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ktiivisten ja toimeenpanokykyä omaavien reserviupseerien päivittäisten, junalla tehtyjen työmatkojen aikana syntyi ja kypsyi idea
istuttaa kotiseudulle isänmaan asiaa versova idealismin taimi, perustaa oma reserviupseerikerho Helsingin maalaiskuntaan.
Kerhon perustava kokous pidettiin 27.5.1955 ja ilmoitus yhdistysrekisteriin tehtiin 8.9. saman vuoden syksyllä. Syyskuun puolivälin aikoihin
kutsuttiin myös koolle suuri määrä asiasta innostuneita reserviupseereja
hallituksen nimeämiseksi ja varsinaisen reserviupseeritoiminnan käynnistämiseksi. Seuraavan vuoden helmikuun 23. päivänä oikeusministeriö sitten
hyväksyi Tikkurilan reserviupseerikerhon yhdistysrekisteriin liitettäväksi.
Tuosta viisikymmenluvun upseeriveljien määrätietoisesta toimeen tarttumisesta on vuosien saatossa kasvanut komea puu.
Sen eri toimihenkilötehtävissä on työskennellyt satoja tämän meille
kalliisti lunastetun isänmaan asiasta innostuksensa ja energiansa ammentaneita reserviupseereita. Joukossa on toiminnan vakiinnuttua ollut aina
lukuisasti myös tärkeänä tukena ja osaamisen täydentäjinä elämäntyönsä
puolustusvoimien palveluksessa tehneitä ammattisotilaita.
TiRUK:in jäsenkunta, nykyisellään 235 reserviupseeria, on kautta
vuosien edustanut monipuolisesti suomalaista yhteiskuntaa sen eri tehtävissä professoreista rivakoihin työmiehiin. Kaikille meille yhteistä on, ja
on aina ollut, huoli isänmaan parhaasta ja halu osoittaa, että sotilasvalan
ja – vakuutuksen perusasiat ovat muistissa ja ohjaamassa omalta osaltaan
tekemistemme valintoja elämämme eri vaiheissa.
Reserviläistoiminta tämän päivän Suomessa ei nauti ansaitsemaansa
arvonantoa koko kansan keskuudessa. Aktiivinen reserviläinen mielletään
aivan liian usein karikatyyrien puukko hampaissa ja pyssy vireessä ympäristöönsä pakonomaisen epäluuloisesti suhtautuvaksi sotaintoilijaksi.
Tuon yhteiskuntamme kokonaisedun kannalta erittäin haitallisen ja epäedullisen imagon muuttamisessa meillä reserviläisillä yhteistyössä ammatikseen yleiseen mielipiteeseen vaikuttavien kanssa riittää työmaata. Se on
sitä soihdunkantajan arkista työtä, johon veteraanisukupolven uroteot ja
uhraukset meitä velvoittavat. Heistä ovat innoituksensa saaneet myös ne
TiRUK:in perustajajäsenet, joilla vain vähän reilu kymmenen vuotta viime sotien päättymisen jälkeen oli omakohtaista kokemusta ajasta, jolloin
jokaisen oli kannettava konkreettinen panoksensa vapauden ja itsenäisyyden alttarille.
On kaikki syy lausua selvästi julki, että ammattisotilaiden tavoin reserviläiset kuuluvat niihin kansalaisiin, jotka kaikkein eniten toivovat vakaiden rauhanajan olojen jatkuvan; ettei sotilastietoja ja – taitoja tarvitsisi
koskaan kriisitilanteessa ulosmitata. En ole milloinkaan tavannut veteraania, ammattisotilasta enkä reserviläistä, joka olisi toivonut minkäänlaisen
rauhan aikaa järkyttävän kriisitilanteen syntymistä, ei lähellä eikä kaukana
meistä.

Muuta väittävät ovat meille vieraiden ajatusmallien ja intressien
asialla. Reserviläisten motiivien ja tavoiteasettelujen kyseenalaistaminen
ja mustamaalaaminen näyttävät sopivan niihin tarkoitusperiin turhankin
tehokkaasti.
Kotimaamme osaavat, ahkerat, lainkuuliaiset ja rauhantahtoiset, keskimäärin kaikin puolin kunnolliset ja esimerkilliset kansalaiset näyttävät
uskovan kaikkea tuota edellä lueteltua hyvää jokaisesta muustakin maailman kansakunnasta ilman sen syvällisempää kritiikkiä. Se käsitys ei osoita
juuri muuttumisen merkkejä, vaikka levottomuus aivan lähialueillammekin näyttää parhaillaan hahmottelevan meille vaikeasti tulkittavia ennusmerkkejään. Meneillään on jonkinlaisen uuden suunnan ja sopimuksista
piittaamattoman, vahvemman saneluvaltaan perustuvan etupiiriasetelman
oikeutuksen demonstrointi. Vaikutelmaa vahvistetaan median keinovalikoiman tehostamalla sotilaallisen voiman ylvästelevällä esittelemisellä.
Parin viimeisimmän vuosikymmenen aikana on syntynyt vaikutelma,
että tuon kovin levollisen ja vallitsevaksi maailmankuvaksi luullun, jonkinasteisen sinisilmäisyyden, havahduttaminen asiatietoihin perustuen
voisi olla meille kaikille hyväksi ja suurinta osaa kansasta yhdistäväksi
henkiseksi, tosiasiat tunnustavan rehellisyyden revanssiksi.
Samalla voisi yhteinen tahto maanpuolustuksen välttämättömästä resursoinnista kukaties löytyä viime vuosia vähemmällä ponnistelulla.
Säästyneen energian voisi sitten käyttää joihinkin muihin sivistyskansan sisäisten ja ulkoisten sitoumusten täyttämisiin.
Optimistisesti voisi edelleen ajatella, että myös ymmärrys reserviläisten
motiiveista saisi osakseen laajemmalti sitä arvostusta, joka sille yhteisen
hyvän etuvartiona kohtuudella tuntuisi kuuluvan.
Merkkipäiväänsä lokakuun kymmenentenä Tikkurilan lukion tiloissa
juhlivan Tikkurilan reserviupseerien puolesta esitän kunnioittavan tervehdyksemme joukossamme vielä vaikuttavalle veteraanien kunniasukupolvelle, asiallemme ja kerhollemme uskollisille jäsenillemme, vantaalaisille
reserviläis- ja veteraaniveljillemme ja – siskoillemme, Helsingin reserviupseeripiirille ja keskusjärjestöllemme RUL:lle sekä toimintaamme merkittävästi tukeville Vantaan kaupungille, seurakunnalle ja monille paikallisille
yhteistyökumppaneillemme yritysmaailmassa. Erityisen kiitoksemme esitämme myös läheisimmäksi kokemallemme yhteistyökumppanillemme
puolustusvoimille.
Lähdemme luottavaisina ja nuorekkaan innostuneina kohti seuraavia
vuosia ja vuosikymmeniä päivä ja vuosi kerrallaan vakuuttuneina siitä,
että teemme työtä, jolla on tuntemattomassa tulevaisuudessakin tarkoitus.
Ahti Pohjonen
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Tikkurilan Reserviupseerikerho –
Dickursby Reservoffisersklubb r.y. pähkinänkuoressa
Perustamisvuosi 1955
Kerhon syntyvaihe
Kymmenen reserviupseeria kokoontui 27.5.1955 Eino Sirenin kotiin keskustelemaan mahdollisen
reserviupseerikerhon tarpeellisuudesta. He päätyivät yksimielisesti kerhon perustamisen kannalle.
Niinpä ”Karjatalolle” kutsuttiin koolle joukko paikallisia reserviupseereita. Siellä päätettiin yksimielisesti perustaa Tikkurilan Reserviupseerikerho – Dickursby Reservofficersklubb. Yhdistyksen
kaksikielinen nimi johtuu siitä, että Tikkurilassa asui siihen aikaan paljon ruotsinkielistä väestöä.
Sieltä monta ruotsinkielistä reserviupseeria liittyi kerhoon.
TiRUK on aktiivinen vaikuttaja
Tikkurilan Reserviupseerikerho vaikutti myös siihen, että Länsi-Vantaalle perustettiin veljeskerho
Länsi-Vantaan Reserviupseerit. Tähän oli tarvetta. Vuosien varrella on kehittynyt kiinteät yhteydet
maanpuolustusjärjestöihin ja veteraanijärjestöihin. Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien
kanssa kerho on ollut yhteistyössä yleisötilaisuuksien järjestämisessä.
TiRUK on uudistusmielinen
TiRUK katsoo pitkästä historiastaan huolimatta tulevaisuuteen. Hallituksen erillinen nuorisoupseeri huolehtii nuorten jäsenten eduista ja mielipidevaikuttamisesta kerhon sisällä. Kotiutuvan
vuoden vantaalaisen vänrikin valinta tapahtuu yhteistyössä Santahaminan varuskunnan johtoupseerien kanssa, mikä linkittää toimintamme sotilaskoulutuksen reaaliaikaan.
TiRUK harrastaa vireää ampumatoimintaa
Harjoitukset pidetään Tikkurilan urheilutalon ampumaradalla tiistaisin pienoispistooleilla ja
-kivääreillä. Harjoittelu on ilmaista, vain patruunat veloitetaan. Kerholla on hyvä valikoima omia
aseita. Kerhon jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan myös muiden kerhojen tai reserviupseeripiirin
avoimiin ampumatapahtumiin.
TiRUK kokoontuu kerran kuukaudessa
Vuoden aikana pidetään seitsemän kuukausikokousta ”Karjatalolla” Urhelutie 6:ssa. Se on sama
paikka, missä TiRUK perustetiin. Kokoukset alkavat kahvituksella. Sen jälkeen käsitellään kokouksen esityslistalla olevat asiat. Lopuksi kuullaan asiantuntijan pitämä esitelmä.
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Muistumia Tikkurilan Reserviupseerikerhon
perustamisesta
Jokaisessa kerhomme aikaisemmissa kolmessa
julkaistussa historiikissa on kirjoitettu kerhomme perustamisesta. Valitettavasti 30- ja 40-vuotishistoriikkien kirjoittajat eivät olleet perustamisen aikaan vielä mukana toiminnassamme,
siten heiltä puuttui alkuvuosien omakohtaisen
kokemuksen tuoma lisäarvo.
Ltn Eino Sirenin kotona 27.5.1955 järjestetyssä kokouksessa oli isännän itsensä lisäksi
paikalla ltn Veikko Jussila, ltn Hemmo Oksa,
kapt Onni Nylander, ltn Sakari Aaltio, lääkmaj
Bengt Edelmann, vänr Ora Kanerva, vänr Tempo Kanerva sekä vänr Leif Wallin. Paikallaolijat
tekivät päätöksen, että Tikkurilaan perustetaan
reserviupseerikerho. Kerhon väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin kapt Otto Valle, joka ei
siis tässä perustamiskokouksessa ollut itse paikalla.
Syksyllä 1955 paikallislehdessä ilmoitettiin,
että Tikkurilan Karjanjalostuslaitoksen tiloissa tullaan perustamaan reserviupseeriyhdistys.
Samalla toivotettiin silloisen Helsingin maalaiskunnassa asuvia reserviupseereita tulemaan
paikalle kokoukseen, joka pidettiin muistamani
mukaan torstaina 29.9.1955. Valitettavasti tämän kokouksen, samoin kerhomme alkuvuosien pöytäkirjat ovat kateissa.
Tilaisuudessa oli arvioni mukaan noin neljätai viisikymmentä reserviupseeria.
Kokouksessa ei ihmeekseni kukaan sanallakaan maininnut, että yhdistys oli tosiasiassa
perustettu jo toukokuussa. Olenkin ollut viime
aikoihin saakka siinä käsityksessä, että osallistuin tuolloin syyskuun lopulla kerhomme perustamiskokoukseen.
Alkupuheiden jälkeen tehtiin päätös, että
perustetaan Tikkurilan Reserviupseerikerho –
Dickursby Reservofficersklubb.
Seuraavaksi suoritettiin tulevan hallituksen
jäsenten valinta. Se eteni nimi nimeltä, kunnes
haluttiin hallitukseen myös nuoremman polven jäseniä. Siinä vaiheessa minä painoin pääni
alemmaksi, olinhan mielestäni nuorimpia pai-
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kallaolijoita. Valituiksi tulivat veljekset Tempo ja
Ora Kanerva. Ensimmäinen hallitus tuli ainakin
suurin piirtein muodostetuksi keväällä pidetyn
perustamiskokouksen läsnäolijoista.
50-vuotishistoriikissamme Soini Airila ja
Lauri Leppänen kirjoittivat kerhomme perustamisesta samalla tavalla kuin itse olin asian
paikalla olleena käsittänyt. Heillä oli sama mielikuva kuin itselläni, että kerhomme perustettiin
syyskuun lopulla -55.
Tuohon syyskuiseen, perustamiskokoukseksi
luulemaamme tilaisuuteen osallistuneita on tällä
hetkellä elossa vielä ainakin Erkki Penttilä, Vesa
Kotilainen ja Juhani Tainio.
Viimeksi mainittu kertoi minulle 19.9.1955
kuulleensa isältään, että Tikkurilaan ollaan perustamassa reserviupseerikerhoa. Tainio kysyi
minulta, mennäänkö mukaan? Vastasin myöntävästi.
Myöhemmin luettavakseni saamani asiakirjat osoittavat, että kerhon muodollinen perustamiskokous oli kuitenkin pidetty pienemmän
ryhmän toimesta jo neljä kuukautta aikaisemmin.
Kaikki järjestetyt vuosijuhlat on pidetty syksyisin, mikä sekin on tukenut vallinnutta käsitystä kerhomme perustamisajankohdasta.
Tikkurilan Reserviupseerikerho on ollut
koko kuudenkymmenen vuoden toimintansa
ajan erittäin aktiivinen ja monipuolisesti hyvin
toimiva kerho. Viime vuosina Suomen Reserviupseeriliitto on valinnut meidät pari kertaa
parhaaksi ja useita kertoja parhaimpien joukkoon kuuluvaksi Suomen reserviupseerikerhoista.
Vesa Kotilainen
Tikkurilan Reserviupseerikerhon
kunniapuheenjohtaja

Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset ry
Tikkurilan Reserviupseerikerho pitää kerran
kuukaudessa kokouksen, jossa kuullaan mielenkiintoisia esitelmiä ja nautitaan hyvät kahvit.
Kahvin keittäjinä toimivat Tikkurilan Res.ups.
kerhon naisjaoston rekisteröimättömän yhdistyksen jäsenet vuorotellen.
Aloimme kaivata monipuolisempaa toimintaa. Niinpä kokoonnuimme erään jäsenemme
kotiin ja perustimme Suomen Maanpuolustusnaisten Itä-Vantaan paikallisyhdistyksen. Yhdistyksemme rekisteröitiin 13.11.1997. Kotipaikka on Vantaa ja toiminta-alue Vantaan itäosa.
Säännöiksi hyväksyttiin liiton säännöt.
Toiminta alkoi vähitellen muotoutua. Kokouksia pidimme kerran kuukaudessa. Aiheet
olivat mielestämme monipuolisia. Esitelmöitsijöitä oli eri aloilta. Meille tarjoutui tilaisuus
kokoontua Suomen Karjan tiloissa samoina aikoina Res.ups.kerhon kanssa. Olimme erittäin
kiitollisia.
Teimme joitakin opintokäyntejä mm. poliisin toimintaan tutustuimme. Teimme mielenkiintoisen retken Kuivasaareen. Ponteva, nuori
varusmies kuljetti joukkomme katetulla moottoriveneellä edestakaisin. Kävimme ihailemassa
luontoa ja merta. Suosikkimme oli mahtava tykki! Aina ystävälliset ja ahkerat sotilaskotisisaret
yllättivät meidät kahvitarjoilulla.

Elämä tuntui mukavalta
Seuraava aluevaltauksemme oli Parola. Siellä
meille esiteltiin tykistöä ja panssarivaunuja. Se
oli mielenkiintoista, meille hieman vierasta.
Suurin ponnistuksemme oli Kansalaisen
turvakurssin järjestäminen. Apua saimme Tikkurilan reserviupseereilta sekä Länsi-Vantaan
Maanpuolustusnaisilta. Maanpuolustuskoulutus antoi tärkeitä apuja. Kurssille osallistui noin
40 nuorta, joukossa myös vanhempia ilahduttavasti, mm. Korson Marttoja.
Vietimme mukavan juhlaillan 50 vuotta
täyttävän entisen TiRUK:n naisjaoston jäsenten
kanssa, jotka olivat nyt MPN:n jäseniä.

Seurasimme aikaamme ja päätimme osallistua mahdollisuuksien mukaan erilaisiin kursseihin. Muutamat jäsenemme osallistuivat MPK:n
järjestämiin johtamistaidollisiin kursseihin ja
jatkokurssiin Tuusulan Hyrylässä. Kaunis syyspuoli kului opiskellessa upean Tuusulanjärven
mieltä rauhoittavassa, historiallisessa tuntumassa. Ohessa tutustuimme Lotta-museoon. Nuoremmatkin saivat aavistuksen Lottien toiminnasta ja totisesta työstä sotiemme aikana.
Valitsimme jäseniä edustamaan liiton eri
tilaisuuksiin ja piirin kokouksiin. Liityimme
Maanpuolustusnaisten Perinne ry:n jäseneksi ja
meiltä oli siellä edustaja.
Osallistuimme kahtena vuonna Kesäyön
marssiin. Kokemus oli viehättävä! Vehreä, valoisa, tuoksuva kesäyö, lintujen kuoro ja reippaasti taivaltava joukko nuoria ja varttuneempia
maanpuolustushenkisiä, usean yhdistyksen jäseniä. – Muistot ovat ikuisia!

Osallistuimme myös seppeleen
laskuun Kaatuneiden
muistomerkillä useana vuonna
Odotimme yhdistykseemme nuoria jäseniä,
esimerkiksi retkeilyä harrastavista naisista, sillä
juuri se osa jäsenistöstämme puuttui. Tarjontaa
ei ollut kuitenkaan runsaasti, koska houkutuksia oli monia. Meillä oli myös jäsenkatoa. Osa
muutti pois, osa lähti opiskelemaan. Se oli yhdistyksellemme tappavaa, emmekä onnistuneet
saamaan ainuttakaan jäsentä TiRUK:n nuorten
upseerien puolisoista.
Pinnistimme eteenpäin, mutta totesimme,
ettemme jäsenkadon jälkeen onnistu jatkamaan
toimintaamme. Poistuimme yhdistysrekisteristä
20.1.2012.
Leila Valkama
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Marski Tikkurilan asemalla

Lauri Leppänen
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Helsingin ensimmäinen suuri pommitus ja
Marsalkka Mannerheimin vierailu Päämajasta
pääkaupunkiseudulle.
Josif Stalin oli saanut Teheranin konferenssissa vuonna 1943 Yhdysvaltain ja Ison-Britannian
johtajilta luvan massiiviseen pommitukseen,
jolla Suomi pakotetaan irtautumaan sodasta
Saksan rinnalta ja suostumaan Neuvostoliiton
rauhanehtoihin.
Helsingin suuret pommitukset olivat helmikuussa 1944. Pommituksia oli kolme, jotka
tapahtuivat kymmenen päivän väliajoin. Ensimmäinen pommitus tapahtui 6.-7. päivinä.
Ilmahälytys annettiin kello 18.51 ja vajaa puoli
tuntia myöhemmin olivat pommikoneet Helsingin yllä.
Ensimmäiset pommit putosivat kello 19.23.
Keskustaan putosi noin 350 pommia ja noin
2.500 pommia Helsingin ympärille. Kaikki,
myös mereen pudotetut laskettuna, pommeja
oli noin 6.900.
Pommitukseen osallistui noin 730 viholliskonetta ja se
tapahtui kahdessa aallossa, 6. helmikuuta
kello 18.51 – 21.45
ja 7. helmikuuta kello
00.57 – 04.57.
Helsingin ilmapuolustuksen vahvistamiseksi Saksasta oli saatu
keväällä 1943 tutkajärjestelmä, johon kuului
salaisena
pidettävä
tutkakalusto, jollaista
tuskin monessakaan
Euroopan kaupungissa
oli käytössä. Ilman tätä
huippusalaista tutkajärjestelmää Helsinki
tuskin olisi säästynyt
täydelliseltä tuholta.

