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Espoon alueella olemme tehneet jäsenhuoltoa uusia
jäseniä houkuttelemalla sekä kokoamalla
erikoisnumeron Gonasta, varsinkin uusille jäsenille.
Maanpuolustusväkeä on pyritty kokoamaan saman
lipun alle. Kaikki toiminta kulminoituu Espoon
Paikallisosastossa, joka on yhtä kuin alueen järjestöt
yhteensä...ja ehkä vähän enemmänkin.
Paikallisosastossa on järjestetty massiivinen
koulutusurakka kymmenien harjoitusten muodossa,
oletko tietoinen näistä tapahtumista? Jos et, olisi
syytä ottaa selvää. Helpoiten se käy jo tässä kesällä
ampumaleirillä taikka Padasjoen kesäpäivillä.
Päivämäärät löytyvät keskiaukeamalta.
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Tapiolan
Reserviupseerit ry

Uusi alueupseeri - Kapteeni Markku Vehkaoja otti Helsingin sotilasläänin
alueupseerin tehtävät vastaan 1.6.2005. Edellinen alueupseeri majuri Anssi
Yrjölä siirtyy ulkomaan komennukselle sotilastarkkailijaksi. Tehtävien siirto
on hoidettu tyylikkäästi ja Markulla on ollut hyvää aikaa tutustua uusiin tehtäviin
ja reserviläisiin. Sujuva yhteistyö tulee jatkumaan katkotta.
Suurkiitokset Anssi ja lämpimästi tervetuloa Markku!
Maakuntajoukot ja niiden suunnittelu
Maakuntajoukkojen
operatiivinen
suunnittelu on käynnissä ja hyvässä
vauhdissa. Omat miehemme olivat
suunnittelemassa tulevaa viimeksi
sotilasläänin
toukokuun
kertausharjoituksessa. On erittäin tärkeää,
että reserviläisten kokemukset esim. 90-luvun
puolivälin paikallisosastojen perustamisesta
välittyvät suunnittelupöydälle. Tulevan
henkilöstön ja varsinkin miehistön rekrytointi
on
avainasemassa
tavoiteltaessa
onnistunutta maakuntajoukkotoiminnan
käynnistämistä.
Reserviläisura
Maakuntajoukot ja niiden ylösrakentaminen
on tämän hetken tärkein yksittäinen asia. On
kuitenkin syytä huomioida toiminnan
mittakaava, joka on nykysuunnitelmilla
maksimissaan komppania Espoon alueelle.
Onkin selvää, että maakuntajoukot tulevat
koskemaan vain murto-osaa alueen
reserviläisistä,
eivätkä
ratkaise
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perusongelmaa;
olemattomia
kertausharjoitusmääriä ja toistaiseksi vielä
puuttuvaa reserviläisurasuunnittelua.
Reserviläisuralla tarkoitan nousujohteista,
sodan ajan sijoituksen perusteella, SAesimiehen kanssa tehtävää henkilökohtaista
koulutussuunnitelmaa. Koulutussuunnitelma
pitäisi sisällään omakohtaista opiskelua, MPK
ry:n valikoituja kursseja, normaalin joukon
kertausharjoituskierron sekä RUK:n
järjestämiä, vuosittain jatkuvasti toistuvia
perusyksikön päällikkö- ja aselajikursseja.
Kun SA-sijoitus jatkossa edellyttäisi
kouluttautumista, kouluttautuminen itsessään
olisi mielekästä ja tavoitteellista, lisäksi, kun
harjoitukseen komennettaisiin normaalilla
KH-käskyllä, ei tarvita erikseen mitään
motivaatioporkkanoita, joista myös nykyään
paljon puhutaan.
Ville Maijanen, yliluutnantti
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Espoon
Reserviläiset ry

Hyvät reserviläiset,
Kevät vaihtuu kesäksi, joten toiminta hieman hiljenee, mutta käynnistyy taasen
täydellä vauhdilla, kun syksy saapuu. Uutena toimintamuotona tulemme
kehittämään reserviläisliikuntaa ja siten pyrimme ottamaan huomioon
jäsenistömme tarpeita myös tällä saralla. Muutaman vuoden
painopistesuuntanamme on ollut ampumatoiminta. Se tulee myös
säilyttämään asemansa. Loppu vuonna kehitämme myös perinnetoimintaa
ja tarkoituksena on perustaa uusi toimikunta, jonka tärkeimpänä tehtävänä
tulee olemaan perinnetilaisuuksien järjestäminen. Näistä enemmän ajallaan.
Maakuntajoukkojen perustamista suunni- Marssijonon kärjessä komeili noin sadan
tellaan kovalla tohinalla. Ensimmäinen joukko yhdistyksen lipuista koostunut lippulinna.
on tarkoitus rekrytoida jo lähivuosina. Omakohtainen huipennus oli, kun pääsin
Olethan sinäkin mukana, jos kutsu käy. laskemaan reserviläispiirimme edustajana
Tarkoituksena ei kuitenkaan ole järjestää seppeleen Mannerheimin hautapaadelle.
avointa hakua vaan lähtökohtana tullaan Siinä oli sitä jotain…! Kiitoksia vielä kerran
käyttämään jo olemassa olevia joukkoja, jotka kaikille Teille yhdistyksemme jäsenille, jotka
suunnitelmien mukaisesti puretaan ja niiden osallistuitte järjestelyihin ja myös Teille, jotka
henkilöstöstä rekrytoidaan ensimmäiset osallistuitte eri tilaisuuksiin.
uudet maakuntajoukot. Koulutuskeskuksiin Jäsenmäärä ja -maksut
valittaneen aktiivikouluttajia, joiden panos
Maksaneiden jäsenten määrä ylitti kesän
tullee olemaan suuri. Asiasta tiedotettaneen
kynnyksellä 300, mutta liian moni on jättänyt
lisää vielä loppuvuoden aikana reserviläismaksun maksamatta. Vielä on matkaa siihen,
järjestöjen lehdissä. Olkaa kuulolla ja pitäkää
että yhdistyksemme maksaneiden jäsenten
silmät auki.
määrä kasvaisi viime vuodesta. Piiri tukee
Reserviläisliiton 50-vuotisjuhlavuosi
Reserviläisliitto vietti onnistuneesti 50- myös tänä vuonna niitä yhdistyksiä, joiden
vuotistaipaleensa pääjuhlaa Helsingissä 15.- maksaneiden jäsenten määrä kasvaa
17.4. Ohjelmassa oli mm. iltajuhla, virallinen edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä raha on
liittokokous
ja
seppeleenlasku viime vuosina ollut tervetullut lisä
Hietaniemessä. Meidänkin yhdistyksemme kohentamaan yhdistyksemme taloutta ja sen
osallistui viikonlopun järjestelyjen varjolla emme ole nostaneet jäsenmaksua
hoitamiseen. Oma partiomme huolehti mm. muutamaan vuoteen, vaikka liitto nosti omaa
liiton kevätkokouksen sujumisesta. maksuaan reilu vuosi sitten kahdella eurolla.
Juhlaviikonlopun kohokohtia oli juhlamarssi
Helsingin
keskustassa. Kimmo Karinen, vääpeli
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Espoon-Kauniaisten
Paikallisosasto

SUSI 2005 HARJOITUS
Perinteinen elo-syyskuun vaihteessa pidettävä partiomaastoharjoituksemme SUSI kutsuu
kolme kolmen hengen miesjoukkuetta ja yhden naisjoukkueen mukaan SRA-kilpailuun
Punkaharjulle.
Kokoamme joukkueet SISSI-CUP SRA kisaan. Lisätiedot löytyvät MPK:n kurssikalenterista.
Kilpailu on virallinen SRA-tapahtuma ja edellyttää kaikilta osallistujilta voimassa olevaa
ampujakorttia sekä vakuutusta. Tavoitteemme on koota iskukykyinen joukko EsKaPAT:n,
ESRES:n ja TARU:n aktiiviampujista näyttämään muille SRA-mallia. Lisätietoja tapahtumasta
antaa vain tositarkoitukselle SRA-kisaan haluaville kilpailuosaston johtaja Veijo Rautio (040555165).
Maanpuolustusterveisin
Kai Haatainen, kapteeni
KOULUTUS 2005
Seuraa tiedotusta http://www.eskapat.org. Kursseille ilmoittautumiset www.mpkry.fi sivujen
kautta!

