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Tämän lehden ilmestyessä kesän lomakausi alkaa
olla jo lopuillaan ja suurin osa jäsenistöstämme on
palailemassa työpaikoilleen ja kouluihinsa. Nyt onkin
oivallinen hetki laittaa syksyn ja alkutalven
tapahtumat omiin kalentereihin. Jos on kovin laiska,
niin Gonan keskiaukeaman voi aina kiinnittää
sinitarralla jääkaapin oveen.
Lehden tekeminen on aina hankalaa ja kuten kuvitella
voi, vapaaehtoisvoimin tehdyn reserviläislehden
tekeminen kesällä on vielä aivan erityisen hankalaa.
Onkin taas suoranainen ihme, että tämäkin lehti
saatiin jäsenten postiluukkuihin. Näin kuitenkin
tapahtui, joten iso kiitos jälleen kerran niille kaikille,
jotka tähän savottaan osallistuvat.
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Kuten lukijat varmasti huomasivat, oli viime
numerossa useampikin erittäin hieno kuva, jotka oli
otettu tammi-helmikuun vaihteen Jääkärileiriltä.
Valitettavasti kuvien ottajan, Eskapat:n
tiedotusvastaavan Hannu Koposen nimi oli jäänyt
syystä tahi toisesta mainitsematta kuvateksteissä.
Vaan korjattakoon näin tehty virhe.
Muistutetaan vielä kerran, että toimitus ottaa
mielellään vastaan valokuvia ja juttuja lehdessämme
julkaistavaksi - mitä laajempi kirjoittajakunta, sitä
mielenkiintoisempi on lehden sisältö. Olkaa siis
aktiivisia!
Ylil Arto Pulkki
valistusupseeri
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A
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LIPPUJUHLAPÄIVÄNÄ 4.6.2004 PALKITTUJA YHDISTYSTEMME SEKÄ
PAIKALLISOSASTON JÄSENIÄ

KUNNIAMERKEIN PALKITUT:
Ylil Ville Maijanen

RUL Kam (RUL:n kultainen ansiomerkki)

TASAVALLAN PRESIDENTTI ON YLENTÄNYT:
Timo Pättikangas
Markus Salmenpohja
Markku Rautio
Petteri Hyytiäinen
Jari Juntunen
Jarno Piironen
Harri-Pekka Räty
Tom Westerlund

kapteeniksi
yliluutnantiksi
insinööriyliluutnantiksi
luutnantiksi
luutnantiksi
luutnantiksi
luutnantiksi
luutnantiksi

SOTILASLÄÄNIN KOMENTAJA ON YLENTÄNYT:
Perttu Salonen

alikersantiksi

K A I K K I I S Ä N M A A N P U O L E S TTA
A!
Kuvat: H Valkonen, E Stenman,
K Haatainen, P Salonen, V
Maijanen.
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Espoon
Reserviläiset ry

Tapiolan
Reserviupseerit ry

Arvoisat Espoon Reserviläiset ry:n jäsenet,

Kesätervehdys kaikille!
Lehden ilmestyessä on kesää vielä jäljellä.
Tarun jäsenten kannattaa huomioida
Padasjoen kesäpäivät 14-15.8. Tarjolla on
erinomainen tilaisuus harrastaa ammuntaa
ja kokeilla erilaisia aseita, sekä tarkastaa
oman ampumataidon tilanne sovelletun
reserviläisammunnan kisassa. Paikalla taas
kerhojen koko asekalusto nyt lisättynä esim.
uunituoreella Tikan T3 Tactical -kiväärillä.
Kokeiltavana on myös miehekäs .50 BMG
tarkkuuskivääri. Ammumme pistooleilla,
haulikoilla, kivääreilla ja rynnäkkökivääreillä.
Matkat 10-150 m sekä hirviradalla liikkuvaan
maaliin.

mukana oikeassa seurassa, aina isänmaan
asialla.

Metsästyskausi on taas käsillä, varsinainen
iso sesonki alkaa 20.8. sorsastuksella ja tahti
tiivistyy 1.9. jänismetsällä sekä 10.9.
maalinnun
pyynnin
aloituksella.
Metsästäminen, erävaeltaminen ja metsässä
samoilu ovat erinomaisia tapoja pitää yllä
sotilaan perustaitoja ja rentoutua. Kunto
kasvaa reissuilla kummasti ja mieli virkistyy.
Suosittelen lämpimästi kokeilemaan.
Metsästäjille sekä erämiehille ja -naisille
linkkivinkkinä Ulvovan Suden majatalo
Ilomantsissa osoitteessa www.ulvovasusi.fi

Syksyyn valmistautuen

Ampumatoiminta on ollut kerhomme
toiminnan kehittämisen painopistealueena
nyt jo pidemmän aikaa. Uskallan väittää, että
tälläistä asekalustoa ei ole yhdelläkään muulla
yhdistyksellä Suomessa. Haasteena onkin
nyt sen aktiivinen hyödyntäminen koulutusja kilpailukäytössä. Ideat ovat tervetulleita
suoraan ampumaupseereille ja uusia
toimitsijoita auttavine käsineen tarvitaan aina.

Ylil Ville Maijanen

alkusanat Kansallisena veteraanipäivänä Porissa 27.4.2004

Myös me reserviläiset voimme täysin rinnoin
yhtyä puolustusvoimain komentajan
sanoihin. Muistamalla 60 vuotta sitten koettua
arkipäivää voimme todeta, kuinka helppoa
elämää me nykyisellään vietämme. Vai
vietämmekö sittenkään? Suomi ei ole enää
ulkona maailmalla tapahtuvista levottomuuksista. Terrorismin uhka vaanii ’nurkan’
takana. Me reserviläiset voimme olla luomassa
sitä arkipäivän turvallisuutta, mitä Suomen
kansalaiset nykyään kaipaavat. Reserviläisliiton kantavana ajatuksena on ollut
’Reserviläinen turvanasi’ — teema jota voit
edistää joka päivä. Kuulumalla reserviläiskerhoon olet jo osittain osaltasi kantanut
kortesi kekoon ja tukenut yhteistä
tavoitettamme: ”Suomi pysyy ja vahvistuu
itsenäisenä valtiona”.

jäsenyhdistys. Vuosien panostus jäsenhankintaan on siis tuottanut tulosta ja
olemme saaneet positiivista julkisuutta, joka
vetää kansan liikkeelle. Kiitoksia siitä kaikille
vanhoille sekä uusille jäsenillemme.
Emme kuitenkaan voi jäädä laakereille
lepäämään, vaan työtä on jatkettava edelleen.
On saatava aikaiseksi sellaista toimintaa, että
jäsenkuntamme viihtyy yhdistyksessämme.
Sillä myös meidän yhdistyksemme ’perälauta
vuotaa’. Vaikka saamme vuosittain kymmeniä
uusia jäseniä, niin keskuudestamme poistuu
syystä tai toisesta joka vuosi 20-30 vanhaa
jäsentä. Jos tiedät syyn, niin kerro se
meillekin. Pyrimme kehittämään toimintaamme
jäsenlähtöisesti. Yhdistyksemme johtokunta
ja toimikunnat kaipaavat uutta verta
joukkoonsa. Siis SINUA joka olet valmis
uhraamaan aikaasi yhteisen hyvän puolesta
ja jolla on sanansa sanottavana. Ota
arkailematta yhteyttä ja liity toimijoiden
joukkoon.