Tutkajärjestelmään kuuluivat valvontatutkat
ja torjuntatutkat.
Valvontatutkat, suomalaiselta nimeltään
”Raija” m/39 (Freya), joita saatiin kaksi kappaletta, sijoitettiin Kuninkaansaaren ja Malmin
lentokentän läheisyyteen. Raija pystyi havaitsemaan jopa 200 kilometrin etäisyydellä olevat
kohteet. Kun puna-armeijan koneet nousivat
Suomenlahden eteläpuolella olevilta kentiltään,
havaittiin ne samanaikaisesti Helsingin ilmatorjuntakeskuksessa.
Torjuntatutkia, peitenimeltään ”Irja”, oli saatu neljä kappaletta. Ne oli sijoitettu Käpylään,
Herttoniemeen, Lauttasaareen ja Santahaminaan. ’Irjojen’ mittausetäisyys oli 40 kilometriä.
Viholliskoneiden lähestyminen havaittiin ajoissa
torjuntakeskus Tornissa, joka antoi tiedot pattereille. Patterit saivat valmiiksi lasketut tiedot
keskityksiä varten, jotka suunnattiin 4 – 14 kilometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta. Kun
tutkat paikansivat hyökkäävät koneet, tehokkailla kanuunoilla ammuttu sulkutuli pakotti ne
joukoittain kääntymään takaisin ja pudottamaan
pomminsa jo ennen kohdetta.
Myös radiotiedustelu havaitsi venäläiset koneet kaukaa niiden lähtökentiltä ja seurasi suuntimillaan niiden lähestymistä, kunnes saattoivat
luovuttaa maalit ’Raija’-tutkalle jotka puolestaan
antoivat maalit ’Irja’-tulenjohtotutkille. Tutkiin
liittyi tehokas Lambda – laskentakoneisto, joka
muunsi mittausluvut tykeille.
Edellisenä iltana, eli helmikuun viidentenä,
Mikkelistä oli lähtenyt Suomen Marsalkan juna
etelään pääteasemana Helsinki. Junan oli määrä
pysähtyä Kouvolassa, missä siihen vaihdettiin
tehokas veturi.
Kuljetus oli tilattu sotilaskuljetuksena, jonka vaunuston alkupäähän kuului ensimmäisenä
ensimmäisen luokan vaunu ja sen jälkeen seurasivat Marskin salonkivaunu, ravintolavaunu,
ensimmäisen luokan vaunu, junan päällikön
vaunu, avovaunu muutamaa henkilöautoa varten sekä viimeisenä avoin ilmatorjuntavaunu.

Presidentti Risto Ryti oli kutsunut ylipäällikön Helsinkiin neuvottelemaan, miten jatkettaisiin katkenneita rauhanneuvotteluita Neuvostoliiton kanssa. Helsingissä Marskin tulosta
tiesivät vain hyvin harvat, ei edes varuskunnan
päällikkö.
Marskin juna saapui aamulla 6. helmikuuta ja sijoittui Pasilan ratapihalle rautatieläisten
asuinrakennuksen viereiselle raiteelle. Tavaravaunusta purettiin Ylipäällikön auto, iso seitsemän hengen Packard vuosimallia 1938, rekisterinumeroltaan SA 1.
Marski nousi autoon ja se ajettiin hänen
asunnolleen Kaivopuistoon.
Myöhemmin illalla Marski oli kutsunut päivälliselle salonkivaunuunsa puolustusministeri,
kenraali Rudof Waldenin ja ministeri Väinö
Tannerin. Heidän ajaessa Pasilaan pommeja
putoili eri puolille Helsinkiä. Niin oli Marski-

kin ajanut pimennetyn Helsingin läpi. Perille
saavuttuaan ylipäällikön seurue joutui suojautumaan pommitukselta läheiseen kalliosuojaan.
Junaan palattuaan Marskin seurue saattoi istuutua illallispöytään.
Ennen seurueen paluuta junaan Mannerheim antoi käskyn junan päällikkö, kapteeni
Hagströmille, siirtää juna muualle turvallisempaan paikkaan. Sellaista ei Helsingissä ollut, koska pommeja oli pudonnut eri puolille
kaupunkia. Ilmeisesti juuri ensimmäinen vaihe
pommituksesta oli päättynyt.
Asemille annettiin määräys, ettei pääradalle
saa päästää yhtäkään junaa. Vaihteet oli käännettävä niin, että Pasilan ratapihalla oleva juna pääsee vapaasti Oulunkylään ja Tikkurilan suuntaan.
Junan sijoituspaikka oli kiireessä tutkittu, ja
tarkoitukseen sopivaksi löytyi Tikkurilan asemalta poikkeava valtion sorakuopan raide.

Marskin vaunun paikka.
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Kello 22 jälkeen, jolloin Marskin juna oli ilmavalvontakeskuksesta saanut tiedon pommituksen päättymisestä, juna
lähti Pasilasta liikkeelle. Jos joku sattui olemaan jollakin
väliasemalla, häntä varmasti ihmetytti, kun juna mitään ilmaisematta ajeli ohi eikä pysähtynyt.
Tikkurilan asemalle saavuttuaan Marskin juna ajoi
valtion sorakuopalle johtavalle pistoraiteelle. Raidetta ei
ollut aurattu koko talvena, sillä eihän talvella tarvittu soraa
teiden kunnostamiseen. Alkupää oli sen verran auki, että
juna pääsi ajamaan raiteille ja yli Hakkilan tien tasoristeyksen.
Rata kulkee tuossa kohtaa Keravan joen rannan suuntaan
ja maisemassa näkyvät Tikkurilan Koelaitoksen rakennukset.
Kun päivällinen junassa oli päättynyt, seurue siirtyi salonkivaunuun neuvotteluita varten. Neuvotteluissa Mannerheim toi esiin kysymyksen rauhan saamisesta Neuvostoliiton
kanssa.
Moskovaan olisi lähetettävä edustaja kuulostamaan
mahdollisista rauhan ehdoista.
Neuvottelut päättyivät noin kello kahden aikaan yöllä,
jolloin juuri oli alkanut pommitusten toinen vaihe.
Kun yö oli kulunut jo pitkälle, kehotti Mannerheim
vieraitaan jäämään loppuyöksi junaan.
Kenraali Walden ja ministeri Tanner kuitenkin kieltäytyivät tarjouksesta. Hyvästeltyään Marskin ministerit nousivat Waldenin autoon SA 8, jolla he olivat tulleet Pasilaan
pommitusten aikana.
Ylikersantti Arvi Kilpi vei Tannerin Elannon pääkonttoriin, jonka väestönsuojassa hän vietti lopun yötä. Walden
sen sijaan ajoi kotiinsa Marmoripalatsiin. Koko ajan oli kaupungissa pommitus päällä, sillä hälytys päättyi vasta kello
04.57.
Tikkurilan seutu säästyi helmikuun 6.-7. päivien pommituksilta ja Marskin junakin sai olla rauhassa sorakuopan
pistoraiteella. Lähimmät pommituskohteet olivat Puistolassa ja Malmilla.
Sitä, palasiko Mannerheimin juna aamun koitteessa
suoraan Mikkeliin vai ajoiko se vielä takaisin Pasilaan, voi
vain arvailla.
Lauri Leppänen
Taustatietoja on saatu alan julkaisuista.
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Vantaa kasvaa, kehittyy ja monipuolistuu
Kehärata kokoaa kaupungin
Kesällä 2015 valmistunut rata on kokonaisuudessaan 18 kilometriä pitkä, joista tunneleita on
kahdeksan kilometrin matkalta. Uusia asemia
ovat Vehkala, Kivistö, Aviapolis, Lentoasema
ja Leinelä. Kehärataa liikennöidään arkisin ja
lauantaisin 10 minuutin vuorovälein. Arvion
mukaan junissa tehdään päivittäin noin 150 000
matkaa. Kehäradan avautumisen myötä Tikkurilasta tulee Suomen toiseksi vilkkain junaasema.
Kehärata yhdistää itäisen ja läntisen Vantaan
ja se parantaa monien alueiden saavutettavuutta.
Radan varteen nousee uusia asuinalueita, samalla kuin jo olemassa olevia keskustoja kehitetään.
Kehäradan liittyessä vanhoihin ratoihin muodostuu sydän, jonka varrella, kilometrin päässä
24:sta asemasta asuu nykyään noin 140 000 asukasta. Tulevaisuudessa asukasmäärän odotetaan
nousevan jopa 200 000:een. Suuri osa kasvusta
tapahtuu Vantaan uusilla asuinalueilla, Kivistössä, Aviapoliksessa ja Leinelässä. Uusia asuinrakennuksia nousee myös Tikkurilaan, samalla
kuin Myyrmäki ja Martinlaakso ovat kehittymässä monipuolisiksi kaupunkikeskuksiksi.

Vantaalaisille yrityksille Kehärata tarkoittaa
uusia mahdollisuuksia kasvavien markkinoiden
sekä hyvien kulkuyhteyksien myötä. Radan varteen tulee 200 000 uutta työpaikkaa, eli sama
määrä kuin asukkaitakin. Aviapoliksen sekä
Lentoaseman merkitys työpaikka-alueina kasvaa
entisestään. Vehkalaan syntyy tulevaisuudessa
kokonaan uusi työpaikka-alue.
Kaupunkirataa on suunniteltu jo pitkään.
Ensimmäiset suunnitelmat juontavat juurensa
noin 50 vuoden taakse. Radan linjaukset jalostuivat ajan saatossa, ja rataa päästiin rakentamaan vuonna 2009.