Espoon-Kauniaisten paikallisosasto:
Päällikkö Kapt Kai Haatainen
040-748 7099 kai.haatainen@luukku.com
Varapäällikkö Ylil Arto Pulkki
040-5121215 arto.pulkki@upknowledge.com
Koulutuspäällikkö Ylil Tomi Alajoki 041-515 0133 talajok2@welho.com
Yhteysupseeri Maj Heikki Simola
050-5495277 h.simola@luukku.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
EsKaPAT:n kotisivuosoite:
www.eskapat.org
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Espoon
Maanpuolustusnaiset ry

Kesä on luonnon aktiivisinta elämää, liikunnan ja retkien aikaa!
Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n lopetettiin viime huhtikuussa Tampereella, joten
kuulumme nykyään Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, joka syntyi Suomen Naisten
Maanpuolustusjärjestö ry:n ja Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n yhdistyessä viime
syksynä. Meitä Maanpuolustusnaisia on nyt yli 5000. Liiton, piirin ja yhdistysten toiminnan
tarkoitus on naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja –taidon edistäminen sekä naisten
toimintavalmiuksien turvaaminen kriisi- ja poikkeusolojen varalta. Tavoitteet pysyvät, vaikka
liittojen ja piirien nimet muuttuvat.
Tämän vuoden kevät on ollut vilkkaan toiminnan aikaa yhdistyksessämme. Olemme mm.
suunnistaneet Oittaalla, tutustuneet Marskin Majaan Lopella ja sotakamreeri Pentti Parvion
kotimuseoon Nuuksiossa. Osallistuimme myös Kansallisen veteraanipäivän ja Kaatuneiden
muistopäivän juhlallisuuksiin. Yhdistyksemme jäsenet myös harjoittelivat
maanpuolustustaitojaan Lokki kutsuu 2005 –harjoituksen kursseilla Mikkelissä. Kesäkuussa
pieni reipas ryhmä marssi Kesäyön marssissa. Touhua riittää!
Alustavasti olemme suunnitelleet loppuvuodeksi mm. seuraavia tapahtumia:
• Marsalkka Mannerheimin erikoisnäyttely Suomen kansallismuseossa. Näyttely on
avattu tammikuussa 2005 Pietarissa, mutta se siirtyy syksyllä Suomeen.
• Tutustumiskäynti TNS Gallupiin: Luento maanpuolustustahdon tutkimisesta ja
tutustuminen naivistisen taiteen kokoelmaan
• Pääkaupunkiseudun puolustus –luento Tapiolan Palvelukeskuksessa
• Tutustumiskäynti SOS-Lapsikylä ry:n toimintaan ja erityisesti Tapiolan SOSlapsikylään
• Lupaus-elokuva (työnimi Suomen Lotta), joka kertoo kolmesta suomalaisesta
tytöstä vuosina 1939 - 1944. Elokuvan on kirjoittanut Inkeri Kilpinen. Lotta Svärd säätiö (entinen Suomen Naisten Huoltosäätiö) rahoittaa elokuvan kuvauksen.
Hyvää kesää kaikille! Nähdään syksyllä!
Terveisin
Elsi Tuominen
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Vapaaehtoinen
Pelastuspalvelu

Vapepassa löytyy pääosin virka-ajan ulkopuoleisia etsintätehtäviä. Osallistuminen on
mahdollista hyvinkin erilaisiin tehtäviin, kunkin taitojen ja mieltymysten mukaan. Tarjolla
on tehtäviä jalan ja ajoneuvoilla suoritettavista perustason etsinnöistä, eritasoisiin
johtajatehtäviin tai hälyttäjästä huoltotoimintoihin. Vapepa antaa tarvittavan koulutuksen.
Vapepassa on mukana valtakunnallisesti 47 eri järjestöä.

Kerro yhdistyksesi, niin liitämme sinut oikealle hälytyslistalle.
Kysy lisää / ilmoittaudu:
Ari Haavisto
Erkki Stenman

0500 628 797, ari.haavisto@hut.fi
09 512 25 23, erkki.stenman@luukku.com

SUORITETTUJA TOSITOIMIA:
18-19.1.2005. Etsintä tiistaina
Niittykummussa.
Hälytys pirahti poliisilta kello 22.55. 13-vuotias
mallikelpoinen poika oli kadonnut
puolenpäivän aikaan matkalla kotoa kouluun.
Pimeässä etsintään osallistui 37 vapepalaista.
Etsintä lopetettiin kuuden aikaan aamulla
pojan löytymättä.
19.1.2005. Etsintä keskiviikkona
Niittykummussa.
Jatkettiin kolmen tunnin lepotauon jälkeen
edellistä. Petri johti edelleen ja nyt oli hälytetty
väkeä myös Vantaalta ja Helsingistä.
Kaikkiaan saapuvilla oli 25 vapaaehtoista.
Kellon näyttäessä noin 13 etsittävä soitti ja
kertoi voivansa hyvin. Etsintä oli
kokonaisuudessaan ohi ennen kello 14.

6.2.2005. Etsintä sunnuntaina
Haukilahdessa.
Hälytys poliisilta aamulla kello 8.25.
Puolenyön tietämissä yli 70-vuotias
dementoitunut mieshenkilö oli kadonnut
kotoaan Haukilahdesta. Kokoonnuimme
Niittykummun koululla. Ennen kymmentä
hälytettiin mukaan myös helsinkiläiset.
Vapepan johtona toimivat ajoittain Ari
Haavisto, Markku Toivio, Petri Palmola ja
Päivi Ikonen, jotka kävivät kukin vuorollaan
verryttelemässä vetäjinä myös maastossa.
Myös Länsi-Uudenmaan koirat hälytettiin
mukaan. Etsijöitä oli kaikkiaan 67. Toiminta
lopetettiin hämärän laskeuduttua kello 17
tuloksettomana.
Kello 21:n jälkeen huomaavainen lähimmäinen
oli auttanut kengättömän etsittävämme
Lintuvaarasta lämpimään ja ilmoittanut
poliisille, joka välitti tiedon meille.
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Napakan pakkasrupeaman jälkeisellä
tauolla maistuu oman huollon
valmistama tee ja voileivät.