Yhdistyksemme on viime vuosina kasvattanut
jäsenmääräänsä voimakkaasti, ja kesän aikana
saavutimme eräänlaisen virstanpylvään, kun
300:n maksaneen jäsenen raja meni rikki.
Olemme tällä hetkellä selvästi kolmanneksi
suurin Helsingin Seudun Reserviläispiirin Vääp Kimmo Karinen

Aina yhtä ajankohtaisena muistutan
jäsenmaksun maksamisesta ja muuttuneen
osoitteen ilmoittamisesta suoraan liittoon
www.rul.fi. Näin toimien varmistat olevasi
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”Suomen asevelvollisuusarmeija teki viime sodissa lähes mahdottomasta mahdollisen ja
kykeni turvaamaan maamme itsenäisyyden. Te rintamilla tuolloin seisseet sotilaat taistelitte
päättäväisesti ja uhrautuvasti isänmaamme puolesta. Suomen kansa puolusti oikeuttaan
kansanvaltaan ja itsemääräämisoikeuteen. Yksittäisen sotilaan näkökulmasta kyse oli
konkreettisesti oman kodin ja omaisten puolustamisesta vihollisen hyökkäystä ja
mahdollista pakkovaltaa vastaan. Sotanne merkitsi turvatun tulevaisuuden ja
kansalaisoikeuksien varmistamista myös meille jälkipolville. Siitä olemme teille syvästi
Puolustusvoimain komentajan amiraali Juhani Kaskealan tervehdyksen
kiitollisia.”

sivu 4

GONA 2/2004 sivu 5

Espoon-Kauniaisten
Paikallisosasto
Vuoden 2003 toimintamme tilinpäätös on
valmis. Paikallisosastomme järjestämään
koulutukseen ja eri tapahtumiin osallistui
noin 1200 henkilöä. Eniten osallistujia
keräsivät jo perinteiset Turvallisen ampujan
kurssi sekä Lukiolaisen turvakurssit.
Suosittuja olivat myös ammuntaan liittyvät
tapahtumat.
Vuoden harmittavin tapahtuma oli tietenkin
Toimintakeskuksemme käyttöoikeuden
päättyminen vuoden vaihteessa. Koulu
puretaan uudisrakennuksen tieltä. Espoon
kaupunki oli Paikallisosastomme merkittävin
siviilitukija usean vuoden ajan. Tästä esitän
kaupungille lämpimät kiitokset.
Tilakysymys on tätä kirjoitettaessa
ratkeamassa toivomallamme tavalla.
Paikallisosastot ovat saamassa käyttöönsä
Taivallahden
kasarmialueelta
nk.
esikuntasiiven ja eräitä muita tiloja. Arvioni
on, että maaliskuun puolivälin aikoihin
pidämme uusissa tiloissamme ehostustalkoot
ja sen jälkeen toiminta upeassa funkisympäristössä alkaa.
Koulutuksemme vuonna 2004 on osin
uusiutunutta. Viikonlopun mittaiset
ampumaleirit on korvattu Jääkärileireillä, joista
ensimmäinen järjestettiin keväällä.
Jääkärileirillä ammunta on vain osa
viikonlopun toimintaa. Pääosin harjoitellaan
joukkueen toimintaa niin puolustuksessa,
hyökkäyksessä kuin vastahyökkäyksessäkin.
Vuoden ensimmäiset Jääkärileirit on jo pidetty
ja harjoituksesta saamani palaute on ollut
positiivista.

Lähiajan kurssit ja tapahtumat:

Paikallisvartiokomppanialle
alkaneesta
vuodesta tulee
v a a t i v a .
Huhtikuussa
toteutetaan
viikonlopun
k e s t ä v ä
Vapaaehtoinen
harjoitus, jossa
harjoitellaan
lokakuussa
pidettävään Sal:n
suorittamaan koulutustarkastukseen. Vuosi
huipentuu
joulukuussa
5
pv:n
kertausharjoitukseen Niinisalossa. Siellä
PaikVartK
osallistuu
Läntisen
Maanpuolustusalueen taisteluharjoitukseen,
jossa taitoja verrataan loppusodassaan
taisteleviin varusmiesjoukkoihin.
Tiedot
koulutuksestamme
ja
tapahtumistamme löytyvät helposti
kotisivuiltamme www.eskapat.org. Siellä
kerron myös lisää Taivallahden
käyttöönotosta heti, kun aikataulu varmistuu.
Tule mukaan Paikallisosastomme
mielenkiintoiseen toimintaan. Lupaan sinulle
mielenkiintoista ja vaativaa koulutusta,
ainutkertaisia kokemuksia ja tietenkin uusia
ystäviä.

Hyviä syyskelejä toivottaen
Heikki Simola
Maj
EsKaPAT:n päällikkö

3.-5.9.2004 Jääkärileiri III / Susi 2004
(yhdistetty), Syndalen
PV.n tukema harjoitus > kuljetukset >
varusteet > muonitus Susi 2004 osioon
kuuluu:
Tiedustelu ja partiointi toiminta-alueella pela sisältää tehtäviä koordinaatti pisteissä.
Pituus tiedustelu / partiointi tehtävällä n.20
km aikavälillä kello 21.30-06.00.
JK III Vastaisku tehtävä ja takaa-ajo n.15km
(kovin a-tarvikkein ).Tunkeutuneen
vihollisen tuhoaminen rakennuksista pist. /
juoksuhaudasta (haulikko). Vihollisen
hyökkäyksen torjunta (RK).
Vihollisen ryhmäaseiden tuhoaminen ja
ryhmän TA-kiv. / RK Köysisillan ylittäminen
Poteron teko aikaraja Panssarin tuhoaminen
Toiminta kohdatessa sirotemiinoite
Haavoittuneen evakuointi ½-ryhmän
hyökkäys vihollisen pesäkkeeseen Vesistön
ylitys ym.ym.
TST-tehtävä suoritetaan jatkumona
ryhmätoimintana. Rasteilla on kouluttajat /
tuomarit jotka vastaavat turvallisuudesta.
Runsaasti tehtäviä ja toimintaa.

SUSI
2004
n.ro
04040413109.
Sissipartiokilpailu. Maksullinen.Jääkärileiri III
n.ro
04040413112
maksuton.
Varusmiespalveluksen suorittamattomat
miehet / naiset / Kouluttajat / tuomarit /
huoltohenkilöstö / kuljettajat Osallistujat.
Kokoonpanot suositus 35 osallistujaa 7
partiota. Kerää oma partio 1+4 ( minimi 4 )jos
et saa partiota kasaan täydennys
osallistujista. Lisätietoja VRautio 040-5558165
veijo.rautio@helsinki.fi
10.9.-12.9.2004 Pioneeri VEH
Harjoituksen toteuttaa EsKaPAT, johtaa ltn
Tuure Tuunanen. Koulutuksesta vastaa
Piirin pioneeritoimiala (Helsinki).
Harjoitukseen lähetään kutsu suoraan
sotilasläänistä. Älä ota yhteyttä ilman kutsua
harjoituksen johtajaan. Lisätietoja:
www.eskapat.org.
10.9.-12.9.2004 Ilmatorjunta VEH
Harjoituksen toteuttaa EsKaPAT, johtaa ltn
Laura Tiilikainen. Koulutuksesta vastaa Piirin
It- toimiala (Helsinki). Harjoitukseen lähetään
kutsu suoraan sotilasläänistä. Älä ota
yhteyttä ilman kutsua harjoituksen johtajaan.
Lisätietoja: www.eskapat.org.
29. - 31.10.2004 Sotilasläänin
Paikallisvartiokomppanioiden
koulutustarkastus: “Lokakuun Lumous”
Lisätietoja: www.eskapat.org.

