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50 vuotta on täyttynyt
Tänä vuonna Tikkurilan Reserviupseerikerho-Dickursby Reservofficersklubb ry on
täyttänyt 50 vuotta. Perustamisaikoina anno Domini 1955 Suomen tasavallan presidenttinä oli itse J.K. Paasikivi. Maa oli toisennäköinen kuin nykyisin. Sotien jäljeltä elettiin monessa suhteessa vielä lähes pula-aikaa. Elintaso oli paljon alhaisempi
kuin tänään. Autoja oli vähän. Pääkaupunkiin työmatkat Vantaalta – oikeammin
Helsingin maalaiskunnasta – tehtiin junalla. Kerhon tulevat perustajat tapasivat ja
tutustuivat toisiinsa junassa. Useimmat uuden yhdistyksen tulevista jäsenistä olivat
sodan käyneitä. Noiden aktiivisten reservinupseerien toimesta kerho perustettiin
ja rekisteröitiin.
Kultahääpäivänä rouva imarteli miestänsä: – ilman silmälasejasi näytät ihan samalta
kuin naimisiin mennessämme. – Kiitos! ilman laseja sinäkään et näytä hassummalta. Nyt mekin voimme esittää arvioita kerhon osalta kuluneista toimintavuosista.
Millainen yhdistyksemme on ollut, miten se on toiminut. Jäsenkunnan on tämä
arvioitava. On toki muistettava, että yhdistys on yhtä kuin sen jäsenet. Toiminnan
laatu ja vilkkaus on jäsenistä itsestään riippuvainen. Mutta arvostella saa ja pitääkin.
Näin voidaan rakentaa entistä ehompaa tulevaisuutta. Mahdolliset kiitokset hallitus
vastaanottaa oletettavasti mielihyvin. Mutta merkitystä on myös sillä millaiseksi
sidosryhmämme, ympärillämme olevat ihmiset, kerhon ovat kokeneet ja kokevat
vastaisuudessa.
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Omasta mielestämme toiminta on ollut monipuolista ja vilkasta. Siis kerho on
osoittanut tarpeellisuutensa. Tikkurilan kerho – TiRUK, jota lyhennettä siitä viime
vuosina on totuttu käyttämään – on pitänyt lippua korkealla. Tikkurilan Reserviupseerikerho – Dickursby Reservofficersklubb ry osaltaan on halunnut ja haluaa
näyttää, että isänmaallisuus ja maanpuolustustahto Suomessa ovat korkealla.
Kerhon hallitus päätti, että 50-vuotistaivalta juhlitaan. Se päätti järjestää isänmaallisen tapahtuman, yleisöjuhlan, jossa myös on tilaisuus palkita aktiivisia kerhon
jäseniä. Järjestelytehtäviin hallitus nimesi laajahkon juhlatoimikunnan. Hallitus
päätti niinikään 50-vuotishistoriikin kokoamisesta. Historiikkityön toteuttajaksi
se nimesi kolmen miehen ”triumviraatin”. Tämän muodostivat Vesa Kotilainen,
Jaakko Vesanen sekä allekirjoittanut. Työn tulos on kädessäsi.
Juha Valkama
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Puheenjohtajan tervehdys
Tikkurilan Reserviupseerikerho täyttää 50 vuotta. Vanhan sanonnan mukaan kerho
on saavuttanut ”miehen iän”.
Perustamisen aikoina oli tavallista lahjoittaa 50 vuotta täyttävälle miehelle hopeapäinen kävelykeppi. Kerhomme vuosikymmeninä on kirjattu tavaton määrä monipuolisia tapahtumia, joissa jäsenet ovat olleet mukana. Toiminnassa on tapahtunut isoja ja
pieniä asioita, kaikki tavallaan tärkeitä. Yhdessä on iloittu onnistumisista ja yhdessä
on syvennytty pohtimaan osallistumista maanpuolustustyöhön ja -toimintaan.
Tikkurilan Reserviupseerikerho sijoittuu Reserviupseeriliiton seurantojen mukaan
Suomen aktiivisimpien kerhojen joukkoon sekä omassa sarjassaan että kaikkien
kerhojen joukossa. Tilastojen valossa olemme olleet viime vuosina pysyvästi 10 aktiivisimman kerhon joukossa. Kerhon ehdottomia vahvuuksia on ollut varsinkin
ampumakilpailujen järjestäminen ja niihin osallistuminen, mukaan lukien juoksuammunnat. Myös jatkuva ammunnan harjoittelu Tikkurilan urheilutalon radalla on
jäsenistön suosiossa.. Suunnistus on ollut vahva laji kerhon koko olemassaolon ajan.
Myös golfissa käydään jäsenten kesken mestaruuskilpailu. Mainittava on myös kerhon joukkueiden osallistuminen valtakunnallisiin reserviläisjotoksiin.
Kerhon vahvuuksiin ovat kuuluneet kuukausikokousten mielenkiintoiset luennot ja
erilaiset vierailukokoukset. Kerhon naisosasto, nykyisin Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset ry, on pitänyt huolen kokousten hyvästä kahvituksesta. Vahvuudeksi on syytä

Kerhomme 50-vuotisjuhlan
ja historiikin 1.
valmistelukokous 26.8.2004
Järveläisillä. Vasemmalta
Matti Passi, Vesa Kotilainen,
Juha Valkama, pj. Topi
Luostarinen, isäntä Esa
Järveläinen, Eero Salminen ja
Jaakko Vesanen. Kuvan otti
Jukka Luotola.
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lukea myös verraten monipäisen johtokunnan aktiivisuus ja sitoutuminen sovittujen
tehtävien hoitamiseen. Vahvasti kerhon maanpuolustus- ja yhteishenkeä vahvistavia
tapahtumia ovat vuosittaiset itsenäisyyspäivän juhla ja joulun kunniavartio Pyhän
Laurin kirkon sankarihaudalla.
Yksi suurimmista haasteista on ollut jäsenmäärän pysyttäminen nykyisellä tasolla.
Kerran kerhoon liittyneet ovat olleet hyvin uskollisia yhdistyksen jäseniä. Vain harvat
ovat eronneet muusta kuin paikkakunnalta poismuuton syystä. Pitkäikäiset jäsenet,
jo aktiivipalveluksensa suorittaneet, ovat tyypillisesti hyvin aktiivisia ja maanpuolustushenkisiä upseereita, joista kerho on erityisen ylpeä. Monet heistä on viime vuosina
suruksemme kutsuttu viimeiseen iltahuutoon. Tulevaisuuden ponnisteluja on uusien
reservinupseerien värvääminen toimintaan mukaan.
Alussa mainitsemani hopeapäisen kävelykepin sijaan on paremmin paikallaan vaihtaa
kävelysauvoihin piikit ja pitää sykemittarit vireessä. Viisikymmenvuotiaan Tikkurilan
Reserviupseerikerhon vahvuus on jäsenten aktiivisuus ja hyvä henki. Ne muodostavat
vahvan alustan tulevien vuosien toiminnalle. 
•
Topi Luostarinen
puheenjohtaja
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Tikkurilan reserviupseerikerhon perustamisesta
Soini Airila

Koska kerhon perustamisesta tuntuu olevan monenlaisia käsityksiä kerron, mitä
itse siitä muistan. Olen kerran aikaisemmin jo kirjoittanut siitä, joten saattaa
tulla tässä toistoakin. Kerron kuitenkin.

sakin vaiheessa oli rouva Vallen kattama
kahvipöytä runsainen kahvileipineen.
Oli meistä kuluja ja vaivaa perheelle!
Aikaisemmin muistelin kokoushuoneessa Vallella olleen jo joitakin jäseniä. Mutta terästettyäni muistiani totesin, etteihän niin voinut olla. Tiesin sen verran,
että Vallet asuivat jossakin niistä taloista,
jotka olivat mäessä ruotsinkielisen koulun lähellä. Olin lähtenyt liikkeelle niin
ajoissa, että minulla olisi aikaa etsiä oikea
asunto ajoissa, niin etten myöhästyisi.
Osuinkin heti oikeaan taloon ja taisin
vähän ennenaikaisestikin painaa ovikelloa. Muistan sisääntulon ja puheet kuin
ne olisivat eilen tapahtuneet. Mutta vastahan siitä onkin puoli vuosisataa.

Keimolan koulun johtaja Sulo Noponen
kertoi puhelimessa olevansa menossa
Tikkurilaan upseerikerhon perustavaan
kokoukseen kehottaen minua tulemaan
mukaan. Lupasin lähteä, ja niinpä Noponen käveli Tapolan sillan yli Seutulan
kouluun. En tiedä, mistä hän oli saanut
tiedon sellaisesta kokouksesta. En ollut
huomannut Helsingin Ympäristölehdessä siitä ilmoitusta. Luullakseni siitä
oli hänelle kertonut Martti Tirkkonen,
Vaaralan koulun johtaja.
Molemmat olimme vuotta aiemmin ostaneet samanlaiset Skoda-autot, muita
merkkejähän ei ollut saatavissakaan. Sirolan linja-auto lähti kirkonkylän kautta
Helsinkiin. Lähtöaika oli kello 15. Luulen, ettemme jääneet odottelemaan Tikkurilaan ajava bussia, vaan pistelimme
apostolinkyydillä kirkolta Suomen Karjan taloon, jossa kokous oli määrä pitää.
Panimme merkille maantien varren avaruuden, varsinkin Tikkurilan Silkin kohdalla tien pohjoispuoli oli hyvin ilmavaa.
Yksi pieni mökki aukealla kuitenkin törrötti. Sen me tunsimmekin. Olimme asioineet siellä. Se oli poliisilaitos.
Meitä lienee ollut kolmisenkymmentä
vakavailmeistä reserviupseeria koossa
kokouksen alkaessa. En lainkaan muista
mitään muuta kokouksen kulusta kuin
jäsenten valinnan kerhon hallitukseen.
Ensimmäisten joukossa nosti kätensä
Noponen, joka harmikseni ehdotti minua hallitukseen. Sitä ehdotusta myös
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Soini Airila, helmikuu 2000.
kannatettiin ja sitä enemmän, kun selvitin, miksi olen sopimaton kerhon
hallitukseen. Olisi Noponen mieluummin ehdottanut seminaarikumppaniaan
Tirkkosta, joka hänet oli houkutellut
Ikaalisista Keimolaan minun saatuani
potkut sieltä jo yhden koevuoden jälkeen ja joka oli saanut rakentamansa
kasvihuoneen Noposelle muutettuaan
jo vuoden kuluttua Vaaralan kouluun.
(Noponen kyllä myöhemmin arveli
Tirkkosen houkutelleen hänet tilalleen
juuri tuon kasvihuoneen takia. Joku
muu ei olisi ostanut kasvihuonetta, vaan
olisi sanonut: ”Korjaa itse pois rakentamasi röttelö koulun tontilta.”)

Tervehdittyämme isäntä toi ilmi mielihyvänsä siitä, että valtuuston puheenjohtaja Eino Siren oli saatu mukaan
toimintaan ja hallitukseenkin. Ei siis
pidä paikkaansa väite, että yhdistys olisi
perustettu Eino Sirenin kotona. Herrat
olivat tietenkin kokoontuneet yhdistyksen perustamisen mielessä ja merkeissä
vieraillen toistensa kodeissa keskustellen
asiasta. Yhdistyksen perustamiskokous
oli kuitenkin Suomen Karjan talossa.
Vaikka Eino Siren oli ollut keskusteluissa mukana ja kokouksia oli pidetty
hänenkin kotonaan, ei siis Valle ollut
kuitenkaan ollut varma hänen mukaan
saamisestaan. Ennen perustamiskokousta pidetyistä valmistelukokouksistahan
on valokuvia.

Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin muistamani mukaan jo muutamia päiviä perustavan kokouksen jälkeen
professori Vallen kotona, kuten siitä lähtien aina vuosikausia. Ja joka kerta jos-

Toinen seikka, josta Valle siinä eteisessä
mainitsi oli, että hallitukseen oli valittu
liian paljon opettajia. En tiedä, oliko hän
selvillä minun ammatistani. Valle lähti
johdattamaan minua peremmälle, käveli

korkean peilin ohi ja jäi siihen asentoon
odottaen minun ottavan kamman taskustani ja ryhtyvän sukimaan tukkaani.
Valle katsahti ihmeissään minua, mutta
eihän minun päässäni mitään kammattavaa ollut.
Istuin odottelemaan muita ja varsinkin
sitä, kuinka paljon tuttuja opettajia tunkee sisään. Muistaakseni ei yhden yhtä.
Professoreita tuli useita, lienee Valle
laskenut heidätkin opettajien luokkaan
kuuluviksi. Jos oikein muistan, kauppias
Oksa oli ainoa, jonka vanhastaan jossakin määrin tunsin. Hyvin huomaamattomana koetin pysytellä niin arvokkaassa
joukossa.
Jos kerhon perustamiskirjassa on vain
joitakin hallituksen jäsenten nimiä, se
johtunee siitä, että herrat olivat pitäneet
puhelinkokouksia tai kokouksia, joihin
ei kaikkia jäseniä ollut kutsuttu tai sitten siitä, että sihteeri ei ollut vaivautunut
merkitsemään mielestään hallituksen
mitättömiä jäseniä. Sihteeri, joka hävittää asiakirjoja, ei ole kovin tunnontarkka muissakaan asioissa. Muistan, miten
harmissaan Valle oli vuosia myöhemmin
kertoessaan kadonneista alkuajan pöytäkirjoista. Muuten en tiedä enkä muista,
oliko valittu pöytäkirjan tarkistajat. Kokouksen alussa kumminkin Valle tarkkaan luki edellisen pöytäkirjan ja näytti
ahkerasti käyttävän omaa kynäänsä sitä
lukiessaan.
Tikkurilan herrat olivat sopineet alustavasti keskenään kerhon nimen. Nimiehdotus tuotiin sitten joko yhdistyksen
tai hallituksen ratkaistavaksi. Kai se tuli
aluksi hallituksen harkittavaksi. Minun
olisi tehnyt mieli sanoa mielipiteenäni,
että kun rakennusmestari Manninen taitaa suomenkieltä täysin ja samoin kunnanlääkäri, joka kiertää suomenkielisissä
kouluissa osaa suomea täydellisesti, niin
eiköhän jätetä nimestä pois kaikki se,
mitä ehdotuksessa on sanojen Tikkurilan Reserviupseerikerho jälkeen. Niitten

Kerhomme kunniavartiotilaisuus Helsingin pitäjän kirkon
sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä 1957. Silloisen Helsingin
maalaiskunnan seppeleen laskivat kunnanjohtaja Lauri
Korpinen, sekä Eino Siren ja Otto Valle. Kunniavartiossa
seisoivat Soini Airila ja Lauri Leppänen.
loppusanojen tavaaminen on tuottanut
toisinaan vaikeuksia sihteereille, jopa puheenjohtaja on ollut pulassa saadakseen
sanat oikein äännetyiksi. En tarkoita
ruotsinkielisten jäsenten karkottamista, mielihyvin saavat olla joukossamme
ja uudetkin ovat tervetulleita. Mutta
meidän kerhomme on ainoa, jolla on
tuollainen häntä Helsingin seudulla.
Helsingissähän on ruotsinkielisillä oma
yhdistys. Vantaalla ei taida olla.
Kun Valle puhui kerhon rekisteröinnistä
ajattelin, että sehän on nyt ihan turhaa.
Voimmehan me pitää kokouksia omia
aikojamme olematta muista riippuvaisia.
Se oli kuitenkin hölmö ajatus, enkä onneksi tuonut sitä julki. Onhan kuulumisesta piiriin ja liittoon ollut meille paljon
hyötyä. ”Vapaaseurakuntana” yhdistys
olisi tuskin pysynyt elossakaan.
Hallituksessa jouduin vuonna 1976
jonkinmoiseksi
rahastonhoitaja-kirjanpitäjäksi. Kaksi pankinjohtajaa oli

tilintarkastajina. Aina tilinpitovihkoni
hyväksyttiin, vaikka tarkastajat sanoivat,
ettei kirjanpitoni ihan kirjanpitolain
mukaista ollut. Hyvin monta vuotta
olin siinä puuhassa. Kerran sitten minut
jätettiin pois hallituksesta, mutta muutaman vuoden kuluttua valittiin siihen jälleen. En tainnut muutamaan vuosikymmeneen olla poissa yhdestäkään yleisestä
ja hallituksen kokouksesta. Lukemattomia esitelmiä ja esitelmänpitäjiä olen
kuullut. Ammunnassa en ole ollut. 50luvun alussa Seutulan koulussa kerroin
koulusairaanhoitajalle, että oikea silmäni
on aivan pimeä. Hän yllytti minua menemään silmäleikkaukseen. Onneksi en
mennyt. Jos silmä olisi leikattu silloin,
minulla olisi nyt sentin paksuinen kaihilasi oikeassa silmässä. Silmä leikattiin 6-7
vuotta sitten, ja käytän normaaleja laseja,
kuten muutkin. ”Villen hiihdossa” olin
mukana monina vuosina ja aina pääsin
perille, vaikka 47-kevään sairauden jäljiltä vain puolet keuhkojen ja sydämen
tehosta oli jäljellä. 
•
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Kerhon ensimmäisiltä vuosikymmeniltä
Lauri Leppänen

Huolimatta siitä, että sodan muistot olivat vielä lähellä, reserviupseeritoiminta
Helsingissä lähti suhteellisen nopeasti
liikkeelle. 1940-luvulta lähtien eri aselajikerhot tapasivat kokoontua Katajanokan Kasinolla. 1950-luvun alussa minäkin liityin Kevytosastoon, joka myös
kokoontui Katajanokalla. Kuuluimme
automaattisesti Helsingin Reserviupseerikerhoon. Jäsenyyteni onkin kestänyt
jo yli 50 vuotta. Vain yhdeksi vuodeksi minut erotettiin Suomen Reserviupseeriliitosta jäsenmaksun vuoksi. Olin
maksanut edellisen vuoden jäsenmaksun
kahteen kertaan ja ajattelin, että kyllä se
korvataan seuraavana vuotena. Näin ei
kuitenkaan käynyt, joten jäin vuodeksi
jäsenlistoilta pois.
Sanoisin, että henki meissä oli vahva ja tunsimme olevamme tarpeellisia

Tikkurilan Reserviupseerikerhon jäseniä kertausharjoituksissa Hyrylässä
vuonna 1961. Vasemmalta
Otto Hakulinen, Martti
Tirkkonen ja Lauri Leppänen.
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yhteiskunnassa mahdollisen aktiivisen
maanpuolustustehtävän sitä vaatiessa.
Helsingin maalaiskunta oli sotien jälkeen voimakasta poliittista aluetta ja
äärivasemmistohenkisyys kävi korkeina
aaltoina. Melkein oli rikollista puhua
maanpuolustuksesta, ja reserviupseerinimityskään ei ollut korkealle noteerattu
asia.
Mutta olihan meitä myös sellaisia, jotka
tunsivat huolta isänmaan tulevaisuudesta ja maan itsenäisyyden säilymisestä.
Tikkurilassa asui ryhmä varsin korkeassa
yhteiskunnallisessa asemassa olevia virkamiehiä, jotka olivat huolissaan maamme
yleisestä poliittisesta tilanteesta ja epävarmuudesta. Kun kaikki nämä henkilöt
olivat sodan aikaisia reserviupseereita, oli
luonnollista herättää ajatus reserviupseerikerhon perustamisesta paikkakunnalle. Helsingin maalaiskuntahan oli tässä
suhteessa valkoista aluetta kartalla.
Ajatusta kerhon perustamisesta kypsyteltiin muutamia vuosia. Valmisteluissa
kantavia voimia olivat professorit Otto
Valle ja Eino Jamalainen, nimismies Sakari Aaltio, kunnanlääkäri Bengt Edelman, konttoripäällikkö Onni Nylander,
varatuomari Eino Siren, maat- ja metsät.
tohtori Tauno Lonka ja kauppias Hemmo Oksa. Tämän ”eliittijoukon” lisäksi
meitä oli useita reserviupseeriopettajia,
myös todellisia maanpuolustushenkisiä,
kuten Martti Tirkkonen, Eero Tolamo,
Soini Airila, Veikko Jussila, Otto Hakulinen ja Sulo Noponen. Reserviupseerikerhon perustamiseen oli kapasiteettia
muutenkin, sillä Tikkurilan alueella asui
edellä mainittujen lisäksi useita erilaisissa
tehtävissä ja viroissa olevia henkilöitä.