Kauppakeskus Dixi tekee
Tikkurilasta modernin keskustan
Tikkurilan uusi toimisto- ja liikekeskus Dixi
on suunniteltu palvelemaan monipuolisesti
alueella asioivia ja radan ylle rakennettu asemasilta yhdistää luontevasti Tikkurilan keskustan
Jokiniemeen. Uusi tori, puisto ja kävelykatu
kaupungintalon kupeessa tulevat luomaan oivalliset puitteet virkeälle ja turvalliselle kaupunkielämälle.
Dixin rakentaminen alkoi lokakuussa 2012.
Ensimmäinen vaihe valmistui toimistovuokralaisten käyttöön loppuvuodesta 2014 ja kauppakeskusosa avattiin yleisölle tammikuussa 2015.
Liikekeskukseen sijoittuu päivittäistavarakauppa, kahviloita, ravintoloita ja muita liikkeitä.
Vantaa-info sekä VR:n lipunmyynti palvelevat
matkustajia matkakeskuksen pääsisäänkäynnin
yhteydessä. Lisäksi valmistui myös linja-autoterminaali.
Toisessa vaiheessa Dixi laajentuu etelään.
Entisen asemarakennuksen tilalle nousee uusia
toimisto- ja liiketiloja yhdeksään kerrokseen.
Toisen vaiheen rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 keväällä, ja sen on määrä valmistua
keväällä 2017.
Teksti: Vantaan kaupunki
Milla Hamari
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Toimintakilpailulla lisää laatua kerhojen toimintaan,
TiRUK kisassa hyvin mukana
Kilpaileminen sotilasorganisaatioissa on meille kaikille varusmiespalveluksen suorittaneille
tuttu asia. Muistaakseni juuri siihen aikaan vähän turhankin tuttu. Kilpailtiin yksiköiden ja
joukkueiden kesken maastojuoksussa, suunnistuksessa, RAuK:n kurssien loppupistemäärissä,
ammunnassa, Kirkkojärven marssissa, RUK:n
kurssin priimuksen voittajayksiköstä. Ja varmaan paljosta muusta, josta varusmiesten ei ollut tarpeellista olla tietoinen.
Ajoittaisista varusmiesten elämänlaatua häirinneistä koitoksista huolimatta organisaatioiden sisäinen ja – välinen kilpailu sinänsä on
perusteltua ja hyödyllistä eri jatkuvaluonteisten
prosessien kehittämistä edistävää jokapäiväistä
toimintaa. Se antaa tietoa koulutussisältöjen
tavoiteasettelua varten, mittaa kehitystrendejä
saapumiserien ja eri vuosiluokkien välillä, motivoi parantamaan suorituksia ja palkitsee onnistujia.
Reserviläisjärjestötkin kilpailevat keskenään.
RUL on jo reilut 20 vuotta tukenut rahapalkinnoilla ja medianäkyvyydellä toimintakilpailussaan parhaiten menestyneitä alue- ja aselajikerhojaan. Menestymisen mittareina ovat kunkin
kerhon vuoden mittaan hankkima jäsenmäärään suhteutettu toimintapisteiden määrä, samoin kerhon organisointi, yleinen suunnitelmallisuus ja osallistuminen keskusjärjestössä
yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Toimintapisteiden lähtötiedot kukin kerho raportoi jatkuvaa toimintaansa kuvaavaa yhteiskäyttöistä toimintakalenteria täyttämällä.
Tikkurilan Reserviupseerikerho on menestynyt toimintakilpailussa viimeisten kymmenen
vuoden kuluessa nousujohteisen kelvollisesti,
ajoittain suorastaan erinomaisesti. Kerhomme
on palkittu vuosien 2005–2014 välillä 7 kertaa:
2008: sijoitustieto ja mahdollinen palkinnon
suuruus jääneet arkistoimatta
2009: sijoitustieto puuttuu, 			
pieni rahapalkinto
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2010:
2011:
2012:
2013:

2014:

sijoitustieto puuttuu, rahapalkinto
sijoitus valtakunnallisesti 5.,
Helsingin piirissä 1., rahapalkinto
valtakunnallisen sarjan voitto, 		
rahapalkinto
sijoitus valtakunnallisesti 3., 		
Helsingin piirissä 2., huomattava 		
rahapalkinto
valtakunnallisen sarjan voitto, 		
huomattava rahapalkinto

Hyvää menestymistämme kilpailussa selittää oman toimintamme säännöllisyys ja laajuus,
aktiivisuutemme Helsingin piirin tapahtumissa,
sekä merkittävässä määrin aktiivinen panoksemme reserviläis- ja veteraanitoiminnan yhteistyön
mallikaupungissa Vantaalla.
TiRUK on vahvasti mukana veteraanien
ja reserviläisten yhteistyötoimikunnan, Vantaan VETRES:in, toiminnassa: sen puheenjohtaja on kerhomme 1. varapuheenjohtaja,
sihteeri kerhomme jäsenupseeri, rahastonhoitaja kerhomme rahastonhoitaja ja lisäksi
hallituksessa on vielä kolme muuta TiRUK:in
jäsentä. VETRES on merkittävä toimija ja
koordinaattori lähes kaikissa merkittävimmissä vantaalaisissa reserviläisten ja veteraanien yhteishankkeissa, erityisesti kansallisten maanpuolustuksellisten merkkipäivien
tapahtumajärjestäjänä. Niistä merkittävin
500–600 juhlavierasta kokoavan Vantaan itsenäisyysjuhlan organisointi.
RUL:n toimintakilpailussa menestyminen
edellyttää kerhon hallinnollisten rutiinien tehokasta hallintaa ja koordinointia. Tekemisten
raportointi toimintakalenteriin on pystyttävä
pitämään aktiivisena ja toimintaa tapahtuneen
mukaisesti kuvaavana läpi toimintavuoden. Raportointi sekä TiRUK:in oman toiminnan kehittämistä varten että laajempaankin käyttöön
toimintakertomusten ja toimintakalenterin dataa hyödyntämällä on yksi kerhon hallituksen

avaintehtävistä. Viime vuodet sitä tehtävää on
hoitanut mallikkaasti 1. varapuheenjohtajamme
Matti Passi. Saanee todeta, että tulokset puhuvat
puolestaan.
Suurin kiitos menestyksestä toimintakilpailussa kuuluu tietenkin TiRUK:in aktiivisille
toimijoille, joiden määrällisesti ja laadullises-

ti esimerkiksi kelpaavat aikaansaannokset on
myös keskusjärjestömme RUL huomioinut ja
siitä meitä myös palkinnut.
Lämpimät kiitokset kaikille menestyksen
tekijöille!
Ahti Pohjonen

Jotosrastilla Juha Valkama, vas., toimitsijana.
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VETRES-toimikunta ja sotiemme veteraanien
perinnetyö
Sotiemme veteraanien tekojen kunnioittaminen
ja perinteiden vaaliminen ovat aina olleet osa
reserviupseeriyhdistysten toimintaa, niin myös
Tikkurilan Reserviupseeri -kerhossa. Vantaalla
veteraaniyhteistyö ja -perinnetyö on kanavoitu
tapahtuvaksi VETRES-toimikunnan kautta jo
yli 20 vuotta sitten. Mitä veteraaniperinteen
vaalimisen hyväksi on tehty ja saatu aikaan, selvinnee seuraavasta kirjoituksesta.

VETRES-toimikunnan
toiminnasta
Vantaan veteraani- ja reserviläisjärjestöt yhdessä
Vantaan kaupungin, Vantaan seurakuntien ja
puolustusvoimien kanssa järjestivät Veteraanien
XVIII Valtakunnallisen Kirkkopyhän Vantaalla
syyskuussa 1993.
Kun talousneuvos Jorma Suvanto onnistuneen tapahtumajärjestelyn kannustamana
ehdotti maanpuolustushenkisen yhteistyön
jatkamista perustetun organisaation kanssa
VETRES-toimikuntana, ei hän ensisijaisesti
ajatellut veteraanien perinnetyötä. VETREStoimikunnan tarkoitus oli edistää sotien veteraanijärjestöjen ja reserviläisjärjestöjen sekä
muiden maanpuolustusjärjestöjen keskinäistä
vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Vasta toissijaisena tavoitteena oli sotien veteraanijärjestöjen
perinteen vaaliminen, mutta siitä alkoi hyvin
varhaisessa vaiheessa muodostua VETRES:in
tärkein tehtävä.
Aivan toiminnan alkuaikoina huomattiin
VETRES-toimikunnassa, että Vantaalta puuttuu veteraanimuistomerkki. Muistomerkin
hankkimista varten perustettiin projekti, jonka
työn tuloksena Veteraanipaasi paljastettiin Tikkurilan vanhan rautatieaseman kupeessa olevassa
Edelfelt-puistossa kansallisena veteraanipäivänä
27.4.1995. Tällöin sotatoimien päättymisestä
Suomen maaperällä oli kulunut tasan 50 vuotta.
Marraskuun viimeisenä päivänä vuonna
2007 paljastettiin Edelfelt-puiston eteläpäässä
VETRES:in toimesta Kotirintaman muisto-
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merkki ”Tukipilari”. Samalla Veteraanipaasikin
siirrettiin puiston eteläpäähän, ja siitä muodostui veteraaniaukio. Veteraaniaukiolla VETRES
järjestää vuosittain itsenäisyyspäivänä, kansallisena veteraanipäivänä sekä talvisodan alkamisja päättymispäivinä tilaisuuden, jossa vantaalaiset voivat käydä muistelemassa ja kiittämässä
sotiemme veteraanien tekoja laskemalla kukat
muistomerkeille.
Vuonna 2013 Vantaan kaupunki nimesi
Edelfelt-puiston Tikkurilan veteraanipuistoksi.
Vuonna 1996 alkoi VETRES:in ”Sotiemme
opetukset” -projekti. Sen tavoitteena oli jakaa
koululaisille ja varusmiehille pääkaupunkiseudulla, ja laajalti muuallakin maassamme, tietoa
maamme kohtalonvuosista talvi- ja jatkosodassa
sekä sotiemme veteraanien silloisista teoista vapautemme puolesta.
Tämän projektin ilmentymiä ovat kuvasto
”Kuvat kertovat sodistamme”, valokuvanäyttely ”Sotiemme opetukset” ja veteraanijuhla, jota
veteraanimme ovat yli kolmessasadassa tilaisuudessa kouluissa ja varuskunnissa pitäneet. Kyseisen projektin jatkotyönä syntyi vuonna 2006
hybridimedia ”Suomen Puolesta – Taistelu Suomen Itsenäisyydestä 1939–1945” – nykyaikaisella digitaalitekniikalla toteutettu dvd-elokuva.
Vuonna 2009 VETRES teki koulujen historiantunneille sopivan 30 minuuttia kestävän dvd:n
”Suomi Sodassa 1939–1945”, johon liittyy
myös mm. sotien ajan tapahtumakalenterin sisältävä vihkonen.
Vantaan Sotaveteraanien perinnejaosto, puheenjohtajansa Ilpo Nurmen johdolla aloitti
1990-luvun alkuvuosina veteraanien sotamuistojen keräämisen. Hänestä tuli sitten myös
VETRES:in perinnevaliokunnan puheenjohtaja
ja vähitellen tiedon keruu siirtyi VETRES:ille ja
Sotaveteraanien perinnejaosto lopetettiin.
Vuosien varrella on kertynyt veteraanien
sotamuistojen kirjauksia kolmatta sataa. Ilpo
Nurmi keksi myös saattaa yhteen lukiolaiset
ja heidän isovanhempiensa sukupolvi, sotiem-

me veteraanit. Ajatus sai kannatusta Vantaan
lukioitten rehtoreiden taholta ja niin perustettiin kolme lukuvuotta 2003–2006 kestänyt
ns. Lukioprojekti. Veteraanien haastattelut tallennettiin ääni- ja videonauhoin, mutta niistä
työstettiin jokaisesta myös ainakin yksi teksti.
Tekstit koottiin kaksikieliseen, kuvalliseen
teokseen, jonka toimittamisesta vastasi toimittaja Leila Lehtiranta. Tämä veteraanikirja ”Kun
kutsu käy” julkaistiin marraskuussa 2007 Suomen 90-vuotisjuhlavuotena. Idean isä, Nurmi,
ei valitettavasti päässyt näkemään projektin
lopputulosta, sillä hänelle tuli kutsu viimeiseen
iltahuutoon jo keväällä 2007.
VETRES:in vakiintuneeseen toimintaan on
kuulunut koko 2000-luvun myös Kansallisen
Veteraanipäivän juhla, joka järjestetään yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. Vantaan maanpuolustusjärjestöt, TiRUK mukaan lukien, ovat
järjestäneet maanpuolustushenkisen itsenäisyysjuhlan yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1974 alkaen.
TiRUK:illa on ollut hyvin merkittävä rooli
VETRES-toimikunnassa koko sen yli 20-vuotisen toiminnan ajan. Joskus on pohdittu onko

Veteraanipaasi ja Kotirintamamuistomerkki Tikkurilan veteraanipuistossa.