8-9.2.2005. Etsintä tiistaina Matinkylässä.
Meidät hälytettiin kello 20.25. Sukuloimaan
tullut 79-vuotia nainen oli kadonnut kello 16
aikoihin Matinkylässä.Kokoonnuimme
Matinkylän Jäähallin pihalla. Etsintään
osallistui 68 vapepalaista. Mukana oli
espoolaisten tukena koiria myös LänsiUudeltamaalta ja Vantaalta. Etsintä lopetettiin
1.25 etsittävän löytymättä.
10-11.2.2005. Etsintä käyntiin torstaina
Aurorakodissa.
50-vuotias itsetuhoinen miespotilas oli nähty
viimeksi aamulla ennen kahdeksaa.
Johtoryhmämme; Markku Toivio, Erkki
Stenman, Ari Haavisto, Petri Palmola ja Päivi
Ikonen, oli kokonaisuudessaan paikalla.
Radioliikenne toimi hyvin aloitteellisten
amatöörien toimesta. Meitä etsijöitä oli

paikalla kaikkiaan 75. Toiminta päätettiin kello
01.15. Aamulla tieaura löysi etsittävän,
kuolleena Nupurintieltä, alikulkutunnelista
etsintäalueidemme ulkopuolelta.
24.2.2005.
Vapepan
kokous
Pelastuslaitoksen tiloissa.
Vuoden neljästä kokouksesta ensimmäisessä
katselimme menneeseen vuoteen, otimme
sieltä oppia ja suunnittelimme tulevaa
toimintaamme.Yksi tärkeä toiminta
tulevaisuutta silmällä pitäen, on muistaa
vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa
eteenpäin vieneitä, sekä sen toimintoja
tukeneita henkilöitä. He ansaitsevat
kiitoksemme. Ylikonstaapeli Jukka Sarokselle
ojennettiin Vapepan pronssinen ansiomitali
ja SPR Lounais-Espoon Petri Palmolalle Iluokan ansiomerkki. Onnittelut!

EsKaPatin partio
etsintätehtävää suorittamassa.

kansalaisten turvaksi
Erkki Stenman, luutnantti
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Back To Army  Paluu sulkeiskentälle

Vuonna 2004 alkoi Puolustusvoimien johtama reservin täydennyskoulutus
maassamme. Ensimmäisenä pilottikurssina alkoi aliupseerista upseeriksi –
kurssi, jonka suorittaneet ylennettiin reservin vänrikeiksi ja aliluutnanteiksi
itsenäisyyspäivänä 2004. Tänä vuonna alkoi pilottikurssi miehistöstä
aliupseeriksi, johon 15 kurssilaista valittiin pelkästään läntiseltä
maanpuolustualueelta. Kurssi oli tavoiteltu, sillä hakijoita oli yli 200. Tämä
kertoo nousujohteisen reservin koulutuksen tarpeellisuudesta tulevaisuudessa
myös miehistön jäsenille. Allekirjoittanut oli onnekas ja pääsi oppilaaksi
miehistöstä aliupseeriksi pilottikurssille, joka kantaa nimeä TK1/KaartJR. Tästä
alkaa päiväkirjamainen kertomus kurssista, joka kestää tämän vuoden loppuun
saakka.
Kurssin pääjärjestäjä on Kaartin
Jääkärirykmentin
aliupseerikoulu
Santahaminassa. Osa kurssista on myös
Maanpuolustuskoulutus
ry:n
sekä
Reserviupseerikoulun vetovastuulla.
Ensimmäinen lähiopetusjakso järjestettiin 19.
– 21.1.2005, jolloin majoittauduimme Spolkomppanian kasarmille. AUK:n kasarmi oli
tuolloin vielä remontissa. Tämä lähijakso
sisälsi kurssin sisällön ja henkilöstön
esittelyn. Samalla me oppilaat tutustuimme
toisiimme. Parkkosen Juha Pääesikunnasta
esitteli sähköisen koulutusportaalin, jota
tulemme käyttämään opiskelun aikana.

Aloitusjakson päätavoitteena oli laatia
henkilökohtainen opintosuunnitelma
(HOPS), jonka hyväksytysti suorittaminen
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on edellytys kurssilta valmistumiselle. Meistä
viisi oli pk-seudulta ja tunsimme toisemme
jollakin tavalla jo entuudestaan. Loput olivat
Uudeltamaalta, Lounais-Suomesta ja muutama
Pohjanmaalta. Mielenkiintoista oli havaita,
että varsinaisia miehistön sotilasarvon
edustajia oli vain kolme (1 jääkäri ja 2
korpraalia). Suurin osa oli alikersantteja ja
kaksi peräti kersantteja. Oikeastaan
kohdallamme voisi todeta, että olemme
aliupseerista aliupseeriksi-kurssilla.
Seuraava lähijakso oli heti helmikuun alussa
Vierumäen Urheiluopistolla, jossa vietimme
pari päivää ahkerasti liikuntaa harrastaen sekä
turvallisuuspolitiikan luennoilla istuen.
Liikuntaosio piti sisällään mm. Cooperin testin
sekä lihaskuntotestin. Yleisesti ottaen
tuloksemme testeistä olivat hyviä, kun otetaan
huomioon
kurssilaisten
ikä.
Henkilökohtaisesti kritisoin sitä, että meidän
lihaskuntoamme mitataan samalla asteikolla
kuin varusmiehiä, jotka ovat meitä jopa yli 20v
nuorempia ja usein myös yli 20kg kevyempiä.
En nyt mene syvemmälle kuntotestin tuloksiin,
mutta mainittakoon, että suurin kehityskohde
meillä kurssilaisilla on mm. leuanveto, jonka
kohdalla suurin osa jäi alle kuuteen vetoon
(arvosana huono). Tarkoituksena oli saada
meidät tajuamaan oma henkilökohtainen
fyysinen lähtötasomme ja kannustaa meitä
liikkumaan vapaa-ajalla nousujohteisesti kohti
haluttua tavoitetilaa. Jokaiselle kurssilaiselle
laadittiin kadettioppilaan toimesta oma
henkilökohtainen liikuntasuunnitelma, joka
toimii kannustimena säännölliseen
liikuntaharrastukseen. Joulukuussa 2005 on
seuraava kuntotesti, jolloin mitataan, mitä on
tapahtunut vuoden aikana.
28.2. – 4.3.2005 RUK:n kouluttajakurssi
Haminassa, johon en osallistunut, koska olen
suorittanut sen jo aikaisemmin vuonna 2002.

Kurssi pääsi alkamaan osaltani kunnolla vasta
8.3., jolloin saavuimme Santahaminaan neljän
vuorokauden lähiopetusjaksolle. Heti
alkajaisiksi saimme kuitata varusvarastolta
pyykkisäkillisen varusteita, jotka sitten
kasarmilla tungimme kaappeihin. Tyyli oli
vapaa, vaikkakin pyrimme siihen, että kaikki
tuvan kaapit näyttäisivät samanlaisilta.
Varusteet aiheuttivat jonkin verran napinaa,
sillä ihan selvästi joukossa oli ns.turhaa
tavaraa, esim. lomahanskat, lumipuku, kahdet
turkishatut, maastopuku M91 palvelu- ja
lomaversiona, kaksi paria maihareita jne. Ja
kyllähän se suojanamari taas lykättiin
kyytiin…
Maaliskuun lähiopetusjakson aiheita olivat
sotilasjohtaminen, johtamissuoritukset ja
koulutustaito. Istuimme runsaasti
aliupseerikoulun johtajan vetämillä
oppitunneilla, joissa oli mukana myös
varusmiesoppilaat. Majoituimme juuri
remontoituun aliupseerikoulun kasarmiin,
josta oli varattu käyttöömme kaksi tupaa ja
jokaiselle oma lukittava kaappi. Lisäksi
kuittasimme oman henkilökohtaisen aseen,
joka on kunkin oppilaan kuitilla koko kurssin
ajan vuoden loppuun saakka.
Oppitunnit tuntuivat monen mielestä
turhauttavilta, koska niiden sisältö ei
tarjonnut meille elämää nähdeille
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reserviläisille kovin paljon uutta. Etenkin ne
oppitunnit, jotka olivat myös varusmiehille
ovat olleet tyhjänpäiväisiä. Niiden sisällön olisi
voinut kuitata vaikkapa nettiportaalin avulla.
Kokeneet reserviläiskouluttajat alkoivat
hikeentyä, koska oppituntien aiheet olivat
vanhan kertausta. Ulkoilmassa harjoiteltiin
rastikoulutuksien
suunnittelua
ja
suorittamista. Nämä oppilassuoritteet
arvioitiin aliupseerikoulun kouluttajien
toimesta. Lisäksi ohjelmassa oli runsaasti
sulkeisharjoittelua koulun kentällä sekä
liikuntakoulutusta kaksi tuntia päivässä.
Lajeina oli lentopallo, sähly, juoksu ja
itsepuolustus.

uintia, laser-zone-sotapeliä Helsingin
keskustassa sekä veret seisauttavaa armybicciä mukesin liikuntasalissa.

