliluutnantti Olli Kekki  (matkoilla) 75 v
24.6.  Varatuomari, majuri Rainer Alho (matkoilla) 80 v

Heinäkuu
3.7.  Diplomi-insinööri, tekninen johtaja, vänrikki (matkoilla) 85 v
8.7.  Valtiotieteen maisteri, luutnantti Tapio Tervonen  (matkoilla) 75 v
10.7.  Teknikko, vääpeli Matti Pohjonen (matkoilla) 80 v
13.7.  Eläkeläinen, kapteeniluutnantti Raimo Pöri 85 v
13.7.  Kehityspäällikkö, alikersantti Seppo Janhunen (matkoilla) 70 v
17.7.  Lentokonetarkastaja, kersantti Jouko Niemi (merellä) 70 v
19.7.  Toiminnanjohtaja, luutnantti Raimo Konkola 70 v
20.7.  Tekniikan tohtori, yliluutnantti Juho Mäkinen 70 v
23.7.  Insinööri, yliluutnantti Raimo Seitz 85 v
23.7.  Tarkastaja, ylikersantti Heikki Tarkkonen (perhepiirissä) 75 v
23.7.  Tekniikan lisensiaatti, luutnantti Tapio Öhman (perhepiirissä) 60 v
24.7.  Turvallisuusasiantuntija, kapteeniluutnantti Jari Pouta 60 v
29.7.  Huoltopäällikkö, ylipursimies Martti Wuori 
 (Klo 14-16 Senioritalo, TV-huone, Pohjoiskaari  1-3) 90 v
30.7.  Eläkeläinen, vänrikki Seppo Rannisto 70 v
30.7.  Koneteknikko, alikersantti Timo Syrjänotko 70 v
30.7.  Autonkuljettaja, alikersantti Juha Näränen 50 v
31.7.  Yo-merkonomi, luutnantti Jukka Mäkelä 60 v

Elokuu
1.8.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Pekka Yrjölä (matkoilla) 70 v
2.8.  Luutnantti Pertti Kosonen 70 v
3.8.  Linja-autonkuljettaja, luutnantti Leo Laine (perhepiirissä) 70 v
3.8.  Toimitusjohtaja, kapteeni Timo Viiala (matkoilla) 60 v
3.8.  Työnjohtaja, vääpeli Jouni Toivanen (matkoilla)  50 v
4.8.  Lentokonetarkastaja, kersantti Erkki I. Lilja (matkoilla) 85 v
8.8.  Vuorineuvos, kapteeni Simo Vuorilehto  (Savonlinnassa) 85 v
13.8.  Eläkeläinen, vänrikki Matti Tikka   (matkoilla) 80 v
13.8.  Diplomi-insinööri, rakennusneuvos, kapteeni Matti A. Mantere 
 (ei vastaanottoa) 70 v
14.8.  Kansakoulunopettaja, yliluutnantti Juhani  Hartela 85 v
14.8.  Tekniikan lisensiaatti, kapteeni Harry Heimbürger (matkoilla) 70 v
14.8.  Eräopas, majuri Antti Brax 50 v
15.8.  Linja-autonkuljettaja, alikersantti Olavi Jauhiainen 60 v
16.8.  Lennonjohtaja, apulaisjohtaja, kapteeni Jorma J. Alakoski 70 v
18.8.  Ylitarkastaja, yliluutnantti Heikki Maijanen (matkoilla) 70 v
19.8.  Johtaja, ylikersantti Sami Luukkonen (matkoilla) 50 v
22.8.  Talousjohtaja, yliluutnantti Veikko Vaikkinen (matkoilla) 70 v
23.8.  Eläkeläinen, sotilasmestari Timo Vartiainen (ei vastaanottoa) 75 v
23.8.  Asiakaspalvelupäällikkö, ylivääpeli Jouni Nylén (Mankaan makasiini) 50 v
24.8. Myyntipäällikkö, majuri Kai Haatainen 60 v
27.8.   Yrittäjä, ylikersantti Osmo Manninen (matkoilla) 70 v
31.8.  Alikersantti Kari Takamäki (matkoilla) 50 v

Syyskuu
3.9. Korvausasiantuntija, alikersantti Jari Nylander 50 v
4.9.  Kauppaneuvos, yliluutnantti Raimo Salmivuo 75 v
10.9.  Toiminnanjohtaja, majuri Kauno Peltola (Matkoilla) 85 v
11.9.  Vääpeli Mauri Kemppi 60 v
12.9.  KTM,MBA luutnantti Jan-Henrik Schauman 70 v
13.9.  Insinööri, sotilasmestari Juha Karonen (matkoilla) 60 v
16.9.  Talousjohtaja, ylikersantti Pekka Inkinen (erämailla) 80 v
21.9.  Hallitusneuvos, majuri Klaus Frösén 70 v
23.9.  Maanmittausteknikko, vääpeli Reijo Kivelä 60 v
26.9.  Yrittäjä, kersantti Tapio Kekäläinen (matkoilla) 80 v
26.9.  Eläkeläinen, yliluutnantti Heikki Pennanen 75 v

Onnittelemme

Helsingin Reserviupseeripiirin 
perinteinen palkitsemistilaisuus 
järjestettiin lippujuhlanpäivän aa-
muna 4.6. piiritoimiston tiloissa. 
Tilaisuudessa jaettiin puolustus-
ministeri Carl Haglundin piirin jä-
senille myöntämät Suomen Reser-
viupseeriliiton kultaiset ansiomitalit 
sekä kultaiset ansiomitalit soljen 
kera. Kultainen ansiomitali voidaan 
myöntää liiton jäsenelle, joka jat-
kuvasti ja erityisen ansiokkaasti on 
toiminut Suomen Reserviupseerilii-
ton tai sen jäsenyhdistysten tarkoi-
tusperien sekä reservin upseeriston 
yhteisten pyrintöjen hyväksi. 

Kultaiset ansiomitalit soljen kera 
myönnettiin kapteeneille Heikki 
Valkonen ja Jukka I. Mattila, kap-
teeniluutnantti Eero Salmiselle sekä 

yliluutnanteille Jaakko Sievänen 
ja Jukka Luotola. Heikki Valkonen 
Tapiolan Reserviupseereista on 
muun muassa toiminut pitkään 
piirin hallituksessa ja järjestötoimi-
kunnan puheenjohtajana. Vuonna 
2015 hän toimii piirien Jukola-jouk-
kueen johtajana. Jukka I. Mattila 
Pohjois-Helsingin kerhosta on hän-
kin toiminut pitkään piirihallituk-
sessa sekä erityisesti edistänyt piirin 
yhteyksiä Viroon. Eero Salminen 
Tikkurilasta on toiminut pitkään 
kerhonsa johtotehtävissä ja ollut 
jäsen myös piirihallituksessa. Jaakko 
Sievänen Pohjois-Helsingistä ja 
Jukka Luotola Tikkurilasta ovat toi-
mineet erittäin aktiivisesti omissa 
kerhoissaan.

Lisäksi Suomen Reserviupseeri-

liiton kultaiset ansiomitalit myön-
nettiin majuri Sakari Väliahteelle 
(Kanta-Helsinki) sekä kapteeneille 
Juha Jouppi (Sissikerho), Antero 
Oksanen (Espoo-Kauniainen) 

ja Matti Kariniemi (Kanta-Hel-
sinki). Väliahde toimi piirin 
puheenjohtajana vuodet 2011-2014 
ja vaikuttaa tällä hetkellä piirien 
kansainvälisessä toimikunnassa. 

Jouppi, Oksanen ja Kariniemi ovat 
edistäneet reserviupseeritoimintaa 
omissa kerhoissaan pitkäaikaisesti 
ja erittäin ansiokkaasti.