TiRUK:laisten vaikutus ollut liiankin vahva,
sillä esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden
aikana on TiRUK:lainen ollut koko ajan puheenjohtajana, sihteerinä, rahastonhoitajana,
perinteensiirron vetäjänä ja tiedotusvastaavana.
Lisäksi koko tuotteiden myyntiryhmä on koostunut TiRUK:laisista.
Toisaalta, kun sotiemme veteraanien perinnetyötä tehdään, on tärkeintä, että sitä tekevät
asiasta kiinnostuneet ja innostuneet riippumatta
taustaorganisaatiosta. TiRUK:laiset ovat olleet
hyvin innostuneita vaalimaan veteraaniemme
perinnettä, ja toivon, että näin on jatkossakin.

Sotiemme veteraanien perinteen
vaaliminen tulevaisuudessa
Sotiemme veteraanien teot ja saavutukset sodan
ja rauhan aikana ovat arvokas osa Suomen historiaa. Veteraanien sanoma tuleville sukupolville
on, että pienikin kansa voi puolustaa menestyksellisesti itsenäisyyttään ja vapauttaan. Sotiemme aikainen sukupolvi luotti kansojen välisten
ristiriitojen ratkaisemiseen neuvottelemalla. Se
joutui kuitenkin asein puolustamaan kansamme
olemassaoloa äärimmäisen uhan edessä. Veteraanien teot itsenäisyytemme ja kansanvaltaisen
järjestelmämme säilyttämiseksi ovat vapaan ja
vauraan Suomen perusta.
Näihin lausumiin sisältyy vahva kansallinen
arvoperinne, joka ansaitsee tulla jatkuvasti toistetuksi ja säilytetyksi veteraanien jälkeenkin.
Viime sodista ja veteraanien teoista kertova
aineellinen perinne on valtavan laaja. On aikaansaatu kymmeniä perinnetiloja ja pystytetty
satoja muistomerkkejä. On kirjoitettu tuhansia
historiikkeja ja muistelmia. Aineellinen perinne on väline, jonka kautta veteraanisukupolven
perinne sekä tietoisuus kansakunnan yhteisistä
ponnisteluista välittyvät jälkipolville. Aineellisen perinteen säilyminen on turvattava, ja sillä
on oltava hoitajansa. Aineellista perinnettä on
pidettävä esillä, ja sekin työ tarvitsee tekijänsä.
Pääosin veteraaniyhdistykset itse ovat kerän-
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neet ja tallentaneet aineellista perinnettään. Yhdistyksissä toimivien henkilöiden määrä on alkanut
merkittävästi huveta veteraanien keski-iän noustua
yli 90 vuoden. Yhdistykset alkavat lopetella toimintaansa, eikä perinneyhdistyksiä niiden työn jatkajiksi ole vielä syntynyt. 2010-luku on ollut aikaa,
jolloin Suomessa on suunniteltu, miten veteraanityöstä siirrytään perinnetyöhön. Valtakunnalliset
veteraanijärjestöt ovat keskenään sopineet, että
suurimman veteraanijärjestön, Sotaveteraaniliiton,
johdolla suunnitellaan ja organisoidaan sotiemme
veteraanien perinteen vaalimistoiminta Suomessa.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirillä on ollut vuodesta 2011 alkaen perinnetyöryhmä, joka
on suunnitellut veteraanien perinnetyötä pääkaupunkiseudulla. Olen ollut mukana työryhmässä
Vantaan Sotaveteraanien ja VETRES:in edustajana
alusta lähtien. Mukaan ovat tulleet myös kaikkien
Helsingin veteraani- ja reserviläispiirien edustajat
sekä Rauhanturvaajien, Naisten Valmiusliiton, Sotilaspoikien ja varuskunnan edustajat. Työryhmä
teki viime vuonna ehdotuksensa perinnetyön varmistamiseksi. Ehdotus oli seuraava:
• Veteraanien tukitoiminnan tulee
säilyä veteraanijärjestöjen vastuulla;
ylimenovaiheessa perinneyhdistyksellä voi olla
pienimuotoista veteraanien tukitoimintaa
• Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri muuttuu
aikanaan alueelliseksi perinneyhdistykseksi,
jonka toimialue on nykyisen sotaveteraanipiirin
toimialue (Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen)
• Työnimeksi on päätetty ”Pääkaupunkiseudun
veteraaniperinteen yhdistys”
• Yhdistys on Tammenlehvän
Perinneliiton alueellinen toimija
• Yhdistys on järjestötaustasta riippumaton
(veteraanineutraali), ja se vaalii
sotien 1939–1945 perinteitä, myös
naisveteraanien osalta, ottaen huomioon
myös kotirintaman ponnistukset
• Eri nuorisojärjestöt kytketään
mukaan, kuten myös kotirintaman
perinteitä vaalivat yhdistykset
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• Ensimmäiseksi yhteiseksi tilaisuudeksi
ehdotetaan ”Veteraaniperinteen seminaaria”
kansallisen veteraanipäivän tienoilla v. 2016
• Kuvattu yhdistys on ainoa rekisteröitävä
yhdistys, ja sen paikallisina toimijoina
ovat perinnekerhot Helsingissä,
Espoossa ja Vantaalla.
Vantaan perinnekerho on VETRES-toimikunta.
Tätä mieltä ovat vantaalaiset veteraanijärjestötkin.
VETRES:hän on tehnyt perinnetyötä jo yli 20
vuotta eli koko olemassaolonsa ajan.
Edellä mainittu perinnetyöryhmä määritteli
myös perinnetyön perustoiminnat. Ne ovat:
• kartoittaminen eli tietojen kokoaminen
ihmisistä, kohteista, tapahtumista jne.
• kokoaminen eli haastattelut,
esineistön kokoaminen jne.
• tallentaminen eli aineistojen arkistointi ja
museointi, tietopankkien kokoaminen
• tutkiminen eli alueelliset tai
paikalliset tutkimushankkeet
• ylläpitäminen eli arkistojen, muistomerkkien,
perinnetilojen ja sankarihautojen kunnon
seuraaminen; ylläpidon koordinointi
ja työnjako; juhlapäivien tapahtumien
koordinointi ja toteuttaminen
• siirtäminen eli kouluopetuksen
tukeminen, teematapahtumat,
kunniakäynnit sankarihaudoilla
• hyödyntäminen eli julkaisujen sekä
kuva- ja äänitallenteiden tuottaminen.
Toiminnan käytännön kohteita ovat siis muistomerkit, perinnetilat, juhlapäivät, kunniakäynnit,
julkaisut ja tallenteet, teematapahtumat ja koulut.
Kuten huomaamme, on Vantaalla oltu aikaansa
edellä, sillä näitä töitähän VETRES-toimikunta on
juuri tehnyt. Tästä on hyvä jatkaa. Veteraaniperinnettä vaalitaan Vantaalla tulevinakin vuosina.
Matti Passi
VETRES-toimikunnan puheenjohtaja

Veteraanikeräykset perinteinen osa
reserviläistoimintaa: Iltahuutokeräykset
Sotaveteraaneilla valtakunnallinen Iltahuuto-suurkeräys
1.3.1994–28.2.1995
Vantaalla keräys toteutettiin 17.4.-26.4.
välisenä aikana.
Valtakunnallisen Iltahuuoto-suurkeräyksen suunnitteli Suomen Sotaveteraaniliitto
ry. Keräyksen toteuttivat Vantaalla Helsingin Ilmatorjuntarykmentin varusmiehet
paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen johdolla ja maanpuolustusjärjestöjen myötävaikutuksella.
Liiton tavoitteena oli kerätä varoja sotaveteraanien kuntoutukseen, kuntoliikunnan ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen
ja asunto-olojen kohentamiseen. Sotaveteraaniliitto tiedotti Iltahuuto-suurkeräyksestä näkyvästi koko maassa eri medioissa.
Keräyksen avaus pidettiin 26.2.1994 klo
10.00 Katajanokan Kasinolla. Keräyksen
suojelijana oli Suomen Sotaveteraaniliiton kunniajäsen, jalkaväenkenraali Adolf
Ehrnrooth. Keräyksen koordinaattori oli
Suomen Sotaveteraaniliiton silloinen keräyspäällikkö, nykyinen toiminnanjohtaja
Markku Seppä.

lltahuuto-suurkeräyksellä oli
vahvat perusteet
Puolustusvoimissa palveli Talvi-, Jatko- ja
Lapin sodassa yhteensä noin 700 000 miestä. Lisäksi maanpuolustustehtävissä oli
noin 200 000 naista. Vuonna 1994 heistä
oli elossa noin 180 000 miestä, joilla oli
rintamasotilastunnus ja 50 000 naista, joilla oli rintamapalvelutunnus. Veteraanien
keski-ikä oli 75 vuotta. Sodasta selvinneillä
oli monia vaivoja, vaikeuksia ja väsymystä.
Hyvä kunto, henkinen vireys, kelvolliset
asumisolot ja lähimmäisapu voivat mahdollistaa heille kotona asumisen, päivittäistoimista selviytymisen ja viihtyisät vanhuudenpäivät.