Espoon-Kauniaisten paikallisosasto
Päällikkö
Maj Heikki Simola, 050-549 5277,h.simola@luukku.com
Apulaispäällikkö Kapt Kai Haatainen, 040-748 7099, kai.haatainen@ucb-group.com
Koulutusupseeri Ltn Laura Tiilikainen, 040-563 3169, laura.tiilikainen@iki.fi
Ampumaupseeri Ylikers Veijo Rautio, 040-5558165, veijo.rautio@helsinki.fi
Tiedotusvastaava Hannu Koponen, 040-745 2326, hannu.koponen@icenet.fi
TstoR:n johtaja
Alik Juha Matikainen, 050-59 77139, juha_matikainen@suomi24.fi
Naisten yht.hlö
Elsi Tuominen, 040-7185907, elsi.tuominen@iki.fi
EsKaPAT:n sähköpostiosoite: eskapat@eskapat.org, kotisivuosoite: www.eskapat.org
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Espoon
Maanpuolustusnaiset ry

Vapaaehtoinen
Pelastuspalvelu

Hei
Yhdistyksen hallitus kokoontuu elokuussa
suunnittelemaan loppuvuoden toiminnnat ja
tapahtumat. Osa tapahtumista mm. Liiton,
Piirin ja yhdistyksen syyskokoukset ovat
ohjelmassa yhdistyssääntöjen ja -lakien
mukaan, mutta muuhun toimintaan ja
sääntömääräisten kokoustenkin sisältöön
kannattaa toki vaikuttaa. Ennen hallituksen
ja yhdistysten kokouksia ainakin minulla on
tapana lukea yhdistyksen sääntöjä ja
toimintasuunnitelmaa, jotta toimintamme olisi
yhteisesti päätettyjen tavoitteiden mukaista.
Allaoleva
on
lainaus
Espoon
Maanpuolustusnaiset ry:n esitteestä, johon
on pyritty kiteyttämään sääntöjen ja
suunnitelmien henki:

suorittanut asepalvelusta, minkä vuoksi
käsitämme maanpuolustuksen laajasti ts.
maanpuolustus ei ole yksinomaan
sotilaallista toimintaa, vaan siihen kuuluu
myös arjen turvallisuus sekä aatteellinen
toiminta. Mitä mieltä olet? Onko Sinulla
toiveita tai ideoita toiminnan kehittämiseksi?
Pitäisikö toiminnan painopistettä muuttaa
johonkin suuntaan? Ole aktiivinen ja tee
Espoon Maanpuolustusnaisista entistä
parempi yhdistys! Ota yhteyttä kokouksissa,
sähköpostitse, kirjeellä, puhelimitse tai
tekstiviestin. Keinoja on monia. Uudet
tuoreet ideat yhteisesti päätettyjen
tavoitteiden toteuttamiseksi ovat aina
tervetulleita!

Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n
tavoitteena on lisätä turvallisuuspoliittista
tietoutta ja valmiutta naisten keskuudessa ja
näin tukea maamme turvallisuutta edistävää
toimintaa. Yhdistys toimii jäsentensä
maanpuolustusaatteellisena ja toiminallisena
yhdyssiteenä. Espoon Maanpuolustusnaiset
ry kuuluu Suomen Maanpuolustusnaisten
Liitto ry:een, joka on itsenäinen, puolueisiin
sitoutumaton
vapaaehtoinen
maanpuolustusjärjestö.

Yhteistyöterveisin
Elsi Tuominen, puheenjohtaja
Espoon Maanpuolustusnaiset ry
elsi.tuominen@iki.fi, puh 040 718 5907
P.S. Jäsentiedotetta laaditaan parhaillaan ja
se ilmestyy elokuun lopussa.

Toimimmeko esitteen tekstin mukaisesti vai
olemmeko mahdollisesti ajautuneet
sivuraiteille maanpuolustuksen laajassa
kentässä? Suurin osa (yli 98%) Espoon
Maanpuolustusnaisten jäsenistä ei ole
GONA 2/2004 sivu 8

15.3.2004.Etsintä Leppävaarassa.

17-18.4.2004. GPS-koulutusta Hyvinkäällä.

Poliisi hälytti Espoon Vapepan kello 11.43.
80-vuotias dementoitunut nainen oli lähtenyt
kotoaan aamulla seitsemän paikkeilla.
Etsijöiden kokoontuminen sovittiin kirkon
parkkipaikalle kello 13.30 ajoiksi. Kun oli
arkiaamu, niin etsijöitä oli vaikeahko saada
liikkeelle, niin Espoon Vapepa kutsui kello
12 jälkeen avukseen Helsingin ja Vantaan
vapaaehtoiset. Paikalle saatiin 41
vapaaehtoista ja vain kaksi koiraa. Etsittävä
löydettiin 14.40 Helsingistä, Invalidisäätiön
aulasta. Etsintä saatiin purettua kello 15.37.

Länsi-Uudenmaan Vapepa järjesti
korkealuokkaisen satelliittipaikannuskoulutuksen Hyvinkään Punaisen Ristin
tiloissa.

23.4.2004. Etsintä Laajalahdessa.
Hälytys 14.15. Hälyttäjämme Leena Alatalo
sai johtoryhmän hyvin kokoon, vaikka osa
meistä
olikin
Poliisi-Vapepa
yhteistyöseminaarissa laivalla. Joryn
muodostivat Erkki Stenman, Petri Palmola ja
Sami Lindgren. Kokoontuminen Jääskentie
22 Hoivakoti Mäntyrannan pihalle. Kateissa
oli 1922 syntynyt dementikko. Vajaan
kahden vuoden aikana tätä henkilöä on
etsitty jo seitsemän kertaa. 57 vapaaehtoista
saapui etsintään. Palvelukodin edellinen
johtaja löysi etsittävämme täysin uupuneena
ja jalat pahasti rakoilla Pohjois-Espoon
Röylästä kellon osoittaessa 20.20. Etsintä
saatiin purettua kello 21.05.

28.4.2004.Vapepan
etsintäkoulutus.

reserviläisten

14.5.2004. Kivenlahti.
Hälytys pirahti kello 13.00. Kivenlahdessa oli
kadoksissa 12-vuotias koululainen. Oli syytä
epäillä itsetuhoisia aikeita. Poliisi kuitenkin
perui etsinnän Vapepan oman hälytysringin
ollessa aluillaan kello 13.15.
15.5.2004. Turvapäivä Kasavuoren koululla.
Seppo Sonkerin vetämässä tilaisuudessa
jaettiin Vapepaan ja yleiseen turvallisuuteen
liittyvää tietoa useille sadoille koulun
yläasteen
ja
lukion
oppilaille.
Koulutusaiheina olivat mm. liikenneturva,
alkusammutus, ensiapu, ensihuolta,
meripelastus Vapepa paloauton esittely,
ambulanssin esittely ja pelastuskoirat.
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26.5.2004. Etsintä Suvelassa.
Hälytys poliisilta kello 19.03. Kateissa lievästi
kehitysvammainen hyvin vilkas 9-vuotias
poika, jota oli jonkun kerran aikaisemminkin
etsitty. Kokoontuminen määrättiin
Saarnilaakson koululla. 19.50avuksi Vantaa ja
tiepalveluyksiköt. Etsijöitä saapui tehtävään
kaikkiaan 36. Etsintä toteutettiin
autopartiointina ja samaan aikaan koirat
haravoivat Mäntyrannan ympäristön
metsiköitä. Kellon osoittaessa seuraavaa
päivää 01.06 tuli Jorvin sairaalasta tieto sinne
tuodusta henkilöstä jonka poliisi kävi
varmistamassa etsittäväksemme.
johtoryhmämme oli valmiina aloittamaan.
Vapaaehtoisia saapui kauniissa säässä
paikalle 24 etsijää.. Homma hoidettiin
reittiharavointina pääasiallisesti autoilla.
Etsittävä löytyi kello 21.03 Kivenlahdesta.
29.5.2004. Etsintä Laajalahdessa.
Hälytys meille tuli parisen minuuttia kello 23
jälkeen. Jälleen sama 82-vuotias mies jota
olimme etsimässä reilu kuukausi aiemmin, oli
kateissa Mäntyrannan Hoivakodista. Ulkona
oli tiukka sumu kun kokoonnuimme
Nihtisiltaan poliisin tiloihin. Ensimmäisinä
paikalla Petri Palmola ja Ari Haavisto
johtoryhmästämme. Kello 23.33 hälytettiin

30.5.2004. Etsintä Leppävaarassa.
Kun olimme juuri kirjautumassa pois tästä
edellisestä etsinnästä, niin poliisiradio pärräsi
kutsua. Meitä pyydettiin heti lykkäämään
vielä hetkisen kotiin lähtöämme, kunnes tämän
juuri tulleen soiton taustat saadaan
selvitettyä. Joskos meitä vielä tarvitaan
tässäkin tapauksessa. Kello näytti silloin
01.29.