RUL:n mitalien saajia

Glock-pistoolin RONI-karabiinitukki herätti kiinnostusta.
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Ampumatoimintaa
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta > ampumatoimikunta@hrup.fi 
Puheenjohtaja ltn Veijo Rautio > Varapuheenjohtaja maj Timo Niiranen

Kesäkuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat

Vuoro / 4€ pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero

KESÄKUU
kivääri150m 23.6.2015 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro 21.6.2015 0400 15 12064
kivääri150m 25.6.2015 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro 21.6.2015 0400 15 12065
Tekninen kivääri Compo Asekäsittely 2 27.6.2015 klo.8-17 AS.2 Kurssi 21.6.2015 0400 15 12066
kivääri150m 30.6.2015 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro 28.6.2015 0400 15 12067

HEINÄKUU
kivääri150m 2.7.2015 klo.17-21 keskusA150m viikkovuoro 28.6.2015 0400 15 12068
Harjoitus Asekäsittely 2 4.7.2015 klo.12-17 AS.2 Kurssi 28.6.2015 0400 15 12069
kivääri150m 4.7.2015 klo.8-12 keskusA150m viikkovuoro 28.6.2015 0400 15 12070

Ohjeet:
Ampumavuorot ja kurssit ovat Santahaminan ampumaradoilla ohjattuja tapahtumia.
Laina-aseen tarvitsijat ilmoittaa, ilmoittautumisen yhteydessä ratavuorolle@luukku.com seuraavasti:
Otsikko : ampumavuoro x päivämäärä ja laji kivääri, pistooli, tai ko kurssi
Tarvitsemansa patruuna määrä 50kpl, 100 kpl hinnat 20 euroa, 40 euroa jne.. Vain ohjeessa olevat määrät nämä laskutetaan tarvitsevalta.
Hinnat sisältää laina-aseen, suojavarusteet, aseenhuollon + muun materiaalin kulloinkin.
Kurssit pääsääntöisesti hinnat ilmoitetulla tavalla muutokset mahdollisia johtuen hinta muutoksista ylöspäin.
Tarkemmat ohjeet kyseessä olevan kurssin / tapahtuman / vuoron tiedoissa.
HUOM. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ KAIKKI ILMOITTAUTUU, TÄSSÄ EI OLE VAIHTOEHTOJA OLEMASSA. 
Täten asiat hoituu niiden määritteiden mukaisesti mitä meille on annettu

AMPUMATOIMINTAA 2015
HUOM! Ilmoittutumiskäytäntö on muuttunut vuonna 2015. Enää saarelle ei pääse pelkäl-

lä jäsenkortilla, vaan jatkossa nimilista toimitetaan portille jokaiselle vuorolle erikseen. 

Jos aiot osallistua vuoroille vuonna 2015, ilmoittaudu ENNEN kauden alkua osoitteeseen 

pistoolivuoro@hrup.fi. Ilmoita koko nimesi ja syntymäaikasi sekä mahdollinen autosi 

rekisterinumero. Saat sitä kautta tarkemmat ohjeet. Vuorolle voi ilmoittautua myös kes-

ken kauden, kuitenkin viimeistään edellisen viikon torstaihin klo 14:45 mennessä.

Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResP, ampumaohjelma kaudella 2015. KaartJR:n pistoolira-

dalla Santahaminassa. Ampuma-aika on tiistaisin kello 17 - 21.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA  SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA

ti 23.6.2015 rata 2 ja 3  ti  7.7.2015 rata 2 ja 3 

ti 30.6.2015 rata 2 ja 3

ti 21.7.2015 rata 2 ja 3  ti 14.7.2015 rata 2 ja 3

ti 4.8.2015 rata 2 ja 3  ti 28.7.2015 rata 2 ja 3

ti 1.9.2015 rata 2 ja 3  ti 25.8.2015 rata 2 ja 3

ti 15.9.2015 rata 2 ja 3  ti 8.9.2015 rata 2 ja 3

ti 29.9.2015 rata 2 ja 3  ti 22.9.2015 rata 2 ja 3

Pistooli-pika mestaruuskilpailu              ti 18.8.2015 rata 2 ja 3

Sotilaspistooli-pika mestaruuskilpailu    ti 11.8.2015 rata 2 ja 3

Mukaan tarvitaan siis joka vuorolle aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus / SAL:n lisenssi 

sekä henkilöllisyystodistus. Kilpailuaika radalla on klo 17.00 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. 

Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua.  Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija.  Ota mu-

kaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikkalaput. Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjajakoa: 

H - H50 - H60 - H70 – H75 – H80 - D - D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme jäsentä. 

Joukkue ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä mestaruuskilpailuissa.

 Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek 

kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa)  8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa)  6 sek kuviotauluun. Ase: 

cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli, laukaisuvastus 1 kg

 Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen 10 

laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4.  Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase vähin-

tään cal 7.65, 2 lipasta. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per kääntö. Taulut ovat esillä 

3 sekuntia ja poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan 

vaihto. Lipastus aina 6+4.

 Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen 

sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat kilpailu-

tuloksen. Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan sarjakilpailuun. Kysymyksiin vastaa Seppo 

Laitakari puhelin 050 4626 780 ja sot.pist.pikan osalta lajivastaava Timo Mikkonen puhelin 0400 

607 590. Sähköposti pistoolivuoro@hrup.fi

Neljäs 8-sillan marssi
Teksti ja kuvat: Jarkko Pakkanen

8-sillan marssi marssittiin pe-
rinteisellä reitillä neljännen kerran 
Töölön kerhon järjestämänä. Mars-
sireitti myötäilee läntisen Helsingin 
rantoja kiertäen Seurasaaren selän 
alkaen Hietaniemen uimarannan 
läheisyydestä josta se Ruoholahden 
kautta kulkee Lauttasaaren etelä-
päähän siitä saaren keskellä olevalle 
IT-tykille josta laskeudutaan kohti 
Kaskisaarta.  Kaski-, Lehti- ja Kuu-

sisaaren läpi kulun jälkeen tullaan 
Munkki-, Tammi- ja Mäntyniemen 
puistomaisissa maisemissa takaisin 
Hietaniemeen.

 Tänä vuonna aiemmasta poi-
keten marssin sisältyi tehtävärasti 
viimeisellä huoltopisteellä Munk-
kiniemessä ja aiheena oli luutnantti 
Jauhiaisen johdolla kranaatinheitto-
kilpailu jonka voitti Jan Ek. Mars-
sille osallistui tänä vuonna kym-
menkunta marssijaa ja vaikka tuuli-
olosuhteet tekivät ensi kilometreistä 

aika ”raikkaita tallattavia” sää parani 
kummasti jo ennen puolta väliä ja 
askel maittoi tuttuun tapaan. Maa-
liin tultiin vähän kolmen jälkeen 
jolloin suoritus tuli kuljettua vähän 
reilussa neljässä tunnissa. Enää oli 
jäljellä diplomien jako ja tehtäväras-
tin palkitseminen. Maalissa sovittiin 
jo suoraan osallistujien kesken että 
tavataan taas ensi vuonna, sama 
aika ja sama paikka, mukaan mah-
tuu muutkin innokkaat! 

Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi 
järjestää

SRA Viron Avoimet 
Mestaruuskisat 
22.-23.08.2015
SRA korttia omistavat ampujat, terve-
tuloa osallistumaan!
Ilmoittautuminen aukeaa 01.07.2015
Kisapaikka Tarton lähellä sijaitseva 
Kahna. Tarkemmat tiedot (kartta kisa-
paikalle ym.) nettisivuillamme 1.07.2015.
 Ilmoittautuminen ja lisätieto  
www.shooter.ee
www.shooter.ee/voistluskalender
Osallistumismaksu 40 eur. (Sisältää 
lounaan kilpailupaikalla.)
 Lisätietoja Anne-Ly Koorberg   
puh. 050 550 4020

RESUL:n SM-kisat Lahnuksessa 
5.9.2015 - vapaaehtoisia kaivataan
Helsingin reservipiirit järjestävät Reserviläisurheiluliiton neliottelun SM-kilpailut Lahnuk-
sessa 5. syyskuuta kuluvana vuonna. Vastaavia kisoja ei ole aiemmin pidetty Helsingin 
piirien alueella. Osallistujia kilpailuihin tulee muutamia kymmeniä.

Tarvitsemme nyt kilpailuihin vapaaehtoisia toimitsijoita. Kisat kestävät koko päivän  
(klo 8-16). Voit osallistua koko päiväksi tai osaksi aikaa, oman aikataulusi mukaan.  
Tehtäviä on laidasta laitaan, ensiavusta sakkokierrosten laskemiseen ja muonituksesta 
ammuntojen johtamisessa avustamiseen. Kaikkien apua tarvitaan!