Puolustusvoimat tuki
Iltahuuto-suurkeräystä
Sotaveteraanipiirit ja -yhdistykset jakoivat
keräys- ja tiedotusaineiston joukko-osastoille hyvissä ajoin ennen varusmieskeräyksen alkamista. Keräys oli varusmiehille
tärkeä tapahtuma. Se antoi heille mahdollisuuden käytännön toimin tukea sotiemme veteraaneja, joiden sodassa ja jälleenrakentamisessa tekemää työtä myös nuoriso
piti arvossa. Keräykseen valmistautuminen
antoi tilaisuuden kertoa varusmiehille sotiemme veteraaneista ja tarpeesta turvata
heidän elinolonsa. Keräysvuotena oli kulunut 50 vuotta kesän 1944 torjuntataisteluista. Veteraanit turvasivat maamme
itsenäisyyden säilymisen ja tien rauhaan.
Moni noiden raskaiden ratkaisuaikojen
veteraani oli nyt henkisen ja aineellisen
tuen tarpeessa. Varoja kerättiin sotaveteraanien elinolojen parantamiseen, kuten
kuntoutukseen, kuntoliikunnan ja virkistystilaiuuksien järjestämiseen, asunto-olojen kohentamiseen sekä tätä työtä tekevien
sotaveteraaniyhteisöjen toiminnan tukemiseen. Iltahuuto-suurkeräykseen osallistui
varusmiessaapumiserä I/94.
Vantaalla keräyksen suoritti 250 Helsingin Ilmatorjuntarykmentin varusmiestä.
Veteraanit pitivät tiedotustilaisuuden
varusmiehille Hyrylän Sotilaskodissa. Keräyksen järjestelyistä vastasivat sotaveteraanit ja reserviläisjärjestöt.

Kokouskutsu Vantaan
reserviläisjärjestöille
Tikkurilan Reserviupseerikerho–Dickursby Reservofficersklubb ry, Tikkurilan
Reservinaliupseerit ry, Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry, Länsi-Vantaan Reservinaliupseerit ry.
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Kuvassa vantaalaiset soraveteraanit Tyyne ja Yrjö Laine.
Kaksistaan he keräsivät Suomen lipasennätyksen 220 000 mk.

• Martinlaakson koulu (keräyspäivä 19.4.)
keräyspäällikkö reserv. Urpo Gröhn,
• Pähkinärinteen ala-aste (keräyspäivä 19.4.
keräyspäällikkö reserv. Heikki Linna.

Keräykseen valmistautuminen
keräyskeskuksissa

Asia: Sotaveteraanien Iltahuuto-suurkeräys
Kokouksen aika: keskiviikko 23.3.94 klo 18.00 Paikka:
Tikkurilan kirkon neuvotteluhuone, Asematie 12 Vantaan
Sotaveteraanit ry on kääntynyt puoleemme pyynnöllä, että
organisoisimme Iltahuuto-keräyksen Vantaalla samaan tapaan kuin hoidimme Sotainvalidien keräyksen. Helsingin
Ilmatorjuntarykmentti osallistuu keräykseen. Sieltä tulee
250 varusmiestä. Asia on vahvistettu. Yhteysupseeri on yliluutnantti Markku Ilvonen. Keräyspäiviä on neljä: maanantai
18.4., tiistai 19.4., maanantai 25.4., tiistai 25.4. klo 18-20.
Sotaveteraanit olivat varanneet keräyskeskuksiksi seuraavat koulut Itä-Vantaalta:
• Koivukylän lukio ja yläaste (keräyspäivä 19.4.),
keräyspäällikkö reserv. Juhani Töyrylä
• Simonkallion koulu (keräyspäivä 25.4.)
keräyspäällikkö reserv. Jaakko Vesanen
• Simonkallion koulu (keräyspäivä 26.4.),
keräyspäällikkö reserv. Vesa Kotilainen
• Korso-talo (keräyspäivä 26.4.) keräyspäällikkö reserv.
Eero Salminen), Hakunilanrinteen koulu (keräyspäivä
26.4., keräyspäällikkö reserv. Veikko Poikonen.
Länsi-Vantaalta varatut koulut:
• Myyrmäen koulu (keräyspäivä 18.4.),
keräyspäällikkö reserv. Jouko Ikonen
• Pähkinärinteen ala-aste (keräyspäivä 18.4.)
keräyspäällikkö reserv. Heikki Linna

l

20 TiRUK 60 v

Varusmiehet tuotiin kouluille keräyspäivinä puolustusvoimain autoilla klo 17,30. Jokaiselle varusmiehelle jaettiin
oma keräyslista, johon hän kirjoitti nimensä. Hän sai myös
lyijykynän ja keräystunnuksen, joka kiinnitettiin puseron
vasemman rintataskun päälle. Reserviläiset jakoivat varusmiehet 2-miehisiin keräyspartioihin ja veivät heidät henkilöautoillaan keräyspaikoille. Siellä partiot saivat keräysalueen
kartan, johon oli merkitty partion jättö- ja noutopaikat.
Partiot noudettiin kouluille klo 20.00.
Kerrostaloalueella partio voi sopia keskenään, mitkä
raput kukin ottaa kerätäkseen. Samoin omakotialueella he
voivat sopia, mitkä talot kumpikin kerää. Ovella varusmies
esitteli itsensä ja kertoi, millä asialla hän liikkui. Jos käynti
oli myönteinen, hän pyysi lahjoittajaa merkitsemään listaan lahjoitusmäärän ja oman nimensä. Varusmies laittoi
saamansa lahjoituksen puseronsa taskuun. Sen jälkeen hän
meni uudelle ovelle.
Koululla varusmies antoi keräyslistansa rahojen laskijalle
ja odotti niin kauan, että laskija tarkisti listan summan ja
kerätyn markkamäärän. Kun hän totesi niiden täsmäävän,
hän kuittasi listan ja siirsi keräysmarkat lippaaseen pankkiin
vietäviksi. Jos olisi käynyt niin, että jonkun keräyslistaan ei
olisi tullut yhtään lahjoitusta, niin lista olisi kuitenkin pitänyt jättää rahojen laskijalle. Kouluille oli varattu riittävästi
rahanlaskijoita ja laskukoneita laskennan nopeuttamiseksi.
Varusmiesten oppilaskunta sai 10 % keräyksen tuotosta.
Parhaat kerääjät it-rykmentti palkitsi iltalomalla, jonka sai
500 mk:n keräyksellä. Iltahuuto -tunnuksella varusmiehet
saivat munkkikahvit sotilaskodissa. Keräyksen jälkeen sotaveteraanit järjestivät palkitsemistilaisuuden sotilaskodissa.
Iltahuuto-suurkeräyksen tuotto Vantaalla oli 160.876,50 mk.
Sotaveteraanit jatkoivat keräystä lipaskeräyksenä seuraavan
vuoden helmikuulle saakka. He olivat lippaineen kauppakeskuksissa.
Jaakko Vesanen

Kerho retkillä
Kerhomme yhtenä tehtävänä läpi vuosien on ollut järjestää tutustumismatkoja erilaisiin historiallisiin kohteisiin. Tässä niistä muutama viime
vuosilta.

Ilomantsin matka, syksy 2010
Retki Ilomantsiin tehtiin syksyllä 2010 25 hengen voimin.
1. päivänä matkustettiin Ilomantsiin ja majoituttiin hotelli ’Pääskynpesään’, nautittiin päivällinen noutopöydästä sekä vietettiin lauluilta.
2. matkapäivänä lauantaina aamulla oppaamme kapt evp Seppo Kärnä piti esitelmän
matkan kohteista ja sen jälkeen lähdettiin tutustumaan paikkoihin. Päivän matka suuntautui Möhköön, Taivallammelle, Oinassalmelle ja
Öykkösenvaaraan. Kävimme myös 21. prikaatin muistomerkkialueella. Tutustuimme myös
Möhkön ruukkimuseon alueeseen. Ruokatauolle pysähdyimme savottakahvila ’Möhkön
Mantaan’.
Iltapäivällä oli matka Petkeljärven kansallispuistoalueelle, jossa myös oli sodan ajan taistelun merkkejä: korsuja ja taisteluhautoja.

Palasimme ruokailemaan ”Pääskynpesään” ja
illalla taas soitto soi ja laulu raikui hotellin pihalla järven rannalle pystytetyssä kodassa.
3. päivänä, sunnuntaina, matka suuntautui
Hattuvaaraan. Kohteena oli mm. talvisodan
taistelupaikka Kallioniemi, Ilajanjoki, Palovaara
ja Sikrenvaara, joissa kaikissa oli taisteltu isänmaan puolesta. Muistomerkkejä taisteluista oli
runsaasti.
Pysähdyimme Taistelijan talolle välipalalle, ja
samalla tutustuimme taloon sekä kuuntelimme
mielenkiintoisen selostuksen tutustumiskohteestamme, sen historiasta. Esillä oli runsaasti
sotien ajan aseita ja muuta esineistöä.
Matkalla ajoimme vielä Euroopan Unionin
itäisimpään rajapisteeseen.
Siirryimme iltapäivällä Ilomantsin keskustaan ja vielä mahdutimme pikaisen käynnin
kenrmaj Raappanan majaan.
Paluumatkalle Vantaalle lähdimme kello
15.00:n maissa ja perillä olimme noin 21.30.
Matkalla pysähdyimme vielä kertaalleen ruokailemaan.
Paljon jäi vielä näkemättä. Kahden päivän
matkalle oli ehkä liian runsaasti kohteita, joten
niistä useiden osalta asiat tulivat pintapuolisesti
käsitellyiksi. Pitäisi mennä vielä uudelleen käymään, mitä myös paikalliset isäntämme toivoivat. Oppaamme, entinen rajavartiomies Seppo
Kärnä, oli koko matkan asiantuntijanamme ja
osasi kyllä hommansa.
Asia, josta kaikki matkalla olijat lienevät
yksimielisiä, oli se, että Ilomantsissa on sodittu
lujasti ja menestyksekkäästi.

Bengtskärin matka 6.8.2011

Ilomantsin retkeläisiä 2010.

Matkan yhtenä tarkoituksena oli tutustua
Hiittisten kauniiseen saaristoon, Rosalassa sijaitsevaan viikinkikylään sekä Bengtskärin majakkaan, jolla on sekä merkittävä merenkulun
historia että kunniakasta sotahistoriaa. Heinäkuussa 2011 tuli kuluneeksi 70 vuotta kuuluisasta Bengtskärin taistelusta (26.7.1941).
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EU:n mantereen itäisin paikka.

