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KERTAAMAAN?
Puolustusvoimat on vuosien varrella supistanut
kertausharjoitustensa määrää. Enää ei
automaattisesti kolahda postiluukusta
harjoituskutsua!
Mutta hätä ei ole tämän näköinen!!!
Oletko kiinnostunut saamaan kertausharjoitusvuorokausia? Ota yhteyttä, niin saadaan sinutkin
listoille ja pääset kertaamaan jo opittua tai
oppimaan jotain uutta.
Lähetä yhteystietosi osoitteeseen
espoo@helresp.fi
tai soita p. 050-550 0337 Kimmo Karinen

KARHUNPYYNTIÄ ILOMANTSISSA
SVEITSIN KANSALAISPUOLUSTUS
KARHUMÄKI KUTSUI JA KERTOI

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT RY
ESPOON RESERVILÄISET RY
ESPOON MAANPUOLUSTUSNAISET RY

TOIMINTAKALENTERI
Kalenteriin on koottu omat tapahtumamme sekä parhaimmistoa muiden
tapahtumista. Seuraa Helsingin Reservin Sanomista kaikkien kerhojen
tarjontaa, jokainen tapahtuma on tarkoitettu vapaasti kenelle tahansa
maanpuolustuksesta kiinnostuneelle.
Lisätietoja, yhteystiedot sekä paljon juttuja tapahtumista löydät seuraavilta
kotisivuilta:
www.taru.pp.fi
www.eskapat.org
www.mpkry.fi.
Taru+ESR+EMPN - Espoon paikallisosasto - Maanpuolustuskoulutus ry

MARRASKUU
5.11.
GONA -Toimitus:
Arto Pulkki
Erkki Stenman
Perttu Salonen
Ville Maijanen
Kuvat:
Piirrokset:
Painos:
Osoite:
E-mail:
Kotisivu:

08.11.

SISÄLTÖ:
Heikki Valkonen
Kimmo Karinen
Maria Fonsell

Heikki Valkonen, Arto Pulkki,
Reetta Karinen, Erkki Stenman
Heikki Valkonen

Toimintakalenteri
Kerhopalstat
Sveitsi
Ressu-03
Karhumetsällä
Karhumäellä
Runopalsta
Padasjoella
TATTOO

1400 kpl
Tapiolan Reserviupseerit ry
Valkjärventie 1, 02130 Espoo
toimisto@taru.pp.fi
www.taru.pp.fi

Puhelin ja fax toimitilaan
Pelastuspalvelu

Nro
I/2004

09 - 455 7905
0500 - 389 850 / Erkki Stenman
0500 - 628 797 / Ari Haavisto

Aineisto
13.3.2004

Ilmestyy
03.04.

Kansi: Vääpeli Karinen tykittää Padasjoella. Kuva Valkonen.
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3
4
12
14
18
22
25
26
28

13.11.
14.11-16.11.
21.11.
22.11-23.11.
29.11.

Tapiolan Reserviupseerit ry:n syysvuosikokous
Veli-Heikki Saari 0400-406273
Ampumaharjoitus III Santahamina /EsKaPAT
Veijo Rautio 040-555 8165
EsKaPAT paikallisosastoilta
PaikVartk kohteensuojaus Syndalen /EsKaPAT
Kai Haatainen 040-748 7099
Espoon Reserviläiset ry 40-vuotisjuhla
Kimmo Karinen 050-5500337
Sotilaalliset perustaidot/EsKaPAT
Heidi Eronen
Espoon maanpuolustuspäivä, katso tarkemmat tiedot sivulta 17
Ville Maijanen 040-511 1681

JOULUKUU
06.12
Lipunnosto Kulttuuriaukiolla /TARU
Veli-Heikki Saari 0400-406273
Itsenäisyyspäivän juhla Toimintakeskuksessa /EsKaPAT
Itsenäisyyspäivän juhla LänsiAuto-areenalla /Espoon Kaupunki
11.12
TARU, ESR ja EsKaPAT Yhteistoimintapalaveri
Arto Pulkki 040-5121215
24.12.
Joulun kunniavartio Espoon kirkolla
Tomi Alajoki 050-5682554
HELMIKUU
27.02-29.02 Padasjoen Talvipäivät, katso tarkemmat tiedot sivulta 27
Tomi Alajoki 050-5682554
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Tapiolan
Reserviupseerit ry

Espoon
Reserviläiset ry

Helsingin Reservin Sanomat joka kotiin

Arvoisat Espoon Reserviläiset ry:n jäsenet,

Lehtijakeluhanke on mittava, noin 460 000 talouteen eli noin miljoonalle lukijalle jaetaan
marraskuun aikana Helsingin Reservin Sanomien erikoisnumero. Tapiolan Reserviupseerit,
Espoon Reserviläiset, Espoon-Kauniaisten Paikallisosasto sekä Espoon Maanpuolustusnaiset
järjestävät samassa yhteydessä yhteisen jäsenhankinta- ja tiedotuskampanjapäivän Espoon
alueella 29. marraskuuta klo 11.00 – 15.00. Tapahtuma on avoin kaikille. Tilaisuudessa esitellään
kerhojen toimintaa, reserviläisharrastusta yleensä sekä maanpuolustushenkistä kurssitarjontaa.
Ylimääräisenä vetonaulana rakennetaan tapahtumaan keräilijöiden kokoelmista koottu laaja
asenäyttely. Pääsymaksua ei luonnollisesti peritä ja kaikki kansalaiset ovat lämpimästi
tervetulleita tutustumaan yhteiseen asiaan. Katso tapahtumasta erillinen mainos sivulta 17.
____________

Kohta taakse jäävä vuosi on ollut yhdistyksellemme kasvun aikaa. Reserviläispiirin asettamat
jäsentavoitteet on ylitetty kirkkaasti. Tätä kirjoittaessa jäsenmäärämme on 283 jäsentä, joten
näin ollen yhdistyksemme kuuluu Reserviläisliiton pääkaupunkiseudun suurimpien
maanpuolustuskerhojen joukkoon. Korkea jäsenmäärä asettaa kerholle myös uusia haasteita,
jotta jäsenet ovat tyytyväisiä jäsenmaksustaan saamaansa vastikkeeseen. Uudet ja vanhat
jäsenemme, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja kertokaa, mitä toivotte maanpuolustusyhdistyksen
tarjoavan teille. Olemme avoimia uusille ideoille ja ajatuksille. Kerhon toiminnan on vastattava
jäsenten tahtoa.

Ilmoita muuttunut osoitteesi!

Loppusyksyn ehdottomat kohokohdat ovat yhdistyksemme 40-v. juhla marraskuun 21 pvä.
Maksaneet jäsenemme ovat jo saaneet kutsun ko. juhlatilaisuuteen. Toivon, että
mahdollisimman moni Teistä pääsee mukaan juhlistamaan kerhomme pitkää taivalta. Lauantaina
29.11. Espoon maanpuolustusyhdistykset järjestävät yhteisen maanpuolustustapahtuman
Etelä-Tapiolan koululla. Aiheesta on erillinen ilmoitus tässä numerossa.