Lisätiedot kilpailunjohtaja Toni Kallio-Könnöltä, toni@kaso.fi, 050 553 8838. 

Ilmoittautumiset toimitsijatehtäviin Ossi Ikoselle, jarjesto@hrup.fi, 045 862 4648.

Marssireitin varrelle jäi helsinkiläistä ilmatorjuntahistoriaa.
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SENIORIUPSEERIT

”Kuolemanjärven Hatjalahdelta Vii-
purinlahdelle”  
Helsinkiläisen ÄSSÄ-Rykmentin, JR 
11:n sotatie Talvisodassa
Senioriupseerien sotahistoriallinen 
matka 9.-10.9.2015

Matkanjohtaja kerhon hallituksen 
jäsen, KTM, ylil res Göran Lindgren 
ja sotilasasiantuntija maj evp Kari 
Salminen. Vastuullinen matkanjär-
jestäjä Vihdin Liikenne Oy VL-Mat-
kat, rekisteritunnus 4074/00/Mj Mv.

MATKAN OHJELMA:
Keskiviikko 9.9.2015
Klo 07:00 lähdemme Helsingistä 

Mannerheimin patsaan ääreltä bus-
sien tilausliikennepysäkiltä. Bussi on 
Vihdin Liikenne Oy:n sinivalkoinen 
turistibussi. Ajamme Ässä-rykmen-
tin perustamispaikkoja katsastellen 
entiselle Harjun paarihuoneelle, 
jonka luona rykmentti lastattiin 
junaan ja jatkamme edelleen itään 
Vaalimaalle, missä mahdollisuus 
omakustanteiseen ruokailuun 
Rajahovissa. Rajan ylityksen jälkeen 
ajamme Viipurin läpi rantatietä 
Johannekseen, missä rykmentti 
purettiin junasta. Sieltä jatkamme 
Kaijalan kautta Karhulan, Sum-
mankylän ja Kaukjärven (nykyinen 
Kamenka) kautta Kuolemajärvelle 
ja Hatjalahdelle, missä ässäläiset 
pitivät asemansa osana Mannerheim 
–linjan puolustajia. Nypykän tuki-
kohdassa vietämme hiljaisen hetken 
ja juotuamme retkikahvit jatkamme 
etelään Suomenlahden rantaan ja 
Koiviston kautta Viipuriin, missä 
majoitumme Hotelli Viipuriin (ent. 
Knut Posse). Nautimme illallisen 
hotellin ravintolassa.

 Torstai 10.9.2015
07:00 Aamiainen hotellissa. 

Lähdemme hotellista ja ajamme 
rantatietä Sommen kautta Uuraa-
seen tutustuen maisemiin, missä 
Ässä-rykmentti jatkoi taisteluaan sen 
jälkeen, kun Mannerheim –linjasta 
oli jouduttu luopumaan Ässän naa-
purilohkolla Summassa tapahtuneen 
läpimurron jälkeen. Palaamme Vii-
puriin, missä tutustumme talvisodan 
viime päivien rintamalinjaan Patte-
rinmäellä.

Lounaan nautimme Ravintola 
Pyöreässä Tornissa, minkä jälkeen 
on omaa aikaa Viipurissa.

Viipurista lähdön jälkeen tutus-
tumme matkan varrella Viipurin-
lahden taistelujen kriittisimpiin 
paikkoihin tiestöstä riippuen 
Karppilan Harjuniemessä ja Nisalah-
dessa. Säkkijärvellä käymme kent-
tähautausmaalle. Jatkamme sieltä 
rajalle Vaalimaalle, missä palaamme 
Suomen puolelle. Rajan ylityksen 
jälkeen tauko Rajahovissa. N. 22:00 
saapuminen Helsinkiin (arvioitu 
aika, riippuu rajan ylitykseen kulu-
vasta ajasta)

Matkan hinta on 349 € /henkilö 

kahden hengen huoneessa, mikäli 
osallistujia on vähintään 25.

Yhden hengen huoneen lisä-
maksu 30 €. Hintaan sisältyy yöpy-
minen Hotelli Viipurissa, täysihoito 
alkaen 1. päivän illallisesta ja päät-
tyen lounaaseen 2. päivänä, Venäjän 
ryhmäviisumi ja sen hankinta, mat-
kanjohtajan ja asiantuntijaoppaan 
palvelut sekä ohjelman mukaiset 
kuljetukset Vihdin Liikenne Oy:n 
turistibussilla. Matkan hintaan ei 
sisälly henkilökohtaista vakuutusta, 
laskutuslisää 5 €/lasku eikä alkoho-
lijuomia aterioilla. 

Ilmoittautuminen matkalle 
tapahtuu 30.6.2015 mennessä osoit-
teella VL-Matkat, puhelimitse 09 
444774 tai sähköpostitse myynti@
vihdinliikenne.fi

Tämä matka on ensisijaisesti 
Hgin Reserviupseeripiirin Senio-
riupseerien matka avec, ja heillä on 
etusija. Heidän lisäkseen matkalle 
ovat tervetulleet kaikki muut asi-
asta kiinnostuneet. Bussiin mahtuu 
mukavasti n. 40 henkeä. Ilmoittau-
tumisjärjestys ratkaisee matkalle 
pääsyn.

Matkalle haettavaa ryhmäviisu-
mia varten jokaisella tulee olla ehjä, 
vähintään 6 kk matkan päättymisen 
jälkeen voimassa oleva passi ja 
tuore passikuva. 

 
Syysseminaari 2015
Katajanokan Kasino 29.10.2015
Suomi kaltevalla pinnalla 75 

vuotta sitten; Suomen tie jatko-
sotaan.

Ohjelma klo 13:00-18:00
13:00 Seminaarin avaus
Senioriupseer ien kerhon 

puheenjohtaja Seppo Kulmala
13:05 Itsenäisen Suomen ”30 

-vuotinen sota” 1917-1947
Professori Henrik Meinander
14:00 Hitler, Stalin ja Suomi; 

Isänmaa totalitarismin puristuk-
sessa 1935-1944

VT T Jukka Seppinen
15:00 Kahvitauko
15:30 Suomen tie jatkosotaan
Ministeri Paavo Rantanen
16:15 Suomen ja Saksan suhde/

Aseveljiä vai liittolaisia
ST, Prikaatikenraali Pentti Airio
17:00 Entä tänään? Toistaako 

historia itseään? Ei mitään uutta 
auringon alla? Rauhan utopia?                 
Vallan uusjako?

FT, puolustusministeri Jussi Nii-
nistö

17:50 Seminaarin päättäminen
Seppo Kulmala
18:00 Tilaisuus päättyy; yhteinen 

kerhopala ja vapaamuotoista kes-
kustelua 

Seminaaria tukevat Suomen 
Reserviupseeriliitto ja Helsingin 
Reserviupseeripiiri

Ilmoittautumiset 15.10.2015 
mennessä: Seppo Kulmala. sähkö-
posti: skulmala48(at)gmail.com tai 
puhelin: 040-5869252

26.10. Senioriupseerien ter-
veydenhuollon ylläpitämiseksi 
ja kohentamiseksi on neuvoteltu 

Dextra Oy: n järjestämä terveyden 
edistämistä koskeva tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus. Sen jatkoksi 
on sovittu 25: lle ensimmäiseksi 
ilmoittautuneelle Seniorille kes-
keisten terveyden tasoa osoittavien 
mittausten ilmainen suoritus, 
jonne aika on erikseen varattava. 

 Tilaisuuden ohjelma oheisena:
 Senioriupseereiden oman ter-

veyden ”huoltotilaisuus”
Aika: Maanantai 26.10.2015 klo 

13.30-16.00
Paikka: Dextra Oy, Tietokuja 4, 

00330 Helsinki (Kutsun mukana 
lisäohjeet)

Tavoite: HRUP:n senioriupsee-
rien jäsenistön Terveyden huolto-
hetki jatko-ohjeineen.

Osallistu HRUP:n senioriupsee-
rien kerhon Terveyden Olympialai-
siin!