Tikkurilan Reserviupseerikerhon perustava kokous pidettiin v. 1955 Suomen
Karjan toimitalon alakerran salissa, jonka ikkunoilla komeilivat suomenkarjan
valioyksilöiden näköispatsaat. Karjan
talo oli valmistunut Hiekkaharjuun v.
1951 ja sen johtajana toimi tohtori Tauno Lonka. Hänen ansiostaan kerho sai
kokoontua noissa tiloissa, ja tämä suosio
on Longan jälkeenkin jatkunut. Tästä
ainutlaatuisesta suhteesta saamme olla
kiitollisia.
Luulisin, että oli syksy, kun Tikkurilan
kerho perustettiin. Perustavassa kokouksessa meitä oli läsnä koko salin täydeltä
ja taisi joku istua käytävälläkin.
(Ylimääräisen latojan ominaisuudessa
nimimerkki V K pyytää saada tälle kohdalle lisätä seuraavaa: – Kerhollamme
lienee kaksi perustamiskokousta. Ensimmäinen oli luutnantti Eino Sirenin
kodissa 27.5.1955. Sinne oli kutsuttu
kapteenit Otto Valle ja Onni Nylander,
lääkintämajuri Bengt Edelman, luutnantit Sakari Aaltio, Veikko Jussila ja Hemmo Oksa sekä vänrikit Tempo ja Ora
Kanerva ja Leif Wallin. Tämä joukko
päätti perustaa Tikkurilan Reserviupseerikerhon. Syksyllä 1955 pyydettiin
yleisellä kutsulla kaikkia silloisen Helsingin maalaiskunnan reserviupseereita
”Karjataloon”, mukana olleiden muistin
mukaan Reserviupseerikerhon perustavaan kokoukseen. Valitettavasti tämän
kokouksen ja muutkin alkuvuosien pöytäkirjat katosivat vuonna 1959 silloisen
sihteerin muutettua Lahteen.)
Pelkkien kokousten lisäksi, jotka pidettiin kuukauden viimeisenä torstaina,
tarvittiin myös fyysistä toimintaa. Tosin
kokousesitelmät olivat aina mielenkiin-

toisia, ja kokouksissa yleensä istumapaikat olivat täynnä. Ampumatoiminta
pääsi alkuun, kun saatiin hankituksi
muutamia aseita, pistooleja ja pienoiskiväärejä. Ilman naistoimikunnan lahjoituksia aseiden hankinta olisi siirtynyt
myöhempiin aikoihin. Aluksi käytiin
ampumassa pistoolilla Huopalahden ja
Malmin ulkoradoilla. Mainitut radat
eivät olleet enää tehokkaassa käytössä.
Malmin ampumarata oli rakennettu
kolmekymmentäluvulla pidettyjä maailmanmestaruuskilpailuja varten. Mestaruuskilpailut oli avannut itse presidentti
Ukko Pekka Svinhufvud, joka suomalaisella pystykorvalla ampui ensimmäisen
taulun laukaukset. Ukko Pekan ampuma taulu oli Malmin radalla nähtävänä.
Lieneekö tila ollut jonkinlainen lämpiö,
jonka seinällä tämä taulu oli. Ihailimme
tauluun ammuttua koreaa tulosta. Otto Vallen toimesta saatiin lupa perustaa
sisäampumarata koelaitoksen puimalan
vintille. Tämän jälkeen sitten ampumatoiminta lähtikin todella voimakkaasti
liikkeelle. Asiantuntijana ja ratamestarina toimi Toivo Kultti, vetäjänä Martti
Tirkkonen.
Reservin kertausharjoitukset lienevät
sodan jälkeen olleen pysähdyksissä. Yhtenä syynä olivat puolustusvoimien niukat varat. Todennäköisesti ensimmäinen
kertausharjoitus pidettiin v.1961, jolloin
Uudenmaan Sotilaslääni kutsui reservin
upseereita 5.6.-17.6. pidettäviin kertausharjoituksiin majoituspaikkana Hyrylän kasarmit. Martti Tirkkonen oli tässä
asiassa jonkinlainen asiamies, koska hän
tiedusteli minulta, olisinko halukas lähtemään kertausharjoituksiin, jos kutsuttaisiin. Tietenkin minua asia kiinnosti, ja
kutsu tuli. Olin valmis lähtemään. Meitä Tikkurilan kerhosta osallistui ainakin
Martti Tirkkonen, Otto Hakulinen ja
minä. Harjoituksia veti majuri Pinomaa,
ja harjoitus koski lähinnä pääkaupunkiseutua. Meistä oli jotenkin hienoa vetää
yllemme upseerin vetimet. Joukko oli
hyvin valikoitua käsittäen koko Uuden-

maan läänin. Suurin osa joukon jäsenistä
oli jossakin yhteiskunnan avainasemassa
lukuun ottamatta meitä opettajia. Meillä oli sen sijaan paikallistuntemusta, sillä
kurssien teemana oli ”kotiseutupalvelus”.
Uutena aseena Hyrylässä tutustuimme
armeijan rynnäkkökivääriin, joita siihen
aikaan ei olisi vielä riittänyt jokaiselle
sotilaalle.
Toivo Kultin suunnittelemissa maastoammunnoissa kävimme Malmin radalla. Kilpailu oli aina mielenkiintoinen,
koska etukäteen emme tienneet, minkälaisia maaleja missäkin asemassa oli.
Ampumahiihtokaan ei ollut kerhossa
vieras laji. Muutamana talvena, kun sää
salli, hiihdettiin ja ammuttiin Hakkilan
maastossa ja hiekkakuopilla. Lähtö ja tulo olivat aluksi Koelaitoksen puimalassa.
Osallistuimme myös jokatalvisiin Helsingin piirin hiihtokilpailuihin, joiden
pitopaikat vaihtelivat eri puolilla Helsinkiä ja Vantaata aina Hyrylään saakka.
Tavallisesti nähtiin myös kenraali Keinonenkin ladulla.
Munkkivuoren kerhon kanssa käytiin
mm. vuosina 1960 ja 1961 monta ottelua pistooliammunnassa. Vuorotellen
käytiin ampumassa sekä Munkkivuoren
ostoskeskuksen sisäampumaradalla että
meidän vaatimattomalla ”puimalaradallamme”.
Vuonna 1961 kävimme ampumassa poliisien sisäradalla Helsingissä. Ne lienevät olleet Helsingin piirin ammunnat.
Kerhosta meitä itseni lisäksi osallistui ainakin Martti Tirkkonen ja Toivo Kultti.
Pienoiskiväärissä sijoituin yhdeksänneksi olympia-ampuja Linnosvuon kanssa,
mutta kun minulla lienee ollut enemmän kymppejä kuin hänellä, minä voitin
hänet.
Koelaitoksen radallakin ammuttiin
monenlaisissa sarjoissa sekä pienoiskiväärillä että pistoolilla. Oli yhdistettyjä
pienoiskivääri-pistooliammuntoja, kolmiasentoisia pienoiskivääriammuntoja,
olympia-ammuntaa pistoolilla, pistooli-

kouluammuntaa, englantilaisotteluita ja
eräitä muita.
Vuosilta 1960-1964 on laatikkooni kerääntynyt 28 ampumapalkintoa, pyöreitä ”Peruskalliomme – maanpuolustus”
-mitaleja. Niistä ensimmäisiä palkintoja
on 3, toisia 6 ja kolmansia 6.
Kokousten esitelmät olivat aina mielenkiintoisia. Mieleen ovat jääneet mm. Otto Vallen esitelmä osallistumisestaan talvisodassa Raatteen suunnan taisteluihin.
Kahdenkertainen Mannerheim-ristin
ritari Ilmari Juutilainen kävi kertomassa, mitä vaadittiin hyvältä hävittäjälentäjältä. Hänen tuli lentäessään nähdä
joka suuntaan, myös taakseen. Pään tuli
kääntyä kuin pöllöllä. Kenraali Keinonen kävi kerhon kokouksessa 27.1.1972
kertoen jatkosodan vaiheista. Oli tammikuinen kylmä ilma. Sain tehtäväkseni
viedä kenraalin autollani kotiinsa Pakilaan. Matkalla juttelimme, mm. kerroin
hänelle, mikä suuri virhe tehtiin, kun
sodan aikana koulutuskeskuksiin komennettiin sopimattomia aliupseereita
kouluttamaan alokkaita. Muistaakseni
hän kertoi myös vaiheista, jotka koskivat
hänen erottamistaan puolustusvoimien
komentajan tehtävistä.
Toukokuun ohjelmaan kuului jokavuotinen kevätretki. Kävimme mm. Lopella Marskin majalla ja syntymäpaikalla
Askaisten Louhisaaressa sekä Suomenlinnassa. Hämeenlinnassa tutustuimme
linnaan, ja Kotkassa kävimme Langinkoskella ja Kyminlinnassa.
Tikkurilan Reserviupseerikerho on saanut vankan kantavuuden siipiensä alle.
Sen toiminta on laajentunut ja ampumatoimintaa ei ole unohdettu. Nuoremmat
reservin upseerit ovat astuneet remmiin.
Kuitenkin vankan perustyön tekivät ne
kerhon kantajäsenet, joilla oli takanaan
pitkäaikainen kokemus maanpuolustustyöstä. Työviikkokin oli silloin 6-päiväinen, joten vapaa-aikaakin oli nykyistä
vähemmän. 
•

TiRUK 50 v. – 

Kumppaneitamme – myönteisiä yhteistyökokemuksia
Vesa Kotilainen

meidän ja koko Vantaan vapaaehtoisen
maanpuolustustyön hyväksi.
Sotainvalidien Veljesliiton Vantaan
osasto Naisosastoineen oli jo 1950-luvulla kumppaninamme järjestämässä
Tikkurilassa itsenäisyysjuhlia. Vuodesta
1992 alkaen olemme olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa syyskeräystä
Itä-Vantaalla. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti on monena vuonna antanut
varusmiehiä keräyksen hoitamiseen.

Itsenäisyysjuhlassa 1996 juhlapuhuja ja rouva Iiro Viinanen
vieressään Seija Kari-Salminen naisosastostamme.
Vasemmalla LVRU:n pj. Heikki Linna ja LVRAU:n pj. Jouko
Ikonen. Takana mm. Vantaan Sotaveteraanien pj. Pentti
Hautaniemi Eeva rouvineen ja Sotaveteraanien naisosaston
pj. Aune Juntunen.
Reserviupseeripiiri on luonnollisesti
ensimmäinen yhteistyökumppanimme.
Aluksi kuuluimme Uudenmaan Reserviupseeripiiriin, jonka toimisto on
Hyvinkäällä. Mutta etäisyyden vuoksi
kanssakäyminen oli hankalaa. Puheenjohtajamme Otto Vallen ansiota on,
että 14.3.1957 kerhomme ensimmäisenä aluekerhona liittyi Helsingin Reserviupseeripiirin jäseneksi. Siitä pitäen
yhteistyö on ollut monipuolista ja molempia hyödyttävää. Kerhomme jäseniä
on kuulunut usein piirin hallitukseen,
ja jatkuvasti edustajia eri toimikunnissa. HRUP:n lehti, nykyiseltä nimeltään
Helsingin Reservin Sanomat, tulee kaikille jäsenillemme. Yhteinen urheilu- ja
ampumatoiminta oli pitkään hyvin vilkasta. Kerhomme jäsenet kävivät joukolla piirin järjestämissä kilpailuissa ja
me puolestamme olimme usein näiden
kilpailujen asiantuntevina järjestäjinä.
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Viime aikoina yhteinen urheilutoiminta
on kuitenkin miltei lopahtanut. Ainakin
osittain se johtuu siitä, että piirin palveluksessa ei ole vuoden 1996 jälkeen ollut
vastuuhenkilöä.
Naisosastomme on perustamisestaan
eli vuodesta 1956 alkaen monin tavoin
tukenut toimintaamme muun muassa
taloudellisesti. Naisosastomme avustuksella olemme voineet mm. hankkia aseita ja se on kustantanut kerhomme lipun
vuonna 1971. Monena keväänä se kustansi yhteisiä mielenkiintoisia retkiä eri
puolille Etelä-Suomea. Kahvitukset kokouksissamme ja juhlissamme ovat aina
hoituneet sisaryhdistyksemme voimin.
Vuodesta 1998 alkaen naisosastomme
muuttui Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset ry:ksi, mutta yhteistoiminta jatkuu entiseen tapaan. Olemme suuresti
kiitollisia heidän arvokkaasta työstään

Sotainvalidien omien voimien ehtymisen vuoksi puheenjohtaja Sven-Erik
Järvinen kääntyi puoleemme toivoen
järjestelytukea. Olimme luonnollisesti
heti valmiita.
Jaoimme Itä-Vantaan viiteen keräysalueeseen: Tikkurila ympäristöineen,
Hiekkaharju, Rekola-Koivukylä, Korso
lähialueineen sekä Lahdenväylän itäpuolinen alue keskuspaikkanaan Hakunila.
Vastuuhenkilöt olivat Vesa Kotilainen,
Jaakko Vesanen, Juhani Töyrylä, Eero
Salminen ja Veikko Poikonen avustajanaan Markku Salminen. Alueet jaettiin edelleen pienemmiksi yksiköiksi.
Hyrylästä tuli keräysiltoina armeijan
kuorma-autoilla 60 sotilasta, tavallisesti
aliupseerikoulun oppilaita; jokaisella pienalueella ovelta ovelle keräsi kaksi kerääjää. Keräystuotot olivat useimmiten yli
100.000 markan. Vantaan sotainvalidit
ovat kiitollisina puolestaan lahjoittaneet
kerhollemme useita kiertopalkintoja ja
palkinneet henkilökohtaisesti joitakin
kerhomme jäseniä.
Vastaavanlaisissa ovelta ovelle keräyksissä
kerhomme on avustanut myös Vantaan
Sotaveteraanien Iltahuutokeräyksessä

sekä Rintamaveteraanien Etulinjalla-suurkeräyksessä. Usean vuoden ajan
Jaakko Vesanen on toiminut Vantaan
Sotaveteraanien kovasti työllistettynä
sihteerinä ja Juha Valkama jäsensihteerinä. Kannatusjäseninä veteraaniyhdistykseen kuuluu useita muitakin kerhomme
jäseniä, jotka ikänsä puolesta eivät aikoinaan ehtineet sotatoimiin.
Yhteistyö Helsingin maalaiskunnan
Reservinaliupseerien kanssa alkoi
1960-luvulla. Antero Jumppanen järjesti ja itsekin menestyksellisesti kilpaili
mm. pistooliampumahiihdossa Hakkilan laduilla sekä ampumakilpailuissa ja
marssiammunnoissa, jotka useimmiten
järjestettiin Hakkilan hiekkakuopilla.
Aliupseerit osallistuivat meidän kilpailuihimme ja lentopalloiltoihin. Toistemme kuukausikokouksissa vierailimme
alkuvuosikymmeninä usein. Yhdistysten sulautuminenkin oli erääseen aikaan
lähellä. Kuitenkin aloitteentekijät, reserviläisliitot ja/tai piirit, vetäytyivät näistä
suunnitelmistaan.
Kerhomme on kiitollinen aliupseeriyhdistyksen aikaisempien puheenjohtajien
Oskari Huhtamäen, Pauli Lyhykäisen ja
Matti Koliinin aikaisesta yhteistyöstä.
Myöhemmin Jorma Viitapohja on ollut
innokas ja osaava yhteisten matkojen
järjestäjä niin kotimaan kuin itänaapurimme eri kohteisiin. Yhdistys on nykyiseltä nimeltään Vantaan Reserviläiset
eli VaRes. Yhteiset kunniavartiot esim.
Helsingin pitäjän sankarihaudoilla ovat
jatkuneet tänne asti.
Vuonna 1972 perustettu Länsi-Vantaan
Reserviupseerit ry syntyi Tikkurilan Reserviupseerikerhon myötävaikutuksella.
Alusta alkaen yhteistyö Vantaan veljesyhdistysten kesken on ollut läheistä ja monipuolista. Tärkeimpänä saavutuksena
voitaneen pitää yhteisen itsenäisyyspäivänjuhlan järjestäminen vuonna 1979.
Sen järjestelyjä varten perustettiin yhteistyötoimikunta, johon jo alusta alkaen
kutsuttiin mukaan muutkin vantaalaiset

Sotainvalidien Veljesliiton Vantaan osaston nelikko,
Erkki Länsimäki, Sven Erik Järvinen, Erik Granberg ja Arvi
Nokelainen onnittelemassa 40-vuotiasta kerhoamme.
maanpuolustusjärjestöt. Alkukeskustelut
juhlien järjestämisestä käytiin silloisten
puheenjohtajien, LVRU:n Antero Eerikäisen ja TiRUK:n Vesa Kotilaisen kesken. Jo 25 vuotta jatkuneet itsenäisyysjuhlamme ovat muodostuneet suureksi
menestykseksi runsaine yleisöineen ja
pidettyine ohjelmanumeroineen.
Samana vuonna 1972 alkunsa sai myös
Länsi-Vantaan Reservinaliupseerit. Tosin sen nimi aluksi oli Helsingin Reservinaliupseerit ry:n Etelä-Vantaan osasto.
Vilkkainta ja monipuolisinta yhteistyömme heidän kanssaan on ollut LVRAU:n
pitkäaikaisen puheenjohtajan Jouko Ikosen aikana koko 1990-luvun ajan.
Kun meillä välillä ei ollut omaa sisäampumarataa, kävimme Munkkivuoren
Reserviupseerien radalla sekä harjoittelemassa että kilpailemassa. Kanssakäyminen jatkui vielä käyttöömme saadulla
Tikkurilan sisäradalla. Viime vuosina
tasaväkisiä ampumakilpailuja on järjestetty pioneeriupseerien kanssa.
Tikkurilan seurakunnan kanssa yhteistyö on liittynyt kunniavartiotilaisuuksiin
Pyhän Laurin kirkon ja Ruskeasannan
sankarihaudoilla. Useita vuosikymmeniä
sitten sovittiin menettelytavat. Ne jatkuvat niin Kaatuneiden muistopäivän,

itsenäisyyspäivän kuin jouluaatonkin
kunniavartioiden asettamisessa ja tilaisuuksien ohjelmassa. Tikkurilan kirkon
valmistumisen jälkeen kerhomme hallitus kokoontui jonkin aikaa sen tiloissa.
Puolustusvoimien kanssa meillä on alusta alkaen ollut hyvin toimivat suhteet.
Olemme kokouksiimme saaneet päteviä
upseereita ja muutaman aliupseerinkin
esitelmöitsijöiksi. Näitä on aikojen kuluessa ollut satoja, joukossa useita kenraaleitakin. Myös juhlatilaisuuksiimme
olemme halutessamme saaneet juhlapuhujiksi puolustusvoimien edustajia.
Kerhomme jäsenet ovat päässeet lukuisille vierailuille varuskuntiin, museoihin
ja muihin puolustusvoimien kohteisiin.
Meitä on pyydetty seuraamaan kertausharjoituksia. Jossain määrin olemme
onnistuneet saamaan ehdottamillemme
kerhomme jäsenille tilaisuuden osallistua kertausharjoituksiin. Helsingin varuskunnan soittokunta, nykyinen Kaartin soittokunta ja varsinkin Helsingissä
ennen Lahteen muuttoansa toiminut
Sotilasmusiikkikoulun soittokunta, ovat
olleet käytettävissämme erilaisissa juhlatilaisuuksissamme, vieläpä veloituksetta.
Nyt ajat ovat muuttuneet: sotilassoittajat eivät enää voi tulla ilmaiseksi esiintymään. 
•
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Vetres