Huhtikuussa suoritin osion, joka kantaa nimeä
”Erikoisosaamista tukeva koulutus”.
Kyseessä on vapaavalintainen MPK ry:n
kurssi. Allekirjoittaneen kohdalla valinta osui
kuitenkin Puolustusvoimien VEHharjoitukseen Santahaminassa. MPK:n
kurssitarjonnasta ei enää löytynyt sopivaa ja
tarpeeksi kiinnostavaa kurssia.

Heti lähiopetusjakson jälkeen suoritin
omavalintaisen koulutusharjoitteluosion
Ressu 2005 harjoituksessa, jossa toimin
1.TorjJ:n kouluttajana. Kyseessä oli suuri
reserviläisten johtama vapaaehtoinen
kertausharjoitus (VEH) Santahaminassa 20.22.5. Ressu-harjoitus sisältyi omalta osaltani
aliupseerikurssiin.

17.- 20.5. Lähiopetusjakso Santahaminassa
aiheena ihmisten johtaminen taistelussa.
Viikon aikana palautettiin mieleen
syväjohtamisen kulmakivet, analysoitiin
Tuntematon Sotilas – elokuva sekä
harrastettiin aktiivisesti liikuntaa. Yhteiset
oppitunnit varusmiesten kanssa tuntuivat
jälleen monien meikäläisten mielestä
turhauttavilta. Antoisaa sitä vastoin olivat
yhteiset keskustelut meidän oman kurssin
kesken tykkihallin luokassa, jossa oma
yliluutnanttimme johti oppituntia. Mielenkiintoisin osio toukokuun lähiopetusjaksossa
oli johtajatehtävärata, jonka me oppilaat
saimme itse suunnitella. Kyseessä oli ns.caserata, jossa jokainen meistä joutui ratkomaan
visaisia johtamistilanteita sekä kasarmi- että
taisteluolosuhteissa. Liikuntakoulutus piti
sisällään esterataa, juoksua, suunnistusta,

Jatkan kurssikertomusta vuoden viimeisessä
Gona-numerossa, joka pitää sisällään
mm.Kesäyön marssin Tuusulassa, ensi
syksyn taisteluleirin Kiikalassa sekä
ampumaleirin Syndalenissa. Siihen asti
rentouttavaa kesää ja muistakaa liikkua
Suomen suvessa.
Perttu Salonen, alikersantti
TK1/KaartJR:n oppilas
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Sohvien miehet ja naiset  ylöööös!!!
Espoon Reserviläiset ry:n vapaa-ajantoimikunta on havainnut reserviläisten
lisääntyneen ylipainon ja tarjoaa liikunnallisia tapahtumia espoolaisille
maanpuolustajille. Kyseessä on kenttäkelpoisuuden ylläpitämistä fyysisen
kunnon ja ampumatoiminnan alueilla. Myöskään kevyempää rentoa
yhdessäoloa ei ole unohdettu.
Suunnitelmat on alustavasti laadittu v. 2005
loppuun saakka. Osa tapahtumista on itse
järjestettyjä, mutta kehoitamme Gona-lehden
lukijoita osallistumaan myös muiden tahojen
liikuntatapahtumiin, joita kyllä riittää
kesäkuukausien ja alkusyksyn aikana. Näistä
ulkopuolisista tapahtumista pyrimme
informoimaan
tapahtumakalenterin,
sähköpostitiedotteiden ja Helsingin Reservin
Sanomien kerhopalstan kautta.
Liikuntatapahtumien sarja starttasi
toukokuussa 29.5., jolloin pieni, mutta
pippurinen porukka taivalsi 20km reput
selässään. Marssi saa jatkoa lokakuussa,
jolloin vuorossa on toinen 20km marssi.

Lihashuoltoa - vapaa-ajantoimikunta näyttää
mallia. Hyödyllistä ja mukavaa.

Katsot tarkemmat tiedot Toimintakalenterista
lehden keskiaukeamalta.

Aktiivista kesää toivottaen,
Selkälihaksille kyytiä

Perttu Salonen, alikersantti
EsRes
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Hermannit Helsingin hulinassa

Hermannit ovat Helsingin sotilasläänin suoritusorganisaation reserviläisistä koottu
reserviläisyhdistys, joka on toiminut jo kymmenien vuosien ajan. Alkuun toiminnasta ei
hiiskuttu sanaakaan ulkopuolisille, joten järjestö on hyvin harvoille tuttu, nykyään se on
yhdistys siinä kuin muutkin. Tarkoituksena on ylläpitää liikekannallepanovalmiutta.

Tämän vuoden Hermanni-päivä käsitteli
toimintaa ”Harmaan vaiheen” aikana.
Tilaisuus oli kaksiosainen ja ensimmäinen
osio pidettiin 11.5. Helsingin kaupungin
johtokeskuksessa. Johtokeskus sinänsä on
jo mielenkiintoinen ja tutustumisen arvoinen
kohde, mutta vähintäänkin yhtä
mielenkiintoista oli ohjelmallinen sisältö.
Kaupungin väestönsuojelupäällikkö kertoi
toiminnasta rauhan aikana ja muutoksista
tilanteen kiristyessä kohti avointa konfliktia.
Oli mukava havaita, kuinka paljon on
valmista suunnittelua ja toimivia
organisaatioita valmiina kriisiaikoja varten.
Kaikilla kaupungin virastoilla on oma
tehtävänsä
ja
toimintamallinsa
poikkeuksellisiin tilanteisiin.

On muistettava, että suunnittelun piiriin
kuuluu valtakunnan merkittävimmät
instituutiot ja toiminnot sekä yli puoli
miljoonaa ihmistä.
Helsingin poliisin edustaja jatkoi saman
teeman alla ja esitteli poliisin tehtävät ja
organisaation sekä yhteistoiminnan
puolustusvoimien kanssa. Ajankohtaisena
aiheena oli parasta aikaa eduskunnassakin
käytävä keskustelu voiman käytöstä ja
asevoimien tuesta terrorismin torjunnasta.
Tästä on lakiehdotus olemassa, mutta sen
valmistelu on saanut runsaasti kritiikkiä
osakseen. Osapuolten toive tietysti on, että
käskyvaltasuhteet saataisiin mahdollisimman
selviksi.
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Hermanni-päivien toiminnallinen vaihe
pidettiin 21.5. Santahaminassa. Helsingin
sotilasläänin esikunnan edustajat
prikaatikenraali Jan Laukan johdolla
kertoivat puolustusvoimien meneillään
olevasta organisaatiouudistuksesta, jonka
on määrä olla valmis vuoden 2008 alussa.
Muutokset ovat mittavia ja tuovat paljon
uutta myös omalle toiminta-alueellemme.
Helsingin Sotilaslääni säilyy ja sen koko
kasvaa. Osa toiminnoista siirtyy kuitenkin
muualle tai ne lopetetaan kokonaan, kuten
Helsingin
Ilmatorjuntarykmentti.