Joka vuosi kerhostamme poistuu noin kolmisenkymmentä upseeria, jotka eivät ole ilmoittaneet
uutta osoitettaan Reserviupseeriliittoon. Väärä osoite aiheuttaa jäsenmaksulaskun jäämisen
matkalle ja maksamatta jättäminen johtaa kerhosta erottamiseen automaattisesti vuoden
vaihteessa. Liitolle osoitteen selvittäminen väestörekisterin kautta on hankalaa ja kallista.
Upseerin velvollisuus on hoitaa asia omin voimin ja toimin.
Luonnollisesti väärä osoite aiheuttaa myös lehtien yms. postitse kulkevan materiaalin saamatta
jäämisen.
Osoitteenmuutos ilmoitetaan aina suoraan Reserviupseeriliittoon.
Helpoin tapa tehdä muutosilmoitus on täyttää webistä löytyvä muutoslomake osoitteessa:
http://www.rul.fi/jtl.html tai helpommin muistettavasti www.rul.fi
Jollei käytössäsi ole internet –yhteyttä, soita RUL:n toimistoon 09 – 4056 2050.

Syyskokous pidettiin 7.10. Johtokunnan kokoonpanossa tapahtui seuraava muutos: uudeksi
ampumavastaavaksi valittiin Risto Kautto (p. 050-361 9056).

Vuosi 2004 tulee olemaan reserviläistoiminnalle muutosten vuosi. Maanpuolustusjärjestöt
yhdessä pääesikunnan kanssa ovat muovanneet uudentyyppisen rakenteen vapaaehtoiselle
maanpuolustustoiminnalle, josta kuulemme varmasti lisää. Erinomainen tutustumispaketti on
marraskuun alussa pääkaupunkiseudun jokaiseen kotitalouteen jaettu Helsingin Reservin
Sanomat –erikoisnumero, jossa kerrotaan uudistuksesta vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kentässä.
Kerhomme ampumatoiminta tulee tehostumaan ensi vuoden aikana. Siitä esimerkkinä on
esim. alkuvuodesta järjestettävä ampumatilaisuus uusille jäsenille. Seuraa ilmoittelua aiheesta
esim. kotisivuillamme http://www.taru.pp.fi/esr.
Vääp Kimmo Karinen

Ylil Veli-Heikki Saari

Yhteystiedot: espoo@helresp.fi, Puheenjohtaja Kimmo Karinen (050-550 0337,
kimmo.karinen@hut.fi), Sihteeri ja VaPePa-yhteydet: Ari Haavisto (0500 628 797
Ari.Haavisto@hut.fi), Tiedotusvastaava ja 1.Varapj. Perttu Salonen (040-826 0199,
perttu.salonen@sktuote.fi).
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Espoon-Kauniaisten
Paikallisosasto

Toiminnan täyteinen vuosi
Kevät- ja kesäkausi vuoden 2003 toiminnastamme on takanapäin ja toiminta jatkuu syksyn
aikana entiseen tapaan osastoiltojen, kurssien ja harjoitusten merkeissä.
Tammikuussa turvallisen ampujan kurssi veti jälleen mukaan ennätysmäärän osallistujia.
Muutenkin ammunta tuntuu kiinnostavan entistä enemmän. Erilaisilla vähintään päivän
mittaisilla kursseilla on aina ollut kaikki osallistujapaikat täynnä. Espoon-Kauniaisten
paikallisosastossa aseenkäsittelytaitojen huonontuminen huomattiin vapaaehtoisissa
harjoituksissa jo toiminnan alkuvaiheessa ja päätettiin keskittyä ensimmäisessä vaiheessa
tarkka-ampujien kouluttamiseen.
Tarkka-ampujien kouluttaminen tuotti nopeasti hyviä tuloksia ja hyviä ampumakouluttajia
myös muihin reserviläisille sopiviin ampumalajeihin. Erityisesti sovellettu reserviläisammunta
ja sen pohjalta luotu turvallisen ampujan kurssi toivat paljon uutta perinteiseen
kouluammuntaan ja sen tulokset ovat jo nähtävissä myös muissa kertausharjoituksissa kurssin
suorittaneiden luontevana ja vastuullisena aseenkäsittelynä. Vuoden 2003 kurssin teorian
suoritti hyväksytysti reilut 60 kurssilaista ja käytännön harjoituksetkin läpäisi yli 30 osallistujaa.
Kevään tarkka-ammunnan kurssille olisi ollut kaksi kertaa enemmän osallistujia kuin paikkoja
oli tarjolla. Myös opiskelijan turvakurssit ja johtamisharjoitukset ovat olleet yhtä suosittuja
kuin aikaisempinakin vuosina.

Erityisesti uudet reserviläisten ampumaohjelmat ja niiden soveltaminen käytäntöön ovat olleet
vuoden 2003 tavoitteita. Teoriassa turvaohjeet ovat kunnossa ja riittävän tarkat turvalliseen
aseenkäsittelyyn, mutta todellisessa elämässä ne eivät ole riittäviä, jos niihin ei usko tai
ohjeiden annetaan lamauttaa terve järki.
EsKaPAT:n ampumatoimikunnan neljän vuoden työn tulokset on nähty viimeisten leirien
aikana ja ne ovat edelleen pohjana myös tuleville kursseille. Vuoden 2003 tapahtumien
painopiste on aktiivisten ampujien lisäkoulutuksessa ja ampumakoulutuksen kehittämisessä.
Vuoden 2003 ohjelma on suunniteltu nousujohteisesti ampumataitoa kehittäväksi
kurssisarjaksi. Tavoitteena on antaa oppimisen elämyksiä myös kokeneille ampujille ja samalla
mahdollisuus kehittää yhdessä vastuullisen aseenkäsittelyn taitoja.

Nähdään joukolla tulevissa tapahtumissa ja paikallisosastoilloissa!
Kai Haatainen
apulaispäällikkö

Yhteyshenkilöt
Päällikkö
Majuri Heikki Simola 050 549 5277
Apulaispäällikkö
Kapt Kai Haatainen 040 748 7099
EspPaikK:n päällikkö Kapt Harri Ruotsalainen 050 526 4848
Ampumaupseeri
Kers Veijo Rautio
040-555 8165
Tiedotusvastaava Hannu Koponen
040-745 2326
Kotisivut: http://www.eskapat.org
Sähköposti: eskapat@eskapat.org
PAT-toimiston puhelin: (09) 412 8498
PAT-toimiston fax: (09) 884 5128

Susi 2003-harjoitus pidettiin elokuun
viimeisenä
viikonloppuna
taistelijaparien
toimintaan
painotettuna SRA-harjoituksena.
Taistelijoiden perustaitojen lisäksi
koeteltiin
ampumataitoa
reserviläiskiväärillä, TA-kiväärillä,
haulikolla ja pistoolilla.
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h.simola@luukku.com
kai.haatainen@milnet.fi
harri.ruotsalainen@sci.fi
veijo.rautio@helsinki.fi
hannu.koponen@icenet.fi

Espoon
Maanpuolustusnaiset ry

Vapaaehtoinen
Pelastuspalvelu

Joulumyyjäiset Tapiolan kirkolla la 22.11. klo 10-13 Tapiolan kirkolla
Myyntipöytien lisäksi tänä vuonna on yhdistyksemme vuoro järjestää myyjäisten kahvila.
Leivo joko suolaisia tai makeita leivonnaisia kahvilaa sekä myyntipöytää varten. Tarvitsemme
myös kahvila- ja myyntityöntekijöitä.. Mikäli leivot todella suuria määriä, voi yhdistys kustantaa
raaka-aineita. Ilmoita Anita Salojärvelle, puh 460 230, mitä haluat tehdä itse tilaisuudessa sekä
kuinka paljon ja mitä aiot leipoa.