14-vuotias somali-poika oli eksyksissä.
Hän oli aika hankalassa tilanteessa,
vaikkakin oli tiuhaan asutussa
ympäristössä. Hän ei puhunut mitään
täkäläistä kieltä eikä tuntenut meikäläisiä
kirjaimia. Hänellä oli kännykkä johon hän
kertoi tutulleen astelevansa korkeiden
talojen välissä ja ympärillä on paljon valoja.
Kadun nimistä hän ei saanut mitään selvää
eikä pystynyt niiden kirjaimiakaan
kuvailemaan. Poliisi päätteli näistä ja
muista saamistaan taustatiedoista hänen
olevan Leppävaarassa ja sinne
johtoryhmämme jakoi autopartioille uudet
alueet.
Kun
Leppävaaran
keskusta
lähiympäristöineen alkoi olla läpiajeltu, niin
poliisi tarjosi johtoryhmällemme
seuraavaksi alueeksi Vantaan suuntaa. Sitä
mekin olimme jo katselleet sillä silmällä, että
tuonne sitten seuraavaksi. Poliisin
partioauto tavoitti pojan Pähkinärinteestä
kellon osoittaessa 02.48. Samoihin aikoihin
tuli Tapiolan suunnalta tieto, että teiniikäinen nuori oli karannut kotoaan. Tämän
etsinnän poliisi päätti kuitenkin pitää
ainakin toistaiseksi itsellään. Poliisin
silloinen kenttäjohtaja, komisario Ari Oja
lupasi tarjota meille lopuksi vielä yöpalan
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Vallikallion Shellillä, jonne meitä lähtikin 8.6.2004. Etsintä Vuosaaressa.
parisenkymmentä väsynyttä etsijää, noin
puolet porukastamme ja loput lähtivät Meille hälytys tuli kello 12.05. Noin 60-vuotias
nukkumaan.
sairas dementoitunut nainen oli ollut kateissa
jo edellisestä illasta. Kokoontuminen
Kello näytti nyt jo 3.15. Siellä ollessamme Mustavuoren parkkipaikalla kello 12.30
voileipä–viineri –kahvi-limunaati-annoksien lähtien. Espoosta lähti liikkeelle seitsemän
kimpussa, niin taas tuli viranomaisille hälytys etsijää ja kaksi koiraa, kun kello 15.33 tuli
Jorvista. Sieltä oli häippässyt itsetuho aikeissa peruutus ja samalla valmiudessa olo etsinnän
oleva henkilö. Joku tiesi kertoa hänen olevan jatkamiseksi keskustassa kello 15.45. Etsittävä
varautuneena riittävillä pillereillä. Poliisipartio löytyi Jakomäestä ja etsintä peruutettiin kello
tavoitti kuitenkin karkulaisen hyvinkin pian, 16.33. Toiminnassa oli paikalla 32
muutamassa minuutissa. Pääsimme lähtemään vapaaehtoista.
kotipahnoille kellon kertoessa neljännen
24.7.2004. Etsintä Jorvissa.
tunnin olevan juuri alkamassa.

8.6.2004. Etsintä Sammatissa.
Hälytys meille aamusella kello 9.13. Lohjan
Vapepa oli hälytetty kello 6.25.
Itsetuhoisissa ajatuksissa oleva vanhempi
nainen oli kadonnut jo edellisenä päivänä kello
18 aikoihin. Hänellä oli pilleriannos mukanaan.
Pari etsintäkoiraa ohjaajineen ja pari muutakin
etsijää oli lupautunut lähtöön, kun tuli
hälytyksen peruutus kello 9.55. Poliisi oli
löytänyt etsityn naisen kylmettyneen joltain
rannalta. Paikalla oli silloin etsinnöissä noin
30 vapaaehtoista.

Aamuyöllä neljän seutuvilla saimme
hälytyksen Jorvin sairaalaan. Sieltä oli
kadonnut veteraani-ikäinen vanhus. Hänet
muistettiin nähdyn viimeksi kello 16.60
aikoihin kun osastolla oli ruokailu. Vapepa
lähti joutuisasti liikkeelle ja etsittävä löytyikin
pikaisesti.
Raportoi ja mukana oli,
Erkki Stenman

GONA 2/2004 sivu 11

Esikuntatyötä riittää - löytyykö koulutusta ?

Sissikerhon 10. esikuntatyöskentelyn kurssilla, Haminassa 16.04.2004, pelattiin
kasarmitiloissa kolmen Pataljoonan esikunnat sekä Prikaatin tilannekeskus.
Kurssilaisina olivat ‘Aliupseerista upseeriksi I’ kurssi. Heidät oli jaettu esikuntiin
ja nimetty PUps, Tiedustelu-upseeri, tykistö-, pioneeri- ja huoltopäälliköt, joissa
rooleissa he olivat ryhmätöinä laatineet kaikki suunnitelmat ja käskyt.
Kasarmin tupiin perustettiin kolme
pataljoonan esikuntaa pöydät ja seinät täynnä
suunnitelmien, käskyjen ja raporttien papereita
sekä suuria muovipäällysteisiä karttoja.
Käytävän vastapuolella oli peliporukkaa
kuvaamassa
kunkin
pataljoonan
komppanioiden sekä niiden kohtaaman
vihollisen toimintaa.

“yhdistä 300 - Onko toisen komppanian
kanssa taistelleesta vihollisesta
lisätietoja? - On, kaksi rynnäkkövaunua
tuhottiin ja neljä poistui pohjoiseen Onko vaunuissa tunnuksia? - On, numero
512 ja valkea kolmio - 512 kiitän, loppu.”

Yleistilanne pidetään ajantasalla kahdella
kartalla, 1:50 000 ja 1:200 000 (tai uudempi 1:250
000). Vanhentuneet merkinnät pyyhitään ja
uusi tieto on piirretään tilalle. Tässä on oltava
tarkkana spriin ja tussien kanssa, ettei
tuloksena ole värillistä usvaa. Sapluuna
auttaa piirtämään siistejä joukkotunnuksia,
joiden koosta ilmenee heti joukon vahvuus.
Vuorottelusta oli se hyöty että kaikille tuli Oikealla piirtotekniikalla saadaan paljon tietoa
toistensa vastuualueiden asiat ja tilanne mahdutettua pieneen tilaan, selvästi.
tutuksi, edes pääpiirteittäin. Ylimääräistä
kiirettä tuotti viestiliikenteen hoitaminen. Vihollinen piirretään punaisella, omat mustalla
Puhelimet soivat, ilmavalvontaselostuksia piti tai sinisellä. Vihollistilanne kartalla sitä
kirjata paperille ja sanomalaitteet soivat vaihdetaan uuteen, kun merkintöjä on
melkein tauotta. Sanomalaitteen muistiin tarpeeksi. Vanhaan kalvoon merkitään aikaväli
mahtuu vain kahdeksan sanomaa, sen jälkeen jota merkinnnät koskevat ja tietysti
tulleet ajavat jo vanhat yli, joten niitä piti kohdistusmerkit ja perustiedot:
kirjoittaa käsin paperille, niin että kynä sauhusi.
Toiminta pyöri tauotta reaaliajassa puolitoista
vuorokautta, viiden hengen miehityksellä,
joten vuorottelu työn ja levon välillä piti
järjestää. Yön hiljaisina hetkinä toiset
nukkuivat viereisissä majoitustuvissa ja heidät
hälytettiin tarpeen vaatiessa tai viimeistään
vahtivuoron alkaessa.

Viesteistä piti karsia esiin tärkeimmät, koska
vain osaan ehdittiin reagoida riittävän
nopeasti. Vihollishavainnot piti kirjata kartalle
ja ilmoittaa tarvittaessa eteenpäin. Oikean
joukon löytymisen jälkeen tiedettiin miltä
alueelta viesti tuli, mutta välillä niissä käytettiin
karttasanoja, joita ei esikunnan tai
tilannekeskuksen 1:50 000 kartoilta löytynyt.
Tällöin viesti jäi puutteelliseksi ja piti ottaa
puhelin käteen ja kysyä asiaa suoraan.

Lisäksi oli tilannekeskus samassa tuvassa
viestikeskuksen kanssa sekä loput Prikaatin
toimistoista yhdistettynä yhteen tupaan. Pelin
hermokeskus oli kiellettyä aluetta kaikilta
kurssilaisilta, siellä Jyri Favorin siirteli
vihollisjoukkoja ja Raution Antti luki
ilmavalvontatietoja radioon.