Ainutlaatuista veteraanien ja reserviläisten yhteistyötä
Jaakko Vesanen
VETRES syntyi Vantaalla vuonna
1993. Idea sai alkunsa vantaalaisten veteraanien ja reserviläisten, seurakuntien,
kaupungin ja puolustusvoimien yhteistyöstä. Ne suunnittelivat ja toteuttivat
veteraanien XVIII valtakunnallisen kirkkopyhän vuonna 1993. Mittasuhteiltaan
tämän suuren tapahtuman organisointi
vaati pitkäjänteistä suunnittelua. Siitä
vastasivat päätoimikunta ja sen alaisuuteen perustetut alatoimikunnat, joiden
jäsenet nimettiin veteraani- ja reserviläisjärjestöjen, Vantaan kaupungin, seurakuntien sekä partiolaisten, poliisin, tiepalvelumiesten ja puolustusvoimien
edustajista.
Eri puolilta Suomea saapui 6000 veteraania, joiden linja-autot otettiin vastaan
jo kaupungin rajalla ja opastettiin 12
koululle tervetulokahville. Tämän jälkeen veteraanit opastettiin ryhmille ennalta määrättyihin kirkkoihin ehtoollisjumalanpalvelukseen. Vantaan seitsemän
kirkon lisäksi oli varattu yksi kirkko Helsingin puolelta. Lisätiloiksi tarvittiin vielä Martinus-sali, Vantaanjoen koulu sekä
Fur Center. Nämä tilat sisustettiin kirkkosaleiksi. Myyrmäen kirkon jumalanpalvelus televisioitiin suorana lähetyksenä. Kenttäruokailun järjesti Helsingin
Ilmatorjuntarykmentti samoilla kouluilla, johon veteraanit olivat aamulla saapuneet. Kirkkopyhän päiväjuhla oli
Myyrmäki-hallissa. Valtakunnallisen tilaisuuden suunnittelu alkoi jo vuotta
ennen tapahtumaa. Järjestelyihin kaikkine vaiheineen osallistui noin 200 reserviläistä. Eri puolilta Suomea saatu veteraanien antama palaute kirkkopyhän
järjestelyistä ja ohjelmasta oli pelkästään
kiittävä. Vantaan veteraani- ja reserviläisjärjestöjen yhteistyö sujui erinomaisesti.
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Kun kirkkopyhäorganisaatio purettiin
lopettamiskokouksessa 15.10.1993, niin
samalla päätettiin jatkaa yhteistyötä uuden nimen alla. Nimeksi hyväksyttiin
Jorma Suvannon ehdottama VETRES.
Nimeen liitettiin toimintaa kuvaava ilmaisu Vantaan veteraani- ja reserviläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta. Lopullisesti Vetres perustettiin 28.1.1994
kaupungintalolla pidetyssä kokouksessa.
Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Suvanto. Hän oli Vetres-idean isä. Helmikuun
16. päivänä pidetyssä kokouksessa hiottiin yhteistyötoimikunnan säännöt. Niiden mukaan Vetres-toimikunnan tarkoituksena on edistää veteraanijärjestöjen ja
reserviläisjärjestöjen sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen keskinäistä vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Toiminta
tapahtuu Vantaalla, mutta tarvittaessa
koko valtakunnan alueella. Vetres-toimikunta tekee aloitteita yhteistyön kehittämiseksi kaikkien osapuolten kesken
järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, harjoittamalla koulutustoimintaa sekä järjestämällä tutustumis- ja opintomatkoja.
Vetres-toimikunnan tavoitteena on myös
veteraaniperinteen tallentaminen ja vaaliminen.
Vetres-järjestön hallituksessa on edustus kaikista jäsenjärjestöistä. Toimintasuunnitelman toteuttaminen on jaettu
valiokunnille ja projekteille, joita ovat
työvaliokunta, järjestelyvaliokunta, opetusvaliokunta, perinnevaliokunta, tiedotusvaliokunta, sotiemme opetukset -projekti, lukioprojekti ja talousprojekti.
Nimistä voi jo päätellä vastuualueet.
Joistakin tapahtumista on jo muodostunut perinne. Esimerkiksi Vantaan kaupungin kanssa järjestetään kansallisen

veteraanipäivän juhla Martinus-salissa.
Aamulla Vantaan kaupunki ja Vetres
käyvät veteraanipaadella laskemassa kukkalaitteet. Veteraanipaasi on Vetres-järjestöjen toteuttama viime sotien muistomerkki, joka paljastettiin Tikkurilan
vanhan aseman puistossa 27 .4.1995.
Toinen perinteeksi muodostunut tapahtuma on Tikkurilan seurakunnan kanssa
järjestetty kunniakäynti ja seppelten lasku sankarihaudoilla. Perinteisiin kuuluu
myös ainakin kerran vuodessa järjestettävä yhden päivän tai joskus pitempikin
matka johonkin kiintoisaan kohteeseen.
Veteraaniperinteen siirtäminen nuorille. Vuonna 1995 syntyi ajatus, että
veteraanit kävisivät kouluilla kertomassa
oppilaille sotavuosien kokemuksistaan.
Idea kehittyi nopeasti, ja ensimmäinen
kouluvierailu tehtiin 1996 Martinlaakson lukioon. Veteraanit kertoivat etulinjan elämästä, kotirintaman elämästä,
lottien tehtävistä, ja lopuksi oppilaat saivat tehdä kysymyksiä veteraaneille. Erikoista tässä koulukäynnissä oli se, että
Veteraanien kertomusten lomassa soitti
veteraaniyhtye Rytmihäiriö. Silloin vielä
ei osattu aavistaa, millaisiin mittoihin
tämä ensimmäinen kouluvierailu jatkossa johtaisi. Vuoteen 2005 mennessä sotiemme opetukset -projektiryhmän toimesta tilaisuuksia on ollut yli 300 eri
puolilla Suomea ja kuulijoita on liki
100.000 henkeä. Pohjoisimmat käyntikohteet ovat Ranualla, Posiolla ja Taivalkoskella. Ohjelman sisältöä on hieman
muuteltu sen mukaan onko kyseessä alavai yläaste vaiko lukio. Vastaanotto koulujen taholta on ollut kerrassaan kiittävä.
Kouluvierailuja täydentää kaksi näyttelyä. Toinen on Muistoesineet kertovat
sodista. Sen ideana on veteraaneilta lai-

naksi saatujen sodissa käytettyjen esineiden avulla kertoa talvi-, jatko- ja Lapin
sodan tapahtumia. Esitykset on pidetty
aina yhdelle luokalle tai pienryhmälle
kerrallaan. useimmiten kuulijat ovat olleet lähinnä peruskoululaisia. Toinen
näyttely on Kuvat kertovat sodista, Taistelu Suomen itsenäisyydestä 1939-1945.
Näyttelyn kuvat ovat autenttisia SA-kuvia. Teksteineen ne selkeästi valaisevat
sotien kulkua. Haluttuja ovat olleet myös
veteraanien vierailut historian oppitunneilla. Lukiolaisille on järjestetty tutustumisvierailuja Kaartin Jääkärirykmenttiin Santahaminaan ja Helsingin
Ilmatorjuntarykmenttiin
Hyrylään.
Kouluille kaikki edellä mainitut tilaisuudet ovat olleet ilmaisia.
Tiivistä tietoa sodistamme kertoo 37sivuinen teos Kuvat kertovat sodista.
Taistelu Suomen itsenäisyydestä 19391945. Se on julkaistu myös ruotsin- ja
englanninkielisenä. Opetushallituksen
mielestä teos sopii erittäin hyvin lukioiden, peruskoulun ylimpien luokkien ja
ammattioppilaitosten oppikirjaksi sotiamme koskevassa opetuksessa. Niinpä
Vetres lahjoitti opetushallitukselle syksyllä 2005 suomenkielisestä kolmannesta
painoksesta 430 ja ruotsinkielisestä painoksesta 40 julkaisua annettaviksi
maamme kaikille lukioille. Julkaisun
ovat toimittaneet Seppo Ervasti ja Jaakko Vesanen. Sotiemme opetukset -projektiryhmä on saanut apurahan Suomen
Kulttuurirahastolta sekä Sotavahinkosäätiöltä. Myös yritykset ovat tukeneet
projektin toimintaa. Vetreksen aloitteesta ja kustantamana Tikkurilan Rintamamiesten soitinyhtye Rytmihäiriö julkaisi sotavuosien suosikkilauluista ensin
C-kasetin ja myöhemmin CD-levyn Elämä juoksuhaudoissa.
Kadettikunta ry on monin tavoin tiiviissä yhteistyössä kouluprojektin kanssa. Se
on järjestänyt veteraaneille esiintymistilaisuuksia useisiin varuskuntiin. Siellä se
on järjestynyt myös ryhmälle majoituksen ja ruokailun silloin, kun matkat ovat

suuntautuneet kauas Vantaalta. Vetres
on toimittanut kadettipiireille eri puolille Suomea neljä kuvanäyttelyä. Koulut,
järjestöt ja yritykset voivat niitä tilata
omiin tilaisuuksiinsa.
Veteraaniperinnettä tallennetaan haastattelemalla veteraaneja. Perinnevaliokunnan aloitteesta on jo usean vuoden
ajan haastateltu vantaalaisia veteraaneja.
Ensimmäisiä haastatteluja tekivät Ilpo
Nurmi ja Juha Valkama, joka on myös
purkanut haastattelunauhoja teksteiksi.

Muistitietoa on haluttu tallentaa mikäli
mahdollista veteraanien koko elämänkaaren ajalta. Tallenteita on jo yhteensä
yli 2000 sivua. Suuri määrä valokuviakin
on saatu veteraaneilta täydentämään
muistitietoa. Vuonna 2003 perustettiin
erityinen lukioprojekti, joka opastaa lukioiden suomenkielen lehtorien kanssa
opiskelijoita veteraanien haastattelutyöhön. Tässä on mukana kuusi Vantaan
lukiota. Haastatteluaineisto työstetään
kirjaksi, jonka kansien välissä veteraaniperinne säilyy kauas tulevaisuuteen.  •

Vetres-yhteistyötoimikunnan puheenjohtajat

Jorma Suvanto
Puheenjohtaja 1994-1995

Arne Lindholm, Kapteeni
Puheenjohtaja 2002-

Erkki Silvo, Eversti
Puheenjohtaja 1996-2001,
Kunniapuheenjohtaja 2002-

Kaarlo Martikainen
Varapuheenjohtaja 1996-

Rahastonhoitajat
Oskari Piirainen 1994-1995
Maire Viitapohja 1996-2000
Rauni Jääskeläinen 2001Jaakko Vesanen , Luutnantti
Sihteeri 1994-

Tervetuloa nettisivuille
www.vetresvantaa.net
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Vetres järjesti kirkko- ja perinnepäivän Viipurissa v. 2000
Jaakko Vesanen

Veteraanit ja reserviläiset muistivat hyvin, kuinka he vuonna 1993 järjestivät
Vantaalla veteraanien valtakunnallisen
kirkkopyhän, johon osallistui 6000 veteraania eri puolilta Suomea. Tapahtumasta oli kulunut jo sen verran aikaa,
että vastaavanlainen tilaisuus voitaisiin
järjestää uudelleen. Syntyi ajatus, että se
voisi olla vaikkapa Viipurissa. Siis veteraanien kirkkopyhä sikäläisessä kirkossa.
Järjestelykokemustahan olisi nyt kosolti.
Idea otettiin Vetreksen hallituksen kokouksen esityslistalle syksyllä 1999. Silloin
päätettiin Viipuriin tehtävästä matkasta.
Alustavat tiedustelut ja ohjelman suunnittelu lähtivät käyntiin. Tehtävät jaettiin
siten, että Jorma Viitapohja neuvotteli
matkatoimiston kanssa ryhmäviisumista ja huonevarauksista, Veikko Kiilunen
tiedusteli kirkkoherra Jorma Kalliolta
mahdollisuutta järjestää Pietari-Paavalin
eli evankelisluterilaisessa kirkossa jumalanpalvelus. Kallio oli Viipurin suomalaisen seurakunnan kirkkoherra. Hän
asui Lahdessa ja kävi sieltä käsin hoitamassa seurakuntaansa. Häneltä pyydettiin myös apua neuvotteluyhteyden järjestämisessä Viipurin kaupungin johdon
kanssa. Asiat etenivät toivotulla tavalla.
Apulaiskaupunginjohtaja Boris Bevtsovilta tulikin Vetrekselle neuvottelukutsu
Viipuriin 22.2.2000. Matkalle lähtivät
puheenjohtaja Erkki Silvo, edellinen
puheenjohtaja Jorma Suvanto ja sihteeri
Jaakko Vesanen. Matka tehtiin Sibeliusjunalla. Tulijoita vastassa Viipurin asemalla oli tulkki Larissa Sogizeva.
Boris Bevtsov otti meidät vastaan kaupungintalolla huoneessa 25. Vastaanotto oli ystävällinen ja lämminhenkinen.
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Puheenjohtaja Erkki Silvo
ja kirkkoherra Jorma Kallio
toivottivat kirkkoväen
tervetulleeksi.

Neuvottelua helpotti huomattavasti se,
että Jorma Suvanto tunsi Bevtsovin aikaisemmilta veteraanimatkoilta, joita
hän oli järjestänyt Karjalaan. Samoin
tulkki oli hänelle ennestään tuttu. Neuvottelussa oli mukana myös Viipurin
veteraanijärjestön puheenjohtaja eversti
Vladimir Ostaptsuk. Tämä kertoi järjestöönsä kuuluvan noin 5000 jäsentä.
Kaikki eivät suinkaan olleet sotaveteraaneja, vaan joukkoon kuuluivat myös päivätyönsä valtion palveluksessa virastoissa
ja tehtaissa tehneet eläkeläiset.
Bevtsov ehdotti, että vantaalaisten ja
viipurilaisten yhteinen ohjelmallinen
tilaisuus voidaan järjestää Viipurin kulttuuritalossa. Siellä esiintyisi Viipurin
kaupungin puhallinorkesteri johtajanaan
Anatoli Kirgintsev ja Viipurin veteraanikuoro johtajanaan Aleksandr Maltsev.

Ennen tätä matkaa oli mietitty ohjelman teemaa. Tapahtuman nimeksi
annettiin Kirkko- ja perinnepäivä Viipurissa. Muistaakseni everstiluutnantti
Antti Juutilainen ehdotti tätä. Häneltä
pyydettiin Viipuri-aiheista esitelmää
tilaisuuteen. Hänen mielestään esitelmän aiheen tulisi olla mahdollisimman
kaukaa historiasta, jotta ei kosketeltaisi
ehkä arkaluontoisia lähimenneisyyden
tapahtumia. Niinpä hän valitsi esitelmänsä aiheeksi ”Vanha Viipuri suuren
pohjansodan aikana 1700-1721”. Vetreksen ohjelmaosuuteen kuuluivat tietysti Rytmihäiriön esitykset.
Viipurissa oltiin erittäin tyytyväisiä ohjelmaan. Yksi mielestämme hankala kysymys meille esitettiin, nimittäin: ”Oletteko ajatelleet laskea seppeleen jollekin
muistomerkille”? Tapahtumaan tulisi
paikalle televisio, radio ja lehdistöä. Tällaiseen emme olleet varautuneet. Yritimme kuumeisesti miettiä, millaiselle
muistomerkille voisimme seppeleemme
laskea. Olimme sitä mieltä, että vierailun
aikana ei muisteltaisi sotia. Jos kunniakäynti jollekin muistomerkille tehtäisiin,
tämän pitäisi liittyä muuhun kuin sotiin.
Mieleen tuli vain hirvi-patsas, mutta sille
ei tiedetty koskaan seppelettä lasketun.
Lupasimme miettiä vielä asiaa ja ilmoittaa päätöksestämme myöhemmin.
Pyynnöstämme apulaiskaupunginjohtaja
lupasi aikanaan ilmoittaa Vaalimaan tulliin bussiemme rekisterinumerot ja antaa
ohjeet, että kyseiset autot pitää päästää
jonottamatta passintarkastukseen. Lopuksi sovittiin vielä Viipurin kaupungille
maksettavista kulukorvauksista, erikseen
orkesterille, kuorolle ja kulttuuritalolle.

Kävimme vielä tutustumassa Torkkelin
puiston vieressä sijaitsevaan kulttuuritaloon. Saatoimme todeta, että juhlasali
oli tilava ja joltisenkin hyvässä kunnossa.
Kävimme vielä Pietari Paavalin kirkossa.
Se oli kunnostettu ja entisöity. Sodan
jälkeen kirkko koki kovia. Se oli elokuvateatterina, alttari oli ollut tanssilavana, jopa hevostallinakin oli kirkkosalia
pidetty. Siistiin ja kauniiseen kirkkoon
mahtuu 200 henkilöä. Meidät otti kirkossa vastaan sen taloudenhoitaja Impi
Rautanen. Hän lupasi järjestää vantaalaisille kahvin ja teen ynnä kahvipullan.
Ennen paluumatkalle lähtöä kävimme
vielä hotelli Drushbassa tarkistamassa
huonevaraukset. Ne oli tehty sadalle
hengelle. Seurakunta ja Viipurin kaupunki toivottivat vantaalaiset tervetulleiksi. Kirkko- ja perinnepäivä oli määrä
järjestää 17.-18.5.2000.
Matka tehtiin kahdella Korsisaaren bussilla. Kuljettajina olivat Olavi Kivimäki
ja Petri Juutilainen. Vaalimaan idänpuoleisessa tullissa käytiin tavanomainen
paperisota miliisin kanssa. Läpi päästiin,
koska kaikki ”propuskat” olivat kunnossa. Majoittumisen ja ruokailun jälkeen
siirryttiin kirkkoon. Mukana oli runsaasti tuliaisia seurakunnalle. Tiedettiin,
että lastenvaatteet olivat haluttuja. Niitä
olivat tuoneet edellisetkin matkalaiset.
Mustia pulleita muovisäkkejä oli läjäpäin sivuhuoneissa ja komeroissa.
Tikkurilan seurakunta lahjoitti suomenkielisiä virsikirjoja. Nekin olivat
tervetulleita seurakuntalaisten käyttöön.
Kahvihammassärkyyn oli vielä jokaisella antaa paketti pannujauhatusta.
Kirkkosali täyttyi seurakuntalaisista ja
vantaalaisista. Kirkkoherra piti jumalanpalveluksen suomeksi ja venäjäksi. Tunnelmallisen ja hartaan kirkkotilaisuuden
jälkeen siirryttiin kahvi- ja sajukuppien
ääreen. Maksu oli vapaaehtoinen. Se pudotettiin kirkon eteisessä olevaan lippaaseen pois lähdettäessä.

Seuraavana päivänä oli yhteinen ohjelma viipurilaisten kanssa kulttuuritalossa.
Sinne oli kutsuttu myös paikallisia veteraaneja. Tervehdyssanat esittivät Erkki
Silvo ja Boris Bevtsov. Musiikista vastasi
Viipurin kaupungin puhallinorkesteri ja
kuorolaulusta Viipurin veteraanikuoro.
Sanoja emme ymmärtäneet, mutta mahtipontisista sävelistä saattoi päätellä laulujen kertovan lähihistorian tapahtumista. Mutta Rytmihäiriön esitykset saivat
raikuvimmat aplodit. Varsinkin vanhat
venäläiset kappaleet koskettivat silmin
nähden Bevtsovia. Hän on itsekin musiikin harrastaja. Ohjelman kohokohta oli
Antti Juutilaisen esitelmä Vanha Viipuri
Suuren pohjansodan aikana. Hän havainnollisti esitystä piirtoheitinkalvoin.
Esityksestä eversti Ostaptsuk totesi, että
se pitäisi saada myös heidän ”sotilasakatemiansa” kuultavaksi, niin hyvä ja
valaiseva se oli. Puheet tulkkasi Larissa
Sogitseva.

Pojanvintiöt nappasivat hänen kukkaronsa olkalaukusta. Kukkaro heitettiin
takaisin ruplista ja markoista tyhjennettynä.
Ryhmässämme oli joitakin syntyperäisiä viipurilaisia, joista kaikki eivät olleet
käyneet kotikunnaillaan evakkoon lähdön jälkeen. Yksi heistä oli Kalervo Varsa. Vaimonsa kanssa hän kävi katsomassa entistä kotitaloaan, jonne tulkkimme
kuskasi heidät autollaan. Talon pihalla
he tapasivat nykyisen isännän. Kalervo kertoi tälle, että hän tuli katsomaan
entistä kotitaloaan. Tästä innostuneena
isäntä tarjosikin talon ostettavaksi takaisin. Mutta silloin vielä talokauppa ei olisi
ollut mahdollista, mutta ehkäpä joskus
tulevaisuudessa. 
•

Tilaisuuden jälkeen oli aikaa vielä kiertoajeluun ja kävelymatkoihin kaupungilla.
Eräs seurueemme naisveteraaneista sai
kokea tyypillisen Viipuri-sieppauksen.

Vantaalaisten tuliaisina oli kasseittain vaateapua Karjalan
lapsille ja kilomäärin kahvia vanhuksille.
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Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset ry
Leila Valkama

Tikkurilan Reserviupseerikerhon naisjaosto perustettiin 30.11.1956 Helsingin
maalaiskunnan virastotalossa. Joukko
tarmokkaita, isänmaallisia naisia suuntasi toimintansa aluksi varojen keräykseen
voidakseen avustaa sodasta kärsineitä rajaseudun sotainvalidiperheitä. Myöskin
nuorella veljeskerholla oli rahantarve.
Laihan kassan täytteeksi järjestettiin vuosien varrella erilaisia tilaisuuksia, kuten
konsertteja, myyjäisiä, arpajaisia, teatterikäyntejä. Suomen Rajaseutuyhdistys
osoitti naisjaostolle oman kummiperheen, jota avustettiin parinkymmenen
vuoden ajan.

Toimintamme jäntevöityi, yhdistykseemme liittyi nuoria jäseniä. Yhteistoiminta
veljesjärjestöjen, Länsi-Vantaan sisarjärjestön sekä veteraaniyhdistysten kanssa
lisääntyi. Yhdistyksemme edustaja kutsuttiin Vetresin hallituksen jäseneksi veteraanipäivänä 27.4.1996. Vuonna 1998
yhdistyksemme rekisteröitiin, siitä tuli
Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset ry, ja
tulimme jäseniksi Suomen Maanpuolustusnaisen Liittoon. Tulimme myös liiton
Uudenmaan piirin jäseneksi ja saimme
oman edustajan piirihallitukseen.

Reserviläisyhdistysten ja maanpuolustusnaisten eli Vantaan maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa
jäseniämme on ollut mukana sen koko
toiminta-ajan. Toimikunnan rahastonhoitaja on jatkuvasti ollut Itä-Vantaalta,
jäsenemme oli sihteerinä vuosina 1997,
2004 ja 2005, yhteistyötoimikunnan
puheenjohtajuus oli osanamme 1998.
Eräänlainen voimanosoitus oli sellainenkin, kun yhdessä TiRUK:n kanssa muutama vuosi sitten järjestimme Maanpuo-

TiRUK tarvitsi myös oman lipun, eikä muuta kuin toimeksi. Niinpä naiset
höllensivät kukkaron nyörejä, tilasivat
sekä hankkimillaan varoilla kustansivat
lipun. Juhlallinen lipunnaulaus suoritettiin 13.2.1971 Tikkurilan Reserviupseerikerhon 15-vuotisjuhlan yhteydessä
Tikkurilan yhteiskoulussa.
Naisjaoston toiminta vuosien kuluessa
oli moninaista. Niinpä järjestettiin ensiapukursseja ja otettiin osaa kaupungin järjestämään väestönsuojelukurssiin. Kokouksissa käsiteltiin kotivaran
tarvetta ja kuunneltiin asiantuntijoita.
Vantaalla järjestettyyn valtakunnalliseen
Lohenvaellus -jotokseen naiset ottivat
osaa järjestämällä muonituksen Sotungin metsässä. Kaartin Soittokunnan
konserteissa Itä-Vantaalla naisjaosto on
huolehtinut kahvitarjoilusta. Kun Valtakunnallinen Veteraanien kirkkopyhä oli
Vantaalla 1993, naiset olivat auttamassa.
Sen yhteydessä järjestetyssä aseveli-illassa
lottapukuiset naisjaoston jäsenet myivät
yleisölle arpoja.
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Naisosastomme, nykyiseltä nimeltään Itä-Vantaan
Maanpuolustusnaiset, vietti 40-vuotisjuhlaansa 26.2.1998.
Puheenjohtajamme Esa Järveläinen luovutti tilaisuudessa
juhlijoille teräslautasen. Vastaanottajat vas. Leila Valkama,
Carita Kanerva ja Liisa Penttilä.

lustuskoulutus ry:n toimintoihin liittyen
Kansalaisen turvakurssin. Kurssilla oli 30
osanottajaa, valtaosa nuoria lukiolaisia.
Toiminta jatkuu monipuolisena. Jäsenyytemme tuo mahdollisuuden osallistua hyvin monipuolisesti Maanpuolustuskoulutus ry:n erilaisille kursseille, ja
varsinkin monet nuoret ovatkin innolla
niitä käyneet. Erilaisia retkiä ja tutustumiskäyntejä on järjestetty yhdessä TiRUK:n kanssa. Kaikkina näinä vuosina
emäntämme ovat huolehtineet Tikkurilan kerhon jäseniltojen kahvituksesta.
Veteraanityössä perinnetietojen tallentaminen eli veteraanien haastattelu on
ollut ajankohtaista. On ilahduttavaa, että omat veteraani-ikäiset jäsenemmekin
ovat kirjoittaneet omia muistelmiaan.
Kokouksemme ovat kesäkautta lukuunottamatta joka kuukauden viimeisenä
torstaina Karjatalossa. TiRUK:n suosiollisella avulla olemme onnistuneet saamaan kokouspaikaksemme miellyttävän
takkahuoneen. Olemme kiitollisia siitä!
Toivomme, että innokkaat nuoret naiset
ja vähän varttuneemmatkin löytäisivät
tiensä joukkoomme ja toimintamme
jatkuisi entistä pirteämpänä. Onnittelemme Tikkurilan Reserviupseerikerhoa
sydämellisesti sen ensimmäisen 50-vuo•
tistaipaleen tultua mitatuksi.