Viimeisimmät etsinnät

Espoon Maanpuolustuspäivä la 29.11.2003 Tapiolan Toimintakeskuksessa klo 10-15
Espoolaiset maanpuolustusjärjestöt esittelevät yleisölle toimintaansa 29.11. Tapiolan
Toimintakeskuksessa. Tarvitsemme maanpuolustustuotteiden myyjiä ja kahvittajia.
Ilmoittaudu Elsi Tuomiselle, puh 040 718 5907.

2.8.2003 NUUKSION KATTILANTIE. Viranomaisen esittämä kutsu etsintään yösydännä
kello 23.20. Kokoontuminen Kattilantie 576 kohdalla. Noin 70-vuotias mies, jolla ajoittain
ajatuksen mieleen palauttamisessa vaikeuksia, oli lähtenyt marjoja etsiskelemään jonnekin
ympäröiviin laajoihin metsiin. Hänet tavoitettiin puolenyön jälkeen Veikkolasta.

Perinteinen kynttilämyynti itsenäisyyspäivää ennen Heikintorilla
Myymme Heikintorilla maanpuolustusjärjestöjen kynttilöitä sekä sotaveteraanien tuotteita
lauantaina 29.11., keskiviikkona 3.12., torstaina 4.12 ja perjantaina 5.12. Sotaveteraanien
tuotteiden myyntitulot tilitetään suoraan veteraaneille. Mikä päivämäärä ja ajankohta sopii
Sinulle, päivä vai ilta ja kuinka monta tuntia? Ota yhteyttä Anita Salojärveen, puh 460 230.

14.8.2003 KAUNIALAN SOTAVAMMA SAIRAALA. Hälytys poliisilta aamusella kello 8.25.
Kokoontuminen välittömästi sairaalan pihalla. Joskus puolenyön jälkeen oli sairaalasta
lähtenyt omille teilleen, ilmeisesti matkalle kotiinsa yli 80-vuotias sotaveteraani. Etsintöihin
osallistui helikopteri ja 19 vapaaehtoista. Miestä ei löydetty ja etsintä lopetettiin kello 14.40.

Joulukuun kokous ti 2.12.2003 klo 18 alkaen
Tutustumme Lähivakuutus-yhtiön keräämään suureen ja arvokkaaseen suomalaisen taiteen
kokoelmaan, joka sijaitsee yhtiön Leppävaaran pääkonttorissa, Lintuvaarantie 2.
Taidenautinnon jälkeen nautimme pientä iltapalaa. Ilmoittaudu Elsi Tuomiselle, puh 040 718
5907.
Vuosi on jo lopuillaan, mutta monia mielenkiintoisia tapahtumia on vielä tulossa ennen kuin
hiljennymme joulun viettoon. Tule siis mukaan!
Terveisin
Elsi Tuominen
Puh 040 718 5907, e-mail: elsi.tuominen@iki.fi
Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n verkkosivut: www.maanpuolustusnaiset.net
Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n verkkosivut: http://www.taru.pp.fi/empn/

29.7.2003 KAITAAN HYLJELAHTI. Hälytys etsintään kello 12.30. Etsijöille määrättiin
kokoontumispaikaksi Villa Rulludd. Pari päivää aikaisemmin, sunnuntaina oli lähes 60-vuotias
nainen lähtenyt marjastamaan. Hälytys peruutettiin kello 13.10. Poliisi oli saanut tietää
etsittävän olevan turvallisesti Ilomantsin runsailla marjamailla.

23.8.2003 KAUNIALAN SOTAVAMMA SAIRAALA. Edellistä etsintää jatkettiin tarkemmalla
haravoinnilla ja alueita laajentaen. Hälytys oli tullut jo edellisenä päivänä, joten
valmistautumisaikaa oli riittävästi. Ei tarvinnut kovalla kiireellä suunnitella lähtöä, kuten
tavallisesti, vaan kaiken sai tehdä harkitun rauhallisesti.
Paikalla oli kuten tavallisemmin yksi poliisin
partioauto. Vapaaehtoisia saapui paikalle sateisena
aamuna 34 urhoollista. Etsittäväämme emme
nytkään löytäneet poliisin osoittamilta alueilta.
Toiminta keskeytettiin kello 13.40. Mahdollisesti
etsintä jatkuu seuraavana lauantaina. Jos
viranomaiset näin päättävät, niin Espoon Vapepa
kutsuu silloin mukaan ilmeisesti myös Helsingin,
Vantaan ja Lohjan yksiköt.
Etsinnän johtopaikka 23.8.03. Ja vettä vihmoo.
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30.8.2003 KESKUSPALOASEMA. Sotaveteraani Saarisen etsintä jatkui kello 10. Hälytys oli
saatu jo edellisenä päivänä kello15. Mukana aluksi Helsinki ja Vantaa. Kello 11 hälytettiin
avuksi vielä Espoo. Vapepalaisia oli nyt kaikkiaan 33 ja lisäksi kuusi pelastuskoiraa. Haettavaa
ei löydetty ja etsintä keskeytettiin kello 15.10.

Etsinnän vapaaehtoisten johtaja Markku Toivio
selostaa tilannetta ylikonstaapeli Timo Haliselle.
Etualalla muuta johtoryhmää.

Lepotaukojen aikana toimii Kaunialan huolto.

Lauantaina 30.8.03. etsijät saamassa
grillikatoksessa toimivalta ejopalta uutta aluetta
tutkittavakseen.

1.9.2003 KAUNIALAN SOTAVAMMA SAIRAALA. Hälytys jo edellisenä päivänä. Etsinnän
johto Kaunialaan kello 13.30. Paikalla 17 vapaaehtoista. Emme löytäneet nytkään
etsittäväämme. Poliisi-TV käy kuvaamassa Saarisen etsintää
6.9.2003. KAUNIAISTEN KESKUSTA. Saarisen etsintä jatkui. Hälytys nytkin jo edellisenä
päivänä. Paikalle saapui Vihdistä, Lohjalta, Helsingistä ja Espoosta yhteensä 27 vapaaehtoista.
Ei tuottanut tulosta.
Samana päivänä sivullinen nuori mies löysi aivan sattumalta etsityn sotaveteraanin
menehtyneenä autiotalon pihalta.
Sotaveteraani Saarisen etsinnässä käytetty 1:10 000 kartta.
PK - poliisin koirapartio, PA - poliisin autopartio

Ltn Erkki Stenman
GONA 3/2003 sivu 10
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’Kodin turvaa’ muualla - miksi ei
myös meillä?
Vapaaehtoinen maanpuolustus -sarjassa esitellään muutamalla sanalla neljä
maata. Ensimmäisessä ja toisessa osassa (Gona 1 ja 2/03) kerrottiin
kodinturvasta Norjassa ja Ruotsissa. Nyt on vuorossa Sveitsi ja viimeisessä
osassa käsitellään USA:ta. Kirjoitukset perustuvat Maanpuolustuskiltojen liitto
ry:n Turvallisuuspolitiikan seminaariin 2003, joka pidettiin 8.2.2003
Santahaminassa. Seminaarissa esitykset piti kunkin maan sotilasasiamies.