Alustava ohjelmaluonnos:
13.30 Kahvi ja terveellinen mais-

tuvainen
14.00 Avaus toimitusjohtaja 

Leena Niemistö, Dextra Oy
Mitkä ovat Seniorien terveyden 

keskeiset tavoitteet?, fysiatri Leena 
Niemistö

 ”Hyvä Terveysprofiili” ja sen 
mittaus, Dextra Oy:n terveydenhoi-
taja

Sisältö: Terveydenhoitajan 
luento, Seniorien hyvä terveys? 
Tilaisuudessa kerrotaan mahdolli-
suuksista mittauttaa tärkeät omat 
arvot. Eri ajanvarauksella käydään 
Dextrassa mittauttamassa tärkeitä 
arvoja oman terveyden jatkoa var-
ten*.

15.00 Kysymyksiä Dextra Oy:n 
johdolle ja alustajille

16.00 Tilaisuuden yhteenveto ja 
päätös

Tilaisuuden juontaja: Katja Heik-
kinen

Tilaisuuteen voi osallistua kaikki 
kerhomme jäsenet.

*Kyseinen Dextran palvelu luva-
taan vain 25 jäsenelle ilmoittautu-
misjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset: Seppo Kul-
mala puhelin 040 586 9252, sähkö-
posti: skulmala48@gmail.com

Senioriupseerien kerhon hallitus 
toimikuntineen toivottaa kaikille 
kaunista, lämmintä ja virkistävän 
antoisaa kesää!  

 

KANTA-HELSINKI

Ampumatoiminta: Perinteinen Pa-
dasjoen ampumaleirimme järjeste-
tään elokuussa 15.-16.8. Leiri toimii 
erinomaisena johdantona ampu-
matoimintaan ja toiminnalliseen 
ammuntaan ja sopii hyvin myös 
aloitteleville harrastajille. Leiril-
lä saa perusteellisen koulutuksen 
käytettävään kalustoon ja pääset 
kokeilemaan erilaisia aseita vaihte-
levilla ampumarasteilla ohjatussa ja 
hyvähenkisessä ympäristössä. Lei-
rin hinta on 60 € (alle 28 v. 30 €) ja 
pelkkä lauantain osallistuminen on 
30 € (alle 28 v. 15 €). Hinta sisältää 
majoituksen, koulutuksen, patruu-
nat ja erinomaisen ruoan. Ilmoita 
osallistumisesi osoitteeseen ampu-
maupseerit@khru.net mahdollisim-
man pian, viimeistään kuitenkin 
elokuun alkuun mennessä.

Yhdistyksen sisäratavuoro on 
kesätauolla ja palaa taas normaalisti 
ohjelmaan syyskuussa parittomien 
viikkojen keskiviikkoisin klo 17-19 

Töölöntorin radalla. 
Tiedotustoiminta: Yhdistyk-

semme tiedottaa sähköisesti, par-
haiten saat tietoa uusista tapahtu-
mista kotisivuiltamme. Seuraa myös 
Helsingin Reserviupseeripiirin 
tapahtumakalenteria (www.hrup.
fi). Sähköpostilistamme päivittyy 
Reserviupseeriliiton rekisteristä. 
Tarkistathan s¬postiosoitteesi 
ajantasaisuuden RULin kotisivuilta 
(www.rul.fi) kohdasta jäsenrekisteri 
> jäsentietojen muutoslomake.

Yhteystiedot: www.khru.net. 
Puheenjohtaja Pirkka Jalasjoki 
(pirkka.jalasjoki@gmail.com). Sih-
teeri Heikki Hynynen (heikki.hyny-
nen@aalto.fi). Ampumaupseerit 
(ampumaupseerit@khru.net).

 

LÄNSI-VANTAA

Veteraanipäivänä sunnuntaina 
27.4.2015 veteraanipäivän juh-
la oli Myyrmäen kirkossa, jossa 
jaettiin kunniamerkkejä sotiin 
osallistuneille.

Majatalkoot pidettiin keski-
viikkona 6.5.2015 klo 17 majalla. 
Pihaa ja taloa kunnostettiin. 

Kaatuneiden muistopäivänä 
17.5 maanpuolustusjärjestöt olivat 
mukana Pyhän Laurin kirkolla 
olleessa jumalanpalveluksessa 
sekä sen jälkeen olleessa seppe-
leenlaskutilaisuudessa.

Kerhon hallitus onnittelee 
4.6.2015 ylennyksen saaneita jäse-
niä.

Muistutuksena jäsenille, että 
syksyn Padasjoen leiri on pe-su 
18.9-20.9.2015. Leirin ohjelmaa 
vielä viimeistellään. Leirille jär-
jestetään mahdollisuus perehtyä 
tarkka-ammunnan perusteisiin. 
Osallistuminen jäsenille ilmaista, 
mahdollisuus maksuttomaan 
majoitukseen RUL:n parakeissa. 
Mahdollisuus ampua yleisim-
millä armeijassa käytettävillä 
aseilla (rynnäkkökivääri, MP5-
konepistooli, Glock 9 mm sekä 
22 cal pistooli sekä tarkkuuski-
väärit). Ilmoitamme asiasta lisää 
myöhemmin. Tilaisuus päivittää 
osaamisenne aseiden käsittelyssä. 
MPK kurssi, ilmoittautuminen 
MPK-järjestelmän kautta 11.9 
mennessä. Seuratkaa ilmoittelua.

Varatkaa myös jo kalenteriinne 
Maanpuolustuksellinen kirkko-
pyhä sunnuntaina 11.10.2015 klo 
10 Hämeenkylän kirkolla.

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

Tik kur i l an  Urhe i lu t a lon 
radalla on ampumavuoro per-
jantaisin klo 15:00-17:00, 22 kal. 
aseilla.

Kaikkiin ampumatilaisuuksiin 
Ilmoittautumiset Seppo Kulma-
lalle P: 040 586 9252.

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

Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisi-
vujen osoite on

www.rul.fi/lansivantaa
Hallitus toivottaa kaikille 

hyvää ja rentouttavaa kesää.

MUNKKIVUORI

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

Tulevaa ampumatoimintaa:
Seppälän radalla ammutaan seu-

raavan kerran perinteisin kuvioin 
29.8. Mahdollisuus ampua pistooli-, 
kiväärilajeja ja haulikolla kiekkoja. 

Santahaminan ja muista piirin 
ammunnoista tämän lehden muissa 
ilmoituksissa. Tavataan siellä 
ammunnan ja kesän merkeissä.

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

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

 

POHJOIS-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

PADASJOEN AMPUMALEIRI
Perinteinen Padasjoen ampumaleiri 
järjestetään 4.-5.9. Tarkemmat tie-
dot yhdistyksen syksyn tiedottees-
sa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Lauri Kylmälälle 041-5360310 lauri.
kylmala@gmail.com.

TUUSULAN ILMATORJUN-
TAMUSEO

10.10. vierailu Tuusulan ilmator-
juntamuseoon. Tarkemmat tiedot 
yhdistyksen tiedotteessa ja koti-
sivuilla. 

AMMUNTA
Ammunnat jatkuvat Töölön luo-

lassa, Töölöntorikatu 2.ssa, jokaisen 
parittoman viikon perjantaina. 
Ampuma-aikaa kolme tuntia klo 
16.00-19.00. Edellyttää reserviläisen 
ampumaturvavakuutusta, jonka 
saa kätevästi Reserviläsliitosta 
09-40562040 tai liiton kotisivuilta. 
Ilmoittautumiset etukäteen ampu-
maupseeri Jouko Kylmälälle 0400-
430632 tai jouko.kylmala@kolum-
bus.fi

KOTISIVUT 
Vieraile myös yhdistyksen koti-

sivuilla: http://www.rul.fi/pohjois-
helsinki.

YHTEYSHENKILÖT
Puheenjohtaja Jarkko Paananen 

040-7239641 jarkko.t.paananen@
gmail.com; Sihteeri Lauri Kylmälä 
041-5360310 lauri.kylmala@gmail.
com; Tiedotus Jorma Loimukoski 
045-6090610 jorma.loimukoski@
gmail.com

TIKKURILA
 

Syksyn ensimmäinen kokous pide-
tään 24.9.2015 klo 18.00 alkaen vie-
railulla Vantaan Energian uudessa 
voimalaitoksessa, Vantaan Energian 
Marko Ahlin toimiessa isäntänä ja 
joka on luvannut kertoa energia-
yhtiön varautumis-suunnittelusta. 
Vierailusta tarkempaa tietoa elo-
kuun Helsingin Reservin Sanomis-
sa. 