Perhejuhlat,
kokoukset, kurssit
Juhla-, kokous- ja toimintatilaa 50-60:lle hengelle Länsi-Vantaan Reserviupseerien
Toimintakeskuksessa Vantaan Varistossa.
Kiinteistössä on sali n. 50 hengelle, keittiö ja 12 hengen kokoushuone. Erillinen
n. 12 hengen saunaosasto, joka on huippukuntoinen, uusittu syksyllä 2004.
Kokoontumistiloja ja saunaosastoa voi vuokrata erikseen.
Toimintakeskus sijaitsee rauhallisessa, häiriöttömässä ympäristössä, käyntiosoite
Rystypolku 4. Varauspuhelin 050 552 3534.
Lisätietoja toiminnastamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.lvru.rul.fi
Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry

LVRU onnittelee
50-vuotiasta
Tikkurilan Reserviupseerikerhoa
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Ampumaurheilu
Raimo Suokas

Ampumaurheilu on ollut ja on nykyäänkin Tikkurilan reserviupseerien suosituin urheilulaji. Monipuolisena eri
lajien osaamisena se kuuluu sotilaiden
perustaitoihin ja harrastuksena kehittäviin, sekä yksilöä että ryhmää motivoiviin tekijöihin.
Vuosikymmenten varrella ammunta
on muuntunut liikuntaa ja toimintaa
sisältäneistä tapahtumista enemmän
taitoa ja tarkkuutta vaativiin muotoihin. Tämä on itse asiassa vahinko, sillä esimerkiksi marssiammunta kuvaa
juoksun ja ammunnan kautta taisteluja vaikkapa viivytystilannetta, maastoammunta taas maalien havaitsemista ja
nopeaa toimintaa ammuttaessa. Rataammunnat eri muodoissaan kehittävät
perustaitoja ja tarkkuutta, ja siten puolustavat paikkaansa hyvin.
Harjoitukset ja kilpailut. Kerhon toiminnan viritessä kesälomien jälkeen elo-syyskuussa, alkavat säännölliset
harjoitukset Tikkurilan Urheilutalolla.
Harjoitukset ovat tiistaisin klo 19.30 alkaen. Tällä 25 metrin radalla harjoitellaan 22 kaliiperin aseilla koulu-, kuvio- ja
pika-ammuntaa sekä pienoiskiväärin lajeja. Myös ilma-aseammunta on mukana.

Maastoammuntakilpailu ”Vesan Leijona” -kiertopalkinto.
Toukokuussa on 22 kaliiperin aseilla
perinteinen maastoammuntakilpailu,
joka nykyään vielä järjestetään Hyrylässä, varuskunnan tilanneampumaradalla.
Kilpailussa on yleensä kaksi tuliasemaa,
joissa ampumatehtävät vaihtelevat joka
vuosi ja sisältävät yllätyksien lisäksi turvallisuuskoulutusta.

ammutaan pienoispistoolilla ja juostaan,
sniper- ja tilanneammunnat, pienoiskiväärikilpailu, sovelletut reserviläisammunnat pa-kiväärillä, sotilaspistoolilla
ja haulikolla jne. Opastusta, harjoitusta
ja koulutusta saa TiRUK´in ampumaupseereilta ja jäseniltä.

Toivo Kultin kilpailu kiertopalkinnosta. Vuosittain syys-lokakuussa järjestetään kilpailu vanhoilla
sotilaskivääreillä, ”pystykorvilla”, Toivo
Kultin kiertopalkinnosta. Kilpailu on
makuulta 10 ls. ja pystystä 10 ls. Viime
vuosina kilpailu on järjestetty osana kaikille reserviläisille avointa perinneasekilpailua, jolloin se on ammuttu kolmiasentokilpailuna 10+10+10 ls.

Kerhon aseet. Kerholla on useita
kilpailu- ja harjoitusaseita, joita kerholaiset voivat valvotusti käyttää. Ampumaharrastus ei siten vaadi satsausta aseisiin. Koulutusta ja opastusta järjestetään
tarvittaessa kaikissa harjoittelutilanteissa.
Aseluvan omistavat kerholaiset voivat
lainata lupaa vastaavia aseita reserviläisten kilpailuihin. Muut kerholaiset voivat
osallistua kerhon aseilla harjoituksiin ja
kilpailuihin, joissa TiRUK´in ampumaupseerit ja/tai jäsenet toimivat heidän
opastajinaan ja valvojinaan.

Muut harjoitukset ja kilpailut. Kerhon jäsenet osallistuvat useisiin
erilaisiin muiden kerhojen ja piirien
järjestämiin tapahtumiin. Näitä ovat
piirin pika-ammuntakilpailut sotilas- ja
vakiopistoolilla, puoliautomaattiaseilla ammunnat esim. puolustusvoimien
malliin, perinneaseammunnat kiväärillä ja pistoolilla, marssiammunnat joissa

Kaksi kerhon jäsentä, tällä
hetkellä varapuheenjohtaja
ja 1. ampumaupseeri, ovat viranomaisten hyväksymiä asevastaavia. Aseilla on
yhteisöluvat, joiden luettelo on asevastaavilla. Lupaluettelo vastaa viranomaisten hallussapitolupaa. Kerholla on mm.
tarkkuus- ja harjoittelupistooleita, sotilaspistooleita, kaksi Suomen Leijona-

Kuuden eri kuukauden ensimmäinen tiistai on varattu kilpailuille. Näistä TiRUK järjestää kaksi ja
muut Vantaan reserviläiskerhot neljä kilpailua. Kilpailut ovat seuraavat:
lokakuu		
marraskuu
helmikuu
maaliskuu
			
huhtikuu
toukokuu
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pistooli kouluammunta			
pienoiskivääri 				
pistooli pika-ammunta 			
pienoiskivääri kolmiasentokilpailu
(kahtena viikkona)
pistooli kuvioammunta 			
ilma-ase, kivääri 				

20 laukausta
20 ls. makuu
30 ls.
10+10+10 ls.
30 ls. ”Jussin malja” -kiertopalkinto
10 ls. ja pistooli 10 ls.

sääntöjen tuntemusta. Sääntökokeen voi
suorittaa nimetylle kerhon jäsenelle, joka
ilmoittaa hyväksytyt ampujat varuskuntaan. Radalle mentäessä henkilöllisyys ja
lupa käyttää ratoja tarkastetaan.
Ne, jotka eivät ole koetta suorittaneet, pääsevät radoille luvan omaavan ampujan mukana. Esimerkiksi ammunnan johtaja voi
hakea ampujat varuskunnan portilta.
Santahamina. Santahaminassa järjestettävissä kilpailuissa ja harjoituksissa
on omat ohjeensa, jotka julkaistaan kilpailukutsuissa. Useimpiin kilpailuihin
pääsee kerhon jäsenkortilla välittömästi
ennen kilpailuja, jolloin vartija tarkistaa
jäsenkortin sekä kilpailun ajan ja paikan.

ResUL:n Talvimestaruuskilpailut edenneet ammuntavaiheeseen
Hyrylässä 26.1.1992.
pienoiskivääriä, hiihtoammuntakivääri,
pystykorva, pa-kivääreitä ja pumppuhaulikko sekä ilmapistooli ja -kivääri.
Kerhon järjestämiin kilpailuihin ja harjoituksiin pyritään
varaamaan
aseita
ja patruunoita ampujille.
Turvallisuus ja valvonta. Ampumaurheilun turvallisuuteen kiinnitetään
paljon huomiota. Koulutusta ja valvontaa on sekä kerhojen tasolla että reserviläispiirien, viranomaisten ja ampumaratojen haltijoiden tasolla.
TiRUK´issa ampumaupseerit
ja jäsenet opastavat ja neuvovat uusia jäseniä ja harrastuksen aloittajia sekä aseiden
käsittelyssä että ammunnoissa. Harjoituksissa on nimetyt valvojat,

jotka ohjaavat ja valvovat ammunnat.
Kilpailuissa on ammunnan johtaja, joka
vastaa turvallisuudesta ja ammunnan
suorituksesta. Harjoituksiin ei tarvita
kursseja ja kortteja. Mutta harrastuksen
edetessä kilpailuihin ja itsenäiseen aseen
kuljetukseen ja käyttöön on syytä täyttää
tietyt muodollisuudet.

TiRUK´in osuus. Tikkurilan Reserviupseerikerho on onnistunut hyvin
kerhojen välisissä ampumatoiminnan
vertailuissa ja on saanut kannustuspalkintoja RUL:lta hyvän sijoituksensa johdosta. Yksittäiset kerholaiset ovat saaneet
voittoja ja mitaleita piirin tasolla sekä eri
kerhojen järjestämissä kilpailuissa.  •

Useissa kilpailuissa vaaditaan ampujalta
ns. turvallisen ampujan kortti tai SRA-kortti
ja ampujan vakuutus. Piirit ja kerhot järjestävät kursseja korttien saamiseksi. Vakuutuksia
on erikseen reserviläisille helposti saatavina.
Tuusulan varuskunnan ampumaradat (Hyrylä). Tuusulan varuskunnan ampumaradoilla on voimassa
johtosääntö ja ratojen erikoismääräykset. Johtosäännössä on erikseen säännöt
ampumaratojen käyttöoikeudesta, mikä
edellyttää hyväksytyn kokeen osoittamaa

Ammunnan kohteena ei ole
suinkaan taustalla oleva
purjevene, vaan maalit ovat
katveessa ampujan ja rannan
välissä.
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Sisäampumaratamme
Juhani Töyrylä

Jo pian kerhomme perustamisen jälkeen
50-luvulla onnistuttiin saamaan oma sisäampumarata. Maatalouden Tutkimuslaitoksen silloisen johtajan ja kerhomme
jäsenen professori Vallen myötävaikutuksella ratapaikka saatiin laitoksen puimalan vintille.Tarvittava materiaali kerjättiin eri liikkeiltä, ja rata rakennettiin
talkoilla.
Radalla pystyttiin ampumaan kaikki 22
cal. kiväärilajit sekä pistoolilla koulu- ja
kuvioammunnat. Kuvioammunnassa
ei kuitenkaan ollut automaattikääntölaitteistoa, vaan käytettiin käsivetoa.
Taulutelineeltä tuli sinkkivaijeri ampumapaikalle, ja ammunnan kulloinenkin
johtaja veti vaijerista ja katsoi samalla sekuntikellosta ajat: 3 sekuntia näkyvissä,

7 sekuntia käännettyinä. Järjestely toimi
varsin hyvin niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin.
Talvella ammunnat tällä radalla olivat
erittäin ankarat kovista pakkasista johtuen koska pakkanen oli sama sisällä
kuin ulkonakin. Aseiden öljyäminen oli
ensiarvoisen tärkeä toimenpide ennen
ammuntoja pakkasessa. Tämän oman
radan käyttö kuitenkin loppui 70-luvun
lopulla kun Maatalouden Tutkimuslaitos tarvitsi tilat omaan käyttöönsä ja viljalaarit valtasivat rata-alueen.
Rata oli mennyt ja uusien mahdollisuuksien selvittely alkoi. Kerhossamme
heräsi ajatus saada Vantaalle yhteinen
ampumarata muiden ammuntaa har-

rastavien yhdistysten kanssa. Päätimme,
että kerhomme hallitus ottaa yhteyttä
eri poliittisiin puolueisiin ja sitä kautta
valtuustoon radan saamiseksi Vantaalle.
Näin myös tapahtui monien vuosien aikana, mutta valmista ei tullut kun asia
aina kaatui äänestyksissä.
80-luvulla sisärata-asiassa tapahtui merkittävä käänne: Työväen Urheiluliitto TUL otti ammunnan ohjelmaansa
valtakunnan tasolla. Tämä merkitsi,
että nyt Vantaan valtuusto saatiin rata-asian taakse. Tikkurilan Urheilutalon laajennuksen myötä ampumarata saatiin sijoitetuksi kellaritilaan
5-paikkaisena ja kaupungin kustantamana. Rata on varustettu nykyaikaisin
laittein 22 cal. aseille ja ilma-aseille.
Vuonna 1989 perustettiin Vantaan Ampumaratayhdistys ry, joka hallinnoi rataa
ja sen käyttöä. Ampumaratayhdistykseen
kuuluu tällä hetkellä kahdeksan yhdistystä, joista neljä on reserviläisyhdistyksiä
ja neljä muita ammuntaa harrastavia yhdistyksiä, kaikki Vantaalle rekisteröityjä.
Ampumaurheilun tilat ja harjoitusmahdollisuudet ovat olleet hyvät jo yli 15
vuoden ajan. Tästä kiitos Vantaan kaupungille ja päättäjille. 
•

Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla menossa 8.2.1992
pistoolikouluammuntakilpailu Tapiolan Reserviupseerit
vastaan Tikkurilan Reserviupseerikerho.
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Reserviläisurheilusta
Vesa Kotilainen

Kerhossamme urheilu, nykyisin paremmin kuvaava nimitys reserviläisurheilu,
oli 1960-1980-luvuilla erittäin vilkasta.
Erilaisiin kilpailuihin kirjoittaja ja suuri
joukko muitakin kerhomme jäseniä on
osallistunut. Aiemmin maastokilpailut
olivat varsin suosittu toiminnan laji erityisesti keväisin ja syksyisin. Siihen sisältyi maastoammunta, joka suoritettiin

jollakin ampumaradalla tai – aiempina
vuosina useinkin – Hakkilan sorakuopilla, jotka niihin aikoihin olivat tähän
turvallisia. Käytössä olivat useimmilla
22 kal pienoispistoolit, vain joillakin
harvoilla isopistooli. Toisena lajina oli
etäisyyspisteiden kartanluku tavallisimmin paikoituspistein täydennettynä.
Pisteiden koordinaatit tuli määrittää;

siis tulenjohtajien erikoislaji (joka kaikkien tulisi hallita). Kilpailun täydensi suunnistus, jossa 1960-luvulla vielä
usein käytettiin 1:25 000 musta-valkoisia peruskarttoja, kun parempia ei juuri
ollut olemassakaan. Suunnistusseurojen
valmistamat suunnistuksen erikoiskartat tulivat käyttöön myöhemmin. Tikkurilan väki kävi paitsi omissaan, myös

Marssiammuntoja, oikeammin pistooliampumajuoksuja, on järjestetty jatkuvasti jo yli 30
vuoden ajan. Yhteislähtöä odotetaan Santahaminassa 28.9.2001. Startti oli kesän kymmenes.
Kerhomme edustajina vasemmalla Seppo Kuokkanen, kuudes vasemmalta Vesa Kotilainen ja
seitsemäs Raimo Suokas.
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piirin ja muiden kerhojen järjestämissä
kilpailuissa. Muualta vierailtiin ahkerasti meidän kisoissamme. Metsissä nähtiin
usein Mannerheimristin ritari Tuomas
Gerdt, joka esimerkillään halusi osoittaa
maastokilpailujen arvon sotilaskunnon
kohottajana ja ylläpitäjänä.

hostamme parikymmentä. Vaativimpia
talvilajeista ovat talvimaastokilpailut.
Hiihdon ja pistooliammunnan lisäksi
kisaan kuuluu paikoitus- ja etäisyyspisteiden merkintä karttaan. Jotokset ovat
vakiintuneet kerhomme ”leipälajiksi”
vuodesta 1974 alkaen.

Joka talviset ampumahiihdot käytiin
pistooleilla ja pienoiskivääreillä ampuen.
”Villen hiihdot”, joissa oli alkumatkassa
noin seitsemän kilometriä verryttelytaivalta. Sen ajasta 10 % lisättiin loppumatkan noin 3 kilometrin kiritaipaleen
aikaan. Yli 40 vuotiaat saivat ikä- ja
mahdollista painohyvitystä etukäteen
määriteltyjen taulukoiden mukaisesti.
”Villen hiihtoja” Helsingin Reserviupseeripiirin eri kerhot järjestivät vuorollaan. Meidän kerhomme järjesti kisat
kolmasti. Villen hiihdot olivat monelle
talven tärkein tapahtuma. Osanottajia
oli enimmillään yli 200, meidän ker-

Helsingin Reserviupseeripiirin kilpailukalenterissa esimerkiksi vuonna 1978
oli yhteensä 39 liikunnallista kilpailutapahtumaa. Aikaisemmin mainittujen
kilpailujen lisäksi olivat mm. kerhojen
välinen viestinhiihto, jäähiihto Vuosaaresta Spjutsundiin, marssiammuntoja
eli pistooliampumajuoksuja 12 kpl,
pienoiskivääriampumajuoksuja, suunnistuksia, maastojuoksuja, sotilas-3-otteluita, rintauintikilpailuja, kuntotempauksia, syysvaellus Spjutsundin majalle
ja hölkkiä. Lukuisat Reserviupseeriliiton
valtakunnalliset kilpailut ja kerhomme
omat sekä paikallisen reservinaliupsee-

Reserviläisurheiluliiton valtakunnalliset
talvimaastokilpailut olivat 2.2.2003 Somerolla.
Seppo Kuokkanen juuri matkaan lähteneenä.
TiRUK:sta kisassa mukana olivat myös Eero
Salminen ja Vesa Kotilainen.
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riyhdistyksen kilpailut meitä vastaan
toivat kalenterivuoden aikana reilusti yli
50 kilpailumahdollisuutta. Lisäksi olivat
kerhon viikottaiset lentopalloillat, tosin ei kesäisin, ja vielä henkilökohtaiset
hiihto- ja juoksulenkit. Ne loivat pohjaa
kunnolle, joka näkyi varsinaisen reserviläisurheilun piirissä. Vielä on mainittava
autosuunnistuskisat reserviläistehtävineen. Tikkurilan Reserviupseerikerhon
jäseniä osallistui melkein kaikkiin edellä
mainittuihin kilpailuihin ja tapahtumiin.
Nykyisin on jäljellä enää 12 marssiammuntakilpailua Santahaminassa ja
kerhomme omat suunnistus- ja golfkilpailut. Tänä vuonna oli kahdeksas
Kesäyön marssi Tuusulassa, jonka järjestivät yhteistyössä Puolustusvoimat,
Suomen Latu ja Reserviläisurheiluliitto.
Lisäksi kerhomme muutamia jäseniä on
miltei vuosittain osallistunut ResUL:n
valtakunnallisiin kilpailuihin. Vanhoista
ajoista reserviläisurheilu on pääkaupunkiseudulla rajusti vähentynyt. Kaivattaisiin siis ryhdistäytymistä! 
•

HRUP:n maastokilpailua Luukissa
järjestämässä syksyllä 1971 vasemmalta
Juhani Töyrylä, Otso Liski, Mannerheim-ristin
ritari ja piirin urheilutoiminnan vetäjä Tuomas
Gerdt ja Juha Valkama. Kuluneena kesänä
RUK:n 85-vuotisjuhlilla Tuomas Gerdt muisti
hyvin vanhat yhteiset urheilutapahtumamme.