Muutoksen vaikutus siirtymäaikana tuntuu
meissä reserviläisissä varsin voimakkaana,
sillä
kustannusten
puristuksessa
kertausharjoitukset ajetaan lähes nollaan.
Läänin infon jälkeen siirryttiin kilpailemaan
ammunnassa,
pommiuhan
vastaanottamisessa puhelimitse, räjähteiden
etsinnässä esikuntatiloissa, tarkastuspisteen
toiminnassa sekä tulipalon sammuttamisessa.
Tiukan kilpailun voitti jäsenemme majuri Harri
Kainulaisen johtama joukkue.
Tilaisuus päätettiin illallisella ja
palkintojenjaolla Santahaminan kerholla.

Veli-Heikki Saari, kapteeni

Maailma on mullistunut viime vuosina EU:hun liittymisen myötä. Varsinkin
rajamuodollisuudet ovat kokeneet melkoisen muutoksen. Enää ei passia tarvita rajalla,
riippumatta liikkuuko lentäen tai maitse. Suomalaiset rajavartijat ovat lakossa ja antavat
kenen tahansa poistua maasta ilman tarkastusta. Venäläiset ovat laajentaneet vapaan
rajanylityksen koskemaan myös lentoliikennettä.
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TOIMINTAKALENTERI
1.-2.7. Salpavaellus 2005
Pitkä reitti (38 km) Perttu Salonen 050-3855 803

25.8. Cooperin testi / UKK-kävely
Lisätiedot: Leila Ylikahri

6.-7.7. Kirkkojärven marssi Haminassa
Lisätiedot: kurssin johtaja Herkko Kykkänen 040-5126956

1.9-31.10 Evakko 2005 MPK ry

13.7. Nuotioilta
Kranaatinviskausta ja makkaran tirinää luvassa keskellä
kesää. Perttu Salonen 050- 385 5803.
21.-24.7. Nuorten leiripäivät
Padasjoki, Matti Konttinen 040-747 3130
22.-24.7. Syndalen Ampumaleiri
3/2005 pv 91105118 / MPK ry 0404 05 13223 Veijo Rautio
30.7. Retkisoutu 143km Tampereella
Lisätiedot: Leila Ylikahri 050-357 7053
13.-14.8. Padasjoen kesäpäivät
Tomi Alajoki 041 515 0133
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3.-4.9. Jalkaväen kevytasekurssi
Santahamina 3-4.9. MPK ry
7.9. Taru hallituksen kokous
Veli-Heikki Saari
8.9. Paikallisosastoilta 3
Juha Matikainen

9.-11.9. Puolustus- ja turvallisuus
Tampere 9.-11.9.

9.-11.9. Partiomaastoharjoitus S
Jääkärileiri V, hyökkäys taajama
Kai Haatainen

kesä/syksy-05
talvi
-04/-05

ytesti

15.9.-10.11. Kansalaisen turvakurssi
(maanpuolustuksen peruskurssi 40h) MPK ry
16.-18.9. ResUL:n syysjotos

A 2005

16 - 18.9. Sahara 2005 - naisten toimialaharjoitus
23-25.9. Pst -joukkueen taistelukurssi
Santahamina MPK ry / Topi Tuominen
1.10-30.11. Kenttälääkintä III 3 vrk
2.10. Pirkan hölkkä, 35km.
Lisätiedot: Leila Ylikahri

smessut

usi 2005 ja
assa

9.10. Marssi 20km
Perttu Salonen
10.-15.10. KRISO Int
Tuusula
3.11. Lihaskuntotesti
Leila Ylikahri
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Muista seurata aktiivisesti
myös Helsingin Reservin
Sanomia sekä www-sivuja:
www.taru.pp.fi
www.eskapat.org
www.mpkry.fi

Padasjoen talvipäivien melskeessä

Perinteiset Padasjoen Talvipäivät, 4-6.3.2005 keräsivät tällä kertaa
ennätysosanoton. Paikanpäällä oli piha täynnä autoja ja vuodepaikat olivat
viimeistä myöten käytössä. Hyvä niin, sillä paikalle mahtuu tällainenkin
porukka vallan mainiosti syömään, saunomaan ja tietysti ampumaan. Mukana
oli lisäksi 15 turvallisen ampujan kurssilaista, jotka saivat antaa kurssin
käytännön näyttökokeen sunnuntain SRA-kisan yhteydessä.

Ensimmäisenä paikalle kaarsi Kauton perhe
vahvistettuna pakettiautolla, jossa kaikki
ratatarvikkeet, aseet ja patruunat matkasivat
paikalle. Ilta oli jo pitkällä, mutta ilman saunaa
ei nukkumaan päästy. Perjantain aikana
tipahteli lisää osallistujia ja ampumaradoilla
ammuttiin jo täyttä häkää.
Talvipäivien lähtölaukaus otettiin lauantaina
kello 10 yhteiskäskyllä, jossa annettiin kaikille
ohjeet viikonlopun ohjelmasta ja toiminnasta.
Itse toivotin kaikki tervetulleiksi ampumaan
ja annoin lyhyet ohjeet ratatoiminnasta sekä
ruokailuista ja alueesta. Yhdistetyn
ilmoittautumis- ja patruunanjakohärdellin
jälkeen porukka jakaantui kahtia, turvallisen
ampujan kurssi jäi sisälle saamaan lisäoppia
kurssinjohtajalta Raution Veksiltä. Muut
suuntasivat radoille aseiden kera.

Aamusta lähtien olivat kaikki radat käytössä,
kunnes kurssi pääsi puolenpäivän aikaan
ampumaan pistooli-, haulikko- ja lyhyelle
kivääriradalle. Me muut väistyimme näiltä 150
metrin kivääriradalle, jossa aurinko helli
ampujia.
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Yön kireä, parinkymmenen asteen pakkanen
lauhtui nopeasti auringon noustua puun
latvojen yläpuolelle. Auringon puoleisilla
seinustoilla lumi muuttui pehmeäksi ja alkoi
sulaa. Sormia ei palellut, saati sitten
pakkaspukuun sonnustautunutta tauluille
kävelevää ampujaa.

Kerhojen aseet oli tuotu paikan päälle
jäsenten kokeiltavaksi ja käytettäväksi
kisassa. Glock ja asevyö lipastaskuineen oli
pistooliradalla, pumppuhaulikko sekä uusi
Benelli M4 haulikkoradalla ja tarkkuuskiväärit
kivääriradalla. Molemmilla kerhoilla on nyt
uudet Tikka T3 Tactical kiväärit .308 Win
kaliiperissa ja mukana oli tietysti myös
järeämpi TRG-42 .338 Lapua Magnum
kaliiperissa.