Tilannekeskuksen tehtävä on koota ja
ylläpitää tilannekuvaa. Tiedot tulevat lähinnä
omilta pataljoonilta, niiden komppanioilta.
Tietoa haetaan myös ylhäältäpPrikaatista sekä
naapurijoukoilta. Prikaatin muut toimistot ja
pataljoonat voivat päivittää oman tilanteensa
tilannekeskuksen tiedoista, jos homma toimii.

Jokaisessa Pataljoonassa oli kaksi
sanomalaitetta, kenttäpuhelin sekä
ilmavalvontaradio.
Monimutkainen
johtovyyhti johti keskussanomalaitteelle ja
puhelinkeskukseen, josta puhelut ohjattiin
käsivälitteisesti oikealle vastaanottajalle:

Koska vihollinen liikkuu vain teitä pitkin ja
havainnot tulevat aina samoilta joukoilta, pitää
karttamerkinnöissä olla tarkkana ettei tiedot
puuroudu. Kaikkien yksityiskohtien on
löydyttävä, mutta myös yleiskuva oltava
saatavissa yhdellä silmäyksellä. Mahdotonta?

Kenttäpuhelin on erittäin tehokas viestiväline.
Mieti kysymykset ja tavoite valmiiksi, puhu
hitaasti ja jämäkästi, jotta viesti menee perille ja
ymmärretään oikein. Käytä toistoja.
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Perustilannekartta, PEPI (peitepiirros)
1:50 000, karttalehdet 2041-2043-2032-2034,
turvaluokiteltu (TLL IV) viranomaiskäyttö
JulkL (621/1999) 24§:n 10k

Osaatko kertoa, mitä tässä menee - johtopäätökset
- pitäisikö välittää tiedot välittömästi eteenpäin?
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Toimiston rakentaminen ja rutiinien opettelu
yhdessä mahdollistavat tehokkaan toiminnan.
Selkeä käskytys jokaisen roolista ja vastuista
sekä prikaatin ja pataljoonan käskyjen
läpikäynti antavat riittävät pohjatiedot
itsenäiselle toiminnalle. Niistä kerätään
peitepiiroksiin joukkojen sijainnit,
vastuualueiden rajat, tykistön maalit, ja
sulutukset.
Kartat sijoitetaan loogiseen järjestykseen,
hyvin näkyville, riittävään valaistukseen ja
niiden päälle laitetetaan muovit
peitepiirroksille
valmiiksi.
Omat
taistelujaotukset, käskyt, vihollisen
organisaatiokaaviot, tilanneraportit ja
viestiliikennetaulukot laitetaan helposti
saataville tai näkyviin seinälle.
Yksi kartta kannattaa jättää muovittamatta,
jotta siitä voi tarkistaa maaston yksityiskohtia.
Maastot ja varsinkin tiet kannattaa nimetä ja
merkitä yleistilannekartalle. Valtatie 1:n ja
kantatie 50:n risteys - Kehä III:n ja Turuntien
risteys - Ikean risteys - 3.Patajoonan
pidettävä maastonkohta...kaikki voivat
merkitä samaa paikkaa kartalla. Teiden
numerointi ja karttasanojen merkintä vaihtelee
kartasta toiseen. Varo sekaannuksia.

Kuten olemme tottuneet kuulemaan töissä,
että kommunikointia pitäisi parantaa, sama
pätee esikuntien toiminnassakin. Sanomat
ovat selkeämpiä, mutta kiire on kovempi ja
tulosten on onnistuttava. Sanomalaitteen
käyttö, toiminta puhelimella, ilmavalvonta
selosteen sisältö sekä kaikki muut rutiinit
kannattaa käydä läpi harjoituksen alussa koko
esikunnan voimin. Kun kaikki on valmisteltu
hyvin ja homma saadaan pyörimään hyvin,
voi aikaa jäädä varsinaiselle aivotyölle, eli
tulevan toiminnan valmistelulle.
Taistelut ratkaistaan raskailla aseilla, tykistöllä
tai ilmavoimilla, niihiin varautuminen on
ensisijaista. Painopistesuunnassa tykistöä
voi olla käytössä yllättävän paljon ja
yllättävistäkin suunnista. Tiedon hankinta ja
tiedon välittäminen ovat erittäin tärkeitä
niiden saamiseksi. Tiivis yhteistoiminta
pataljoonien
välillä
mahdollistaa
ruohonjuuritason tiedonvälityksen sekä
yhteiset vastatoimet sekä vahvennukset.
Vihollisen ilmatoiminnasta on pyrittävä
löytämään sen käyttämät ilmasillat ja
suunnattava omaa IT-voimaa niille.
Maahanlaskut ja hyökkäyksen valmistelut
voidaan ennakoida oikeilla havainnoilla ja
johtopäätöksillä saavuttaen näin etulyönti.

Vaikka järjestäjiä on tällaisella kurssilla
kurssilaista kohti melkoisesti, säästytään
tuhansien miesten leirittämiseltä metsissä
vain esikuntien harjoittelua varten. RUK voisi
järjestää vastaavanlaisia harjoituksia
väliajoillaan ja kurssittaa kaikki sijoitetut
esikunnat päteviksi. Nykyisellään taso
vaihtelee rajusti ...harjoituksen puutteessa.
Kurssilla pätevyytensä osoittaneille pyritään
etsimään sopiva sijoitus esikuntatehtäviin.
Faktaahan on että yli 35-vuotiaita joukkoja
puretaan koko ajan uusien, nuorempien tieltä.
Tarve päteville ja osaamisensa ajantasalla
pitäneille päälliköille on kuitenkin melkoinen.
Nykyään materiaalia itseopiskeluun alkaa olla
jo tarjolla Puolustusvoimien verkkosivuilla:
www.mil.fi/reservilainen/. Sieltä löytyy useita
uusia ja tasokkaita ohjesääntöjä. Uutuus on
myös Puolustusvoimien koulutusportaali:
www.milnet.fi/ jossa materiaali on suunnattu
erityisesti opiskeltavaksi eikä vain
luettavaksi. Opettele myös omat sekä
vihollisen organisaatiot rykmentin tasolle. Lue
myös oman alueen karttaa huolellisesti.

Muista oppia kokemuksista, varsinkin
huonoista. Tee muistiinpanoja harjoitusten
jälkeen ja lue ne ennen seuraavaa.
ILMAVALVONTASELOSTE
<viestin aloitus><juokseva järjestysnumero> <IVruutu> <suunta><lentokorkeus><muodostelman
koko><määrä, malli ja lisätiedot>
“Ilmavalvontaseloste - Ilmavalvontaseloste satakaksitoista - 19 Olli 4 Daavid 99 (oikea
alanurkka) – etelästä pohjoiseen - tuhat
kolmesataa – pieni – viisi kappaletta SU27 rynnäköi”

Vihollisen organisaation tunteva voi päätellä
havainnoista joukoon koon ja tulevan
toiminnan. Erikoiskalustoa on vain isommissa
organisaatioissa tai painopistesuunnassa ja
tykistön keskittäminen tietää aina
hyökkäyksen valmistelua alueelle.

Keskussanomalaite, puhelinkeskus sekä päivystävä
viestimies. Puhelut ohjataan koodien mukaan

oikealle vastaanottajalle, kuten sentraali
santrat jo aikoinaan tekivät...ihan samalla lailla.

Hyvillä
sulutteilla
ja
tykistön
tulisuunnitelmilla saadaan vihollisen
päähyökkäykset kulumaan jo lähtöalueelta
lähtien riittävästi ja pysähtymään otollisimpiin
maastonkohtiin ja näin saadaan estettyä
läpimurrot, eikä vastahyökkäyksiä tarvita.
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Tilannekeskuksen espoolaisista koostunut miehitys
vasemmalta: Heikki Valkonen, Ville Maijanen, Tuure
Tuunanen ja Jaro Pietikäinen. Vaikka pidämme
itseämme vielä ihan nuorina miehinä, ei ikä salli
enää kauaa sijoitusta taistelujoukoissa ja siirto
esikuntiin on perusteltua.