Osa 3. Vapaaehtoinen maanpuolustus
eli ‘siviilipuolustus’ Sveitsissä
Myös Sveitsin puolustusvoimat on supistanut tai tulee supistamaan kokoonpanoaan
radikaalisti seuraavien vuosien aikana. Aikaisemmin ns. Army 95 käsitti 360 000 vakinaisessa
palveluksessa olevaa miestä ikäjakaumaltaan 20-42 vuotta. Nyt uudessa kokoonpanossa
ArmyXXI miehiä on noin 200 000, mutta se sisältää vain 12 000 vakinaisessa palveluksessa
olevaa 20-34 vuotiaista miestä. Loput koostuvat reserviläisistä. Puolustusvoimien supistaessa
vastapainoksi on kehitetty n. 300 000 vapaaehtoisesta koostuva maanpuolustuksellinen
organisaatio, niin sanotut siviilipuolustajat.

Moni armeijan palveluksessa oleva siirtyy siviilipuolustajien riveihin vapauduttuaan armeijan
velvoitteistaan. Jopa 50% siviilipuolustajista on
ollut armeijan palveluksessa. Näin saadaan käytettyä hyväksi se tieto-taito, joka heillä on.

Siviilipuolustajiin voi kuulua 20-50 vuotiaat. Pyrkimyksenä on saada jokaiselle koulutustaan vastaava sijoitus. Jokainen uusi ‘jäsen’ käy päivän
‘kurssin’, jonka aikana tulokkaalle etsitään sopiva sijoitus. Tämän jälkeen hän suorittaa viiden
päivän kurssin ko. aiheesta. Johtajat saavat edelleen lisäkurssitusta ns. ‘kaaderikurssit’. Näiden
perehdyttämiskurssien jälkeen seuraa jokavuotiset harjoitukset, jotka kestävät muutamasta tunnista muutamaan päivään. Aseellinen koulutus
annetaan vain puolustusvoimissa vaikkakin siviilipuolustajien organisaatio on sotilaallisesti johdettu ja jäseninä on paljon entisiä ammattisotilaita.
Siviilipuolustajien vastuuna on omat alueet, joissa he osallistuvat mm. viranomaisten auttamiseen esimerkiksi luonnon katastrofien sattuessa. Organisaatio koostuu eri yksiköistä,
joilla on omat tehtävänsä. Esimerkiksi tiedotusjoukot vastaavat tiedottamisesta, pelastusjoukot etsivät ja pelastavat vaaraanjoutuneita ja lääkintäjoukot huolehtivat ensiavusta. Jäsenistä noin 45 000 on sijoitettu suoraan työtään vastaavaan tehtävään. He toimivat ‘siviilissä‘ mm. poliiseina, palomiehinä ja valtion tai kanttonien johtotehtävissä. Eli he vastaavat
suomalaisia ‘vappeja’ (vap = vapautettu sotilaallisesta palveluksesta), joilla kriisinajan sijoitus/tehtävä on vastaava kuin mitä tekee normaalisti työkseen.
Järjestelmään kuuluu 85 valtakunnallista järjestöä, kuten vapaapalokunta, vapaaehtoinen
pelastuspalvelu ja punainen risti. Järjestöt järjestävät harjoituksien lisäksi myös mm. kilpailuja niin kesä- kuin talvilajeissakin. Kilpailuissa testataan sekä kuntoa että sotilastaitoja.

Esitelmän pitäjänä toimi Sveitsin
apulaissotilasasiamies majuri Reto Senn
Vääp Kimmo Karinen
Kuvat ja lisätietoja mm. seuraavasta osoitteesta:
http://www.bevoelkerungsschutz.ch/e/index.html
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RESSU 2003
Jalkaväkipataljoonan harjoitus 7-9.9.2003
On syyskuinen aamuyö. Koko kolmannen jalkaväkipataljoonan alueella on
rauhallista. Vartiomies säpsähtää kun etäisyydestä alkaa kuulua jotain
epämääräistä ääntä.
Onko se... On! PANSSARIHÄLYTYS!
Kärkivaunu - 500 - kaksi - ampukaa......

Kun joukot oli kalustettu, suunnattiin ampumaradalle kohdistamaan rynnäkkökivääreitä
sekä ampumaan kilpasarja. Ammuntojen aikana, ampumavuoroaan odottavat joukkueet
harjoittelivat lähistöllä taistelijan perustaitoja kuten rynnäkkökiväärin tähtäinten siirtoa,
ampuma-asentoja, miinojen käyttöä yms.
Kun ammunnat oli suoritettu, oli aika suunnata pimeään metsään majoittautumaan.
Aamulla joukot alkoivat valmistavan koulutuksen päämääränään turvallinen ja varma toiminta
raskassinkoammunnoissa. Ammunnat oli porrastettu PstK:n eri joukkueiden kesken.
Joukkueen kouluttamisesta vastasi se, jolle tämä tehtävä kovassa tilanteessakin kuuluisi eli
joukkueenjohtaja. Tämä oli mahdollista, koska jokainen PstK:n joukkueenjohtaja ja päälliköt
olivat edellisenä keväänä käyneet RUK:ssa järjestettävän kouluttajakurssin. Tietenkin
joukkueenjohtajalla oli kouluttaja, joka ohjasi tarvittaessa koulutuksen takaisin raiteilleen.

Sinkomiehenä aina innostaa tieto siitä että harjoituksessa on ohjelmassa
raskassinkoammunnat, niin tälläkin kertaa. Mikään ei nimittäin nosta tunnelmaa niinkuin
“mustin” haukkumisen kuunteleminen jossain pellon laidalla jossain päin Suomea. Ressu
2003 harjotus oli siinä määrin erikoinen JvP harjoitus, että harjoituksessa perustettiin
jalkaväkikomppanian, huoltokeskuksen ja kranaatinhetinkomppanian lisäksi myös
panssarintorjuntakomppania. Useissa harjoituksissa, niin varusmiesaikana kun
reserviläisenäkin, harjoituksissa perustetaan PstK, jota sitten kuvataan parilla
raskassinkoryhmällä. Nyt harjoituksessa oli koko komppania komentojoukkueineen.
Harjoitukseen saapuivat torstai-iltana 6.9. komppanioiden varapäälliköt, vääpelit sekä
muutamia muita perustamiseen liittyviä avainhenkilöitä. Tämä iskujoukko valmistautui
kuittaamaan koko yksikön joukkokohtaisen taisteluvälinemateriaalin ja majoituskaluston
itselleen. Tämä tarkoittaa noin yhtä kontillista tavaraa, joten tarkkutta oli käytettävä.
Perjantaina, kun komppanian pääosat saapuivat Niinisalon varuskuntaan päälliköiden
johdolla, olivat varapäälliköt valmiina joukkuekohtaisten kalustokasojensa kanssa. Tämä
valmistava toimenpide edesauttoi joukkueiden johtajien johtamaa kalustamista ja
sotakuntoisuustarkistuksia valmiuteen pääsemiseksi.