Kyllä kelpasi napsia paksuja metalli-pleittejä
nurin 150 metristä. Kunnon kiikarilla ja
suurennoksella maalin näki hyvin, ristikon sai
bipodin ansiosta huojumatta kohdalleen,
sormen koukistus ja kaukaa kuului
kilahdus...joka kerta. Illan pimetessä alkoi
valkeiden pleittien erottaminen lumipenkkaa
vasten olla koko ajan vaikempaa ja lopulta
piti haravoida vallia kauan löytääkseen maalin.
Kunnon pimeyttä odotellessa kävimme
syömässä ja valmistelemassa illan
kohokohtaa, pimeäammuntoja. Kaikki RK:t
koottiin paikalle ja näin 16 onnellista pääsivät
lipastamaan. Lyhyen virittelyn jälkeen pääsi
ammunta
käyntiin
ensimmäisen
valoammuksen kohotessa katoksen takaa
valaisemaan koko radan. Kun valoammus
lähestyi maata ja varjot alkoivat juosta
metsässä yhä kiihtyvämmällä vauhdilla, nousi
toinen valoammus vasemman vallin takaa
valaisten taulut vieläkin paremmin. Sen
valossa kajasti myös edellisen ammuksen
savuvana taivaalla, liikkumatta, täysin
tyynessä ilmassa.
Hetken pimeyden jälkeen nousivat taas uudet
valoammukset ja ampujilla oli niiden paloajan
verran aikaa ampua kaksi tähdättyä laukausta.
Viimeisen valoammuksen jälkeen olivat myös
kivääreiden lippaat tyhjät. Vain savuvanat
jäivät leijailemaan tähtitaivaalle. Tästä
siirryimme paukuttamaan hylsyjuttuja
sarjatulella, parakeille ja saunaan.
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suoritusten jälkeen, että hän saa tuomarina
juosta
koko
päivän.
Kaikkiaan
nelisenkymmentä kertaa, eli vajaat viisi
kilometriä...ja kävellä toisen mokoman. Kai on
nähty hengissä kyllä tämän jälkeenkin.

Sunnuntaina alkoi tunku aamiaispöytään
hieman ennen määrättyä kello yhdeksän
aloitusaikaa. Kisaajat jaettiin neljään osaan,
neljälle rastille. Rastin suoritettuaan
tuloskortti jäi tuomarille ja kilpailijat siirtyivät
oman valintansa mukaan seuraavalle rastille.

Alkuun katsottiin kauanko meni ensimmäisillä
ampujilla ja arvioitiin sitten, meneekö tässä
sopivasti vai koko päivä. Todettiin, että
kiirettä pitämällä homma onnistuu, mutta
mitään töhöilyä tai huilimisia ei sallita.
Hyvinhän se meni, eikä suinkaan hitaimpana
rastina, vaikka suorite olikin pisin ja
aikaavievin - hyvä Kai!

Pistooli ja haulikkorastit olivat pääosin
edellisvuosien kaltaiset: pistoolissa kaadettiin
pari pepper popperia ja pleittiä sekä puhkottiin
pahvitauluja, haulikossa kaadettiin pleittejä.
Toisella kiväärirastilla liikuttiin kaikkiaan 75
metriä, ammuttiin kolmesta paikasta, pystystä
sekä makuulta ja vaihdettiin lipas matkan
varrella. Kaitsu tajusi vasta ensimmäisten

Kiväärirasti-1:lla ei siirtyilty, vaan vaihdettiin
vain ampuma-asentoa ja lipasta. Pystystä,
polvelta sekä makuulta, vähintään kaksi
osumaa kustakin. Ase tyhjäksi ja seuraava
suorittaja kehiin. Kaikkiaan kolmet taulut,
mahdollisti kolme suoritusta, ennen kuin piti
käydä tauluilla paikkaamassa. Tällä saatiin
rasti etenemään sopivan joutuisasti.
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Muista rasteista poiketen tälle rastille oli
ajateltu vaihtomiehitystä, joten Tomi siirtyi
parin tunnin jälkeen sisälle lämmittelemään ja
aamiaiselle Villen jatkaessa nyt
auringonpaisteisella radalla. Kiirettä ei
tarvinnut pitää, joten ehdittiin myös opastaa
ampuma-asennoissa ja korjata suorituksia.

Kaikkiaan talvipäivät onnistuivat hyvin ja
paikallaolijoiden paljous oli erittäin
positiivinen asia. Se motivoi järjestäjiä, kun ei
tehdä turhaa työtä. Talvipäivien tarkoitushan
on mahdollistaa myös vakiopuurtajien
vapaallevaihto ja päästää heidätkin
ampumaan, ettei aina tule vain seistyä
ammuttamassa.
Ampuma-asentoa vaihdettaessa näkyikin
aseen piipun heilahteluja. Onneksi ne
pysyivät juuri ja juuri sallitun 45 asteen
rajoissa, vaikka kyllä kameramiestä alkoi
kerran hirvittää piipun kääntyessä
aseenkäsittelyssä pikkuhiljaa kohti. 90 asteen
turva-alue oli riittävä ja siitä olisi päässyt
parilla loikalla tuomarin selän taaksekin.

Talvipäivien tulokset ehtivät heti seuraavana
päivänä Helsingin Reservin Sanomiin sekä
kotisivuille. Tavarat palautuivat toimitilalle,
kerrankin huollettuna, kiitos turvallisen
ampujan -kurssilaisten asehuoltokoulutusosuuden.

Elokuussa uusiksi - samoin ensi vuonna

Heikki Valkonen, yliluutnantti
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Wagnerin valkyyrit ratsastivat

Vastustaja aloittaa vastahyökkäyksen Valkyyrien ratsastuksen kaikuessa kovaäänisistä.
Taisteluhelikoptereita! Olemmeko Vietnamissa? Emme suinkaan, vaan Puolustusvoimien
vapaaehtoisessa Ressu 2005-harjoituksessa Santahaminassa. Harjoitusvastustajan
taisteluhelikopterien hyökkäystä kuvataan Wagnerin oopperan sävelin.
Suunnittelu ja valmistelut vaativat aikansa
Harjoituksen suunnitelu ja valmistelu
aloitettiin syksyllä 2004. Työtä tehtiin
hartiavoimin ja tunteja laskematta.
Kouluttajiksi, vastaosastoon ja huollon
toimijoiksi ilmoittautui syksyn aikana yli 300
henkeä, joista harjoitukseen kutsuttiin 140 ja
saapui 100, näistä kouluttajatehtäviin 50
henkeä. Komppanian toimiva johto
sitoutettiin
keväällä
RUK:n
kouluttajakurssilla, minkä jälkeen he olivat
suunnittelussa mukana pääkouluttajien
kanssa.
Harjoitukseen saapui 150 koulutettavaa, joista
muodostettiin pataljoonan esikunta ja
vahvistettu jääkärikomppania. Harjoituksen
GONA 1/2005

vahvuus oli 270 ja huoltovahvuus 330
henkeä. Huoltovastuulla oli myös kaksi
pienempää harjoitusta.

Pääkouluttajat ja valmisteluosat olivat
käskettynä osan edeltävää viikkoa
suunnittelu- ja valmisteluharjoituksessa,
jonka aikana kalusto ja materiaali koottiin
varastoista, koulutus ja taisteluharjoitus
viimeisteltiin. Kaikki oli valmiina perjantaina
pääjoukon saapuessa harjoitukseen. Kiitos
erityisesti ase- ja ampumakouluttajien
osastolle, joka kohdisti yli 200
taistelijasimulaattoriasetta ylil Arto Pulkin
johdolla.
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Perustaminen
toteutettiin
telaketjuperiaatteella. Taistelijat otettiin
vastaan, varustettiin ja kuljetettiin
keskusampumaradalle varopuhutteluun,
kohdistusammuntoihin
ja
ensiapukoulutukseen. Telaketju liikkui
edelleen mallitukikohdan maastoon, jossa
toimivat johtajat ottivat miehensä
joukkoihinsa. Komppania oli koossa klo 22.30
ja aloitti tukikohtapalvelun. Mukava oli
majoittua, koska kouluttajat olivat
pystyttäneet teltat valmiiksi. Tuttujakin oli,
koska suuri osa taistelijoista oli palvellut
varusmiehenä samassa paikassa samaan
aikaan.