Helsingin 
Reserviupseeripiiri



14  19. kesäkuuta  <  2 /2015  <  Helsingin Reservin Sanomat

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

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

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

Hallitus toivottaa kaikille hyvää 
kesää!

ITÄ-HELSINgIN 
RESERVIUPSEERIT

 
Ammunta: Ilma-aseammunnat 
jatkuvat Tukikohdan radalla Puo-
tilantie 1, keskiviikkona 16.9.2015 
klo. 17.00. Ruutiaseammunnat ovat 
siirtyneet ulkoradoille, seuraa am-
muntakalenteria Helsingin Reservin 
Sanomista.

Muu toiminta: Syysjotos järjeste-
tään tänä syksynä Mäntsälässä 18 - 
20.9. Kerhomme pyrkii lähetämään 
jotokselle partion, jos olet kiinnos-
tunut ota yhteyttä Jukka Kantokoski 
p. 050 332 3687. 

Kesä on hyvää aikaa kunnon 
kohentamiseen syksyn tulevia 
koitoksia varten, käytä hyväksesi 
sähköistä kuntokorttia www.resul.
fi. Itä-Helsingin Reserviupseerit toi-
vottaa jäsenilleen hyvää kesää.

Yhteystietoja: pj. Jukka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, vpj. Toni 
Selin tonih.selin@gmail.com, siht. 
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

Nettisivut: www.rul.fi/ihru 

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

Autokerho onnittelee 4.6.2015 ylen-
nyksen ja ansiomerkin saaneita. 
Onnittelut myös reserviin pääseville 
varusmiehille. Kesäkauden alkuun 
toivotamme kaikille Hyvää Juhan-
nusta ja kesää.

ILMATORJUNTAKERHO

Kerhon ampumavuoron käytöstä 
kesän aikana on sovittava erikseen 
ottamalla yhteyttä Timo Niiraseen 
(timo.niiranen@gmail.com). Elo-
kuusta ampuvuoro jatkuu omalla 
paikallaan Töölöntorin ampumara-
dalla parillisten viikkojen keskiviik-
koina klo 16-19.

Jäsentilaisuus pidetään Suo-
menlinnan upseerikerholla 17.9. klo 
18.30. Vapaamuotoisen, ilmator-
junta aiheisen keskustelun lisäksi 
tarjolla kevyttä iltapalaa. Ilmoittau-
tumiset ilmatorjuntakerho@gmail.
com viimeistään 3.9 mennessä.

PIONEERIOSASTO

Pioneeriosasto onnittelee ylennet-
tyjä!
Ammunnat Töölöntorinkatu 2:n 
luolassa keskiviikkoisin klo 19 – 21 
8.7., 5.8., 2.9., 30.9., 28.10., 25.11., 

23.12. sekä lauantaisin klo 9:30 - 
11:30 18.7., 15.8., 12.9., 10.10., 7.11., 
5.12. Pioneeriosasto tarjoaa mak-
saneille jäsenilleen patruunoi-
ta 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään vii-
deltä kerralta vuodessa. Paikalla on 
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat 
kuulonsuojaimet ja suojalasit mu-
kaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edel-
liseen iltaan mennessä ampumaup-
seereille matti.mahonen@pp.inet.fi 
tai tommi.laakkonen@porvoo.fi.

Osasto kasaa jälleen joukkueet 
14. - 16.8.2015 Säkylässä järjestettä-
välle Pioneeri- ja suojelujotokselle 
sekä 18.-20.9.2015 Mäntsälässä 
järjestettävälle RESUL:n syysjotok-
selle. Et tarvitse aikaisempaa jotos-
kokemusta, mutta jos sotilashenki-
nen kisailu kiinnostaa, ota yhteyttä 
urheilu-upseeri Sampo Remekseen.

Osasto järjestää syksyllä 13.-15.11. 
jäsenilleen ampumaviikonlopun 
Padasjoella. Tiedossa ammuntaa 
osaston aseilla, mm. reserviläis-
kivääri, MP5, haulikko ja pistooli. 
Laitahan viikonloppu jo ylös kalen-
teriisi! Lisätietoa myöhemmin.

Pioneeriosastolle mainetta ja 
mammonaa! Aktiivinen toimin-
tamme on huomioitu.

Saimme Reserviupseeriliitolta 
200 €, koska olimme jäsenmää-
räänsä kasvattaneiden yhdistysten 
kärkipäässä.

Hallituksemme jäsen Juha 
Vatanen sai Reserviupseeriliitolta 
kenttälapion ja 200 € lahjakortin 
InttiStoreen, koska oli eniten uusia 
jäseniä hankkinut jäsen koko lii-
tossa.

Pioneeriosasto valittiin Helsin-
gin Reserviupseeripiirin vuoden 
2014 kerhoksi, pääosin jäsenmää-
rämme lisäyksen johdosta. Saimme 
kiertopalkinnon ja lisäksi 500 € 
rahaa. Onnitelkaamme itseämme 
hyvästä toiminnasta ja pitäkäämme 
se tänäkin vuonna korkealla tasolla!

Hallitus haastaa jokaisen yhdis-
tyksemme jäsenen, siis juuri sinut-
kin, aktivoitumaan.

Haaste 1: Hanki vuoden aikana 
vähintään yksi uusi jäsen. Selaa 
vaikka RUK:n matrikkeli läpi ja ota 
yhteyttä muutamaan kurssikaveriisi. 
Yhteystietoja voi etsiä googlesta, 
Linkedinistä, numerotiedustelusta 
jne. Jokainen uuden jäsenen hank-
kinut saa RUL:lta Finnkinon leffa-
lipun. Palkinnot paranevat, mitä 
enemmän jäseniä hankkii. Lisäksi 
arvomme vähintään yhden jäsenen 
hankkineiden kesken 50 € lahjakor-
tin InttiStoreen.

Haaste 2: Osallistu vuoden 
aikana vähintään yhteen järjestä-
määmme tapahtumaan! Kynnys 
on matala, koska toimintaa on 
laidasta laitaan ja jäsenemme ovat 
varsin samanhenkistä porukkaa. 
Mitä aktiivisemmin osallistumme 
tapahtumiin, sitä enemmän 
saamme aktiivisuuspisteitä, joiden 
myötä meillä on mahdollisuus 
saada RUL:lta kannustepalkkiota, 
jonka turvin voimme taas järjestää 
toimintaa. Muistathan, että myös 
muiden kerhojen tapahtumat ovat 
useimmiten avoimia piirin muille 
kerhoille.

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

Pioneeriosasto tiedottaa toimin-
nastaan myös sähköpostilla. Jos et ole 
saanut tiedotteita sähköpostiisi, ole 
yhteydessä sihteeriin niin tarkistetaan 

että yhteystietosi ovat ajan tasalla.
JÄSENEKSI voit liittyä netissä 

tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. 
Osoitteenmuutokset myös netissä.

Yhteystiedot:  Puheenjoh-
taja kapt Jukka Rusila, 040 779 
5619, jukka.rusila@ramboll.fi; 
sihteeri, tiedotusupseeri vänr 
Antti Korhonen, 040 559 7026, 
antti.j.korhonen@gmail.com; ampu-
maupseeri evl evp Matti Mähönen, 
040 570 3718, matti.mahonen@
pp.inet.fi; urheilu-upseeri ltn 
Sampo Remes, 040 910 3802, 
sampo.j.remes@gmail.com

http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

VIESTIOSASTO

TOIMINTAPÄIVÄ
Viestiosasto järjestää Toimintapäi-
vän Santahaminassa lauantaina 29.8 
klo 11:00 - noin 18:30. 

Ohjelmassa on pistooliammun-
taa, jossa pääsemme kokeilemaan 
myös MP5 konepistoolia eli pis-
toolikarbiinia. Aiempaa kokemusta 
ei tarvita, sillä ampumaupseerit 
ovat paikalla sinua varten! Lisäksi 
on muitakin rasteja, jonka jälkeen 
saunomista ja grillausta Teerisaa-
ren saunalla ja päivän päätteeksi 
käynti upseerikerholla. Kerhomme 
sponsoroi tapahtumaa, joten 
osallistumismaksu on vain 20-25 
EUR riippuen osallistujamäärästä. 
Maksu sisältää kaiken edellä mai-
nitun paitsi mahdolliset ostokset 
upseerikerholla. Ilmoittautuminen 
puheenjohtajalle viimeistään 16.8: 
puheenjohtaja@viestiosasto.net tai 
0400 448204. Tule pitämään haus-
kaa ja rentoutumaan mukavassa 
seurassa!