Lauantaipäivän kohokohtana olivat raskassinkoammunnat, joissa jokainen Pst-koulutettu
pääsi osallistumaan RsSkoR:n ammuntaan. Jokaisella joukkueella oli kolmessa tunnissa
ammuttavanaan 40 PsHaa - panssari harjoitusampumatarviketta, joten jokainen taistelija
pääsi ampumaan useampia laukauksia. Sinkojen tuli oli tarkkaa ja tuhoavaa, jopa pari
koivua ammuttiin singolla poikki... Kaikista 119 ammutusta laukauksesta oli osumaprosentti
noin 98%, joka on loistava tulos se huomioiden, että monet taistelijat ovat ampuneet
raskaalla singolla viimeksi vuosia aikaisemmin varusmiesaikanaan.
Ammuntojen jälkeen 1J/PstK joka oli alistettuna 4JvK:lle lähti harjoittelemaan seuraavan
päivän hyökkäysreittiä ja etenemistä lähtökynnykseltä lähtöasemaan. Samaan aikaan PstK:n
pääosat ampuivat ja harjoittelivat komppanian pääosien puolustustaistelua liittyen
pataljoonan sivustan suojaamiseen.
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Kun ilta koitti, saapui myös aika, jolloin "tilanne meni päälle”. Klo:00.00 alkoi keltaisen osan
tiedustelu pataljoonan asemiin. Tätä tiedustelua jatkui pitkälti koko yön, kunnes PKom antoi
klo 05.00 käskyn, jonka mukaan 4JvK + 1J/PstK aloitti hyökkäyksen murtokohtaan tavoitteena
Susikankaan alue.
Keltaisten antama vastus oli hyökkäysvaiheessa ajoittain kovaa, mutta hyökkäävä yksikkö
eteni nopeassa tahdissa tavoitteeseensa, jonne se ryhmittyi puolustukseen. Puolustuksessa
4JvK+ torjui keltaisten raivokkaan vastahyökkäyksen mallikkaasti. PstJ:llä oli käytössään
simulaattoreilla varustetut raskaat kertasingot, joilla taisteltiin T-80 TST-Psv:a kuvaavia Paseja
vastaan. Taistelusta teki mielenkiintoisen taistelijasimulaattoreiden käyttö, jolloin liian
hurjapäiset hyökkäysyritykset jäävät varmasti tekemättä.

Espoon Maanpuolustuspäivä
29.11. lauantaina klo 11.00 – 15.00
Hyvän vastaanoton viime syksynä saanut koko perheen
maanpuolustustapahtuma järjestetään taas. Paikkana on Reserviläisten
koulutuskeskus (ent. Etelä-Tapiolan lukio), Tuulikuja 5, Tapiola.
Puhelinluettelon karttalehti sivu 36, ruutu DC/75.
OHJELMASSA
Toimintanäytös tasatunnein klo 12.00, 13.00 ja 14.00
Varuste-esittely rakennuksen pihalla
Nykyaikaisen taistelijan esittely
Reserviläisrata - testaa tietosi ja taitosi
Ase- ja varustenäyttely
Ammuntatoiminnan esittely
Sako TRG tarkka-ammuntajärjestelmä
Miinanäyttely
Toimintaa kuvina -videoesitys
EKO Aims –laseraseammuntaa

Samaan aikaan toisaalla PstK:n pääosat taistelivat omaa taisteluaan ja torjuivat vaunujen
hyökkäkset alueellaan. Taistelussa olivat mukana 2J, 3J sekä komento- ja huoltojoukkueet.
Taistelutilanne päättyi sunnuntaina puoleltapäivin, jolloin harjoitusjoukoille pidettiin
loppupuhuttelu. Puhuttelun jälkeen joukot aloittivat harjoituksen purun sekä joukkue- ja
henkilökohtaisen huollon. Kun kaikki oli valmista, oli edessä harjoituksesta kotiuttaminen.
Kolmen päivän harjoituksessa tavoitteet olivat korkealla ja paljon tekemistä oli mahdutettu
lyhyen ajan sisään. Tavoitteisiin pääosin päästiin. Monelle PstK:n riveissä harjoitukseen
osallistuneelle taistelijalle päällimmäiseksi muistoksi harjoituksesta jäivät sinko-ammunnat.

Kerhoesittelyt:
Klo 11.20
Tapiolan Reserviupseerit, Maanpuolustusnaiset, Paikallisosasto
Klo 11.40
Espoon Reserviläiset
Klo 12.20
Tapiolan Reserviupseerit, Maanpuolustusnaiset, Paikallisosasto
Klo 12.40
Espoon Reserviläiset
Klo 13.20
Tapiolan Reserviupseerit, Maanpuolustusnaiset, Paikallisosasto
Klo 13.40
Espoon Reserviläiset
Klo 14.20
Tapiolan Reserviupseerit, Maanpuolustusnaiset, Paikallisosasto
Klo 14.40
Espoon Reserviläiset
Kahvitarjoilu
Järjestäjät:
Tapiolan Reserviupseerit Ry
Espoon Reserviläiset Ry
Espoon Maanpuolustusnaiset Ry
Espoon-Kauniaisten Paikallisosasto

Ltn Topi Tuominen
PstKVaraPääl - kouluttaja
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Karhunpyyntiä Ilomantsissa

Jahtipäällikkö Tom Schultz, norjan harmaa sekä karhu. Ilme naamalla kertoo kaiken.
Karhukoirina käytimme Itä-Siperianlaikaa, Karjalankarhukoiraa, sekä kahta Norjan harmaata
hirvikoiraa.
Pyytöporukka Ilomantsin Kivivaaran vanhan rajavartioaseman pihalla. Ulvovan Suden
Majatalosta voi varata majoitustilaa esim. linnunpyyntiaikaan. Tarulaisia edustivat kuvassa
korkeassa polviasennossa vasemmalla kirjoittaja ja keskellä kapt Paavo Kontkanen. Polvella
oikealla ampuja Esko Kuusela.

Sitkeä ja vilpitön yritys tuottaa lopulta tulosta, näin sanotaan.
Useamman vuoden harjoittelu palkittiin Ilomantsin Kivivaarassa
viimein 23.8.2003, kauden kolmantena pyyntipäivänä.
Pari vuotta sitten Gonassa kirjoitimme artikkelin karhunmetsästyksestä Pohjois-Karjalassa,
muuta konkreettista kerrottavaa ei sillä kertaa ollut. Vuosi sitten porukan tuloksena oli yksi
ohilaukaus ja tällä kaudella vihdoin kauan kaivattu kaato.
Ilomantsin alueella karhunpyyntilupia oli aloitushetkellä 5 kappaletta, jotka oli käytetty jo
kahtena ensimmäisenä päivänä. Hetken näytti jo siltä että saamme pakata tavaramme kotimatkaa
varten, mutta onneksi alueelle saatiin lisälupia ja pyynti pääsi jatkumaan.
Kolmannen päivän varhaisaamun tuloksettoman ajon jälkeen hajaannuimme alueelle
jälkietsintään. Se tuottikin tulosta tuoreen jälkihavainnon muodossa, jonka jälkeen passiketju
vedettiin välittömästi rajavyöhykkeen tielle. Koira-ajo lähti liikkeelle jälkihavaintopaikalta.
Omalta paikaltani kuulin vaimean laukauksen ja sitten noin puolen tunnin kuluttua laukaus
kajahti uudestaan. Tilanne oli pitkään odottava, kunnes porukan koiramies ajoi passiketjun
läpi ilmoittaen karhun kaatumisesta.
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Tilanne alkoi selvitä kun kokoonnuimme kaadolle. Ammuttu noin 2 - 2.5 vuotias uroskarhu oli
tullut hiljaa, rauhallisesti kävellen suoraan passimiestä kohden. Ampujan hermot kestivät
odottaa tuon pari kolme minuuttia kestäneen hitaan lähestymisen, jolloin karhun ollessa noin
40 metrin päässä ja kääntyessä sivuttain, Esko Kuusela ampui kuolettavan, lapaan osuneen
laukauksen.
Karhu reagoi selkeästi osumaan, mutta hävisi tiheässä mäntymetsässä ampujan näköpiiristä.
Otus oli siirtynyt metsän suojassa noin 50 metriä, jossa se makasi tiheässä pusikossa puolisen
tuntia. Karhun lähtiessä uudelleen liikkeelle, toinen passimies ampui sitä kaulaan, jolloin liike
lakkasi lopullisesti. Tilanne varmistettiin vielä koiralla vahinkojen välttämiseksi, jonka jälkeen
kaadolle oli turvallista mennä.
Kaatoon päättynyt karhuajo oli muutenkin tapahtumiltaan poikkeuksellinen. Ajorenkaassa
oli kolme eri karhua. Yhdestä oli näköhavainto sen ylittäessä tien ja poistuessa
rajavyöhykkeelle. Karhukoira otettiin kiinni sen saapuessa jälkiä pitkin tielle. Toisesta karhusta
oli näköhavainto passiketjun puolivälissä noin 100 metrin etäisyydellä. Kolmas, saaliiksi
päätynyt karhu tuli omia aikojaan passiketjun toiseen päähän. Tilastollinen harvinaisuus siis,
mutta kertoo osaltaan karhukannan runsaudesta Ilomantsi – Lieksa välillä.
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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella oli loistavat tilat karhun nylkemiseen ja paloitteluun.
Samalla ammattilaiset ottivat tarvittavat viranomaisnäytteet ja -mittaukset otuksesta.