Sissikerhon 10. esikuntakurssin koko henkilökunta
yhteiskuvassa harjoituksen päätteeksi.
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kohti uusia haasteita
ylil Heikki Valkonen

TOIMINTAKALENTERI

kesä/syksy
kevät/kesä 2004

7.-8.8 JOUKKUEEN-/RYHMÄNJOHTAJA
KURSSI
Santahamina. Jaro Pietikäinen

18.-25.10 LUKIOLAISTEN TURVAKURSSI
Espoo, Kauniainen, Santahamina (22.-24.10).
Seppo Sonkeri

14-15.8. PADASJOEN KESÄPÄIVÄT 2004
TARUn ja ESRESn uusien jäsenten
kesäleiri Padasjoella. Tomi Alajoki

29.-31.10 LOKAKUUN LUMOUS
Sotilasläänien vartiokomppanioiden
koulutustarkastus. Heikki Simola

21.8. KENTTÄEHTOOLLINEN
Santahamina. Heikki Simola

19.-24.10.2004 KRISO INT
RUL:n johtamisen internaattikurssi. Tuusula.
www.rul.fi

3-5.9. SUSI 2004 / JÄÄKÄRILEIRI III
EsKaPaikOs:n reipasotteinen
partiomaastoharjoitus Syndalenin
harjoitusalueella. Kai Haatainen

6.12 ITSENÄISYYSPÄIVÄ
Lipunnosto Tapiolan kulttuurikeskuksen pihalla
klo 9.00. Veli-Heikki Saari

10-12.9. IT-VEH
Vapaaehtoinen IT-toimialan KH EspSal
sijoitetuille. Santahamina. Laura Tiilikainen.
10-12.9. PST-VEH
Vapaaehtoinen PST-toimialan KH EspSal
sijoitetuille. Santahamina. Tuure Tuunanen.

18.12 HRUP JOULUSAUNA
Helsingin Reserviupseeripiirin joulusauna piirin
Spjutsundin majalla. Yhteiskuljetus linja-autolla
Töölön torilta kello 10. Paluu Helsinkiin illan suussa.
24.12 JOULUAATTO
Kunniavartiot Espoon vanhan kirkon
sankarihaudoilla. Tomi Alajoki
30.12 TALVISODAN ALKAMINEN
Talvisodan alun muistotilaisuus Mannerheimin
aukiolla klo 9.00. Seppeleen lasku Marsalkka
Mannerheimin patsaalle ja seppelpartioiden
lähettäminen sankarihaudoille. Kaartin Soittokunta
esiintyy

Kunnianosoitus Espoon vanhan kirkon
sankarihaudoilla klo 11.15. Kari Karjalainen
VEH

VEH

19.9. MAASTOMARSSI III 30 km
Salmi-Espoo. Juha Matikainen

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla Helsingin
Yliopiston juhlasalissa klo 13.30.
HRUP:n ja Helsingin Kadettipiirin yhteinen
iltajuhla Katajanokan Kasinolla klo 17.30 alkaen.

Muista seurata aktiivisesti
myös Helsingin Reservin
Sanomia sekä www-sivuja:
www.taru.pp.fi
www.eskapat.org
www.mpkry.fi
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AALTO 2004 -pääsotaharjoitus

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus, Aalto 2004, pidettiin 7.-17. kesäkuuta.
Harjoituksen päämääränä oli testata ja kehittää puolustusvoimien strategisen
iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä ja se painottui meripuolustukseen.
Tavoitteena oli harjoitella joukkojen perustamista ja johtamista, sotilaallisia
merikuljetuksia ja valtakunnalle elintärkeän meriliikenteen suojaamista,
hyökkäysten torjuntaa sekä yhteistoimintaa eri puolustushaarojen ja raja- ja
siviiliviranomaisten välillä. Harjoituksen painopisteen siirryttyä eteläiselle
rantamaalle Espoon sotilasalueella oli tärkein rooli harjoituksessa.

Sotilasalueen esikunta perustettiin ensimmäisenä. Varusteiden jako ja kohdistusammunnat
Santahaminassa, josta siirryttiin suoraan Espoon Otaniemeen jossa esikunta toimi
loppuharjoituksen.
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Harjoituksessa Espoon paikallisvartiokomppanian runkohenkilöstö suoritti mittavan
olosuhdeanalyysin kartoittaen tärkeitä suojattavia kohteita sotilasalueella. Oikealla ylil Alajoki.

Helsingin Kaivopuistoon perustettiin ‘Camp Kaivo’. Leirin kuorisuojaus toteutettiin konteilla
ja jätepaperipaaleilla. Majoitus oli puolijoukkue- ja korjaamoteltoissa. Erikoisuuksista
mainittakoon paikalle nostettu ponttoonisauna ja suihkukontti.
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Kevyt IT patteri Sergei -kalustolla oli aina valmiina vastaanottamaan asiakkaita, tässä
Juvanmalmin golf-kentän reunalla.
Esikunnan eri toimistoista oli aina edustajat mukana päällikön kiertäessä sotilasalueen joukkoja.
Tässä odotellaan päällikköä ja lähtöä tarkastamaan taisteluosasto Nuolta.

Paikallisvartiokomppanialla on tärkeitä tehtäviä perustamisessa ja kohteiden suojaamisessa.
Tämä runkohenkilöstö on tehtäviensä tasalla. Yhdistystemme jäsenet toimivat sotilasalueen
kaikissa organisaatioissa erittäin vastuullisissa tehtävissä.
Taisteluosasto Nuoli Porista alue-etsinnässä Finnoon alueella. Sotilasalueen päällikkö
komento-pasissa vasemmalla, tst-osaston komentaja puhelimessa vaunussa oikealla.
Valmiusprikaatin kalusto oli kaikilta osin ensiluokkaista.
GONA 2/2004
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Ylil Ville Maijanen
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Jääkärit hyökkää
Toukokuun viimeisellä viikonlopulla kokoontui sotaisan näköinen porukka
Santahaminan varusvaraston edustalla. Jääkärileiri II oli käynnistymässä
tutuksi tulleiden alkuvaiheiden muodossa. Kyseessä oli MPK ry:n sotilaallinen
lisäkurssi nro:04040413117. Kun porukka oli varustettu asianmukaisella tavalla,
kurvasi linja-auto paikalle ja matka kohti Syndalenin hiekkaerämaata saattoi
alkaa aurinkoisessa kevätsäässä.

Kurssilaisia oli odotettua vähemmän, noin 15
reserviläistä. Syynä tähän lienee kurssin
ajankohdan osuminen koulujen päättymisviikonloppuun, sekä muuan suosittu rockkonsertti Helsingissä. Tämä seikka kannattaa
ottaa huomioon tulevaisuudessa. Mutta
näistä aktiivisista ja innokkaista kavereista
saatiin muodostettua kelpo taisteluosasto,
joka käsitti kolme jääkäriryhmää, joista
yhdessä oli apilaspartio. Lisäksi mukana
olivat kouluttajat, talousporukka, kuljettajat,
lääkäri sekä maaliosasto, joka tällä kertaa
koostui tiedustelukurssilaisista.
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Lauantaiaamu käynnistyi aseiden
kohdistamisella ampumaradalla. Rk, kvkk,
PKM – aseilla ammuttiin 150 m vallilta koko
aamupäivä, välillä kovassakin rankkasateessa. Olihan siinä tunnelmaa kun sai
PKM:llä huidella kunnolla sateen ropistessa
maastolakin lipassa. Uskon, että useimmat
kurssilaisista olivat tyytyväisiä aamupäivän
antiin. A-tarviketta oli varattu mukaan
kunnolla ja läheltä piti ettei innostuttu
luukuttamaan patruunoita liikaa.
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Keskipäivällä aloitettiin monta tuntia kestävä
rastikoulutusvaihe, joka käsitti seuraavat
osiot: jääkäriryhmän kovapanoshyökkäys,
pst-rasti, jääkäriryhmän liikkuminen ja
käsimerkit. Vaikka kyseessä oli rastikoulutus,
ei kurssilaisille varmasti tullut kylmä, sillä
liikettä pidettiin yllä joka rastilla. Yleisesti
ottaen suoritteet rasteilla sujuivat hyvin.
Selvästi näki, että osanottajat olivat kokenutta
väkeä. Tuli ja liike – vaiheen jälkeen maistui
todella herkullinen ja tuhti pastapäivällinen.
Ruokailun lomassa oli mukava vaihtaa
kokemuksia päivän ohjelmasta.