Sotilastaitokilpailut
Juha Valkama

1960-70 -luvuilla järjestettiin Helsingin
Reserviupseeripiirin puitteissa sotilastaitokilpailuja Spjutsundin maastoissa
piirin majan lähistöllä. Aselajikerhot
vastasivat leikkimielisten tapahtumien
rasteilla omasta erikoisalastaan. Tikkurilankin partiot osallistuivat ja saivat suoritettavikseen toinen toistaan hauskempia tehtäviä. Tapahtumissa oli aina kivaa,
mihin osaltaan vaikutti keväinen kaunis
sää sekä liikkuminen luonnossa hyvien
kavereiden kanssa.
Sissikerhon rastille tullessa oli ensin tehtävä ”ketunlenkki”. Tämähän tietenkin
tarkoitti rastialueen lähestymistä ensin
kaartaen oman jotoksen varteen väijymään mahdollisia takaa-ajajia. Rastilla
kämmeneen lyötiin läjä tarvikkeita: pari
koivuklapin pätkää + tuohta + patruunoita + narua + metrinen kataja + ruttuinen folio + rautalankaa + vettä. ”Kiehauttakaa vesi nopeasti!” Kapulan päät
kartioiksi, halonpätkiin kartiokolot ja
ruutiura, foliosta keittoastia. Katajasta
värkättiin jousipyssy kivikauden tulentekoon: uraan ruutia, kapulan kiertoa
jousella. A vot, ruuti syttyi, liekki siirtyi
tuoheen, vesi kuumeni hetkessä. Kokeilkaapa, toimii varmasti!
Panssarintorjuntarastilla saatiin useita
panssarimiinoja, tietenkin harjoitussellaisia ilman räjähdysaineita. ”Miinoittakaa tulotie”. Rastin erikoismiehet arvostelivat ja antoivat pisteitä.
Eräällä rastilla käteen lykättiin ilmakiväärit: ”Ampukaa ilmapallot rikki”. Jälleen
pisteitä tai virhepisteitä. Vielä tuhottiin
”pesäke” koivukapuloin. Ne olivat ”käsikranaatteja”, heittoja kolme mieheen.
Piti sekä jaksaa heittää pitkälle että osua
puiseen kehikkoon.

Meriosaston kaverit olivat ajaneet Vesikko-aluksensa Spjutsundin laituriin
kilpailua varten. Partion johtaja sai
tehtävän kirjallisena. ”Tehkää ilmoitus
aluksesta tulevalle sotilashenkilölle...”.
Laivan uumenista nousikin muhkea
ilmestys. Viskaalilla oli kilojensa ympärillä laivaston tummansininen puku,
päässä koppalakki, hihansuissa punaisia
raitoja. Siis punaisia raitoja! Partion johtaja Petri Pajulinna alkoi ilmoittamisen:
”Herra..., herra...” Ei siitä mitään oikein
tullut. Loppujen lopuksi hän kai sanoi:
”Herra amiraali” ja niin edelleen. Viskaali oli tosiaan laivastoupseeri lääkintäkommodorin virka-asussa. Me emme
niitä laivaston nauhoja tunteneet, hyvä
kun erotimme merimiehen palokuntalaisesta.
Muuan tehtävä oli Panu-radion kalibrointi. Useat eivät tienneet, mitä kalibrointi tarkoittaa, mutta onneksi Petri
tiesi. Hän oli vanha viestimies, viestijoukkueen johtaja jatkosodan ajalta.
Täydet pisteet siis siltä rastilta!
Tykistörastilla taisi tehtävänä olla koordinaattien määrittämistä. Kaikkienhan
pitäisi osata tarvittaessa johtaa raskaiden
aseiden tulta. Siis p-koordinaatti ja ikoordinaatti... Minulle on väitetty, että
nykyisin koordinaatteihin on liitetty jo
kolmaskin ulottuvuus. Helppoahan se
oli silloin ennen!
Kerran kaikki osallistuvat partiot - miehiä useita kymmeniä – saivat yhteisen
tehtävän: Kokoontukaa annettujen
koordinaattien osoittamaan paikkaan
klo 05.00 vastaanottamaan erikoislähetys. Alueelle tultuamme alkoi totta vie!
kuulua lentokoneen surinaa, ja pienkone lähestyi matalalla lentäen. Koneen

rungosta irtautui möhkäle ... laskuvarjo
avautui. Kun mytty saatiin käsiin havaittiin, että siinä oli iso teltta. Riemusaatossa tämä kannettiin tukikohtaan.
Rastilta toiselle suunnistettiin, kartta
ja kompassi olivat vakiovarusteita. Valitettavasti vain lähialueiden maastot
alkoivat jo noina vuosina käydä kovin
ahtaiksi. Kisan aikana majan sauna oli
lämmitetty maastostatulijoille valmiiksi.
Ei kun lauteille ja sitten ihon höyrytessä
uimaan Suomenlahden vilpoisiin aaltoihin. Ennen paluuta kotimaisemiin
pelattiin jälkipelit eväitä napostellessa.
Sotilastaitokilpailut olivat kevyt alkupala myöhempiä suuria, jopa useita päiviä
kestäneitä jotoksia varten. Nehän alkavat olla TiRUKilaisille tuttuja tapahtumia. 
•

Kerhomme osanottajia
mielekkäissä sotilastaitokilpailuissa 1960-luvun
lopulla Sputsundin majan
edustalla Sipoossa.
Vasemmalta Erkki Penttilä,
Juhani Töyrylä, Vesa
Kotilainen, Juha Valkama,
Aarre Pasonen ja Jaakko
Vesanen. Kuva P. Pajulinna.

TiRUK 50 v. – 23

Jotosten järjestämisiä
Vesa Kotilainen

Reserviläistoimintaan jotokset tulivat
1970-luvun alussa. Ensi tutustuminen
siihen kerhomme puitteissa oli, kun Petri Pajulinna ja kirjoittaja olivat rastimiehinä Pahkajärvellä Vekaranjärven varuskunta-alueella vuonna 1974. Siitä pitäen
TiRUK:sta vähintään yksi nelimiehinen
partio, ja enimmillään neljäkin partiota,
on osallistunut eri puolilla Suomea järjestettyihin jotoksiin tosimielessä.
Pääkaupunkiseudun reserviläisille kerhomme voimin on järjestetty yksi talvinen ja kaksi sulanmaan aikaista jotosta.
Suurin ja vaativin voimanponnistuksemme on ollut Lohenvaellus-Vantaan jotos
-88:n toteuttaminen, missä päävastuu
oli kirjoittajan. Tapahtuman suunnittelu
kesti runsaat kaksi vuotta ja järjestelyissä oli lähes 200 vantaalaista reserviläistä
ja naisosastolaista. Lisäksi ensiapurastien tehtävät hoitivat Vantaan Punaisen
Ristin asiantuntevat jäsenet. Jotos alkoi
perjantai-iltana ja jatkui sunnuntain
puolenpäivään saakka. Osanottajia oli
mukana ennätykselliset 122 nelihenkistä
partiota eri puolilta Suomea.
Näytelmän tapahtumapaikkoina olivat
Itä-Vantaan ja Sipoon korpien vaihtelevat ja varsin vaativat maastot. Suoritusrasteja oli yhteensä 39. Vantaalla jotostelijat saivat pian maaliintulonsa jälkeen
paperille tulostetut tiedot sijoituksestaan
ja rasteilta kertyneistä pisteistä. Tämän
teki mahdolliseksi Juhani Töyrylän johtaman järjestelytoimiston tietokoneiden
tehokas ja asiantunteva käyttö sekä hyvin
toimivat viestiyhteydet kilpailutoimiston
ja rastien välillä. Taloudellisestikin jotos
onnistui loistavasti. Järjestävien yhdistysten jaettavaksi oli kertynyt melkein
37.000 markan nettotulos. 
•
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Lohenvaellus-Vantaan jotos -88 ensimmäinen rastitehtävä
vaatii hyviä käsivoimia. Vasemmalla oleva rastitoimitsija seuraa
tehtävään annettua ajankulumista ja oikealla rastivalvojat,
oikeanpuoleisimpana rastipäällikkö Matti Hesso/LVRU,
seuraavat silmät tarkkana kuinka monta siirtymää puolapuulta
toiselle nelimiehinen jotospartio saa puhtaasti suoritettua.
Rastipisteiden määrä on kokonaissuorituksesta riippuvainen.

Lohenvaellus-Vantaan jotos -88:lla Rauman AU/Eerikki -partio
suunnitelmanteossa.

Sellaista oli jotoksella, muistaakseni
Jukka Luotola

Valmistautuminen. Vaikka kuinka yrittää pitää matalaa profiilia jotosten
suhteen, tulee aina joku innosta puhkuen
tiedustelemaan jotokselle pääsyä. Silloin
on tartuttava tilanteeseen ja hankittava
vielä kaksi hyvää jäsentä porukkaan. Jäsenen pitäisi olla hyvä reserviläistaidoissa, ensiavussa, luonnontuntemuksessa,
historiassa, erätaidoissa ja omistaa vaelluksella tarvittavat varusteet sekä olla
innostunut lähtemään mukaan. Ei siis
pitäisi olla vaikea löytää sopivaa.
Halukkaiden joukosta karsimalla saadaan sopivia joukkueita, joille annetaan
yksilöllinen hauska nimi partion tunnistamiseksi, esim. TiRUK I tai TiRUK II.
Partiot vetäytyvät sitten omiin valmistautumisriitteihinsä, joku tarvitsee lisäkuntoa, toinen taas joutuu kertaamaan
taktisia merkkejä ja saattavat käsiaseiden
kaliberit ja tulinopeudet olla joskus hakusessa. Tietenkin partion on selvitettävä paikallistietoutta kisakylästä. Maakuntakivistä vaakunaeläimiin on kaikki
tiedusteltava kunnolla, jotta paikallisväestön tuki pulmatapauksissa olisi saavutettavissa. Lisäksi täytyy soitella kisajärjestäjille pienistäkin asioista ja samalla
urkkia tietoja maastosta, olosuhteista ja
tarvittavista varusteista.
Ilmoittautuminen. Ilmoittauduttaessa kisakeskukseen on mielessä jo hieman jännitystä ja kilpailuvietti nostaa
tunnelmaa. Kisaohjeet luetaan tarkoin
ja reppu viritetään kisakuntoon. Painoa
saa olla korkeintaan 10 kiloa ja mukavuustavarat tiputetaan yksitellen pois
korskeasti niitä herjaten.

Lähtö. Otsalamppu loistaen reppu
keveänä kirmaa partio metsään piirtämään kartalle lähdössä saamansa rastien
koordinaatit. Piirtäminen ei oikein tuntunut sujuvan kylmin käsin räntäsateen
piiskatessa kasvoja, ja epäusko homman
mielekkyydestä pukkaa pintaan. Rastien pitkä rivi antaa kuvan tulevasta
yöstä. Kymmenisen kilometriä suota ja
ryteikköä. Suklaapatukka naamariin ja
menoksi.
Laivojen valot. Saapuessamme kartan mukaan laajan pellon laidalle isketään käteen lappu, joka kysyy edessä näkyvien valojen merkitystä. No tietenkin
ymmärrämme, että pimeässä yrittää lossi
pysyä vaijerissaan suuren hinaajan puskiessa ohi ja väistäessä samalla kaksimastoista purjevenettä, jonka taaempi vihreä
valo ei saa kunnolla kosketusta ja siksi
välkkyy iloisesti laineiden pärskeessä.
Etäisyydenarviointi. Pitkällisen
hikisen tarpomisen jälkeen saavumme
jälleen pellon laitaan. Näemme traktorin, peräkärryn ja heinäpaalin makaavan
paikoillaan kaukana toisistaan. Kauanko aikaa meillä menisi jos juoksisimme
traktorille ja hakisimme peräkärryllä heinäpaalin ja toisimme sen lähtöpisteeseen
ja mikä olisi lyhin mahdollinen kulkemamme matka. Siinä pohdittavaa.
Yöpyminen. Aamuyöstä saavumme vihdoin yörastille, jossa saamme levähtää, pistää laavun pystyyn, nuotion
palamaan ja nauttia hyvästä iltapalasta.
Aamun lähtöön on vielä neljä tuntia eikä
nukkumaanmenoa viivästytä muu kuin
yötehtäväksi saatu pohdiskelu helikopterimaahanlaskun torjuntasuunnitelman
toteuttamiseksi.

Aamun sarastus pienessä pakkasessa. Yön pirteä pakkanen on
muodostanut kristallikiteitä sammaleen
verhoamaan maahan naaman eteen ja
se kimaltelee nätisti aamuauringon loisteessa, kun hitaasti availemme silmiämme makuupussin lämmössä. ”Lähtöön
aikaa kaksikymmentä minuuttia, kenen
piti herättää?”
Juoksu aamun lähtöön. Näin
siinä aina käy, laavu ja muu leiriytymisvarustus pakkautuu reppuihin aamun
ylimääräisellä pikataipaleella partion
juostessa lähtöön.
Ammunta. Aamun ensimmäinen rasti osoittautuu ampumatehtäväksi. Partionjohtajan käskyjä noudattaen partion
on juostava ampumapaikalle ja ammuttava ampumahiihtotauluihin. Käskytys
toimii ja ampuma-asento maaten-lataakomennon jälkeen partionjohtaja huomaa, ettei maali näy makuuasennosta.
Patruunat pois - ampuma-asento polvi
- lataa -komentojen jälkeen rastimies liputtaa partion ulos ajanylityksen takia.
Ensiapu. Tohelo partionjohtaja katkaisee jalkansa pudottuaan kalliolta pöpelikköön. Partion tulee antaa hätäensiapu ja kuljettaa potilas rakentamillaan
paareilla kilometrin päässä olevalle JSP:
lle. Partion johtajaksi on yllättäen vaihtunut partion kevein mies.
Linjan kuuntelu. Tien yli kulkee
kaksi johdinta, siis tuntematon puhelinlinja. Rastimies osoittaa epämääräistä
läjää viestintävälineitä, joista pitäisi rakentaa linjan kuunteluun soveltuva laite
ja jäämättä itse kiinni salakuuntelusta
ottaa selvää, mihin tuntematonta linjaa
käytetään.
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Juoksuhaudan vyörytys. Pitkän
mutkikkaan juoksuhaudan vyörytys onnistuu parhaiten yksinkeraisin komennoin. Polviasennossa valmiina rynnäkkökivääri ladattuna räkäpäillä ja kädet
täynnä käsikranaatteja partion johtaja
vapauttaa ryhmänsä tehtävään huutamalla TUHOA. Ilman sen suurempaa
koreografiaa ryhmä ryntää polveillen ja
räkäpäitä ampuen juoksuhaudan päästä
päähän ennen kuin rastivastaava ehtii
edes kirjoittaa ensimmäistä huomiotaan
arvosteluvihkoonsa. Käsikranaatit matkalle jääneinä ja lippaat tyhjinä voimme
vain todeta tehtävän tulleen suoritetuksi
ennätysajalla ja vihollisen tuhotuksi. Joskus rastimies on uskonut.
Kalliolle kiipeäminen. Jyrkänteelle kiipeäminen rinkka selässä köydestä vetäen ei ole helpoin tehtävä. Onneksi yksi partion rinkoista oli todella
kevyt ja se vaihdettiin selkään. Tämän
nähdessään kanssakilpailijat ryntäsivät
tuomarin kanssa neuvomaan, että kiipeämisessä tulee käyttää omaa rinkkaa.
Omahan se pienikin oli, oikein nimi löytyi kirjoitettuna.
Uiskokyyditys. Saapuessamme kauniin vesistön rannalle meidät ohjataan
partioittain uiskoihin ja matka vetten
päällä joutuu nopeasti pärskeiden lyödessä naamaan. Muutaman kilometrin
ajon jälkeen rantaudumme yllättäen ja
käteemme lentää tehtäväkartta, johon
on nuppineulalla lyötävä reikä olinpaikkamme kohdalle HETI.
Tiedustelu. Vihollinen on oleskellut
alueellamme ja meidät nähdessään tietenkin pelästynyt silmittömästi ja joutunut pakokauhun vallassa jättämään
asemansa.. Tiedustelemme alueen ja
teemme raportin vihollisen vahvuudesta ja aseistuksesta. Piti luetella kaikkea,
mikä ei kuulu luontoon. Tuli riita rastipisteistä. Mielestäni ponupannu kuuluu
kyllä luontoon.
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Iltapala. Jo hyvissä ajoin ennen yörastille tuloa vatsa ilmoittaa valmiutensa
vastaanottaa tuliannoksen munkkeja ja
kahvia sotilaskotiauton leppoisilta tyttäriltä. Päälle kaadetaan vielä pullollinen
limonaatia ja sen jälkeen suunnistetaan
kohti majapaikkaa, johon paikallaolevat
ovat naamiointimielessä kasanneet omilta tonteiltaan löytämänsä risut ja roskat.
Ne löytävät kohta paremman piilon
muualta ja iltapala alkaa käristyä nuotion
loimussa. Takana on 30 kilometrin taival
ja jalkapohjissa kipristelee mukavasti.
Yötehtävä. Jotta yömme ei tulisi
pitkäveteiseksi on puhdetyöksi valmistettava hilavitkutin, jonka ulkonäöstä ei
kenelläkään ole pienintäkään aavistusta.
Luonnosta saatavista raaka-aineista, rautalangasta ja ruokalusikasta muovautuu
yön aikana taideteoksia, jotka aamulla
luovutetaan lähtöpaikalla. Arvostelukriteeri onkin työn laatu ja kekseliäisyys.
Aamun tilannetiedot. Aamulla
herääminen kankein säärin aiheuttaa
huvittuneen ilmeen jokaisen naamaan.
Liikehdintä joka kaukaisesti muistuttaa
kävelemistä ympäröi tienoon katsoipa
mihin suuntaan tahansa. Kaikki kompuroivat vuorollaan tyhjennykselle ja sitten
väliaikatulosten lukuun Sitten alkaakin
taas juoksu aamun lähtöön ja reilun
kymmenen kilometrin vaellus.
Sissiteltan pystytys. Sitten tulee
jo kiire. ”Keskisalon paikka tämä, oviaukon suunta tuo, sissiteltta pystytä”. Kunhan muistaa käyttää vetosolmuja ja sitoa
kamiinan piipun keskisalkoon rautalangalla, on kaikki knoppipisteet taskussa.
Valmistautuminen
pikataipaleeseen. Pikkuhiljaa aamupäivän aikana on rinkasta hävitetty kaikki
tarpeeton painolasti. Tarvittava ruoka
on imuroitu helttaan ja märät likaiset
t-paidat haudattu sammaleen alle. On
valmistauduttu pikataipaleelle.

Pikataival. Pikataipaleen rastien
koordinaattiluettelo masentaa heti alkuunsa. Onko noissa kaikissa todellakin
käytävä. Kun rastit on merkitty yhteen
karttaan ja kopioitu muihin, alkaa taitavan strategian luominen. Miten saada
kaikki rastit haettua optimiajassa. Ratkaisu onkin helppo: Yksi ottaa kannettavaksi parhaimman suunnistajan rinkan
ja jolkottelee maaliin hakien vain muutaman helpon rastin tieuran vierestä. Kaksi
muuta tekevät yhteistyötä ja hakevat helpot lähialueelle olevat rastit ja se hirveksi
valittu juoksija hakee kaiken, mikä muilta jää hoitamatta. Ja kaikki tämä niin,
että maalissa ollaan yhtäaikaisesti rastit
haettuina.
Yleisörasti. Pikataipaleen maalissa
tulee otettua lukua maassa maaten ainakin vartin verran ennenkuin rastihenkilökunta potkii porukan pois ja virnuilee,
ettei tässä vielä kaikki. Karttatiedustelu
osoittaakin, että kuljemme kohta kapean
salmen luo. Se tietää vesistönylitystä. Siirtyminen seuraavalle rastille onkin työläs.
Kerran toisensa jälkeen partio pysähtyy
tauolle korjaamaan varusteitaan ja hieromaan jäseniään. Vihdoin saapuessamme viimeiselle rastille rastimiehen ilme
on varsin hämmentynyt. Ilmoittaessaan,
että seuraa vesistön ylitys alkaa rastimiehen ääni hiljetä, koska partion varusteet
sattuvat olemaan jätesäkkien suojaamina
ja käsillä on saha, kirves, kevytpeite, pelastusköysi sekä melkein valmis mela ja
toinen samanlainen.
Kun toiminta-aika alkaa on
kevytpeite muutamassa sekunnissa maassa ja rinkkavarustus jätesäkkisuojauksessa
sen sisällä. Muutama täydentävä toimenpide, ja rinkkalautta kiitää partion
johtajan melomana kohti vastarantaa.
Ensimmäisen ylityksen jälkeen lautta
vedetään takaisin aloitusrantaan ja on
seuraavan jäsenen vuoro ylittää vesistö.
Vastarannalla on köyttä vetävä partion
johtaja ja lähtörannalla odottavat partiolaiset.

Kaikki näyttää hyvältä paitsi
se tosiasia, että lautta ui hetki hetkeltä syvemmällä ja syvemmällä. Viimeisen jäsenen rantautuessa lautta on jo vajonnut vedenpinnan
alle, ja lautan nosto vedestä tuottaa suuria
vaikeuksia. Vasta nyt huomaamme, että
rastilla on ollut katsomassa suuri joukko
paikallista populaa, joka äänekkäästi kannustaen ja vilpittömästi nauraen
seuraa tapahtumia. Olkoon se heille ansaittua. Lautan purettuamme vaellamme
rauhallisesti kohti maalia. Saappaissa on
tunne, että hieman vettä saattoi ylityksessä lorahtaa varresta sisään.
Maali. Saapuessamme maaliin meille
ojennetaan tulohetkenä vallitsevan sijan
tulosluettelossa kertova paperi. Astumme muutaman askeleen eteenpäin ja
korviimme kantautuu mukava pihahdus kylmän virvokkeen ilmestyessä kunkin eteen huoltojoukkojen tervehtiessä
maaliin tulevaa partiotamme.
Suihkuun. Suihkussa poistetaan kaikki kolme kerrosta Compeed-keinonahkaa jalkapohjista ja pian siirrytään pihalla odottavaan autoon. Kukaan meistä ei
koskaan ole pystynyt todistamaan lähtöämme parkkialueelta, mutta kotipihaan
saapuessaan kukin jäsen on yllättäen
huomannut viettäneensä pitkän hetken
unten mailla.
Jälkipeli. Kaiken rääkin jälkeen tuntuu hyvältä, kun retki on ohi ja kuuppa
painuu kohti pehmeää tyynyä.
Menestys. Seuraavana päivänä käymme netissä tarkastamassa lopullisen sijoituksemme ja hämmästykseksemme
huomaamme kerhomme menestyneen
hyvin. Kaikki neljä kerhomme joukkuetta ovat mahtuneet 30 parhaan joukkueen sakkiin ja kaiken kruunaa TiRUK
I:n saavuttama voitto.