Karhun hampaatkin ovat kunnioitusta herättävät, mutta pelottavin
ase ovat kynnet. Kynnet ovat noin ihmisen sormen mittaiset ja
terävät. Lisäksi karhulla on ruista ranteessa ja jatkuva neliveto.
Erittäin tarkoituksenmukaisesti rakennettu, nopea ja voimakas
peto. Karhu tapaa hirven lyömällä etutassulla selkärangan poikki.

Mitä taas opittiin?
Karhun jälkiä etsitään ihmisvoimin sieltä, missä ne näkyvät. Pehmeät tienpenkat ja ojareunat
sekä hiekkatiet, joiden pintaan karhunjälki jää, ovat helpoimpia havaintojen tekopaikkoja.
Jalan kävely on aina luotettavin tapa tehdä havaintoja. Koiralla käydään läpi tieosuudet
joihin ei silmin nähtäviä jälkiä jää. Ilmaisulankojen käyttö oli tällä kertaa metsähallituksen
alueilla kielletty.
Jälkietsintä aloitetaan aamuyöstä, jolloin on vielä viileää ja mahdollisesti havaittava jälki on
varmasti tuore. Passiketjut vedetään autokunnittain, nopeasti ja hiljaa, riittävän kauaksi karhun
oletetusta olinpaikasta. Yhteydenpitoon käytetään gsm -ryhmätekstiviestejä ja VHF-puhelimia
korvanapeilla. Radiopuhelinliikenne minimoidaan.
Passiin hyväksytään vain rauhallisia, savunhajuisia metsästäjiä, jotka tietävät mitä tekevät.
Pyykinhuuhteluaineiden, teflon –aseöljyjen ja hyttyskarkotteiden hajut tekevät passin karhun
kannalta liian helpoksi väistää. Vaatetusvaatimus seurueella on syytä pitää samana kuin
hirvijahdissa. Fluorisoiva oranssi tai keltainen näkyvät hämärässä, toisin kuin perinteinen
hirvipunainen. Aseeksi karhujahtiin mahdollisimman isoreikäinen ja raskasluotinen kaliiperi
(9.3x62, 9.3x66, .375H&H jne). Passipaikat ovat monesti tiheitä pusikoita, jolloin luoti ei saa
olla risuherkkä. Ampumamatkat ovat pääsääntöisesti lyhyitä, jolloin luodin riittävä
pysäytysteho ja shokkivaikutus ovat omaa nahkaa ajatellen vähintäänkin suositeltavia.
Optiikasta on karhujahdissa harvemmin hyötyä. Punapistetähtäin ilman suurennosta tai
avotähtäimet ovat käyttökelpoisimmat. Kiikaritähtäin on parhaimmillaan kyttäysjahdissa aamuja iltahämärissä, silloin valaistu tähtäinkuvio on tarpeellinen ominaisuus.
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Karhunmetsästysaika on 20.8. – 31.10.
Jahtiin on kuitenkin syytä suoriutua heti ensimmäisestä aamusta lähtien, perinteisesti esim.
Ilomantsin alueella kaikki lupakarhut on ammuttu viikon sisällä pyynnin aloituksesta.
Valtion maille Pohjois-Karjalaan pääsee karhunpyyntiin yhteisluvalla, hinta 42 •/metsästäjä.
Lisätiedot www.villipohjola.fi . Muut lupa,- ase- ja koevaatimukset ovat samat kuin
hirvenpyynnissä.

Ylil Ville Maijanen
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TAISTELU KARHUMÄESTÄ

Suomalaiset aloittivat sotatoimet Laatokan luoteispuolella 10.7.1941 pian
sodanjulistuksen jälkeen. Päähyökkäys eteni vauhdilla Laatokan pohjoisrantaa
seuraten Aunukseen ja Lotinanpellon porteille asti. Toinen hyökkäyskiila eteni
pohjoisempana kohti Äänislinnaa Vieljärven ja Prääsän kautta. Äänislinnan vallattuaan
joukot jatkoivat pohjoiseen vallaten Karhumäen ja vielä Poventsassa sijaitsevan
Stalinin kanavan. Tavoitteena oli saavuttaa puolustuksellisesti edulliset asemat
noudattaen ikivanhaa kolmen kannaksen taktiikkaa.
KARHUMÄEN VALTAUS
Joulukuun 1941 alussa suomalaiset pureutuivat kaupunkiin lännestä saaden eteläpuolelle
jääneet venäläiset joukot mottiin estettyään tykistön tulella niiden vetäytymisen Suurlahden
jäälle, joka oli jäätynyt paria päivää aiemmin. Mottiin jääneet joukot yrittivät läpimurtoja
moneen otteeseen, mutta lopulta ne tuhottiin tai vangittiin erillisistä vastarintapesäkkeistä
yksi kerrallaan. 7.12. Karhumäki oli suomalaisten hallussa ja 1.JPr ajoi venäläisiä takaa itään
eikä antanut niille aikaa ryhmittäytyä valmiisiin asemiin, vaan seurasi niitä aina Stalinin
kanavalle asti.Venäläiset räjäyttivät 8.12 kanavan sulut ja vesivyöry syöksyi Poventsaan ja
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vei mennessään miehiä, hevosia, ajoneuvoja sekä kaksi panssarivaunua. Jos oli selvinnyt
vesimassan vyörystä, oli uhkana jäätyminen, sillä pakkasta mitattiin samana aaamuna 37 astetta.
Hyökkäys pysäytettiin ja jo kanavan yli menneet joukot palasivat takaisin. Oli ansaittu tauko ja
lepo. Joukot järjestettiin uudelleen, huollettiin sekä täydennettiin. Alkoi asemasotavaihe.
VOIMASUHTEET MUUTTUVAT
Kahden vuoden asemasodan jälkeen tilanne Saksan ja Neuvostoliiton itärintamalla oli muuttunut
ratkaisevasti ja venäläiset saattoivat siirtää joukkoja myös pohjoiselle rintamalle. Voimasuhteet
muuttuivat täysin. Mannerheim käski 4.Divisioonan 6.6.1944 Maaselän kannakselta Aunukseen
rintamavastuuseen 7.Divisioonan tilalle, mutta määränpää muuttui matkalla Karjalan kannakseksi
paikkaamaan läpimurtoja Perkjärvelle. PsD ja 3.D oli siirretty jo aiemmin. Nyt Karjalan kannaksella
oli 70 kilometriä leveällä rintamalla 40% joukoista. Aunuksessa oli 33% 150 kilometrin rintamalla
ja Aunuksen maaselällä 70 km rintamalla 20% joukoista. Loput 7% olivat Rukajärven suunnalla
(14.D+3.Pr). Saksalaisten merkitys koko Pohjois-Suomen puolustajina on määräävä, sillä ilman
niitä suomalaisten joukkojen riittoisuus olisi loppunut auttamatta kesken. Venäläiset siirtyivät
hyökkäyssotaan ja suomalaiset viivytykseen.
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Suomalaiset olivat linnoittaneet
asemasodan aikana Äänisen-Seesjärven
kannaksen puolustamiseksi kolme
puolustuslinjaa. Kolmas linja oli parhaiten
linnoitettu, mutta se jäi toisarvoiseen
suuntaan hyökkäyksen suuntautuessa
Porajärvelle ja Äänislinnaan.