TiRUK:in retkellä oli mukana 24 reserviläistä,
veteraania ja puolisoa.
Matkustimme bussilla Kasnäsiin, josta siirryimme kello 11.00 Wilsonin yhteysaluksella
Hiittisten Rosalan kylään. Tutustuimme siellä
viikinkikylään, nautimme kalakeiton ja jatkoimme matkaa aluksella Bengtskärille. Majakalla meitä odotti opastettu kierros, johon sisältyi selostus majakan moninaisesta historiasta.
Majakkarakennuksen sisälle oli koottu useita eri
näyttelyitä, joihin tutustuimme. Kahvilakin oli
avoinna.
Matkanjärjestäjä oli ilmoittanut seuraavan säävarauksen: kova tuuli voi estää pääsyn
Bengtskäriin; kesäaikana niin käy keskimäärin
kerran kuukaudessa. Sellaisessa tapauksessa
risteily ajettaisiin ainoastaan Rosalan viikinkikeskukseen. Hyvä sää oli kuitenkin meidän
puolellamme ja pääsimme saarelle, vaikka venettä vähän keinuttikin ja pikkuisen kastuttiinkin.
Paluu tehtiin samojen pysähdyspisteiden
kautta Vantaalle, jossa olimme illalla kello
20.30.

Bengtskärin majakka 2011.
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Verlan halkoaukio 2012.

Verlan matka 11.8.2012
Mukana bussissa oli 28 henkilöä veteraaneja, reserviläisiä ja puolisoita.
Verlan tehdasmuseo on maailmanperintökohde, joka on nykyisin

UPM:n hallinnoima. Tehdasmuseo sijaitsee entisen Jaalan pitäjän alueella,
joka on nykyisin Kouvolaa.
Matkan tarkoituksena oli tutustua
tehdasmuseoon sekä alueen muihin
nähtävyyksiin.
Matkustimme Reissu-Ruotin bussilla Verlaan, jossa perillä oli havainnollinen ja osaavan oppaan taidokas ja
mukaansa tempaava tehdasmuseokierros. Lounaan nautimme heti kierroksen jälkeen. Tehdasmuseoalueella oli
runsaasti nähtävää ja nautittavaa; Verlassa valmistetaan muun muassa marjoista viinejä ja jatkojalostetaan konjakkia ja muita maittavia virvokkeita.
Paluu tulomatkalta tuttujen pysähdyspisteiden kautta Vantaalle, jossa
olimme illalla noin kello 18.00.
Eero Salminen

Vierailu Parolan panssarimuseossa 24.5.2014.
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Kerhoilloista reserviupseeri -illoiksi: 				
tietoa ja yhdessäoloa kerhon alkuajoista lähtien
Tikkurilan Reserviupseerikerho – Dickursby
Reservofficersklubb r.y. on aktiivisesti jo 60
vuoden ajan kokoontunut niin sanottuihin
kuukausikokouksiin tai kerhoiltoihin säännöllisesti. Vuodesta 1997 on kokoonnuttu 7–8
kertaa vuodessa, tammikuusta toukokuuhun ja
kesätauon jälkeen taas elokuusta marraskuulle, kunkin kuukauden viimeisenä torstaina.
Kokoukset aloitetaan perinteisesti klo 19:n aikaan
kahvitarjoilulla ja illan esitelmöitsijän esittelyllä.
Kokoukset pidetään pääosin Pro Agrian tiloissa (ent. Karjatalo) Hiekkaharjussa, Urheilutie
6 C, 01370 Vantaa.
Kokouksissa pidetyt esitelmät synnyttävät
yleensä vilkasta keskustelua illan esitelmästä tai
esitelmän teemasta. Kerhomme kokouksiin ovat
tervetulleita oman kerhomme jäsenten lisäksi
muidenkin suomalaisten reserviläisjärjestöjen
edustajat sotilasarvoon katsomatta.
Menneinä vuosina ja kausina pidetyt kokoukset, yritysvierailut ja esitelmien aiheet on lueteltu myöhemmin alla.

Suunto Oy:n vieraana.
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Kerhon hallitus kokoontuu ennen varsinaista kuukausikokousta pääsääntöisesti klo 17.30
alkaen samoissa kerhotiloissa käsittelemään esityslistalla olevat- ja muut sääntömääräiset kokousasiat. Toimintakauden aikana olemme vierailleet pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa yrityksissä
tai muissa toimintaamme tukevissa laitoksissa ja
yrityksissä.
Kerhomme kuukausikokoukset ovat aina olleet, ja ovat edelleen, oiva foorumi keskustella
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, päivittää
tietonsa maanpuolustukseen liittyvistä asioista,
rauhan- ja sodanajan varautumisesta, hybridisodankäynnistä tai kybersodankäyntiin liittyvistä yksityiskohdista. Kuukausi-kokouksissa
saa myös usein ”sisäpiiritietoa” ajankohtaisista
maamme turvallisuuteen liittyvistä merkittävistä aktuelleista teemoista, samoin erilaisista
rauhan- ja sota-ajan toimintatavoista ja strategioista.
Lisäksi kerhomme pyrkii myös säännöllisellä
tiedotustoiminnalla (kuukausitiedotteilla) aktivoimaan ja informoimaan koko jäsenkuntaamme
kertomalla noilla jäsenkirjeillä kuluneen ja tulevien kuukausien toiminnasta ja tapahtumista.
Keväisin toteutetut kevätretket valittuihin
sotilaskohteisiin ovat olleet oma lukunsa ja tärkeä osa toimintaamme sekä hyvin suosittuja jäsentemme keskuudessa.
Jos olet reserviupseeri ja asut Vantaalla liity
joukkoomme! Lisätietoja liittymisestä saat kotisivuiltamme www.tiruk.net.

TiRUK: in kokouksissa vierailleet esitelmöitsijät ja kerhomme tekemät yritysvierailut vuosina 2002–2015
Vuosi
Vuosi 2002

Pvm
31.1.
28.2.

Esitelmöitsijä
Kosti Cande
vierailu

21.3.
25.4.

Tri Pekka Visuri
vierailu

26.9.

vierailu

31.10.
28.11.

Poliisipääll. Yrjö Laiho
Evl evp Jukka Knuuttila

Esa Järveläinen luovuttaa puheenjohtajan tehtävät Topi Luostariselle.

Vuosi 2003

30.1.
27.2.
27.3.
24.4.
22.5.
25.9.

Ari Koski-Ukko
Kapt Jara Haara
Ev evp Veli-Pekka Kuparinen
Evl evp Antti Juutilainen
vierailu
vierailu

31.10.

vierailu
Lentokapt. Tapio Juutilainen
Evl evp Harry Jääskeläinen

27.11.

Esitelmän aihe
Suomalainen upseeri SS-joukoissa
Vantaan kaupungin johtokeskus isäntänä johtava
palotark. Jari Pouta
Tähtäimessä Irak
Painotalo Keski-Uusimaa isäntänä päätoimittaja
Martti Puronen
KRP, Rikosmuseo isäntänä Amanuenssi
Klaus Kaartinen
Turvallisuus Vantaalla
Panssariaseen kehitys alkuvaiheesta nykypäivään

Poliisipäällikkö Yrjö Laihio.

Vantaan paikallisosaston toiminta
Nykyaikainen asutuskeskus taistelu
Huoltovarmuuskeskus
Laatokan saarien taistelu talvisodan aikana
Marskin maja, Loppi
Pelastustoimen uudistukset, alueellinen
pelastuslaitos. Isänt. Tapio Hietaniemi
Korson LUMO. Isänt. Tj. Ria Diehl
Sotilasilmailu
Panssarivaunut ja panssarivaunukoulutus
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Vuosi
Vuosi 2004

Pvm
29.1.
26.2.

Esitelmöitsijä
Kenrmaj Jaakko Aatolainen
Toim.joht. Veikko Luomi

25.3.
29.4.
30.9.
28.10.
25.11.

Kdri Kari Takanen
vierailu
Evl Jukka Knuuttila
Ev Matti Lukkari
Kapt Timo Luostarinen

Esitelmöitsijänä oli kenrmaj Jaakko Aatolainen.

Vuosi 2005

Vuosi 2006

Vuosi 2007
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27.1.
24.2.
31.3.
28.4.

Poliisipääll. Yrjö Laiho
Kaptl Eero Salminen
Ev Erkki Nordberg
vierailu

29.9.
27.10.
24.11.
26.1.
23.2.
31.3.
28.9.
26.10.
30.11.
25.1.
22.2.
29.3.
10.5.
27.9.
25.10
29.11.

Valm.pääll. Ilkka Heinonen
Maj res Seppo Sundberg
Dos., ylil Markku Salomaa
ylil res Arto Pulkki
ins evl Ilkka Evers
vierailu
vierailu
VTT Esko Vuorisjärvi
maj Torsti Sirén
ylil, FT Martti Hölsä
Evl Ari Raunio
Ev Pertti Suominen
vierailu
Majuri Väinö Pokela
Kenrmaj Jaakko Oksanen
Ltn Seppo Kulmala/ LVRU

Esitelmän aihe
Stalinin Suomelle varaama kohtalo
HRUP Maakuntajoukot, -suojeluskuntien uusi
tuleminen
Merivoimat tänään
PVKK (Taistelukoulu) isänt. ins.kapt Jouni Juvonen
Asejärjestelmät
Asekätkentä
Joukkojen perustaminen

Esitelmöitsijänä oli ev Erkki Nordberg.

Turvallisuus Vantaalla
Siviilien suojelu poikkeusoloissa, uusi pelastuslaki
Suomi, EU, Nato ja venäjä
Metsähallitus, isänt. tietohallintopäällikkö
Markku Palo
K-U: n Pelastuslaitos
RUL Reserviupseeriliitto
USA:n uusi ydinaseoppi
Maakuntajoukot
Viranomaistehtävät Puolustusvoimissa
Syvärannan Lottamuseo
Poptori Oy, isäntänä tj. ltn res Erkki Puumalainen
Petsamon nikkelin merkitys Suomelle
Lähi-Idän strateginen tilanne
Väitöskirjasta, On uuden huomenen saava
Kesän 1941 hyökkäysvaihe
Tammenlehvän perinneliitto
Eduskunta, isäntä kans.ed, prkenr Olli Nepponen
Hävittäjälentäjän työ kannaksella
Acehin kriisinhallintaoperaatio
Viipurin viimeinen päivä 20.6.1944

TiRUK vierailee Eduskunnassa prkenr Olli Nepposen vieraana.

Vuosi
Vuosi 2008

Pvm
31.1.
28.2.
27.3.
24.4.
19.5.
25.9.
30.10.
27.11.