Jukka Luotola esitelmöi asiantuntevasti 29.11.2000
kokouksessamme reserviläisjotoksista.

Hammaslääkäri
Antti Pautola
Rekolantie 44. Puh. 874 9393

Mieli on hyvä, mutta se unohtuu pian. Seuraavalla kerralla taas toivoo, ettei kukaan halua mukaan. 
•
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Pelastuspalvelu
Eero Salminen

Reserviläisjärjestöt ovat mukana valtakunnallisessa vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. Tarkoituksena
on avustaa viranomaisia erilaisissa onnettomuus- ja etsintätilanteissa, kun
viranomainen apua tarvitsee ja sitä pyytää. Toimintaa valtakunnallisella tasolla
koordinoi Suomen Punainen Risti.
Useimmat TiRUK´in väen osalle tulleet
tapahtumat ovat olleet erilaisten onnettomuuksien tukitoiminnoissa. Tällaisia
ovat ensiavun antaminen, onnettomuusalueen valvonta, kadonneiden henkilöiden etsintä, liikenteenohjaus tapahtumaalueella, viestintä sekä huolto.
Vantaalla on Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun Paikallistoimikunta, johon kuuluvat alan järjestöt sekä viranomaiset.
Tästä tulee nimitys VaPePa.

Maastossa liikkumiseen tottuneet ja paikallistuntemusta omaavat reserviläiset
ovat joukkoa, joita erityisesti toivotaan
ilmoittautumaan pelastuspalvelun tehtäviin. Erityisesti hälytysryhmä tarvitsee uusia hyvävoimaisia maastokelpoisia nuoria, joilla on vielä hyvä kunto ja
suunnistustaito hyvässä muistissa. 
•

Vuoden 1995 syyskokous
pidettiin 26. lokakuuta.
Enestam Oy:n tiloissa.
Vuosikokousta johti
toimitusjohtaja Matti
Enestam, taustalla kerhomme
puheenjohtaja Eero Salminen.

Kerhollamme on ollut 1990-luvun alusta alkaen 5-7 henkilön hälytysryhmä.
Hälytyksiä vuosittain on ollut puolisen
tusinaa. Lisäksi on toteutettu harjoitushälytyksiä. Hälytyksistä useimmat ovat
olleet etsintätehtäviä. Henkilö on poistunut kotoaan tai laitoksesta, ja sitten
häntä on joukolla haettu. Onnellista on
ollut, että useissa tapauksissa jo ennen
kuin joukkomme on edes ehtinyt kokoontumisalueelle, ilmoitus kadonneen
löytymisestä onkin tullut.
Pelastuspalvelun toiminta on tärkeää.
Emme voi olla varmoja siitä, milloin
joku omaisemme tai me itse joudumme
tilanteeseen, jossa tarvitsemme pelastuspalvelun apua. Tapahtumiin osallistuja
toteaa kokemuksen olleen hieno; itsensä
on kokenut todella tarpeelliseksi, kun
kadonnut henkilö on löydetty hyvissä
voimissa.
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Kerhomme järjesti vuonna 1979 Karjatalossa yleisen
Pelastuspalvelukurssin. Osanottajia oli runsaasti yli 20. Kurssin
vetäjinä ja kouluttajina toimivat kerhostamme Juha Valkama
vasemmalla ja SPR:stä Jukka Alho.

Kuivasaari
Itä-Vantaan Maanpuolustusnaisten ja
TiRUK-laisten yhteinen laivamatka tehtiin 26.5.2005 Kuivasaareen. Siellä meille esiteltiin Suomen suurimpia tykkejä.
Maanpäällä on näkyvissä kahden tykin
mahtavat putket ja matala tykkitorni.
Tykkien alla kallion sisässä on neljässä
kerroksessa tykkien toimintaan tarvittavia tiloja.
Toisen tykin latauslaitteita ja lukko.
Isojen tykkien ammuksetkin ovat reilunkokoisia.

Kuvat: Jari Pouta
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Simonkallio Leena Karhapää

UPSEERILIITTO r.y.
50-vuotis onnittelut
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Puheenjohtajan katsaus kahdelta vuosituhannelta
Esa Järveläinen

Suomen itsenäisyyden 80. juhlavuosi
aloitti ja Vantaan 650. juhlavuosi lopetti viiden vuoden kauden 1997-2001,
jonka olin kerhomme puheenjohtajana.
Itsenäisyysjuhlien järjestäminen muiden
maanpuolustusjärjestöjen kanssa näytteli
merkittävää osaa. Muutoin toimintamme kulki samoja latuja kuin ennenkin.
Kuukausikokoukset pidettiin esitelmineen, ja kerhon jäsenten harrastustoiminta ja kilpailutoiminta oli aktiivista.
Kevätkokouksen ja syyskokouksen lisäksi
kuukausikokouksia pidettiin vuosittain
viisi. Lisäksi tehtiin vierailuja. Hallitus
kokoontui vuosittain seitsemän tai kahdeksan kertaa.
Pepa-toiminnan vapaaehtoista 8 jäsenen
ryhmää veti Eero Salminen. Kauden ai-

kana hälytyksiä kirjattiin parikymmentä.
Pat-toiminnassa vapaaehtoisen maanpuolustuksen paikallisosastotoiminnassa järjestettiin koulutustilaisuuksia ja
harjoituksia. Kouluttajina kerhostamme
olivat ylil Jukka Luotola, ylil Markku Savolainen ja ltn Martti Laakkonen.
Sotilasurheilutilaisuuksiin kuten ammunta- ja maastokilpailuihin sekä valtakunnallisiin jotoksiin jäsenistömme otti
runsaasti osaa. Jukka Luotolan jotospartio sijoittui vuosien varrella parhaiten
tuoden kerholle ykköstilan pariin otteeseen ollen muutoinkin kärkipäässä joka
vuosi. Tiistaiset ampumaharjoitukset ja
kuukausikilpailut jatkuivat Tikkurilan
urheilutalolla entiseen tapaan ja perinteiset maastoammuntakilpailut Maantiekylässä samoin.

RUL:n ja HRUP:n yhteisosastolla kerhomme osallistui Maanpuolustusmessuille 23.-25.5. 1997 esittelyyn. Yleisö
pääsi arvioimaan Vesa Kotilaisen rinkan
painon. Messuilla kävi 8000 henkeä, ja
heistä rinkan painoa arvaili 3000.
Aktiivisia jäseniämme sekä juhlivia kerhoja olemme muistaneet niiden merkkipäivinä. Vantaalaisten maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa
olimme aktiivisesti mukana, ja sotainvalidien syyskeräys toteutettiin kerhon
toiminta-alueella vuosittain entiseen
tapaan. VETRES-toimikunnan aktiiviseen työhön monet jäsenistämme ovat
kuuluneet.
HRUP:n toimikunnissa olivat: Järjestötoimikunta/Kari Töyrylä, Ampumatoimikunta/Esko Vehmaan-Kreula, Maastoampumatoimikunta/Jukka Luotola,
Maastotoimikunta/Heikki Aulamo ja
Helsingin Reservin Sanomien toimitusneuvosto/Jaakko Vesanen.
Tällä kaudella tilastojemme mukaan
järjestimme tai osallistuimme vuosittain runsaaseen sataan erilaiseen tapahtumaan. Osallistujia niissä oli yli tuhat.
Jäsenmäärä vaihteli vuosien varrella 269
ja 230 välillä. RUL palkitsi vuonna 1998
maan kahdeksan parasta kerhoa 3000
markan avustuksella. Avustus tuli vuoden 1997 toiminnasta, ja TiRUK oli yksi
palkituista.

10.11.2001 vierailimme Sotamuseossa Jatkosodan erikoisnäyttelyssä. Museon
lottakanttiinissa nautimme munkkikahveista ja mainion oppaamme, evl Antti
Juutilaisen, pöydän takana keskellä, asiantuntevista ja hauskoista tarinoista. Muut
pöydän ääressä istuvat ovat vasemmalta Harry Jääskeläinen, Jaakko Vesanen, Raimo
Suokas sekä Ritva ja Veikko Poikonen.

Itä-Vantaan Maanpuolustusnaisten avun
olemme ottaneet kiitollisuudella vastaan.
Kerhomme kiittää myös Suomen Kotieläinjalostusosuuskuntaa kokoustilojen
käytöstä. Lisäksi kiitämme lämpimästi
kaikkia kerhomme toimintaa tukeneita
henkilöitä ja yhteisöjä.
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1997

30.01. Kouluneuvos ylil Martti Hölsä: Sotalapsiasia
27.02. Komkapt Kimmo Kotilainen: Merivoimien toiminta ja kalusto
20.03. Vierailu Rank Xerox Oy:ssä; laatujohtaja ylil Heikki Koljonen:
Laatujohtaminen
24.04. Eversti Reijo Vainio maanpuolustuskorkeakoulusta: Viron puolustus
25.09. Eversti Matti Lukkari: Asekätkentä
30.10. Eversti Leo Kotilainen pääesikunnasta: Vapaaehtoinen maanpuolustus
nyt ja tulevaisuudessa
27.11. Lausuntataiteilija, maisteri Juhani Nuotto: Mainilan laukaukset
1998

20.01.
26.02.
26.03.
23.04.
24.09.
29.10.
26.11.

Kenrmaj Jaakko Aatolainen: Marsalkka Mannerheim
Maisteri Juhani Nuotto: Olivatko siirtoleirit Itä-Karjalassa keskitysleirejä?
Dosentti Keijo Hokkanen: Venäjä tänään
Vierailu Vantaan Energiassa; Isäntänä varatj Seppo Salo
Vierailu Neste Oyj:ssä; isäntänä tj Jukka Viinanen
Kouluneuvos Martti Hölsä: Oppikoulu Itä-Karjalassa jatkosodan aikana
Kenrmaj Jaakko Aatolainen: Kylmä sota

1999
28.01. Evl Harri Ohra-aho: Venäjän asevoimien nykytila ja tulevaisuuden
näkymät
25.02. Eversti Jyri Paulaharju: Tiedustelukuvaus
25.03. Poliisipäällikkö Yrjö Laihio: Turvallisuustalkoot Vantaalla
29.04. Kapt Kari Töyrylä: Taistelukenttävideo ja siihen liittyvä koulutus
30.09. YIT Huber yritysvierailu; isäntänä henk.pääll. Risto Hellman ja
yrisytesittely, liiketoimintajohtaja Jouko Ketola
28.10. Kapt Kari Töyrylä: Häivetekniikka
25.11. Evl Heikki Hartikainen Fingrid Oy: Voimahuollon varautuminen
kriiseihin
2000

27.01.
24.02.
30.03.
27.04.
28.09.
26.10.
30.11.

Evl Harri Pulsa: Baltian maiden sotilaallinen tilanne
Tohtori Martti Turtola: Talvisodan taustat
Dosentti, ylijohtaja Reino Hjerppe: Tshetsenia
Evl Jukka Knuuttila: Hakkerointi ja teollisuusvakoilu
Ylil Martti Hölsä: Suomalaisia opettajakoulutushankkeita Itä-Karjalaan
Kommodori Georgij Alafusoff: Kursk
Ylil Jukka Luotola: Jotos

2001

25.01. Pitäjänneuvos ylil Lauri Leppänen: Panssarisota Kannaksella 1944
22.02. Kouluneuvos ylil Martti Hölsä: Suomalaisten koulutushankkeita
Itä-Karjalassa 1941-1944
29.03. Eversti Matti Koskimaa: Karhumäestä Ilomantsiin
26.04. Evl Jukka Knuuttila: Helikopterihankinnat
27.09. Alustaja evl Jukka Knuuttila: Terroristihyökkäys WTC-torneihin 		
11.09.2001
25.10. Ins Veikko Salo: SS-miesten mukana
29.11. Komentaja Jyrki Berner: Suomen sotilaspoliittinen tilanne
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Kerhomme kuukausikokous 24.9.1998
pidettiin Neste Oy:n pääkonttorissa
Keilaniemessä. Isäntämme kerhomme
jäsen, toimitusjohtaja Jukka Viinanen
sai kiitokseksi kerhomme standaarin.
Aikaisemmin Jukka on isännöinyt
vierailuamme Sköldvikissä Nesteen
öljynjalostuslaitoksella.

Kaksinkertainen Mannerheimristin ritari, hävittäjälentäjäässä Ilmari Juutilainen kertomassa sota-ajan kokemuksiaan
kerhomme kokouksessa marraskuussa 1979.

Kerhomme jäsen Martti Hölsä kertoi 28.9.2000 ”opettajien
koulutuksesta jatkosodan aikana valloitetun Itä-Karjalan
kouluihin.” Hölsä aloitti esitelmänsä tilanteeseen sopivalla
huuliharppuesityksellä.

Kommodori Alafusoff kertoi 26.10.2000 venäläisen sukellusvene
Kurskin uppoamisesta ja pelastustöistä.
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Puheenjohtajan havaintoja 2002 Topi Luostarinen

Viime vuosina kerhon toiminta on jatkunut vilkkaana. Painopisteet ovat entiseen
tapaan olleet ammunnassa ja liikunnassa, kuukausikokouksissa ja pääkaupunkiseudun reserviläisyhteistyössä.
Urheilussa ammunta ja suunnistus ovat
edelleen olleet suosittuja, uutena lajina on
golf noussut kerhon ohjelmaan. Valtakunnallisille jotoksille ovat kerhon joukkueet
osallistuneet aktiivisesti. Jo perinteeksi on
muodostunut talvinen haastehiihto Länsi
– Vantaan Reserviupseerikerhon kanssa;
tavoitteena on saada hallituksista mahdollisimman moni suksille. Viime talvena
TiRUK voitti toisen kerran hiihto-ottelun
– nyt murskavoitolla.
Reserviläisyhteistyön vakiintuneita muotoja ovat olleet Itsenäisyyspäivän juhlan
järjestäminen ja kunniavartiot jouluaattona Pyhän Laurin kirkon sankarihaudalla. Viime vuosina Itsenäisyyspäivän
juhla on järjestetty Martinlaakson koulussa, missä juhlasali on täyttynyt yleisöstä joka vuosi.
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n toimintaan on osallistuttu asettamalla kerhon edustaja piirin kokouksiin.
Kuukausikokousten luennot ja vierailukokoukset ovat olleet jäsenistön mielenkiinnon kohteena. Kerho on onnistunut saamaan kokouksiin erittäin korkeatasoisia
luennoitsijoita, esimerkiksi valtiotieteen
tohtorit Martti Turtola ja Pekka Visuri,
eversti Erkki Nordberg, poliisipäällikkö
Yrjö Laihio ja kenraalimajuri Jaakko Aatolainen ja hyvin monia muita.
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin parhaalle vantaalaiselle vänrikiksi ylennetylle kokelaalle kerhomme edustajat ovat
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luovuttaneet ylentämistilaisuuksissa plakettimme.
Hyvin merkittäviksi on noussut yhteistyö Vantaan VETRES -järjestön kanssa, minkä jäsen kerho on. VETRES on
noin kymmenen vuoden aikana tehnyt
erinomaista työtä toiminnassaan ja Tikkurilan Reserviupseerikerho on hyvin
läheisessä yhteistyössä heidän kanssaan
(toimikuntien puheenjohtajista huomattava osa on TiRUK:in jäseniä).
Puheenjohtajakauden aikana on tapahtunut merkittäviä yhteiskunnallisia ja
maanpuolustuksellisia asioita. Tuntuvin
oli siirtyminen markasta euroon. Maailmalla USA aloitti sodan Irakissa, ja Lähi
- Idässä on edelleen levotonta. Venäläiset
eivät tunnu saavan sotilaitaan vanhoista Neuvostoliiton valtioista siististi irti.
Naapurissa Viro liittyi Euroopan Unioniin ja Natoon. Suomessa on käyty ”juupas – eipäs” – keskustelua Natoon liittymisestä. Varuskuntien lakkauttamisesta
on tehty päätöksiä ja puolustusvoimien
määrärahoja on tiukennettu. Sodan ajan
joukkojen määrää (reserviä) on päätetty
tuntuvasti pienentää ja kertausharjoituksia vähentää. Poliitikot haluavat Suomen luopuvan maamiinoista. Suomessa
ikäluokan asevelvollisista yli 10 % keskeyttää asepalvelun, ja kaikista noin 4
% tekee sen alokasaikansa ensimmäisten
10 päivän aikana. Reserviupseerikerhon
puheenjohtaja ja hallitus on seurannut
kehitystä huolissaan.
Maanpuolustuksella on vahva tuki kansan keskuudessa. Koska tiukkaa on rahasta, mutta ei halusta, on puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n
toimesta syntynyt paikallisosastoja, joissa sekä reserviläiset että henkilöt, jotka

eivät ole suorittaneet asevelvollisuutta,
saavat vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Paikallisosaston konkreettinen
väline on Vartiokomppania, mitä kuten
paikallisosaston muutakin koulutettua
henkilöstöä voidaan käyttää tarvittaessa
viranomaisten apuna.
Eversti Pertti Suominen sanoo Reserviläinen -lehdessä 7/2004, että alkamassa
on uusi aika. ”Sotilaallista maanpuolustusta tukeva vapaaehtoinen maanpuolustus organisoidaan siten, että se voi tukea
viranomaisten toimintaa kaikilla tasoilla.
Tässä tarkoituksessa muodostetaan maakuntajoukkoja, jotka kuuluvat puolustusvoimien sodanajan joukkoihin”.
Reserviläisyhteistyö on Vantaalla ja
pääkaupunkiseudulla ollut sujuvaa ja
luontevaa. Maakuntajoukkojen, paikallisosastojen ja reserviläiskerhojen välillä
on pintoja, joista voivat kaikkien jäsenet hyötyä ja olla mukana molempien toiminnassa. Reserviupseerikerhon
ovi tosin on tiukassa, jos kriteerit eivät
täyty. Viime aikoina avain tähänkin on
löytynyt, kun reservin aliupseerilla on
mahdollisuus kouluttautua upseeriksi.
Seuraavissa historiikeissa saatamme vielä havaita upseereiden ja aliupseereiden
eron hävinneen?
Aivan viime kuukausien aikana on Tikkurilaan ollut valmistumassa komea 17
– kerroksinen asuintalo, mikä on seudun
merkittävin maamerkki. Miten se kerhon
historiaan liittyy? Liittyypä hyvinkin, sillä talo on rakennettu entiselle Kotilaisten omistaman El-Rod Oy:n tontille,
jolla kunniapuheenjohtajamme Vesa
Kotilainen asui ja työskenteli 32 vuotta.
Ja Vesanhan tuntevat kaikki kerholaiset,
hän ollut jäsenenä perustamisesta lähtien. Kun ajan ohi, on Tikkurilan komein
talo mielessäni ”Vesan torni”.
Puheenjohtajan havainto kaudelta on
ollut saada toimia hyvässä hengessä aktiivisen ja aloitteellisen hallituksen ja jäsenistön kanssa. 
•     
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Juhla- ja muistotilaisuudet
Kari Töyrylä

Ensimmäisen kerran Tikkurilan Reserviupseerikerho osallistui kunnianosoitukseen Helsingin pitäjän kirkon sankarihauta-alueella itsenäisyyspäivänä 1956.
Tällöin silloisen Helsingin maalaiskunnan seppeleen laskivat Lauri Korpinen,
Eino Sirén ja Otto Valle. Kunniavartiossa seisoivat Soini Airila ja Lauri Leppänen.
1960-luvulta lähtien tapa vakiintui, ja
reserviläisjärjestöt ovat osallistuneet juhla- ja muistotilaisuuksiin lipunkantajina
sekä kunniavartioiden muodostajina.
Tikkurilan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja johti perinteisesti 1960- ja
1970-luvuilla ko. tilaisuuksia. Vesa Kotilainen toimi kunnianosoitusten johtajana ollessaan puheenjohtajana vuosina
1976-1982. Tämän jälkeen hän oli vielä
lippu-upseerina 1982-1998. Useaan kertaan Vesa tarjosi tehtävää muiden reser-

Kerhomme ainoa kunniajäsen, Petri
Pajulinna täytti 16.2.2005 Korson
Metsonkodissa 85 vuotta.
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viläisjärjestöjen ja omankin kerhon edustajille. Hänen jämäkässä komennossaan
tilaisuudet olivat aina sujuneet hienosti,
joten kukaan ei tohtinut ottaa tehtävää.
Sitten Vesa päättikin kouluttaa itselleen
seuraajan. Kari Töyrylä otti lippu-upseerin tehtävät huolekseen 1999 ja on siitä
lähtien vastannut sekä oman kerhomme
että yhteisten juhla- ja muistotilaisuuksien järjestelyistä.
Perinteiset tilaisuudet, joihin osallistumme, ovat kaatuneitten muistopäivänä toukokuussa, itsenäisyyspäivänä
joulukuussa ja jouluaattona. Lisäksi
perinteinen kunnianosoitus järjestetään
omaisten toivomuksen mukaisesti aktiivijäsenten siunaustilaisuuksissa. Itsenäisyyspäivän paraatiin osallistumme aina,
kun sellainen pidetään Vantaalla.
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuus on
tapana pitää kirkonmenojen jälkeen ensin Helsingin pitäjän kirkon eli Pyhän
Laurin kirkon sankarihaudalla, jonka
jälkeen vastaavanlainen tilaisuus on Ruskeasannan sankarihaudalla. Sankarihaudan kulmiin on asetettu kunniavartiot.
Alueen keskelle sijoittuu lipunkantajan
tuoma Suomen lippu kummallakin puolellaan lipunvartija airutnauha olallaan.
Lippulinna asettuu riviin sankarihautaalueen takaosaan, heraldiikan edellyttämään järjestykseen. Lippulinnassa on
sotainvalidien, sotaveteraanien, rintamaveteraanien, reserviläis- ja muiden maanpuolustusjärjestöjen liput. Kunnianosoituksessa lasketaan ensin seurakuntien
seppele, jonka jälkeen seuraa Vantaan
kaupungin seppele. Osallistuvien järjestöjen vuorot ovat lippulinnan järjestyksen mukaiset. Kallistamalla lippunsa
45 asteen kulmaan kukin lipunkantaja

tekee kunniaa oman järjestön edustajien
laskiessa seppelettä. Nykyisin maanpuolustusjärjestöt esiintyvät yhdessä, yhteisin seppelein, tehtävät vuorottelevat.
Osallistuvat vantaalaiset järjestöt ovat
Tikkurilan Reserviupseerikerho, LänsiVantaan Reserviupseerit, Länsi-Vantaan
Reservinaliupseerit sekä Vantaan Reserviläiset eli Vares. Mukana ovat niinikään
Sinibaretit ja Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset sekä Länsi-Vantaan Maanpuolustusnaiset.
Itsenäisyyspäivän tilaisuudessa järjestölippuja on huomattavasti enemmän mm.
vantaalaisten partiolippukuntien sekä
rotareiden ja lionsien lippujen osallistuessa. Vantaan maanpuolustusjärjestöjen
järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa
Suomen lippu ja eri maanpuolustusjärjestöjen liput ovat kunniapaikalla mukana.