Klo 03 maissa alkoi toiminta. Leiri purettiin ja
aseiden lippaat ja vyöt täytettiin valmiiksi.
Ajoneuvot kaartoivat paikalle ja joukkue
kuormattiin ajoneuvoihin (1 kpl Masi ja 2 kpl
pakettiautoa). Alkoi verkkainen moottorimarssi pitkin Syndalenin hiekkateitä kohti
joukkueelle määrättyä jalkautumistasaa.
Marssi keskeytyi kuitenkin vihollisen
tuliylläkköön tien molemmin puolin. Masin
katolle asennettu PKM-konekivääri antoi
tehokkaasti tulitukea kun joukkue jalkautui ja
ajoi vastustajan pakosalle. Kolonnan
ensimmäinen ajoneuvo simuloitiin kuitenkin
tuhotuksi, joten joukkue oli menettänyt yhden
ryhmän.

Lauantai kului iltaa kohden maastossa
puolutusryhmitykseen harjoittelussa sekä
tukikohtapalvelun muodossa. Lisäksi joukkue
kertasi liikkumista joukkuekokoonpanossa eri
muodoissa käsimerkkejä käyttäen. Illalla
joukkueenjohtaja sai päälliköltä käskyn
valmistautua hyökkäykseen aamuyöllä.
Tämän jälkeen ryhmänjohtajat saivat tästä
oman käskynsä ja lopuksi ryhmien taistelijat
omansa. Aikaa lepoon ja huoltoon oli vain
muutama tunti. Tukikohta hiljeni, vain
vartiomiehet valvoivat.

Matka jatkui tappioista huolimatta
jalkautumistasalle, josta eteenpäin joukkue
eteni avoparijonossa kohti lähtöasemaa.
Maasto oli kranaattien raatelemaa, lukuisia
havaintoja tehtiin kranaattien ja sinkoammusten kappaleista. Sää oli kurssilaisille
suosiollinen, aurinko paistoi ja maastossa
edetessä alkoi itse kullekin tulla hiki pintaan.
Myös tämän jutun kirjoittajalle, joka yritti
taiteilla maastossa eteenpäin videokamera
silmillä. Lähtöasemassa joukkueenjohtaja sai
uuden käskyn päälliköltä. Tällöin annettiin
uudet ja tarkentavat tiedot vihollisesta,
murtokohdasta ja tavoitteesta.
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Alijohtajille suoritetun käskynjaon jälkeen
eteneminen jatkui kohti murtokohtaa. Välillä
piti kiertää yllättäen eteen ilmestynyt
sirotemiinoite sekä tuhota vihollisen
tiedustelupanssarivaunu. Panssarivaunun
ilmestyminen aiheutti odotetusti hieman
hämminkiä, mutta joukkue siirtyi kuitenkin
sivulta koukaten kohti murtokohtaa, joka
sijaitsi tiheän männikön takana hiekkavallilla.
Täällä oli jo vastassa maaliosaston kuvaamia
vihollisia, jotka avasivat raivokkaasti tulen
kohti jääkäreitä. Joukkue eteni rivakasti neljän
konekiväärin tukemana kohti tavoitetta, josta
vihollinen ankaran vastarinnan jälkeen
vetäytyi kauemmas.

Syndalenin leirialueella lounastettiin,
suoritettiin loppupuhuttelu ja halukkaat
pääsivät saunaan. Paluumarssin jälkeen
Santahaminassa oli vielä edessä pakolliset
kuviot: varusteiden ja aseiden luovutukset.
Varuskunnan ruokalan emäntä henkilökuntineen ilahdutti meitä ruhtinaallisella
kenttäpäivällisellä ennen kotiin lähtöä. Eipä
tarvinnut tyhjin vatsoin lähteä saarelta kotiin.

Tavoitteessa joukkue ryhmittyi puolustukseen
ja suoritti tarvittavat toimenpiteet. A.
tarvikkeita
täydennettiin ja tasattiin. Oli
varauduttava
jatkamaan
taistelua.
Maaliosasto ei aikaillut, vaan hyökkäsi
nopeasti takaisin jääkärien kimppuun.
Hyökkäys torjuttiin ja nopeasti selvisi, että
vastustajan patruunat olivat loppuneet (tämä
oli seurausta edellisen päivän liian
innokkaasta ampumatoiminnasta a-radalla).
Tuli seis – komento päätti soveltavan vaiheen,
jonka jälkeen alkoi perinteinen purku- ja
huoltovaihe

Jääkärileiri – kurssisarja jatkuu jälleen ensi
syksynä. Tällöin vuorossa jääkärijoukkueen
vastahyökkäys. Vanhat ja etenkin uudet
osallistujat – TERVETULOA !!!

Kurssiryhmän kouluttaja,
Alik Perttu Salonen

Eteneminen murtokohdasta tavoitteeseen ei
enään mennytkään mallikkaasti avorivissä tuli
ja liike –periaatteella. Tämä on toki
luonnollista, kun tilanne on sekava ja
vihollinen keskittää tulensa tiettyyn paikkaan.
Joku ryhmä jäi selvästi jälkeen muusta
joukkueesta, syynä tähän ryhmänjohtajan
käskyt, jotka eivät koskaan saavuttaneet
joitakin taistelijoita. Myös taistelijaparien
väliset etäisyydet kasvoivat aivan liian
suuriksi (useita kymmeniä metrejä), tällöin
ryhmänjohtajan on todella vaikeaa johtaa
omaa ryhmäänsä tehokkaasti.
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Karjalan suojeluskuntien marssi
Vaelta vaarojen lakkapäiden
ja virtain varsilta miestä käy,
kuin juhlajuoksuun on kiire näiden,
vaikk' kainolossa ei kannel näy,
ne rientää ryhmihin, joukkueihin,
kiväärit liittyvät kivääreihin.

Ja kuulkaa! Haastavat urhoin haudat:
"On vapaus ainoa aateluus!
Ne silloin katkesi kahleraudat,
kun luotiin Karjalan kannel uus,
kun alta Ahvolan, Raudun lunten
nous ruusut ruskeat sankar-unten."

Ja niitä välkkää kuin tulta: tuolta
yks soutaa aaltoa ankaraa,
tää pitkospuitansa pinkoo suolta,
tää laakson polkua poimentaa,
näin kasvain, karttuen armeijoiksi
käy valtakunnan he vartijoiksi.

Käy kansan nousu, käy kansan myrsky
kuin Vuoksi valtava voimassaan,
käy vaahtoon Laatokan laajan hyrsky,
soi virttä Aunuksen, Vienanmaan,
ja suulta suurtuvan Suomen Nevan
se korjaa Inkerin koitonevan.

Se nousee, Karjalan kansa vapaa,
kun uhkaa orjuuden uuden yö,
se tahtoo suojata Suomen tapaa,
se Suomen oikeuden eestä lyö,
kuin sähkö silloin se ilman lataa,
se rauta iskee ja rakeet sataa!

Eino Leino, 1919

Kajaanilainen Eino Leino (1878-1926) yhdisti Elias Lönrotin ja Aleksis Kiven esille
nostaman suomalaisen kansanrunouden osaksi taiderunoutta. Tällä tavoin hän vaikutti
merkittävästi suomen kielen kehitykseen runouden kielenä. Runojen lisäksi hänen
runsaaseen kirjalliseen tuotantoon kuuluvat myös näytelmät, käännökset, pakinat ja
proosa. Vapaussotaa boheemi Leino piti suurena tragediana mutta toki ymmärsi, että ilman
suojeluskuntien ja jääkärien panosta hänelle niin rakas isänmaa olisi joutunut
bolshevikkien ikeen alle.
Arto Pulkki
valistusupseeri
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Espoolaisten reserviläisjärjestöjen

KESÄLEIRI 2004
Padasjoen koulutuskeskus
la 14.8 klo 9.00 - su 15.8 klo 15.00

Veteraanipäivä Espoossa
Kansallista Veteraanipäivää vietettiin Espoossa 27.4. hieman uusitun kaavan
mukaisesti. Juhlapäivään sisältyi edelleen lipunnosto, veteraanijuhla sekä
veteraani-muistomerkin kukittaminen, mutta tällä kertaa entistä paremmin
kaupungin ja yhdistysten toimintaa koordinoiden.