AMPUMATOIMINTA
Ampumavuoromme Töölön 

pistooliradalla ovat parittomien 
viikkojen tiistaisin. Ilmoittautumi-
nen verkossa http://doodle.com/
ykzfmiac9i7sv8x3. Kokoontuminen 
klo 18.50 pistooliradan sisäänkäyn-
nin luona. Ampumavuoroillamme 
on käynnissä Viestiosaston ampu-
makilpailu koko vuoden aikana. 
Kilpailussa huomioidaan jokaisen 
osallistujan parhaat osasuoritukset 
kahdesta eri ammunnasta sekä osal-
listumisaktiivisuus ampumavuo-
roille. Lisätiedot: Mikko Leskinen 
0504055873, ampumaupseeri2@
viestiosasto.net.

LIIKUNTA
Viestiosasto järjestää koko 

vuoden pituista liikuntakilpailua. 
Kilpailun voittajaksi tulee eni-
ten pisteitä liikuntasuorituksista 
kuntokorttiin kirjannut. Kunto-
korttiin pääsee osoitteesta www.
resul.fi. Tämän lisäksi, arvotaan 
palkinto vähintään 100 pistettä 
saavuttaneiden kesken. Lisätietoa 
liikuntaupseerilta Liikuntaupseeri@
viestiosasto.net.

KOULUTUS
Poimintoja Maanpuolustuskou-

lutusyhdistyksen kursseista
• 11.9 Kyberturvallisuuden eri-

koiskurssi, 0400 15 12030
• 25.9 Komppanian viestilaitteet, 

0400 15 11021
• 2.10 Radioasema ja radiolii-

kenne, 0400 15 12036
• 3.10 Kenttäsähkö, 0400 15 

12025
• 14.11 Varautuminen häiriötilan-

teisiin kaupungissa, 0400 15 13017
Lisää poimintoja http://www.rul.

fi/viestiosasto/toiminta/koulutus/
TIEDOTUS

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

Tietoa toiminnastamme ja yhte-
ystietomme löytyvät verkkosivuil-
tamme www.viestiosasto.net. 

Tiedotamme tapahtumista myös 
sähköpostitse ja LinkedIn-ryhmäs-

sämme Viestiosasto. Voit päivittää 
yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi tai www.viestiosasto.net, koh-
dassa ”Liity jäseneksi”. 

HELSINgIN  

RESERVILÄISET

Yhdistyksemme 80-vuotisjuhlaa 
vietetään torstaina 24.9. klo 17:00–
20:30 Katajanokan Kasinon Kenraa-
lisalissa. Jäsenistämme 50 nopeinta 
mahtuu mukaan. Juhla kustannetaan 
suurimmaksi osaksi edellisten vuo-
sien ylijäämällä, joten jäsenillemme 
osallistumismaksu on vain 10 euroa. 
Hintaan sisältyy alkudrinkki, pientä 
syötävää viinin tai oluen kanssa sekä 
kakkukahvit. Kahvi-avecit ja muut 
juomat kukin maksaa itse. Pukukoo-
dina on tumma puku ja suuret kun-
niamerkit.

Ilmoittautumiset 14.9. mennessä 
sihteerille (timo.elolahde@hsl.fi tai 
puh. 040 830 4097), jolta saa tilinu-
meron omavastuusumman maksa-
mista varten.

Kesän ja syksyn 2015 ratavuo-
rot ovat maanantaisin 29.6., 27.7., 
24.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. klo 
19:00–21:30. Mahdollisista muutok-
sista tiedotetaan yhdistyksen sivuilla 
www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/
sivustot/helsingin_reservilaiset tai 
sitten voi soitella ja kysyä. Yhdistyk-
sen jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta, 
on mahdollista ampua yhdistyksen 
.22 pistooleilla, joihin yhdistys jär-
jestää tarvittavat patruunat. Osallis-
tujilla täytyy olla omat suojalasit ja 
kuulosuojaimet sekä voimassa oleva 
vakuutus (esim. Reserviläisen ampu-
maturva), mukaan myös voimassa 
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. 
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@
lassila-tikanoja.fi ratavuoropäivänä 
klo 12.00 mennessä. Osallistujia 
mahtuu rajoitettu määrä ja osallistu-
jat otetaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä.

Lisätietoja antaa asevastaava 
Tomi Sarilahti puh. 050 385 1313.

HFORSNEJDENS SVENSKA 

RESERVUNDEROFFIcERARE

Skyttet i "Luolan" fortsätter igen på 
hösten varje udd veckas torsdag kl. 
17.00-19.00.Följande skytte är 27.8, 
10.9 och 24.9.

Triangelkampen 2015, följande 
tävlingar; 4 8 Miniatyrgevär, Ingå 
skjutbana, kl. 17.00. 26.8 Pistol, Ingå 
skjutbana, Heat1 kl. 16.00, Heat2 kl. 
18.00. 17.10. Avslutningsfest, Drags-
vik, kl. 19.00

Övriga tävlingar.
17.8 Tammet tävling, Baggby, 

samling kl. 18.00. Deltagaravgift 5 

eur/pers. 11-13.9 RES-URSUS mar-
sch, Syndalen. Anmälning via MPK.  
19.9 Skogsstigen, Ramsholmen Eke-
näs, kl. 11.00. Deltagaravgift 5 eur/
pers.

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

MERIRESERVILÄISET
 

Hyvää alkanutta kesää kaikille! 
Ahven 3

Ahven on vesillä ja kotisata-
massaan. Tiistaiajot Katajanokalta 
ovat alkaneet (n. klo 18.00.) Ilmoita 
tulostasi Matias Kaivokselle. Terve-
tuloa merelle! 

Navigaatioliiton laivurinarvon 
omaavat, tai siihen opiskelevat 
yhdistyksen jäsenet voivat liittyä 
muutaman euron lisämaksua 
vastaan navigaatiojaostomme jäse-
neksi. Mutta Ahvenajoihin ovat 
kaikki muutkin tervetulleita! 

Kesäkuu
Ahven 3 tiistaiajot 
Ulkoampumaradat käytössä, 

kts. lisätiedot nettisivuiltamme, 
ammuntasivuilta

Heinäkuu
Pe-Su 3.-5.7. Ahven 3 Russarössa, 

Rölke 2 kurssin merikuljetukset. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
matias.kaivos(at)co.inet.fi. Ke-Pe 
8.-10.7. Merivoimien vuosipäiväre-
gatta, Helsinki. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot: matias.kaivos(at)co.inet.
fi. To 9.7. Merivoimien vuosipäivä, 
Helsinki

Elokuu
Ti 25.8. klo 17.30 Kerhoilta 

Ahven 3:lla Katajanokalla
Syyskuu
La 5.9. Sinisen reservin ampu-

mapäivä 3, Raasi. To 10.9. Ilma-
aserata klo 16.30-19.30

La-Su 12.9.-13.9. Meritaitokil-
pailut Suomenlinnassa, kilpailu-
joukkueeseen ilmoittautuminen 
on nyt käynnissä. Ota yhteys: 
merireservilaiset(at)helresp.fi. To 
17.9. Sisäampumarata "Luola" klo 
16-20. To 24.9. Ilma-aserata klo 
16.30-19.30. La 26.9. Sinisen reser-
vin ampumapäivä 2, Upinniemi

Syksy – talvi – kevät
Kerhoillat eri teemoin – näitä ei 

kannata missata! 
Oletko harkinnut liittymistä 

jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa 
mm. mahdollisuuden merelliseen 
toimintaan koulutusalus Ahven 
3:lla. Täytä jäsenhakemuslomake 
yhdistyksen nettisivuilla. Varsinai-
seksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt 
Suomen kansalainen.

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

VÄÄPELIKILTA

VÄÄPELIKILTA

Vääpelikilta järjestää ampumakil-
pailun Tikkurilan sisäampumara-
dalla 21. -22.8.2015 klo 15 -21. Il-
moittaudu Raimo Pesoselle koltti@
luukku.com viimeistään 14.8. 