Kari Töyrylä jouluaaton kunniavartiossa
vuonna 1983.

Jouluaattoisin Pitäjän kirkon sankarihaudalla on kunniavartio iltapäivän
tunteina kello 13 - 17. Vartiovuorot ovat
puolen tunnin mittaiset. Asuna 1960 ja
1970 -luvuilla oli tumma siviilipäällystakki. 1980-luvun vaihteessa aloitimme
armeijan lumipukujen käytön. 1990luvulla siirryttiin käyttämään pitkää ja
lämmintä sissitakkia. Lisäksi vartijoiden
yhtenäiseen varustukseen kuuluvat SAkarvalakki sekä komentovyö ja tähän
kiinnitetty pistoolikotelo. Aiemmin
Hyrylän ja viime aikoina Santahaminan
varuskunnasta varusteet on noutanut ja
taas palauttanut kunakin vuotena vuorossa ollut reserviläisjärjestö.

Kaatuneitten muistopäivän, itsenäisyyspäivän sekä jouluaaton tilaisuuksiin osallistuminen on kunnianosoitus niille,
joiden ansiosta saamme elää ja toimia
vapaassa Suomessa. Kunniavartiossa tavataan! 
•

Pauli Eerikäisen täyttäessä 27.2.1987
60 vuotta, kerhomme hallitus onnitteli
Karjalan poikaa Karjalan standaarilla.
Kuvassa vas. Esa Järveläinen, Juhani
Töyrylä, Esko Vuori, Vesa Kotilainen,
päivänsankari Pauli, Jaakko Vesanen,
Olavi Soinio, Antti Viirimäki, Petri
Pajulinna ja Esko Vehmaan-Kreula.

Jäsentemme hautajaisiin osallistuttaessa kirkossa arkun äärelle on sijoitettu
Suomen lippu ja kerhomme oma lippu.
Tilaisuuden luonteesta riippuen liput
on joko sijoitettu lipputelineisiin tai lippuvartiot ovat siunaustapahtuman ajan
paikalla.

Kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskutilaisuus 19.5.1991 pitäjän kirkon sankarihaudoilla. Vantaan seurakuntien seppelettä
laskemassa Korson kirkkoherra Pentti Perttula. Suomenlippu vartiossa seisovat kerhomme everstiluutnantit Veikko Poikonen ja Jukka
Knuuttila. Metallisen ristin oikealla puolella näkyy Kari Töyrylä kerhomme lipun kanssa.
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Läheltä piti -tapaus ampumaharjoituksissa
Pauli Eerikäinen

Vuonna 1965 TiRUK:n hallitus antoi
minulle tehtävän toimia ampumaupseerin apulaisena. En päässyt itse vielä hallitukseen, mutta nenä oli jo ovessa kiinni,
sillä seuraavana vuonna minut ylennettiin ampumaupseeriksi ja hallituksen ovi
avautui levälleen.
Mutta eihän minun näistä ylenemisasioista pitänyt puhua, vaan läheltä piti
-tapauksesta, joka sattui minulle kerhon
ampumaradalla Maatalouden tutkimuskeskuksen puimalan vintillä.
Eräänä melko pimeänä syysiltana ajelimme Vesasen Jaakon kanssa ampumaradalle harjoittelemaan tulevia pienoiskiväärin kilpailuja varten. Hallussani
olevalla avaimella ovi avautui helposti ja
astuimme suureen, pimeään ja kolkolta
kaikuvaan halliin. Sytyttelimme valot
ampumataulujen yläpuolelle, haimme
Leijona-merkkiset pienoiskiväärit lukituista laatikoista, asettelimme alusmatot
ampumapaikalle ja ei kuin ampumaan
25 metrin tauluihin.

tapahtui jotakin asiaan kuulumatonta.
Muistan tähdänneeni tarkkaan ja laukaisseeni, mutta samalla näin kirkkaan
välähdyksen ja tunsin iskun poskipäässäni, oikeanpuoleisen silmän alla. Oli
se sen verran kova tälli, että älähtää piti.
– Menikö silmä? oli ensimmäinen ajatukseni.

Hän kehotti minua avaamaan silmäni,
mutta kuitenkin varovaisesti. Otin käden silmän edestä ja aukaisin varovaisesti silmäni. Sain havaita, ettei silmäni
näkökyvyssä ollut mitään vikaa. Näin
selvästi Jaakon huolestuneet kasvot, näin
ampumataulut ja koko paikan hämärän
ympäristön.

En edes uskaltanut yrittääkään avata oikeanpuoleista silmääni ja pidinkin kättä
silmän edessä.
– Kävikö pahasti? Jaakko kysyi. Vastasin,
etten uskaltanut avata silmää. Poskeakin
vähän pakotti. Jaakko yritti tarkastella
poskeani ja arveli, että isku oli osunut
muutaman sentin silmän alapuolelle.
– Kiitä diopteria! hän huudahti. – Se pelasti silmäsi.

Helpotukseni oli suuri. Kaikki ampujat
toki tietävät, mikä diopteri on. No, sehän on tähtäyslaite, jonka ansiosta ampujan tähtäävä silmä on noin 4-5 senttiä
lukon yläpuolella.
- Poskestasi vuotaa verta, Jaakko sanoi.
- Kuule, hän jatkoi, panos on räjähtänyt
piipussa siten, että paine on rikkonut
lukon ja työntänyt lukkoperän voimal-

Harjoituksemme sujui hyvin ja tulokset
vain paranivat. Pääasiassa muistelen ampuneemme makuulta, mutta ehkä myös
polvelta, joka onkin jo paljon vaikeampaa.
Käytössämme oli puolalaisia pienoiskiväärinpatruunoita, joita emme olleet ennen nähneetkään. HRUP oli kai
hankkinut niitä jostakin ja jaellut jäsenyhdistyksilleen. Olivat ehkä halvempia
kuin kotimaiset, erinomaiset lapualaiset
patruunat.
Aluksi homma sujui ihan hyvin näillä ulkomaisillakin patruunoilla, mutta sitten

Maatalouskoelaitoksen puimalan vintillä olleen ampumaradan metallisia taulujen
taustarakenteita kuvattuna keväällä 2005. Vasemmalla Juha Valkama ja oikealla Jaakko
Vesanen. Kuvan otti Vesa Kotilainen.
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la taaksepäin sinun poskeesi. Siinä koko
juttu. Mennään nyt Malmin sairaalaan
näyttämään poskeasi, niin – ja silmäsi
tietenkin. – Aja sinä, minä en nyt oikein
kykene, kun pidän nenäliinaa koko ajan
vuotavan haavan päällä, sanoin ja niin
ajelimme Malmin sairaalan poliklinikalle.
Hoitaja siellä ei ensin halunnut antaa
minulle edes ensiapua, koska olin vieraspaikkakuntalainen, vaan käski meidän mennä Silmäklinikalle. Tilanne oli
aika erikoinen, sillä työpaikkani Malmin
koulussa oli aivan sairaalaa vastapäätä.
Satuin vain asumaan maalaiskunnan
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puolella kuten muuten samainen hoitajakin. Sellaista on byrokratia. Samassa
nuori mieslääkäri tuli huoneeseen ja käski minut tutkimuspöydälle pitkäkseni.
Hän antoi ensiavun ompelemalla muun
muassa kolme tikkiä poskeeni. Silmässä
hän ei havainnut mitään vikaa.
”Kummittelin” työpaikallani pari päivää
tummat lasit silmillä. Oppilaat taisivat
luulla minun joutuneen tappeluun ja
saaneen siinä silmän mustaksi, kunnes
selitin heille tapahtuneen.

Asiasta koitui joitakin seuraamuksia:
1. Jouduin poliisikuulusteluun. Jaakko
oli todistajana, kun ylikonstaapeli
Antero Jumppanen teki kuulustelupöytäkirjan.
2. HRUP kielsi mainittujen puolalaispatruunoiden käytön piirin ampumatilaisuuksissa.
3. Asiantuntija tarkasti käyttämäni
aseen. Sen lukko uusittiin, muuta
vikaa aseessa ei ollut.
Puolalaispanoksissa, joita olimme käyttäneet, oli kaikissa hylsyn kanta pullistunut ulospäin. Yhden oli sitten iskuri
lävistänyt mainituin seurauksin. 
•

Suomi, Eu, Nato ja Venäjä

Eversti Erkki Nordberg. Kirjoitus perustuu esitelmään kerhomme kokouksessa 31.3.2005.

Taulukossa on esitetty arviolaskelma
Venäjän asevoimien koostumuksesta
vuonna 2015. Siihen on otettu vertailun vuoksi koonnos Yhdysvaltojen ja
Suomen, NATO:n pohjoisen sivustan ja
kaikkien NATO:n jäsenmaiden sekä Euroopan unionin Itämerenpiirin ja kaikkien unionimaiden sotilaallisen voiman
tunnusluvuista.
Taulukkoa laadittaessa on jouduttu tekemään huomattavan paljon olettamuksia
Venäjän ilmavoimien ja sotalaivaston sotavarustuksen kehittämisestä. Maan lentokoneita rakentavan teollisuuden kapasiteetti mahdollistaa, viennin nykyisestä
volyymistä päätellen, vähintään 1000
uuden taistelukoneen tekemisen 10 vuodessa. Näistä koneista ehtisi kuitenkin
parhaassakin tapauksessa olla ehkä vain
100-200 uusimpia taistelukoneita, joiden prototyyppiä vasta suunnitellaan.
Loput taistelukoneet olisivat parhaimmillaankin 2000-luvulla vientiin valmistettuja konetyyppejä, mutta todennäköisimmin nykyisiä, modernisoituja
taistelukoneita. Taisteluhelikoptereiksi
taulukossa on laskettu vain jo tilatut Mi28N -kopterit.. Kuljetuskonekalustoa on
kaiketi pakko lisätä jonkin verran nopean reagoinnin joukkojen kuljetustarpeen
tyydyttämiseksi. Ilmakuljetuskapasiteettia on toisaalta vuokrattavissa runsaasti
myös kaupallisilta lentoyhtiöiltä.
Telakoiden kapasiteetti mahdollistaisi
periaatteessa ehkä viiden uuden neljännen polven mannertenvälisiä SSBN
-ydinohjuksia kantavan sukellusveneen,
joidenkin kymmenien hyökkäyssukellusveneiden sekä useiden kymmenien
pintataistelualusten rakentamisen 10

vuodessa. Se edellyttäisi kuitenkin telakoiden uusimista sekä uuden työvoiman
pikaista värväämistä ja kouluttamista.
Siitä ei ole toistaiseksi ollut merkkejä
havaittavissa.
Sotalaivaston aluskalustossa on siten tarkasteluajankohtana vielä vähintään puolet vanhoja 1980-luvulla rakennettuja
aluksia, joiden taisteluteho on vähintään
kyseenalainen. Kyseenalaiseksi jää myös
muiden kuin suunnitteluasteella olevan
uusimman taistelukoneen taisteluarvo
esimerkiksi amerikkalaisiin F/A-18, F/
A-22, F/A-35 ja Eurofighter Typhoon
taistelukoneisiin verrattuna.
Hitaampi kehitys. Havaintoina ja johtopäätöksinä voidaan todeta, että joukkojen kokoonpanot ja aseistus näyttävät
kehittyvän sekä lännessä että Venäjällä
samaan suuntaan, idässä vain hitaammin. Kehitys saattaa kuitenkin vauhdittua asevoimien johdon vaihtamisen sekä
aseteollisuuden sosialisoinnin vaikutuksesta. Venäjän maavoimien taisteluvahvuus näyttäisi tulevaisuudessa myös jäävän huomattavasti suuremmaksi kuin on
millään yksittäisellä länsimaalla, Yhdysvalvoja lukuunottamatta.
Venäjän noin 50 uudella ja 30 uudehkolla sekä 100 uusitulla kalustolla varustettua maavoimien prikaatia ovat kuitenkin
vähemmän kuin mitä NATO:n ja EU:n
kaikilla jäsenmailla olisi mahdollista perustaa. Venäjän taisteluvoima on sitä vastoin suurempi kuin NATO:n pohjoisen
sivustan tai EU:n Itämerenpiirin jäsenmaiden taisteluvoima. Pohjoisen Euroopan valtioiden ei ehkä kannattaisikaan
tuudittautua pelkkään possunpunaiseen
kriisinhallinnan ruususenuneen. Kauka-

sia ja Keski-Aasia rauhoittuvat aikanaan,
jolloin Venäjän sotilaallinen painopiste
muuttuu.
Venäjällä voidaan arvioida olevan vuonna 2015 suunnilleen yhtä paljon taistelukoneita kuin NATO:n pohjoisen
sivustan ja EU:n Itämerenpiirin mailla.
Venäläisen konekannan ja aseistuksen
teknologia ei kuitenkaan vastanne länsimaista. Venäläisten kunnollisten taisteluhelikopterien määrä jäänee merkittävästi
vähäisemmäksi kuin NATO:n ja EU:n
jäsenmaiden vastaavien lentolaitteiden
määrä.
Tshetsheniassa on myös pudotettu Irakin
tavoin kymmeniä helikoptereita vanhoilla neuvostoperäisillä olkapääohjuksilla.
Onkin mielenkiintoista nähdä, miten
tämä tulee yleensä vaikuttamaan halukkuuteen hankkia taisteluhelikoptereita.
Valintoihin tulee lisäksi vaikuttamaan
mahdollisen uuden taistelupanssarivaunun kehittäminen, josta päätetään vasta
tulevaisuudessa. Venäjällä valmistetaan
sitä paitsi panssaroituja 8x8 -taisteluajoneuvoja, jotka ovat tulossa länsimaiden
pääasialliseksi panssarikalustoksi.
Sotalaivaston aluskehitys viittaisi siihen,
että Venäjä aikoo tyytyä merkittävästi
supistuvien rannikkolaivastojen ylläpitoon. Lentotukialusten tarpeen vähättely johtunee kahdesta seikasta. Aikanaan
rakennetut kaksi lentotukialusta olivat
alun perin susia, ja toinen niistä onkin
onnistuttu myymään Intialle.
Projisiointi ja reagointi. Toista ei taas
tarvita voiman projisointiin siksi, että
Venäjällä ei ole enää voimaa niitä projisioida. Eikä sillä ole paikkaseutuja,

TiRUK 50 v. – 41

Maa

Prikaatit

Ilma-alukset

Alukset

Taisteluvoima

Nopea reagointi

akt/(al/res)
{koti}

tst
leko

tst
heko

kulj
st/ta

suv,
st/ta

Ital
le/he

tst
alus

sotilaita

sotilaita

Venäjä

50
(+30)
{100}

1000

300

50/300

10/50

1/0

40

150 000
(+90 000)
{300 000}

54 000

Yhdysvallat

58
(+24)

3 000

2 000

300/
640

18/56

12/0

118

247 000
(+17 000)

35 000

Suomi

(16)
(+10)

60

0

0

0

0

0

{127 000}

2 000

NATO
Pohj. sivusta

39
(+33)

974

478

8/210

4/35

6/0

61

122 800
(+165 000)

17 600

NATO
yhteensä

148
(+202)

5 106

3 080

308/
1 140

30//140

20/1

312

659 800

105 600

EU,
Itämerenpiiri

24 {16}

712

221

0/138

0/27

0/0

25

74 000

12 000

EU,

85 {26}

yhteensä

(+199)

(+25)

{127 000}
2 520

1 091

8/510

12/88

7/1

199

390 800

67 100

{254 500}

Taulukon selite: Prikaatit akt/{koti/(al) = aktiivinen/{vain kotimaan puolustukseen} /(alueellinen reservi) ;
tst leko = taistelulentokone; tst heko = taisteluhelikopteri; kulj st/ta = kuljetuskone strateginen/taktinen;
suv st/ta = sukellusvene strateginen/taktinen; ltal = lentotukialus; le/he = lentokone-/helikopteri-; tst alus = taistelualus.
Taisteluvoima = noin 180 päivässä operaatioihin käytettävissä olevien joukkojen sotilaiden määrä.
{Taisteluvoima} = vain kotimaan puolustukseen käytettävissä olevien taistelujoukkojen sotilaiden määrä.
Nopea reagointi = 0-30 päivässä käytettävissä olevien joukkojen määrä, joka sisältyy yleensä ja myös Venäjällä taisteluvoimaan.
joille merellistä voimaa pitäisi projisioida. Sotalaivaston kalustohankintojen
painopiste asetettaneen monitoimisten
pintataistelualuksien hankintaan. Tällä
tarkoitettaneen sitä, että uudet fregatit ja
korvetit toimivat yhdessä niille sijoitettavien taisteluhelikopterien kanssa. Tämä
onkin varmasti Venäjän kannalta järkevä
tapa kehittää rannikkolaivastojaan.
Nopean reagoinnin voima on lopulta
tärkein vertailtava kohde. Venäjän kaikkien maahanlaskuprikaatien ja yhden
merijalkaväkiprikaatin voima on niin
suuri, että vain NATO:n ja EU:n kaikkien jäsenmaiden nopean reagoinnin voi-
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ma voisi ylittää sen. Se on sitä paitsi yli
kaksinkertainen NATO:n nopean NRFiskujoukon vahvuuteen ja vain hieman
heikompi kuin EU:n nopean reagoinnin
ERRF joukot ovat.

taisteluvoimiin. Sitä ei myöskään ole
tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi merten takana (overseas), niin kuin NATO
ja EU suunnittelevat, vaan Venäjän lähialueilla.

Näissä laskelmissa on kuitenkin otettava
huomioon, että Venäjän nopean toiminnan joukkoihin on laskettu vain sen 18
prikaatin todellinen taisteluvoima. Niiden käytössä on vähintään niiden oma
orgaaninen panssaroitu ajoneuvokalusto
sekä tulivoima, jotka eivät ole nimelliset. Tämä todellinen taisteluvoima on
yhdeksänkertainen, kun sitä verrataan
NRF:n ja ERRF:n kahden prikaatin

Vuonna 2004 näytti edelleen siltä, että
Venäjä kykenee vain hitaasti kehittämään
itselleen korkeaan teknologiaan perustuvia asevoimia. Niiden pitäisi koostua
suhteellisen suurista ja tehokkaista ilmavoimista sekä pienistä ja pippurisista
maavoimista. Aikataulu riippuu aseteollisuuden vuoden 2010 tasosta, joka on
kytköksissä kansantalouden kehitykseen
ja sotateollisuuden sosialisoinnin on-

nistumiseen. Aseteollisuuden tilanne ja
tuotantoaikataulut selviävät vasta, kun
presidentti Putinin hallinnon talousohjelma alkaa tuottaa tulosta.
Ydinaseet ja maavoimat. Venäjä joutuu
siihen asti keskittymään edelleen ydinaseisiin ja jatkossakin asevoimiin, jotka
perustuvat aseistuksen kaksoiskäyttöteknologiaan sekä suuriin maavoimiin. Sen
on kyettävä puolustamaan federaation
omaa aluetta sen omilta separatistisilta
terroristeilta etelässä ja kaakossa sekä
valmistauduttava torjumaan luuloteltua
suurhyökkäystä lännestä. Sellaiset asevoimat Venäjä kykenee kyllä tuottamaan
vuoteen 2015 mennessä.

joita. Iskuja voidaan tehdä myös maan
rajojen ulkopuolelle.
Armeijalle hankitaan sitä varten uutta
aseistusta, joka sopii tarkkoihin täsmäiskuihin ja jolla on suuri tuhovoima. Uudistus vauhdittanee myös asevoimien
siirtämistä ammattipohjalle. Toimenpiteet tulevat lisäksi selkeästi parantamaan
Venäjän asevoimien kykyä erilaisiin strategisiin iskuihin sekä niitä edeltävien,
rajan takaisten tai rajanläheisten konfliktien voittoisaan tukahduttamiseen
alkuunsa.