Kerhojemme yhteinen ampumaleiri on tarkoitettu kaikille jäsenille, niin uusille kuin
vanhoille. Luvassa on ainakin ohjattua ammuntaa, mukavaa kanssakäymistä muiden
oman alueen reserviläisten kanssa ja mahdollisesti myös kevyttä pioneeritoimintaa.
Viikonlopun ohjelma sisältää mm. seuraavaa:
Lipun nosto ja lasku
Varomääräykset ja toiminta ampumaradoilla
Ohjattua ammuntaa (pistooli, kivääri, haulikko)
Ase-, varuste- ja kerhoesittelyjä
Saunomista
Mukaan on helppo tulla, sillä voit käyttää joko omia aseita tai lainata kerhojemme aseita.
Patruunoita voit ostaa omakustannehintaan paikan päältä. Kokeiltavana mm. 8.6 mm TAkivääri m/2000, 9 mm konepistooli m/2000, Tikka T3 Tactical, .50 BMG kivääri,
pimeänäkölaitteita jne.
Paikan päällä solmii nopeasti uusia tuttavuuksia, mutta jos et halua tulla yksin, voit toki
tuoda mukaan ystäväsi tai 15 v täyttäneen jälkikasvusi. Täysi-ikäisten täytyy olla
jomman kumman kerhon jäseniä - liittyä voi vielä paikan päälläkin. Leiri alkaa la 14.8 klo
lipun nostolla, mutta paikalle voi sopimuksesta saapua jo pe 13.8 klo 18.00 alkaen.
Mukaan et tarvitse muuta kuin säähän sopivan ulkoiluvarustuksen ja lakanat. Jos haluat
yöpyä teltassa, ota mukaan ainakin makuupussi. Ruokahuolto omasta repusta majoitusparakeissa on keittiö (jääkaappi, hella, uuni, mikro) ja läheltä löytyy niin
huoltoasema kuin kauppa.
Kesäleiri 2004 on MPK ry:n kurssi (0404 04 15006), joten kaikki osallistujat on
vakuutettu ja he saavat leiristä yhden korvaavan kh-vuorokauden.
Ilmoittautuminen www.mpkry.fi tai Tomi Alajoki 050-568 2504
Kaikki uudet jäsenet mukaan! Tule tutustumaan oman reserviläisyhdistyksesi
toimintaan ja tapaa samalla sen hallituksen jäseniä.
Tapiolan
Reserviupseerit ry
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Juhlapäivä aloitettiin lipunnostolla Tapiolan
kulttuurikeskuksen pihalla. Lipunnoston
seremoniamestarina toimi allekirjoittanut,
puheen Suomen lipulle piti Teknillisen
Korkeakoulun
Ylioppilaskunnan
puheenjohtaja, vänrikki Matti Kuronen ja
lippujen
nostosta
vastasivat
teekkarireserviläiset Jarno Vanhatalon
johdolla. Lipunnosto aloitettiin klo 9.30
kapelimestari Inka Puhakan johtamien Pirtin
puhaltajien esittämällä Jääkärimarssilla ja se
lopetettiin tasan klo 9.50 Tapiolan
kamarikuoron lauluyhtyeen esittämään
Finlandia-Hymniin.
Klo 10.00 alkanut pääjuhla vietettiin Espoon
kulttuurikeskuksen sisätiloissa. Espoon
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kaupungin järjestämässä juhlassa
varsinaisen juhlapuheen piti kansanedustaja,
vuorineuvos Martin Saarikangas.
Puolustusvoimien tervehdyksen tilaisuuteen
toi Helsingin sotilasläänin komentaja
prikaatikenraali Jan Laukka ja Espoon
tervehdyksen esitti kaupungihallituksen
puheenjohtaja Ritva Erkama.
Juhlan ohjelmatarjonnasta vastasivat
Päivänkehrän koulun musiikkiluokat,
Kanttiinin
Lotat
sekä
Espoon
sotaveteraanikuoro. Koululaisia oli paikalla
muutenkin runsaasti, sillä Kuninkaantien
lukion nuoret avustivat tilaisuuden
kahvitarjoilussa.
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Suomen lipulle
Arvon veteraanit, hyvä muu juhlayleisö
Kansakunnan tunteiden viestimiseen on meillä suomalaisilla maailman paras väline,
Suomen lippu. Se viestittää meille yhtä lailla ilosta kuin surustakin. Se tervehtii
suurmiehiä ja juhlii äitienpäivää.
Omat hienoimmat muistoni liittyen Suomen lippuun ovat ulkosaaristosta. Kun se
hulmuaa konkreettisesti Suomen ulkorajalla, ensimmäisenä vastaanottamassa tulijaa
ja viimeisenä piirtona poislähtijän silmissä, ymmärtää sen kauneuden ja siihen
kätkeytyvät jalot tunteet
Tänään siniristilippu liehuu kunnioittaakseen sotiemme veteraaneja. Lippu kunnioittaa
niitä, jotka ovat sen eteen antaneet parhaat vuotensa, jopa elämänsä. Lukiessani pari
viikkoa sitten isoisäni minun ikäisenäni rintamalta kirjoittamia kirjeitä ymmärsin, miten
etuoikeutetussa asemassa saan itse olla opiskellessani ja tehdessäni työtä vapaassa
maassa. Lippu kunnioittaa siis veteraaneja syystäkin.
Espoon kaupungin puolelta juhlaa koordinoi
jo toista kertaa veteraanineuvoja Merja TaviRäisänen ja maanpuolustusjärjestöjen
puolelta kapt Jussi Hyvärinen, myöskin jo
toista kertaa.
Aiempiin vuosiin nähden ohjelmaa oli tällä
kertaa muutettu siten, ettei varsinaisen
pääjuhlan jälkeen ollut enää erillistä
veteraanikiven kukitustilaisuutta. Veteraanien
ja kansalaisjärjestöjen “kukkapartio” lähti
matkaan kohti Espoon keskustan
muistomerkkiä heti aamun lipunnoston
jälkeen, jolloin varsinaisten juhlatilaisuuksien
kokonaiskesto saatiin paremmin veteraanien
kuntoa vastaavaksi. Toki tälläkin kertaa
paikalla oli Sotilaskotiauto, KaartJR:n kalustoa
sekä vanhoihin sotilaspukuihin pukeutunut
pieni perinneosasto, mutta nyt useamman
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veteraanin nähtävänä heti kulttuuritalon
ulkopuolella. Näin jälkikäteenkin uusi
järjestely
tuntui
sopivalta
ja
tarkoituksenmukaiselta.
Veteraanipäivän järjestelyistä tuli jälleen
kerran kiitosta sekä Espoon kaupungilta että
veteraanijärjestöiltä. Kiitokset siis Jussille ja
kaikille muille tapahtumien järjestelyihin
osallistuneille!

Suomen lipun suunnittelivat Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen, mutta suomalaisille
sen lahjoittivat vasta vapautemme puolesta neljäkymmentä vuotta myöhemmin
uurastaneet sotiemme veteraanit. Tänään lippu saa hulmuta vapaana liittäen meidät
ristikuviollaan pohjoismaisten kansakuntien perheeseen ja edelleen Eurooppaan, mutta
muistuttaen kuitenkin omaleimaisuudestamme ja suomalaisuudestamme.
Arvon veteraanit. Kiitos teille lipustamme.
Matti Kuronen
TKY:n hallituksen pj.
Matti Kurosen veteraanipäivä 27.4.2004 Espoossa pitämä puhe Suomen lipulle.

Ylil Arto Pulkki
valistusupseeri

sivu 30

GONA 2/2004

sivu 31