Ampumakilpailu 1. Variaatiot 
kiväärillä ovat; makuu-, polvi- ja 
pystyasennot. Ampumakilpailu 2. 
sisärata ja pistooli. 

EA 1 – kurssi yhdessä Ilmai-
lumuseon kanssa 3 – 4.10. Kurssi 
pidettään Ilmailumuseolla ja kou-
luttaja tulee SPR:stä. Kurssille ote-
taan 15 killan jäsentä. Kurssimaksu 
20€. Kurssin johtaja on Esa Åke. 
Ilmoittautumiset tom.wachter62@
gmail.com .

5.9.2015, Espoon Lahnus, RESUL 
neliottelu. Tapahtumaan muonitus 
ja lääkintäryhmä. Kellonajat tar-
kentuvat myöhemmin. Tarve 6-10 
henkilöä

Sisäampumavuoro
Töölöntorinkadun sisäampuma-

radalla sunnuntaisin 12:00 – 14:30. 
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla 
.45 ACP kaliperiin saakka. Kysy 
ratavuoroista Markku Niemiseltä, 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi 
tai Timo Kyyhkyseltä, (09) 753 7837.

Katso tiedot tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www.
vaapelikilta.fi tai ota yhteyttä: Lassi 
Paavonkallio, 040 512 3358, lassi.
paavonkallio@lp-mercatura.fi ja 
sihteeri Teijo Junnola, 050 538 7429, 
teiska.junnola@welho.com.

MUUT  
MAANPUOLUSTUS-

YHDISTYKSET

AUTOJOUKKOJEN 
HELSINgIN KILTA

AJHK:N TALLINNAN JÄSENRET-
KI 30.-31.5.2015

Jäsenretkelle osallistui 15 kilta-
laista.  Sää suosi ja tutustumiskoh-
teet olivat mielenkiintoiset. Poru-
kalla oli hauskaa. Killan kotisivuilta 
löytyy retkestä valokuvapaketti.  

Kaartin Jääkärirykmentin uusien 
alokkaiden Läheistenpäivät ovat 11.-
12.7. Santahaminassa. Lauantaina 
klo 11.00-14.00 ja sunnuntaina 
klo 13.00-16.00 välisenä aikana. 
Kiltamme on mukana järjestelyissä 
totuttuun tapaan. Tänä vuonna 
kilta tuo näytteille  Willys Jeep m38 
vm 1951. AJHK:n jäsenet tervetul-
leet tutustumaan ”sotajeeppiin” 
ja muuhun päivien tarjontaan 
(läheistenpäivien suuren yleisö-
määrän vuoksi sisäänpääsy vain 
rajoitetusti). Ilmoittaudu 9.7. men-
nessä numeroon 040 564 3295 tai 
mieluiten toimisto@ajkh.fi. Ilmoita 
autosi rekisterinumero, niin pääset 
portista alueelle ja ajamaan autosi 
turvalliseen pysäköintiin.

ALKUSYKSYN TAPAHTUMIA
Automiesten vuoden toinen 

ampumakilpailu pidetään vkolla 37 

helresp.fi

(päivä tarkentuu myöhemmin).
Jäsenretki Suomen Pankin 

Rahamuseoon Snellmanin kadulla  
26.9. klo 11.00.  Ilmoittaudu 24.9. 
mennessä toimisto@ajhk.fi tai 040 
5045133 (Eero).  

JÄSENTUOTTEET
Pikee-paita ja t- paita kelit alka-

vat. Jäsentuotteita on edelleen edul-
lisesti myynnissä. 

AJHK:n johtokunta toivottaa 
hyvää Juhannusta.
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RAUHANTURVAAJAT

Puheenjohtaja Tapani Forsström, 
puh.040 587 0352,tforsstrom@

hotmail.com, Sihteeri/jäsenvas-
taava Kari Kaiponen, puh.040 584 
8524,kari.kaiponen@pp.inet.fi, Vpj./
veteraanivastaava Hannu Juvonen, 
puh.050 492 1956,hhjuvonen@hot-
mail.com, Tiedottaja Anja Räisänen, 
puh.050 307 2663, anja.raisanen@
kolumbus.fi, VETU Marja-Leena 
Pihlajamaa, puh.040 724 0223, 
ml.pihlajamaa@gmail.com

Liiton vertaistuen päivystävä 
puh.020 769 8111

Messi-illat
Kesäkuukausien messi-illat 

pidetään vapaamuotoisina ravintola 
Zetorissa.

Retki Lahteen on suunnitteilla 
elokuun lopulle.

Toivotamme kaikille hyvää ja 
aurinkoista kesää! 

Seuraa nettisivuja helrt.org/toi-
minta ja Facebookia.

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaat-
teisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen 
sekä vahva maanpuolustushenki.

Merkitse kalenteriin: 
Stadin Sissien Pahkis 18.-20.9.2015 
Stadin Sissien pääharjoitus Pahkis järjestetään Vekaranjärvellä 

18-20.9.2015. Kyseessä on samalla Pahkiksen 50-vuotisjuhla. Kilpailun joh-
tajana toimii Matti Riikonen, matti.riikonen(at)elisanet.fi ja kilpailun vara-
johtajana Ville Saari, v.saari88(at)gmail.com.

Osasto Vihreän johtaja Marko Koistinen, mr.koistinen(at)gmail.com. 
Osasto Ruskean johtaja Joonatan Kuorikoski, jonkku(at)wippies.com. 
Osasto Keltaisen (vastaosasto) johtaja Sampo Nurmi, sampo.nurmi(at)
gmail.com. Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisesta Osastoihin 
tai tukitehtäviin Stadin Sissien nettisivuilla. www.stadinsissit.fi/pahkis-
2015-vekaralla-18-20-9-2015/

SISSIEN KOTISIVUT
Stadin Sissien kotisivut löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta 

löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-Sanomien nettiversiot ja 
lisätietoa tapahtumista.

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

com tai Aarne Björklund baarne(ät)gmail.com
AMPUMATOIMINTA 
Sissien kevään luolavuorot päättyivät pe 29.5. Kesäkauden vuorot 

sovitaan jokainen erikseen sähköpostilistalla ampujat(ät)stadinsissit.fi. 
Jos haluat mukaan listalle ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com. Ampu-
mavuorot ovat parillisten viikkojen maanantaisin sekä perjantaisin kello 
19.00–21.30. 

Seuraavat vuorot: Seuraa ajankohtaista tiedotusta alla olevasta osoit-
teesta. 

Lisätietoa ks. www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntata-
lolla.

Yhdistyksen SRA-kilpailu jäsenille järjestetään Lopen ampumaradalla 
25.7. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet tulevat Sissien www-sivuille kesä-
kuun aikana.

Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan 
vuoroilla ja MPK:n ja piirin ampumavuoroilla http://www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi 
ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.

SALITOIMINTA
Vakiovuorot Ma & Ke. Pe (Nitrot) 18.00–19.30. Nitrojen vuoroista 

lisätietoja => www.stadinsissit.fi/salitoiminta-jatkuu-jalleen-ansaitun-
kesatauon-jalkeen/

Tiedustelut salitoiminnasta Mika Leivo 050-555 2151 mika.leivo(ät)iki.fi
TEKNINEN T-PAITA ja HISTORIIKKI
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 )

Haluatko Stadin Sissien uuden historiikin?
Historiikkia myydään Sissien tilaisuuksissa käteismaksua tai etukä-

teismaksua vastaan. Kirjan hinta on 50 EUR, postitettuna 60 EUR. Ohjeet 
kirjan tilaamisesta Sissien nettisivuilla www.stadinsissit.fi

YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Antti Brax 050-5700843 antti.brax(ät)jippii.fi;  Sissiosasto 

pj: Kimmo Lohman 0400-555377 kimmo.lohman(ät)kolumbus.fi; Jäsenre-
kisteri: Tommi Saikkonen tommi.saikkonen(ät)gmail.com

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT 
ESPOON RESERVILÄISET

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
TARUN KUUKAUSITAPAHTUMAT TARJOLLA – KERRAN KUUSSA
TaRun hallitus on päättänyt helpottaa jäsentensä osallistumista erilaisiin 

tapahtumiin järjestämällä vähintään kerran kuussa laadukkaan tapahtu-
man. Tapahtumia julkaistaan hyvissä ajoin, jotta saat varattua päivän kalen-
teristasi, jo nyt kun siellä on vielä paljon vapaata. 