RAJAN TAKANA
Vanhaa Suomea läksimme katsomaan
Sortavalaan, Aunukseen
Äänisen rantaan
Siis jo vähän rajankin taa
Kylät, torpat seisoi paikoillaan
Kurapihat, aidat lenkollaan
KARHUMÄEN MENETYS
18.6.1944 Neuvostojoukot hyökkäsivät
Maaselän kannaksella ja valtasivat
Poventsan. 21.6. 313.D saapui Karhumäkeen,
miehittämättömälle kaupunkialueelle, sillä
suomalaisten puolustus oli keskitetty
kaupunkia ympäröiville kukkuloille
(Vesisäiliönmäki,
Kasarmialue,
Parantolanmäki ja Majamäki), jotka
muodostivat ihanteelliset asemat. JR33 III P
puolusti kaupunkia ja hetkellisesti
venäläisten etenemisen pysäytti 3 patteriston
tuli ryhmittyviin venäläisiin joukoihin, jotka
olivat kaupungissa näkyvissä kuin
tarjottimella. Venäläisten tappiot olivat kovat.
Ylivoima oli kuitenkin niin suuri, ettei
vastahyökkäyksillä saatu korjattua tilannetta,
vaan perääntyminen alkoi ja kaupunki jäi
viholliselle.

Kartasta näkee hyvin, mistä kolmen kannaksen puolustustaktiikka on
keksitty. Aemmissa sodissa alueen valloitukseksi tosin riitti, että perusti
linnoituksen kulkuväylälle ja sanoi omistavansa maat sen takana.
Myöhemmin sotien luonne muuttui ratkaisevasti, joka metristä oli taisteltava.
Kannaksiin tukeutuminen mahdollistaa laajan alueen hallinnan pienilläkin
joukoilla. Asemat on maastossa valittu aina, jos mahdollista, vesistöjen
suojaan, jokien taakse tai järvikannaksille. Vain järvikannakset tarvitsee
miehittää ja maaraja lyhenee minimiin.

niin oli kaikkialla näky ankea
ei maa täällä kuulu kellekään
vaikka maata kiersimme päiviä
emme nähdä ehtineet kaikkea
emme lähellekään
Sen koimme kuitenkin
on Suomi, maamme kaunehin
Sen huomaan, turvaan teki jo mieli
Sen puolesta heräsi mieli
Kyllä sitä kannattaa
vainolaista vastaan
aseinkin puolustaa
Taattojen, mammojen maata
sen suomaa turvaa
ei muut voi taata
Heikki Valkonen 2.8.2003

Ylil Heikki Valkonen
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Padasjoella paukkui

eri tähtäimiä. Testin takia sunnuntaina ei järjestetty kilpailua, mutta tämä ei menoa haitannut,
sillä suurimmalle osalle tämä oli ainutkertainen mahdollisuus päästä vertaamaan rinnakkain
näin useaa eri tähtäintä. Mukana menossa olivat mm. Aimpoint Comp 2M, Aimpoint Comp
2ML, Trijicon ACOG, Trijicon Reflex2, Leopold CQT ja ITL MARS. Testin tuloksen ilmestyvät
seuraavassa Suomen Sotilas -lehdessä.
Paikan päälle saapui myös ITL:n edustaja, jonka ansiosta pääsimme kokeilemaan Israelissa
valmistettuja Mini N/SEAS ja N/CROS MkIV valonvahvistimia. Ensin mainittu oli
pienikokoinen NVG/D-tyyppinen laite, jota voidaan käyttää sekä kypärä/otsapantakiinnitteisenä että aseeseen asennettuna. Jälkimmäinen taas oli edellistä hieman
suurikokoisempi tulenjohtolaite, jossa oli yhdistettynä valonvahvistin, laseretäisyysmittari,
elektroninen kompasi, GPS ja kallistusmittari. Vaikka näissä laitteissa oli “vain” 2+ sukupolven
vahvistinputket, ero PV:n käyttämiin Wild Big 3 valonvahvistimiin oli kirjaimellisesti kuin
yöllä ja päivällä. Laitteista enemmän juttua seuraavassa Gonassa.

Padasjoen perinteiset Kesäpäivät järjestettiin taas tavan mukaan elokuun alussa.
Paikalle saapui toistakymmentä kerhojemme jäsentä polttaamaan sekä selkänsä
että kilokaupalla ruutia
Suurin osa osallistujista saapui jo perjantaina 8.8, vaikka tapahtuma noin “virallisesti” alkoi
vasta lauantaina. Luvassa oli suhteellisen herkullinen viikonloppu, sillä pelkästään
allekirjoittaneen auton mukana saapui paikalle useampi sata kiloa a-tarvikkeita ja niiden
hävitysvälineitä. Muutenkin alku oli lupaavaa, sillä Tuuloksen tiellä vastaan tuli Padasjoelta
poistumassa ollut Panssariprikaati - muutama pataljoona varusmiehiä polkupyörämarssilla ja
valtava määrä kalustoa, mukaanlukien uusi AMV, sai reserviläisen mielen heti oikeaan
vireeseen.

Huippumodernien optisten vimpaimien ja nykyaikaisten aseiden lisäksi osallistujat olivat
raahanneet mukaansa ison määrän erilaisia perinneaseita. Varsinkin ammuntasessio
amerikkalaisella M1 Garand (.30-06) ja ruotsalaisella AG m/42 Ljungman (6.5x55) kivääreillä oli
miellyttävä kokemus.
Mitä sitä voi sanoa - olisi kannattanut olla mukana..?
Ltn Arto Pulkki

Illan aikana porukan määrä kasvoi ja aseiden lisäksi paikalle saatiin myös kattava valikoima
erilaisia optisia tähtäimiä. Nämä asennettiin useamman eri reserviläiskiväärin päälle ja niillä
suoritettiin sitten lauantaina ja sunnuntaina kattava testi. Vaikka itse testin suoritti paikan
päällä valittu pienempi testiryhmä, kaikilla paikalla olijoilla oli mahdollisuus tutustua ja kokeilla
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Naisellisen vastapainon jykeviin
kuviomarssikohtauksiin toi lahtelainen
Zeleste-tanssiryhmä, joka esityksen
aikana esitti muun muassa letkeitä
mereneläviä, leikkisiä menninkäisiä ja
maahisia, hauraita suokeijuja sekä
energistä tulta.