Koulutusta annettiin niin yksittäisen miehen
taidoissa kuin ryhmän ja joukkueen
toiminnassa. Koulutettavat osasivat lähes
kaiken pienen perehdyttämisen jälkeen;
olivathan tiedot ja taidot vielä suhteellisen
tuoreessa muistissa.

Puolustustaistelu alkaa
Klo 16 kuului rynnäkkövaunujen lähestyvää
jyrinää. Vastustajan tiedustelu oli saanut
kosketuksen vastaanottotukikohtaan. Tieto
kulki: jo 8 minuutin kuluttua oli pataljoonan
esikunta tietoinen asiasta. Haavoittuneita
evakuoitiin sidontapaikalle. Taistelu jatkui ja
lopulta hiljeni.
Hiki säästää verta
Joukkueiden ja koulutushaarojen kouluttajat
aloittivat
tiiviin
kouluttamisen
lauantaiaamuna. Jv-koulutus painottui
puolustustaisteluun ja komppanian
sisäiseen vastahyökkäykseen, krh-miehet
koulutettiin iltapäivän kovapanosammuntoihin, tulenjohto epäsuoran tulen
johtamiseen, pst-miehet raskaiden sinkojen
käsittelyyn ja huollon miehet huolsivat
kaiken.
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Klo 18.30 komppania sai vastaansa
vastustajan pääjoukon, joka sai aikaan murron
vasemmalla. Komentopaikka oli lähes
saarroksissa. Vastustaja taisteli jo kevyen krhjoukkueen ja talousryhmän kanssa. Oikealta
hitaasti aloitettu komppanian sisäinen
vastahyökkäys alkoi purra ja vastustaja
heitettiin pois omasta ryhmityksestä.
Ilta saapui ja komppania vetäytyi haavojaan
nuollen yöpuulle. Vastustajan tiedustelu oli
hereillä ja merkitsi yön aikana lähes kaiken
“Vihollinen”-lapuilla.
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Vastahyökkäystehtävä
Sunnuntaiaamuna komppanian päällikkö sai
vastahyökkäystehtävän. Komppanian
pääosat
suorittivat
vauhdikkaan
hyökkäyksen kasarmialueen kautta. Nuoret
taistelijat nauttivat taistelun vauhdista!
Hyökkäyksen vauhdista kertoo myös se, että
1. joukkueen törmättyä sirotemiinoitteeseen
syöksyivät hyökkäystä tukevat raskaat
singot vahingossa kärkeen.

Vastaosaston 18 taistelijaa, 2 pasia ja
ääniryhmä kuvasivat erittäin ansiokkaasti ja
kiitettävästi harjoitusvastustajan 600 miestä
ja 48 rynnäkkövaunua. Kiitos tosi
taistelijoille!

Sivusuunnassa hyökkäävä joukkue oli myös
taistelussa. Kevyt krh-joukkue joutui
taisteluun ryhmittyessään uusiin tuliasemiin.
Hetken kuluttua jälleen hyökkäys jatkui
tavoitteeseen 2, jossa komppania ryhmittyi
puolustukseen ja ruokaili. Kahden tunnin
kuluttua vastustaja aloitti viimeisen
epätoivoisen
vastahyökkäyksen
”taisteluhelikopterien tukemana” Valkyyrien
ratsastuksen kaikuessa kovaäänisistä!
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Joukkotuotanto näkyi
Kohdistetut taistelijan simulaattorit toivat
motivaatiota joukoille, kun pelkkä pauke ei
riittänytkään vaan piti tähdätätä tarkasti.
Myös maalitoiminnan tehoa on pyritty
nostamaan äänenkäytöllä. Lääkintämiesten
toiminta ja haavoittuneiden toimittaminen
sidontapaikalle tuo johtajille hyvää
harjoitusta, kun joukon koko ja koostumus
muuttuu koko taistelun ajan.

perustoimet ovat vielä lihasmuistissa ja
lyhyellä muistin virkistyksellä asiat palaavat
mieleen. Luppoajalla on mukava vaihtaa
kuulumisia tuttujen kesken, eikä aika tule
odottaessakaan pitkäksi.

Yhteinen tavoite joukkona motivoi - harjoitus
auttaa täyttämään tavoitteet seuraavassakin
harjoituksessa, kun joukko pysyy koossa
vuosia. Yksi aurinkoinen viikonloppu
Santahaminassa jää varmasti mieleen
positiivisesti ja harjoitukset saadaan vedettyä
lähes määrävahvuuksilla, mikä motivoi lisää,
kun ei tule harjoitusteknisiä ongelmia.

Yhtenäinen joukko omaa samat taidot ja
pääsee
nopeammin
varsinaisten
opetustavoitteiden pariin. Käskyttäminen ja
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Loppu hyvin, kaikki hyvin?
Loppupuhuttelu, kiitos ja kumarrus ja
harjoitus, pura! Kaikki kouluttajat oli käsketty
osallistumaan purkutehtäviin. Kiitos niille
valtaosalle kouluttajista, joilla moraali oli
kunnossa. Tunnelma oli, kuten niin usein
harjoitusta purettaessa, välillä kuin ”Hei, me
lennetään”-elokuvassa, mutta iso ratas pyöri
ja materiaali ja taistelijat liikkuivat. Klo 18.30
oli viimeinenkin koulutettava kotiutettu.
Joukkokohtainen materiaali luovutettiin vielä
varastoihin kouluttajavoimin. Lopuksi
saunojen siivous ja klo 21.00 oli harjoituksen
purku suoritettu ja kotiuttamiselin kotiutti
itsensä.

Harjoituksen johtajana toimi maj Anssi Yrjölä
HelSlE:sta ja reserviläisjohtajana ylil Ilpo
Luhtala apulaisenaan vänr Juha Suvisaari
(johti Ressu 2003:n), pääkouluttajana kapt
Petri Fihlman (johti Ressu 2002:n) ja
huoltopäällikkönä kapt Kalle Nilsson sekä
taktisesta suunnittelusta vastasi jälleen kapt
Jyri Favorin.

Isot harjoitukset antavat paljon, kaikille
teksti Juha Suvisaari, vänrikki
kuvat Joija Tikkanen

Ressu 2005-harjoituksen palautetilaisuus
järjestetään myöhemmin loppukesällä ja
seuraavan harjoituksen suunnittelu pääsee
alkamaan.
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Vierailu aseliike Ammossa

Espoon Juvanmalmille, kehä 3:n varrelle on avattu aseliike. Gonan toimittaja kävi
tutustumassa liikkeeseen ja sen tarjontaan. Kauppiaiksi paljastuivat innokkaat
ammunnanharrastajat Olli ja Jouni Pulkkinen. Seuraavassa Jouni Pulkkisen haastattelu:

K: Kuulutko reserviläisjärjestöön?
V: Kyllä. Yliluutnanttina liityin juuri Tapiolan
Reserviupseereihin. Veljeni Olli taasen on
Kirkkonummen reserviläisten jäsen.
K: Onko Ammolla tarkoitus painottua jollekin
tietylle ammunnan sektorille?
V: Ei, vaan meiltä löytyy aseita, patruunoita
ja tarvikkeita jokaiselle. Reserviläisille
soveltuvista voisin mainita vaikkapa Glock
pistoolit ja Arsenalin itselataavat kiväärit.
K: Miten erottaudutte muista aseliikkeistä?
V: Hyvällä palvelulla ja laadukkaalla
valikoimalla, jonka löytää suoraan netistä.
Kaikki kotisivuillamme hinnoitellut tuotteet
löytyvät liikkeestä, ellei nimenomaisesti
toisin mainita. Tuotehan saattaa olla
tilapäisesti loppu tai vasta tulossa. Asiakas
voi luottaa, että tavaraa löytyy jolloin turha
soittelu jää pois.
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K: Eikö teille saa soittaa?
V: Toki saa. Oikein mielellään.
K: Onko teillä erikoistarjousta lukijoillemme?
V: Tällä hetkellä edullisia ovat .22lr
patruunat 22 EUR / 500kpl. Sekä SAGA 12/
70 haulikkopatruunat 3,4 EUR / 25 kpl.