AMMUNTA
Töölöntorin pistooliampumavuorot 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. 
TaRun vuoroille voivat ilmoittautua vain TaRun jäsenet. Ampujilla on 
oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Tämä on helppo 
tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä. Kalii-
perit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä kaikki 
näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset paritto-
mina viikkoina toolontori (at) esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori (at) 
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

Lahnuksen ampumarata Espoossa
Ammuntakausi Lahnuksen ampumaradalla alkaa heti vapun jälkeen. 

Haulikko-, kivääri- sekä pienoiskaliiperisten radat ovat avoinna ajalla 4.5. – 
30.6. ja 1.8. – 30.9. eli yhteensä 4 kuukautta.

TaRu on Espoon Ampumaratayhdistyksen jäsen, joten ampumaan pää-
set edullisemmilla jäsenhinnoilla. Tarkista tiedot aina ennen radalle menoa 
ampumaratayhdistyksen nettisivuilta www.espoonampumarata.fi. Huom: 
Jokainen ratavuoro on avoinna kaikille Ampumaratayhdistyksen jäsenille, 
joten voit aina mennä minkä tahansa yhdistyksen valvontavuorolle ampu-
maan.

Santahaminan vuorot
Ohjeet Santahaminan vuoroista 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.

TARU:n keskiviikkoinen .22-ratavuoro Lahnuksessa
Taas on tarjolla uusi mahdollisuus päästä ampumaan. Sen lisäksi että 

Lahnuksessa on mahdollisuus ampua joka arkipäivä kiväärillä ja haulikolla 
jäsenhintaan, on nyt myös pienoiskivääri- ja -pistooliratavuoro käytössä 
keskiviikkoisin klo 17-20. Aloitus 17:00-17:30 ellei ole ilmoittautunut ja 
sopinut muusta valvojan kanssa. Valvoja päättää paikanpäälle tulleiden 
kanssa ratavuoron lopetusajan. Vuorot ovat tauolla heinäkuun ajan, mutta 
jatkuvat taas elokuussa.

Ilmoittautumista ei tarvitse, jos saapuu paikalle klo 17:00-17:30. Lisätie-
toja: Heikki Valkonen, heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi, puh. 040 
552 9530

Padasjoen kesäpäivät 31.7. – 2.8.
Padasjoen kesäpäivät kutsuvat taas viettämään viikonloppua ammunnan 

ja yhdessäolon merkeissä. Ilmoittautumiset osoitteeseen ilmoittautumi-
nen@esres.fi. Lisätietoja antaa Henri Jacobsson: puh. 040 545 1899, e-mal 
henri.jacobsson@esres.fi. Tarkempi ohjelma ja ohjeet toimintakalenterissa: 
www.esres.fi.

TARU:n haulikkopäivä Lahnuksessa la 8.8. klo 10-18
TaRu järjestää jäsenilleen oman haulikkopäivän, jolloin rata on koko-

naan käytössämme. Taukotuvassa tarjolla mehua, limua ja makkaraa. 
Ilmoittaudu 4.8.2015 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ville.
maijanen (at) tapiolanreserviupseerit.fi.

Muita tapahtumia
ESRES:n laskuvarjokurssi Virossa 3.-5.7.
EsRes järjestää jäsenilleen laskuvarjokurssin Virossa 3.-5. heinäkuuta 2015.
IAD/SL-kurssi. Hypätään liitovarjolla 1500 metristä. Kurssin hinta 129 

eur. (sisältää teoriaosuuden + 1 hypyn). Seuraavat hypyt 38 eur/hyppy. 
Teoriakoe + 5 hyppyä suorittaneet saavat Viron Puolustusvoimien IV luo-
kan laskuvarjohyppääjän "hopeiset siivet" . AFF-kurssi. Hypyt 3000-4000 
metristä kahden kokeneen hyppymestarin kanssa. Vapaapudotus 35-45 
sek. Hyppymestarit huolehtivat että oppilaan vartalo on vapaapudotuksen 
aikana aerodynamisesti oikeassa asennossa ja auttaavat avaamaan varjon 
1500 metrissä. Hinta: Teoriaosuus + 1 hyppy 299. eur. Teoriaosuus + 7 hyp-
pyä 849 eur.

Kurssille otetaan 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tumiset ja lisätieto Anne-Ly Koorberg puh. 050 550 4020 tai anne-ly.koor-
berg (at) esres.fi

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 onnis-
tuu myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite www.reservilaisliitto.fi tai 
www.rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/.

YHTEYSTIETOMME
Tapiolan Reservinupseerit ry
Puheenjohtaja ylil res Panu Korpela (panu.korpela (at) tapiolanreser-

viupseerit.fi, 040 557 4747)
Varapj. vänr res Kalle Murto (kalle.murto (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 

040 557 4747)
Espoon Reserviläiset ry
Puheenjohtaja alik res Juha Matikainen (juha.matikainen (at) esres.fi, 

050 597 7139)
Varapj. Anne-Ly Koorberg (anne-ly.koorberg (at) esres.fi, 050 550 4020)
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Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki 
puh. 045 128 3636
tomi.alajoki@hrup.fi

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Piiritoimisto

Helsingin Reservin Sanomien en-
simmäiset sähköiset numerot ovat 
ilmestyneet. Jäsenet voivat käydä 
tutustumassa lehteen osoitteessa 
www.reservinsanomat.fi.

Sähköisessä versiossa olemme 
voineet tarjota lukijoille monipuo-
lisempaa journalismia. Juttujen 
yhteyteen on lisätty runsaammin 
kuvia kuin painettuun lehteen. 
Artikkeleita ei tulevaisuudessakaan 
rajoita painopinnan rajallisuus vaan 
voimme julkaista artikkelit alkupe-
räisen pituisina. 

Kerhojen ja yhdistysten tiedotus-
mahdollisuus on säilynyt ennallaan.  
Sähköisen lehden etuna on mm leh-
tien arkistointi. Kaikki ilmestyneet 
lehdet löytyvät etusivun oikeasta 
yläkulmasta nimellä Julkaisut.

Haasteena on ollut jäsenre-
kisterin sähköpostiosoitteiden 
oikeellisuus. Sähköisen lehden 
ilmestymisestä on kerrottu jäsenille 
sähköpostin välityksellä. Nyt onkin 
ensiarvoisen tärkeätä, että jokaisen 
jäsenen sähköpostiosoite on oikein 
Maanpuolustusrekisterissä. Sähkö-
postiosoitteen voi muuttaa netti-
sivuilta osoitteesta

https://www.maanpuolus-
tusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.
aspx?ReturnUrl=%2fextranet

tai ilmoittamalla niistä piirien 
toimistoon. Yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden sivuilta.

Piirien noin 8000 jäsenestä lähes 
6000 on toimitettu sähköposti, kun 
lehti on valmistunut ja julkaistu 
internetissä. Sähköposteista lähes 

500 on palautunut virheellisinä.
Huhtikuussa toisen lehden 

mitattu kävijämäärä oli 2370. Tou-
kokuun lehden kävijämäärä kasvoi 
runsaalla 500 kävijällä, joten suunta 
on ollut positiivinen.

Lehden tekijän kannalta 
huolestuttavaa on ollut se, ettei 
artikkeleita toiminnasta ole tullut 
toivotulla tavalla. Esimerkkinä on 
tämän paperisen lehden kerhojen 
ja yhdistysten toimintakalenterin 
lyhyys.

Piirilehden ensimmäiset  
sähköiset lehdet ilmestyneet

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat  
Ilmestyy 21.8.2015.  
 
Pyydän toimittamaan lehteen tarkoitetun  
materiaalin 10.8.2015 mennessä lehden  
sähköpostiin. reservinsanomat@helresp.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2015
N:o  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä

Paperilehti
3.  10.8.   21.8.
4.  7.12   18.12. 

Sähköinen lehti
4.  7.9.   18.9.
5.  12.10.   23.10.
6.  9.11.   20.11.

Päivitä jäsenrekisteriinähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi  

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

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

Lue e-lehti 
kännykällä