Sotilasmusiikkia ja
fantasiaa jäähallissa
Puolustusvoimien 85-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetty TATTOO 2003 valloitti
Helsingin jäähallin 19.9. Tätä edelsi puolentoista viikon mittainen kiertue
Haminassa, Lahdessa, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Turussa.

Juhlashow’n tämän kertaisena teemana oli fantasia. Perinteisestä tattooesityksestä poiketen
lavalla nähtiin juonellista näytelmää, joka eteni perinteisten kuviomarssiesitysten lisäksi
puheen, laulun, tanssin ja valon voimin. Näyttävästä esityksestä vastasi lähes 300-päinen
Tattoo-tiimi.
Tarinan teemana oli ihmisen piittaamattomuus
ympäristöstään. Esityksen aluksi maailman neljä
käskynhaltijaa - Maa, Ilma, Tuli ja Vesi - olivat lopen
kyllästyneitä ihmiskunnan törttöilyyn ja
luonnonvarojen tuhlailuun. Ihmiskunta päätettiin
tuhota ottamalla heiltä pois auringon valo ja energia.
Leo-niminen ihminen sai kuitenkin taivuteltua
käskynhaltijoilta vielä viimeisen mahdollisuuden ja
sai vuorokauden aikaa osoittaa, ettei ihmiskunta ole
läpeensä mätä. Tähän seikkailuunsa Leo-ihminen sai
oppaaksensa kaksi mainiota menninkäistä.
Alkoi matka, jonka aikana Leo joutui suorittamaan
käskynhaltijoiden asettamia tehtäviä pelastaakseen
itsenä, ihmiskunnan sekä ihailemansa valon haltijan
Meriken. Leon roolissa esiintyi tenori Pentti Hietanen
ja Merikenä nähtiin sopraano Laura Pyrrö (oheinen
kuva).
Ja koska tattoosta oli kyse, valtasivat areenan myös sotilassoittokunnat, jotka veivät tarinaa
eteenpäin näyttävien kuviomarssiesitysten sekä loistavien yksilösuoritusten voimin.
Estradille marssivat Kaartin Soittokunta, Laivaston Soittokunta, Puolustusvoimien
Varusmiessoittokunta, Rakuunasoittokunta, Satakunnan Sotilassoittokunta ja Savon
Sotilassoittokunta. Lavalla ahkeroi lisäksi taustabändinä vahvennettu Ilmavoimien
Soittokunta.
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Tutut sävelet ja rytmit kaikuivat jäähallissa
sykähdyttävästi, ja yksi illan vaikuttavimmista esityksistä lienee ollut kaikkien
soittokuntien yhdessä esittämä versio
Kaartin Soittokunta esittää marssi- ja
Maurice Ravelin Bolerosta. Myös rumpusoitto-taitojaan.
virtuoosien vauhdikkaat rummutukset
sykähdyttävät aina, samoin kuin lumipuvuissaan esiintyneen “rynkkyryhmän” asetaiturointi. Heidän kivääreihinsä oli laitettu
kolme valolediä, joten aseiden pyöriminen ja ilmalennot näkyivät hyvin hämärällä areenalla.
Ja lopuksi vakuutettiin vielä yleisö kivääreiden aitoudesta ampumalla yhteislaukaus.
Suuret jäähalleissa järjestettävätTattookiertueet näyttävät vakiinnuttaneen
paikkansa suomalaisen sotilasmusiikin
maailmassa. Tämänkertainen “erilainen”
Tattoo yllätti ja saattoi jopa hämmentää
perinteistä Tattoo-esitystä odottanutta
yleisöä. Mutta tämä esitys osoitti, että
Tattoo mukautuu myös näytelmäksi ja on
todellista kaiken kansan kulttuuria
unohtamatta isänmaallista tunnelmaa.
Onnistuiko Leo pelastamaan ihmiskunnan
käskynhaltijoiden julmalta tuomiolta?
Löysikö hän ihmisestä Rehellisyyden ja
Nöyryyden? Saiko paha palkkansa ja Leo
Meriken? Sen voi itse kukin vielä tuntea
ja nähdä, sillä show taltioitiin TV2:n
Estradilla-sarjaan.
Vääp Kimmo Karinen ja
vaimonsa Reetta Karinen
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
SA-kuvat ja lisätietoja osoitteesta: http://tietokannat.mil.fi/tattoo2003//index.htm
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Tapiola 50 v
Tapiolan puutarhakaupunginosa juhlii tänä vuonna 50 vuotista taivaltaan.
Juhlavuoden päätapahtuma, Tapiolapäivä, järjestettiin syyskuun 9. päivä.
Paikalla oli totta kai myös espoolaisten maanpuolustusjärjestöjen esittelypiste.

Padasjoen Talvipäivät 27-29.02
Kerhojen yhteiset talvipäivät on tarkoitettu kaikille jäsenille ja muille
kiinnostuneille. Ohjelma sisältää ammuntaa, reipasta talviliikuntaa ja
sosiaalista kanssakäymistä samanhenkisten ihmisten kanssa.
Viikonlopun ohjelma sisältää mm. seuraavaa:
Sotilashiihtoa
Ammuntaa
Henkilökohtaista ammuntavalmennusta
Turvallisen aseenpuhdistajan kurssi
Ase-esittelyjä
Saunomista
Makkaranpaistoa ja avantouintia

Kaisu Harala ja Arto Pulkki odottavat tapahtuman alkua.

Pahaksi onneksemme juhlapäivä sattui olemaan samaan aikaan Ressu 2003 -pääharjoituksen
kanssa. Mutta uhkaavasta resurssipulasta huolimatta paikalle saatiin kuin saatiinkin riittävän
kokoinen iskuryhmä tekemään “tapiolalaista” maanpuolustusta tunnetuksi. Oma tilakin
järjestyi Tapiolan toriyhdistyksen ystävällisellä avustuksella. Juhlapäivän tapahtumia
seuraamaan tulleiden espoolaisten kysymyksiin vastaili siten Tapiolan torilla joukko TARUn,
ESRn ja ESMPn aktiiveja. Info-pisteessämme jaettiin myös Gona, Helsingin Res.sanomat ja
Reserviläinen lehtiä. Näytille oli asetettu myös pieni, lähinnä venäläisiä miinoja käsittävä
kenttänäyttely. Jälkimmäinen oli varsinkin kouluikäisten poikien jakamattoman mielenkiinnon
kohteena.
Lauantaipäivän aikana pisteessä vieraili satoja
maanpuolustuksesta kiinnostuneita ihmisiä. Olimme
siis oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Auringon
laskiessa suoritimme rivakan irtautumisen, sillä emme
halunneet jäädä illalla alkaneen ilmaiskonsertin
jalkoihin.

Sunnuntaina kerhojen viralliset sovelletun ammunnan talvimestaruuskilpailut
- rynnäkkökivääri, haulikko ja pistooli 9 mm
- joko omat tai kerhon aseet
- omat patruunat tai tilaa ennakkoon
- todella hyvät palkinnot
Mukaan reserviläishenkinen ulkoiluvarustus, makuupussi ja -alusta. Ruokahuolto
omasta repusta tai paikalliselta huoltoasemalta. Eräsuksia, trangioita yms. on
lainattavissa paikan päältä.
Ilmoittaudu ajoissa, niin varmistat paikkasi lämpimässä parakissa.
Lisätiedot tapahtumasta: Tomi Alajoki 050-5682554 tai Tomi.Alajoki@welho.com
Kaikki mukaan!

Merkitse päivämäärät kalentereihin jo nyt.

Ltn Arto Pulkki
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