Fakta:
Aseliike Ammo
www.ammo.fi
Puh: 040 823 8012
Fax: 09 541 562
Avoinna ke,to,pe 12-18 , la 10-15
Juvan teollisuuskatu 8, 02920 Espoo
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Veteraanipäivän Lapin sota näyttelyssä

Ylil Arto Pulkki ja kapt Jussi Hyvärinen toimivat pääorganisaattoreina kansallisen
veteraanipäivän tapahtumille 27.4. Espoossa. Tapiolan kulttuurikeskukseen oli pystytetty
näyttely kertomaan nuoremmille polville, mistä veteraanipäivän viettäminen on saanut
alkunsa. Päivälleen 60 vuotta on kulunut viimeisten saksalaisten joukkojen poistumisesta
Suomen kamaralta. Kolmen sodan savotta oli saatu päätökseen ja kansa pääsi rauhan töihin.
Kilpisjärven kolmen valtakunnan rajapyykillä
todettiin juuri 27.4. että maa on vapaa
vieraista joukoista ja näin saatiin
Neuvostoliiton vaatimukset täytettyä, ja maa
viimein rauhan aikaan ja töihin. Takana oli
kolme sotaa ja yli viisi vuotta raskaita
taisteluita.

Eloon jääneet veteraanit palasivat koteihinsa,
jos ne uuden rajan tällä puolella sijaitsivat ja
aloittivat maan jälleenrakennuksen.
Maksettavana oli mittavat sotakorvaukset,
äärimmilleen pingotetun talouden
tasapainottaminen ja siirtolaisväestön
sopeuttaminen yhteiskuntaan. Suomi oli
suuren muutoksen kynnyksellä.

Vaara ei ollut vielä ohi, siitä muistuttivat
erilaiset kahakat ja vallankumoushuhut.
GONA 1/2005

sivu 28

Muutaman kerran oltiin jo jakamassa kovia
patruunoita ja ajamassa panssarit
senaatintorille. Onneksi tältä kaikelta
kuitenkin vältyttiin.
Veteraanipäivän viettoon saapui mittava
joukko lipunnostotilaisuuteen sekä
tutustumaan Espoon kulttuurikeskukselle
koottuun Lapin sota näyttelyyn. Eri järjestöt
muistivat veteraaneja Espoon vanhalla
kirkolla, muistopaadella kukkalaitteiden
laskulla
sekä
seppeleenlaskulla
sankarihautausmaalla.

Varsinkin koululaiset olivat kiinnostuneita
historiasta ja tietenkin paikalla olleista
wehrmachtin sotilaista, jotka konepistoolit
keikkuen liikkuivat näyttelyalueella. Hyvä ettei
seinällä ollut vanhaa kylttiä: “Esineisiin
koskeminen ampumisen uhalla kielletty”.
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Kaartin Jääkärirykmentin varusmiehiä oli
paikalla esittelemässä nykykalustoa
henkilökohtaisesta vaatetuksesta aina
raskaaseen kranaatinheittimeen saakka.

Vanhemmalla väellä oli ihmettelemistä varsin
ammattimaisissa varusmiesten vaatteissa ja
suojavarusteissa. Sirpaleliivi suojaa
pistoolikaliperin suorilta osumilta sekä
varsinkin kaupunkiolosuhteissa joka
suunnasta kimpoilevilta sirpaleilta.
Silmäsuoja auttaa toimimaan vaikka pölyä ja
pieniä partikkeleita lentää ilmassa sakeana.

Lapin sodan aikaista asekalustoa oli esillä
mittavasti sekä suomalaisten että saksalaisten
puolelta. Sarjatuliaseista esillä olivat Suomikonepistooli, Lahti-Saloranta pikakivääri,
Maxim konekivääri sekä saksalaiset
konepistoolit. Järeämpää asetta edusti 81mm
kranaatinheitin, joka ei vuosien saatossa ole
muuttunut juuri lainkaan.

Opastaulut kertoivat lyhyin tiivistelmin sodan
kulun ja mittakaavan. Runsaat valokuvat
kertoivat osaltaan sen aikaisen nuorison
kovasta hinnasta isänmaan hyväksi. Siihen
aikaan
ei
kyselty
halukkuutta
maanpuolustukseen, sitä ei tarvinnut.

Vaikka lapin sodan alku käynnistyi suomalaissaksalaisessa hyvässä yhteishengessä
syysmanööverien
merkeissä,
valvontakomissio pani pian merkille ettei
haavoittuneita ja taistelu-uutisia virrannut
riittävästi rintamalta ja todellisiin taisteluihin
piti ryhtyä - toteutettiin Tornion maihinnousu.
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Se oli uhkarohkea hyökkäys tarkoituksena
katkaista saksalaisten vetäytymistie
yllättävällä meritse tapahtuvalla joukkojen
siirrolla. Uhkapeli onnistui, mutta sai samalla
saksalaiset muuttamaan toimintatapansa
oikeaksi sodaksi. Vetäytymisen aikana kaikki
hävitettiin, sillat räjäytettiin ja lähiympäristö
miinoitettiin. Mitä enemmän miinoja kylvettiin,
sen vähemmän oli kuljetettavaa.

Hinnan tästä saivat maksaa niin paikalliset,
kuin lähivuosien varusmiehet. Miinoja
nimittäin raivattiin ja purettiin vielä vuosia.
Aina silloin tällöin niihin myös meni joku
huono-onninen, raivaaja tai paikallinen.
Kaikille ei löytynyt töitä muualta, joten
sotavuosina hankittu ammattitaito saattoi
antaa
raivaajatehtävissä
varman
toimeentulon, ellei sitä hankkiessa menettänyt
henkeään.

Teille veteraanit - kunniaa teemme
Työtänne arvostamme - maamme jaamme
Teitä kiittää aina saamme
Perintöänne vaalikaamme
Uusille polville tietoa jaamme
Unhoon ei painu maineenne
Kaikkemme sen eteen teemme
Teille kunniakansalaisille,
lipulle, maalle
Hurraa huutakaamme
Heikki Valkonen, yliluutnantti
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Toimintamme tukijana:

PALAUTUSOSOITE:
Tapiolan
Reserviupseerit
Valkjärventie 1
02130 ESPOO

_______________________________________
ASETARJOUS ESPOON ALUEEN
RESERVILÄISILLE
(Gona-lehden lukijakunta)
Yhteyshenkilönä toimii Arto Holmström / 09-879 7452,
jolta saa tarkemmat menettelyohjeet ja yhteystiedot.
SG 550-1 rynnäkkökivääri varustettuna
diopteritähtäimillä, ei taittoperää siis perä lukittu, 2 kpl:tta
20 panoksen lipasta, kantohihna, käyttöohje.
Kaliiperi 5,56 mm (.223 Rem.)
Hinta : 1.550,00 EUR (normaali 1.995,00)
Määrä rajoitettu, tarjous voimassa: 30.08.2005 asti.
Ostajalta vaaditaan voimassa oleva RUL tai RES
jäsenkortti.
Ase sopii erinomaisesti reserviläisammuntaan ja on
tunnetusti eräs parhaimmista.
Lisätiedot: www.swissarms.ch

osoitetarra