Kun tarkastellaan niitä tilannevaihtoehtoja, joita varten maavoimia pidetään
yllä, päädytään vielä muutamaan mielenkiintoiseen havaintoon. Strategisen
suunnan tai sotilaspiirin pitää kyetä käymään paikallinen sota voitollisesti. Juuri
niin kuin Leningradin sotilaspiirin piti
pystyä voittamaan aseellinen konfliktinsa Suomen kanssa vuonna 1939.
Alueelliseen sotaan tarvitaan 2-3 sotilaspiirin voimat, ja siinä voidaan käyttää
ydinaseita. Venäjän strategisten ilmavoimien osuus rajoittuukin ehkä vastedes

Asevoimien kehittämisen vauhti saattaa
kuitenkin alkaa kiihtyä jo vuonna 2005.
Sotavarustehankintoihin kanavoidaan
silloin ennakkotietojen mukaan ehkä
520 miljardia ruplaa, noin 14,857 miljardia euroa, joka olisi 2,41 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2004. Pelkät
Puolustusministeriön ensi vuoden hankinnat veisivät siten 2,9 prosenttia maan
arvioidusta bruttokansantuotteesta, joka
kasvaa toistaiseksi koko ajan öljytulojen
kohotessa.
Varat kohdennettaisiin kaikesta huolimatta vielä pääasiassa tutkimus- ja kehittämistoimintaan, ja varsinaiset massamaiset asehankinnat alkaisivat vasta
vuonna 2007. Painopiste pantaisiin nyt
selvästi ilmavoimien kehittämiseen ja
eräisiin avaruushankkeisiin. Sotalaivaston alushankintojen kiihdyttämistä ei
sen sijaan olisi näköpiirissä.
Uusi sotilasoppi. Venäjän sotilasoppia
ryhdyttiin uudistamaan vuoden 2002
lopulla. Uudistuksella pyritään tehostamaan asevoimien kykyä ja valmiutta
terrorismin vastaiseen taisteluun. Oppi
tähtää ennaltaehkäisevien iskujen tekemiseen terroristien tukikohtiin, harjoitusleireihin ja kohteisiin, joissa pesii
terroristien aatteellisia tai rahallisia tuki-

Silloinen everstiluutnantti Erkki Nordberg esitelmöimässä kerhomme kokouksessa
24.1.1992. Hänen nykyinen sotilasarvonsa on eversti.
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alueellisiin ”keskimittaisiin” sotiin, joihin se vielä hyvin kykenee. Pienet liittoutumattomat maat, joiden ilmapuolustus
on voimavaroiltaan rajallinen, olisivat
niihin nähden kuitenkin epäsuhtaisessa
asemassa.
Luottamus hyvä, valvonta parempi.
Maavoimien uuden kaluston ja uusien
helikopterien tulo palveluskäyttöön on
kytköksissä Venäjän talouden kehittymiseen ja sotateollisuuden kykyyn uusiutua. Niitä on vaikea ryhtyä ennustamaan,
mutta kokeiluyhtymien seuraaminen voi
antaa osviittaa.
Mielenkiintoisia seurattavia kohteita
ovat ainakin: mahdollinen siirtyminen
prikaatikokoonpanoon; panssarivaunu-
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jen määrän muutokset suhteessa moottoroituun jalkaväkeen; taisteluhelikopterin
tulivaikutuksen käyttökohteet; erikoisjoukkojen sekä maahanlaskujoukkojen
määrän suhteelliset muutokset; sekä venäläisen taktiikan kehittyminen. Erityisen tarkasti on seurattava, onko 1920- ja
1930-luvuilla saksalaisten kanssa kehitelty syvän taistelun taktiikka tulossa
hyötykäyttöön.
Siihen ainakin viittaisi Puolustusministeriön raportti ”Kiireellisiä tehtäviä
asevoimia kehitettäessä”, joka julkaistiin vuoden 2003 lopulla. Raportissa
viitataan nimenomaan mahdollisuuteen
käyttää joukkoja Läntisellä strategisella
suunnalla. Se toteutettaisiin ilmavoimien, merivoimien ja maavoimien yh-

teisellä massiivisella operaatiolla, jonka
päätehtävät täytettäisiin jo ennen kuin
omat ja vastapuolen etujoukot pääsisivät
kohtaamistaisteluun.
Sanonta merkitsee massamaisia ohjusiskuja ja pommituksia, jotka toteutettaisiin ennen varsinaisen hyökkäyksen
aloittamista. Niitä seuraisivat suurten
joukkojen hyökkäykset, joilla tehtäisiin
nopeita iskuja ei vain vastustajan joukkoihin ja sotilaallisiin kohteisiin, vaan
myös vastapuolen taloudellisiin kohteisiin ja niiden infrastruktuuriin. 
•

Vapaudenristin Hakaristi
Juha Valkama

Keskenään kuiskutellen pari miehenalkua katseli Vetresin näyttelyssä luutnantin univormua. Asetakin kauluslaatoissa
oli kaksi ruusuketta ja rintamuksessa
kunniamerkkejä, reunimmaisena IV luokan vapaudenristi punavalkoisine nauhoineen. Toinen kavereista sanoi toiselle: katso, natsimerkki, siinä on hakaristi!
Satuin kuulemaan puheen. Toden totta,
hakaristi vapaudenristissä on. Vapaudenristihän on merkkejä, jotka taiteilijamme Akseli Gallen-Kallela uudelle
Suomen tasavallalle suunnitteli vuonna
1918. Hakaristi on myös Vapaudenristin
Mannerheim-ristissä.
Vapaussotaan osallistui valkoisten puolella ruotsalaisia vapaaehtoisia, joista eräs
oli kreivi Eric von Rosen. Hän lahjoitti omistamansa lentokoneen Suomen
ilmavoimien ensimmäiseksi koneeksi.
Koneen kummankin siiven alapintaan
hän oli maalauttanut hakaristin, henkilökohtaisen onnentunnuksensa.

SA-kuva

Oli luontevaa, että hakaristi jäi myös
ilmavoimiemme tunnukseksi, joka sittemmin nähtiin niin talvisodan Fokkereissa kuin jatkosodan Brewstereissa ja
Messerschmiteissäkin. Hyvän merkin
käyttö laajeni. Kun hankittiin ensimmäiset panssarivaunut - Renault-merkkisiä niiden kumpaankin kylkeen maalattiin
sininen hakaristi. Hakaristi sittemmin
nähtiin kaikissa sekä ostetuissa että sotasaaliina talvi- ja jatkosodassa saaduissa
vaunuissa. Ja muuallakin.

natsisymboli. Pieni Suomi jäi hakaristiasiassa vähän kuin toiseksi. Mutta Suomella ei ollut mitään tekemistä natsi-hakaristin kanssa.
Jatkosodan jälkeen Suomen hakaristit
lentokoneiden ja panssarien tunnuksena
korvattiin omalla sinivalkoisella sotilaskokardillamme. Vilkaiskaapa taivaalle,
kun Hornetit jyrisevät! 
•

Sanskriitin kielellä hakaristi on svastika.
Se on hyvin vanha koristekuvio, jota ikivanhoista ajoista on käytetty taikamerkkinä ja koristeaiheena. Se oli tunnettu
jo kivikaudella Euroopassa ja Aasiassa.
Keskiajalla se oli tavallinen kirkollisissa
aiheissa.
Mutta Saksassa Hitler teki hakarististä,
saksaksi Hakenkreuz, kansallissosialistien tunnuksen vuonna 1919. Vuosina
1935-45 se oli tunnuksena Saksan valtakunnanlipussa sekä maan lukuisissa
muissa lipuissa ja merkeissä. Kansallissosialismi eli natsismi terminä tulee
saksankielisestä der Nationalsozialismus
sanasta. Sosialistit ovat halunneet tehdä
pesäeroa tähän Adolf Hitlerin sosialismiin haluten Saksan ilmiötä kutsua fasismiksi. Fasismi oli 1930- ja 40-luvuilla
Italiassa Benito Mussolinin äärijärjestön
nimitys. Sillä tunnuksena ei ollut hakaristi, vaan vanhojen roomalaisten parituhatta vuotta sitten lanseeraama fascis eli
kirves ja vitsakimppu.
Suuri maa Saksa tietysti mainosti tunnuksiaan. Niinpä monilla tahoilla hakaristi alettiin liittää vain natseihin;
monet luulivatkin sen aina olevan vain

SA-kuva
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SAFE-TEAM OY
TURVALLISUUSALAN
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
Leppäkorventie 42
01450 Vantaa
puh. (09) 872 1155
fax (09) 872 5511
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TiRUK:n hallituksen jäsenet

			
Hallituskausi on yleensä ollut kalenterivuosi, paitsi vuosina 1968-1977, jolloin hallitukset vaihtuivat 1.7.				
Otto Valle

1955-1961

Aarre Santavuori

1972-1974

Onni Nylander

1955-1966

Paavo Marttila

1973-1974

Ora Kanerva

1955-1960

Esko Penti

1974-1976

Tempo Kanerva

1955-1956

Martti Pekkonen

1976-1980

Veikko Jussila

1955-1956

Lasse Bernström

1977-1993

Tauno Lonka

1955-1956

Kurt Stoor

1977

Hemmo Oksa

1955-1956

Esko Vuori

1977-1987

Soini Airila

1956-1971 ja 1975-1985

Toivo Karjalainen

1978-1984

Pertti Johansson

1956

Esko Vehmaan-Kreula

1979-

Osmo V Ruoko

1956-1957

Jukka Levola

1980

Eino Siren

1956-1960

Seppo Simola

1980-1981

Martti Tirkkonen

1956-1973

Kari Penttilä

1981

Matti Haavisto

1957-1958

Martti Autio

1982-1986

Sulo Kukkamäki

1957-1958

Kari Töyrylä

1983-

Tauno Markkula

1957-1964

Jukka Viinanen

1984-1985

MB Fellman

1958-1959

Pekka Hakanen

1985-1989

Bo Malmgren

1958-1959

Veikko Jarpala

1985

Jorma Mikkola

1959-1960

Markku Savolainen

1985-1995, 1999-2000

Toivo Kultti

1960-1971, 1973-1974, 1975-1978

Esa Järveläinen

1986-1991, 1996-

Eino Salo

1960-1967, 1995-1998

Nils Manninen

1986-1987

Eero Tolamo

1961-1970

Olavi Soinio

1986-1990

Onni Hurme

1962-1971

Antti Viirimäki

1986-1990

Heimo Lempinen

1964

Kari Mattila

1987

Lauri Leppänen

1964-1972

Kari Jussila

1988-1991

Erkki Malminen

1964-1965

Seppo Saario

1988-1989

Pertti Ellola

1965-1968

Eero Salminen

1989

Sappo Harlu

1965

Mikko Aulamo

1990-1993

Antti Pautola

1965

Jukka Knuuttila

1990-1993, 1996-

Pauli Eerikäinen

1966-1989

Heikki Aulamo

1992-1998

Vesa Kotilainen

1966-2002

Jukka Luotola

1993-

Lars Grönholm

1967-1980

Esa Lappi

1995-1998

Petri Pajulinna

1967-1972, 1975-1980, 1983-1989

Seppo Kuokkanen

1996-

Sten-Erik Stenbacka

1968-1971

Petri Lehtonen

1997

Sakari Yli-Rahko

1968-1976, 1983-1984, 2002-

Topi Luostarinen

1997-

Kalevi Alenius

1971-1985

Jukka Muhonen

1998-2000

Hans Blomqvist

1971-1973

Raimo Suokas

2001-

Mikko Koski

1971-1972, 1974-1975, 1986-2001

Matti Passi

2003-

Aarre Pasonen

1971-1973, 1982-1983

Ari Uutinen

2003

Juhani Töyrylä

1971-

Mika Kuokkanen

2005-

Jaakko Vesanen

1971-2002

Sami Kääriäinen

2005-

Juha Valkama

1972-1988, 1992-1995

Tomi Kääriäinen

2005-

Erkki Penttilä
			

1972-1974
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Tikkurilan reserviupseerikerhon puheenjohtajat

Professori, kapt
Otto Valle
1955-1961

Kouluneuvos, kapt
Eero Tolamo
1962-1966

Toimitusjohtaja, ylil
Eero Salminen
1993-1996

Ekonomi, ltn
Esa Järveläinen
1997-2001

Koulunjohtaja, kapt
Martti Tirkkonen
1967-30.6.1971

Insinööri, ylil
Lars Grönholm
1.7.1971-30.6.1976

Koulutuspäällikkö, ylil
Topi Luostarinen
2002-

Tikkurilan reserviupseerikerhon toimihenkilöitä				
Vuosina 1968-1977 toimikaudet päättyivät 30.6. ja alkoivat 1.7. Varapuheenjohtajia on vuodesta 1978 alkaen ollut kaksi.
Alla on
lueteltu 1. ampuma- ja urheilu-upseerit. Varsinkin viime vuosina ko. tehtävissä on ollut useampiakin henkilöitä.			
				
Puheenjohtajat

Varapuheenjohtajat

Sihteerit

Otto Valle

1955-1961

Onni Nylander

1955-1966

Tempo Kanerva

1955-1956

Eero Tolamo

1962-1966

Lars Grönholm

1967-1971

Matti Haavisto

1957-1958

Martti Tirkkonen

1967-1971

Pauli Eerikäinen

1971-1975

M B Fellman

1958-1959

Lars Grönholm

1971-1976

Vesa Kotilainen

1975-1976

Martti Tirkkonen

1960-1966

Vesa Kotilainen

1976-1982

Pauli Eerikäinen

1976-1982

Pauli Eerikäinen

1967-1969

Pauli Eerikäinen

1983-1985

Juhani Töyrylä

1983-1985

Sakari Yli-Rahko

1969-1971

Juhani Töyrylä

1986-1988

Juha Valkama

1986-1987

Jaakko Vesanen

1971-1977

Jaakko Vesanen

1989-1992

Pauli Eerikäinen

1988-1989

Juha Valkama

1978-1982

Eero Salminen

1993-1996

Jaakko Vesanen

1977-1988

Kalevi Alenius

1983-1985

Esa Järveläinen

1997-2001

Markku Savolainen

1989-1993

Antti Viirimäki

1986

Topi Luostarinen

2002-

Kari Töyrylä

1991-

Esa Järveläinen

1987-1988

Jukka Luotola

1994-

Kari Jussila

1989-1991

Juha Valkama

1992-1995

Seppo Kuokkanen

1996-1997

Topi Luostarinen

1998-2001

Eero Salminen

2002-
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Toimitusjohtaja, ltn
Vesa Kotilainen
1.7.1976-30.6.1982

Rehtori, yliltn
Pauli Eerikäinen
1983-1985

Rahastonhoitajat

Rakennusmestari, ltn
Juhani Töyrylä
1986-1988

Ampumaupseerit

Mainostoimistojohtaja, ltn
Jaakko Vesanen
1989-1992

Urheilu-upseerit

Ora Kanerva

1955-1960

Sulo Kukkamäki

1958

Pertti Johansson

1956

Toivo Kultti

1960-1971

Jorma Mikkola

1959-1960

Sulo Kukkamäki

1957-1958

Mikko Koski

1971-1972

Martti Tirkkonen

1961-1964

Martti Tirkkonen

1959

Sakari Yli-Rahko

1972-1973

Lauri Leppänen

1965-1966

Eino Salo

1960-1967

Mikko Koski

1973-1976

Petri Pajulinna

1967-1968

Vesa Kotilainen

1966-1975

Soini Airila

1976-1985

Otso Liski

1968-1969

Martti Pekkonen

1976-1980

Mikko Koski

1986-2001

Pauli Eerikäinen

1969-1971

Seppo Simola

1980-1981

Sakari Yli-Rahko

2002-

Petri Pajulinna

1971-1973

Martti Autio

1982-1983

Juhani Töyrylä

1973-1980

Kari Töyrylä

1984-1990

Esko Vehmaan-Kreula

1981-1995

Jukka Knuuttila

1991

Jukka Luotola

1996

Heikki Aulamo

1992-1994

Jotosupseerit
Petri Pajulinna

1983-1986

Esko Vehmaan-Kreula

1997-2001

Antti Viirimäki

1995

Markku Savolainen

1987-1988

Raimo Suokas

2002-

Esa Lappi

1996

Petri Pajulinna

1989

Topi Luostarinen

1997

Markku Savolainen

1990-1991

Seppo Kuokkanen

1998-

Mikko Aulamo

1992-1993

Lippu-upseerit

Heikki Aulamo

1996

Vesa Kotilainen

1983-1998

Seppo Kuokkanen

2000-

Kari Töyrylä

1999-

Ampumarataupseerit
Juhani Töyrylä

Jäsensihteerit

Pelastuspalvelu-upseerit

1989-

VETRES-upseerit

Lasse Bernström

1980-1993

Martti Autio

1984-1986

Jaakko Vesanen

1995-2002

Eino Salo

1995-1998

Petri Pajulinna

1987-1988

Matti Passi

2003-

Vesa Kotilainen

1999-2002

Eero Salminen

1989-1992

Esa Järveläinen

2003-

Markku Savolainen

1993-1995

Eero Salminen

1997-2000

Jukka Luotola

2001-
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Tikkurilan Reserviupseerikerhon jäsenten saamia
merkittävimpiä huomionosoituksia
Hopeisten ja pronssisten ansiomitalien joukossa on myös kerhomme aloitteesta palkittuja yhteistyökumppaneita.
RUL:n kultainen ansiomitali

RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera

1965

kapt Otto Valle

1981

ltn Vesa Kotilainen

kapt Martti Tirkkonen

1986

yli Pauli Eerikäinen

1967

kapt Onni Nylander

1990

ltn Jaakko Vesanen

1968

kapt Eero Tolamo

1991

ltn Juhani Töyrylä

1969

ylil Toivo Kultti

1992

ylil Petri Pajulinna

1970

ylil Lauri Leppänen

1973

vänr Vesa Kotilainen

1995

vänr Lasse Bernström

1975

ylil Lars Grönholm

1997

ylil Esko Vehmaan-Kreula

1978

ylil Pauli Eerikäinen

2001

kapt Kari Töyrylä

1980

ylil Petri Pajulinna

ltn Juha Valkama

ylil Mikko Koski

kapt Soini Airila
1981

1983

ltn Juhani Töyrylä

RUL:n hopeinen ansiomitali

vänr Juha Valkama

1990

kapt Seppo Kairaneva

vänr Jaakko Vesanen

1992

musmaj Lauri-Matti Kotilainen

ltn Kalevi Alenius

rva Carita Kanerva

kapt Onni Hurme

rva Liisa Penttilä

1984

vänr Sakari Yli-Rahko

rva Leena-Maija Loikala

1986

vänr Lasse Bernström

rva Brita Laakso

1989

ylil Esko Vehmaan-Kreula

1995

rva Leila Valkama

1992

ylil Mikko Koski

1999

ltn Aarre Pasonen

ylil Kari Töyrylä

ltn Antti Viirimäki

1995

ltn Markku Savolainen

2000

ylik Sven-Erik Järvinen

1997

vänr Eino Salo

2002

evl Jukka Knuuttila

1999

vänr Esa Järveläinen

ltn Topi Luostarinen

ylil Eero Salminen
RUL:n pronssinen ansiomitali
2000

ylil Tarmo Jantunen
stm Unto Kotilainen

Kunniamiekka
1970

Toivo Kultti
Martti Tirkkonen
Eero Tolamo

1982

Vesa Kotilainen

1995

Jaakko Vesanen

2000

Pauli Eerikäinen
Juhani Töyrylä
Juha Valkama
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stm Per Sjöberg
			
			

Suomen Reserviupseeriliiton mitalit

RUL:n Kultainen
ansiomitali
soljen kera

RUL:n Kultainen
ansiomitali

RUL:n Hopeinen
ansiomitali

RUL:n Pronssinen
ansiomitali

Tmi PKH – Rakennetyö
- metallirakenteet ja metallialan työt
Kössinkuja 2
01400 Vantaa
puh. 050 566 6089
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Jotosmarssi

Tikkurilan Reserviupseerikerhon marssi
Jotos vuosittainen ompi
kerhollemme tärkeä,
Mukaan voivat tulla kaikki,
turhan moni sivuun jää.
Valmistelut huolellisesti,
viritykset oivat nää.
Lopputulos riippuu siitä
onko taito riittävää.
Jotos yhteisyyttä nostaa,
tiimityö on tärkeää.
Tiedot varmasti se testaa,
taidot auttaa käyttäjää.
Suunnittelu ennakolta,
varusteet myös varataan.
Laavu, köydet, kirveet, lamput,
kaikki tasan jaetaan.
Korkea taivas, niin kaunis on maa
voi huolet ja murehet nyt pois unhoittaa.
Kun aurinko säteillään kultaavi maan,
niin yhdessä ystävät käy kilpailemaan.
Metsissä joukkomme kun vaeltaa,
niin luonnossa tapahtumat voi katsastaa.
Me jotokseen käymme, on seikkailu tää.
Ei retki tää ensi vuonna unholaan jää.
Jotos miesten kunnon mittaa,
vauhti jos ei sopivaa.
Maltti maastossa on poikaa,
nokkeluus tärkeää.
Rastin löytö ilon tuottaa,
tehtävät saa tuumaamaan.
Aseet, perhoset ja koirat kivet
käydään tutkimaan.

Tikkurilan Reserviupseerikerhon logo

Sanat: Timo Luostarinen ja Sakari Saavalainen