Esitelmöitsijä
Vänr Mika Kuukkanen
Prkenr evp Pentti Airio
vierailu
Evl Harry Jääskeläinen
vierailu
Maj Veikko Karhumäki
Onnettomuustutkija
Hannu Melaranta
Sotilasdiakoni Petri Minkkinen

Kadettiveljet kapt Tapio Juutilainen, evl Harry Jääskeläinen ja
prkenr Pentti Airio.

Oik. ylil fil.tohtori Martti Hölsä esittelee
väitöskirjaansa.

Esitelmän aihe
Sotilaspoliisin toiminta
Yrjö Keinonen puolustusvoimain komentajana
Suomenlinna, isäntänä kaptl Jukka Vuorio
Sukellusveneet
Santahamina, isäntänä evl Heikki Pohja
Ilmavoimat veljekset Karhumäki Oy:n toiminnassa
Onnettomuustutkinta
Kriisiajan kirkollinen toiminta

Vierailu Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Isäntänä evl Juha-Pekka Pystynen.
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Vuosi
Vuosi 2009

Vuosi 2010

Pvm
29.1.
26.2.
26.3.

Esitelmöitsijä
Ev evp Lauri Väättänen
Ylil Arto Pulkki
Pauli Eerikäinen

15.4.
24.9.
30.10.

vierailu
Matti Passi
Ev Tapio Niitynperä

26.11.

vierailu

28.1.
25.2.

Merenkuluntark. Harri Pulsa
Tutkija Esko Sipiläinen

26.3.
29.4.
30.9.
28.10.
25.11.

Kaptl Jari Pouta
vierailu
Kers res Emma Kropsu
Ilm.harr., LL Kari Pohjola
Jaakko Vesanen

DC 3:sesta esitelmän piti LL Kari Pohjola.

Vuosi 2011

l
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27.1.
24.2.

Per-Olof Åstedt
Ylil evp Ensio Fihlman

31.3.

Hannu Myllymäki

5.5.
29.9.
27.10.
24.11.

vierailu
Leif Johansson
Runo K Kurko
vierailu

Esitelmän aihe
Viron puolustusvoimat – 4 komentajaa
Ampuma-aselain uudistustyö
Sotavangin tarina sekä omasta toiminnasta
sota-aikana Kotkan ilmatorjunnassa
Palvelukeskus Foibe, isäntänä Mikko Kaipainen
VETRES-toimikunnan toiminta
Suomalaiset mentorit Afganistanin pohjoisen
armeijakunnan sotatoimissa
Helsinki- Vantaan lentoasema,
isänt. Juha-Pekka Pystynen
Satamaturvallisuus Suomessa
Ilmavoimien osuus 27.3.1942 Suursaaren
valtauksessa
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Vuosaaren satama Isäntänä Anneli Kurkela
Nainen panssariajoneuvon kuljettajana ja kouluttajana
DC 3 Helsingin taivaalla
Suomalaiset Pohjan Pojat Viron vapaussodassa

Vierailu Metsäntutkimuslaitoksella. Kuvassa vas. Erkki Puumalainen,
Erkki Oksanen ja MTT Sakari Tuominen.

Mannerheim ja naiset
Sigtunan sotaretki ja Itämeren ja Suomenlahden
historia
FABA-karjanjalostus Suomessa ja kansainvälinen
yhteistyö
Metsäntutkimuslaitos (METLA)
Merenkulun turvallisuuskoulutus Suomessa
Aselain II vaihe
Yleisradio, Pasila

Vuosi
Vuosi 2012

Pvm
26.1.
23.2.
26.3.

Esitelmöitsijä
evl. Harri Pulsa
maj. Veikko Karhumäki
kaptl Atte Löytönen

26.4.

vierailu

27.9.
25.10.
29.11.

ltn Ossi Ikonen
evl Ilmari Hakala
DI Karl-Fredrik Geust

DI Karl-Fredrik Geust piti esitelmän Hanko 2. maailmansodassa.

Vuosi 2013

Vuosi 2014

31.1.
28.2.
25.3.
25.4.

Jouko Sillanpää
Eeva-Kaisa Ahtiainen
Ev evp Ari Rautala
Heikki Lehtonen

26.9.
31.10.
28.11.
30.1.
27.2.
27.3.
24.4.

Pauliina Laramée
Ylil Aki Mäkirinta
Per-Olof Åstedt
Radioam. Jukka Rintala
Lentokapt. Tapio Juutilainen
Prkenr Pentti Airio
Insmaj evp Pertti Virtanen

24.5.
25.9.
30.10.
27.11.

vierailu
Per-Olof Åstedt
Fil.tri Klaus Oesch
vierailu

Esitelmän aihe
Merirosvous
Katoaako isänmaallisuus veteraanien myötä - VETRES
Merivoimien ilmapuolustus ja toiminta osana
suurkohteiden suojaamista
Maanpuolustuskorkeakoulu, Tuusula.
Isäntänä maj Roi Helminen
HRUP: n uudet nettisivut ja piirin toiminta 2013
Sotilaan etiikka rauhan ja sodan aikana
Hanko toisessa maailmansodassa 1939–1941

Evl Ilmari Hakala vastaanottaa veteraanikirjan.

Turvallisuussuunnittelu Vantaalla
Isoisäni Nikke Pärmi – Mustan nuolen komentaja
Venäjän asevoimien reformin edistyminen
Mannerheim-ristin ritarien hautamuistomerkit
Suomessa
Lauri Törni henkilönä ja upseerina
Maavoimien uusi taistelutapa
Kyberhyökkäykset ja niiden torjunnat
Sodanaikainen radiotoiminta ja radioiden kehitys
Hävittäjälentäjän pelastusrengas
Jääkärieversti Walter Horn
Viranomaisten operatiivinen radioverkko Virve sen
käyttö ja kehitysnäkymät
Parolan Panssarimuseo
Mannerheimin kulkuneuvot
Isoisäni kenrl Lennart Oesch
Suunto Oy

l
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Vuosi
Vuosi 2015

Pvm
29.1.

Esitelmöitsijä
Prkenr Pentti Airio

25.2.
23.3.

Kaptl Eero Salminen
Kapt Ville Maijanen

23.4
24.9.

vierailu
vierailu

Esitelmän aihe
”Aseveljeys” Saksalaiset ja suomalaiset Itä-Lapissa
1941–1944”
Valmius- ja varmuussuunnittelu Suomessa
PK-Seudun ampumaratatominta
(Katajanokan Kasinolla) 30.4.
Meriturva Oy, Upinniemi
Vantaan Energian jätevoimala

Ahti Pohjonen ja Pauliina Laramée, jonka esitelmän aiheena oli Lauri Törni
henkilönä ja upseerina.
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Kers res Emma Kropsu, panssariajoneuvon
kuljettaja.

Kunniavartiot
Kerhomme tehtäviin on kautta vuosien kuulunut kunniavartioiden järjestäminen Helsingin
pitäjän kirkon sankarihautausmaalla sekä vastaavalla Ruskeasannan hautausmaalla.
Perinteenä on ollut, että kerhomme edustajalla on ollut protokollavastuu näiden tilaisuuksien järjestämisessä.
Tilaisuuksia järjestetään lisäksi keväällä Kaatuneiden muistopäivänä sekä Itsenäisyyspäivänä.
Myös jouluaaton kunniavartiot Pyhän Laurin kirkon sankariristillä kuuluvat TiRUK:in
jokavuotisiin edustustehtäviin, jolla osoitamme
arvostustamme veteraanien velvoittavaa perintöä kohtaan.
Kaikki edellä luetellut tilaisuudet järjestetään
yhteistyössä viiden vantaalaisen maanpuolustusjärjestön sekä Vantaan seurakuntien ja Vantaan
kaupungin kanssa.
Tilaisuudet sankarihaudoilla järjestetään
messun jälkeen. Paikalla on Suomen lippu airueineen, kulma-airuet sekä vantaalaisten veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna.

Ohjelmaan Pyhän Laurin kirkon tilaisuudessa kuuluu sankarihaudalla laulettava virsi,
seurakunnan edustajan pitämä puheenvuoro,
kuoro esittää muutaman laulun, minkä jälkeen
seurakunnan, kaupungin, veteraanien ja maanpuolustusjärjestöjen edustajat laskevat seppeleet
sankariristille.
Tilaisuus päättyy Maamme-lauluun.

Jouluaatto
Jouluaattona vantaalaiset maanpuolustusjärjestöt järjestävät kunniavartion, kukin kaksi puolen tunnin vuoroa sankariristillä. Kussakin vuorossa on 5-8 henkilöä pukeutuneena sotaväen
talviasuun.

Itsenäisyysjuhla
Vantaalaiset maanpuolustusjärjestöt ovat järjestäneet itsenäisyysjuhlia jo 40 vuoden ajan. Se
on ollut jo pitkään pääkaupunkiseudun suurin
itsenäisyysjuhla, osallistujia paikalla on ollut
600–900.
Ohjelmia esittävät pääasiassa vantaalaiset
esiintyjät: juhlapuhe, puhallinorkesterin osuudet, kuorot, lausujat, ja muut vuosittain vaihtuvat esiintyjät. Maanpuolustusnaiset huolehtivat
tilaisuuden lopussa kahvitarjoilun.
Tavoitteena on ollut pitää ohjelma korkeatasoisena, missä on onnistuttu poikkeuksetta
hyvin.
Eero Salminen

TiRUK:in jouluaaton kunniavartio Pyhän Laurin kirkon sankariristillä.
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Ampumatoiminta ja kilpailut
Motivaatio korkealla, tähtäin
kohdallaan
Kerhomme on jo vuosia potenut kovaa ampujapulaa. Onhan näitä paukuttelijoita, mutta kympintappajat ovat olleet ampumaradalla menneitä muistoja. Tämän seurauksena Pioneeriosasto
on vienyt haastekisan hopealautasen melkein
joka vuosi tällä vuosituhannella. Kaikenikäisiä
kerhomme jäseniä on kyllä vilahtanut silloin
tällöin ampumaradalla, mutta innostuneita ampujia ei valitettavasti ole tarttunut haaviin siitä
huolimatta, että meillä on kuusi hyvää ampumavalvojaa, jotka perehdyttävät uuden ampuja
ammunnan saloihin – antavat jopa ensimmäisen
rasiallisen panoksia ilmaiseksi ensikertalaiselle.
Näin otimme vastaan myös uuden ampujan Ville Vauramon keväällä 2014. Toki heti
kasasimme paineita ja ilmoitimme, että olisi
parempi oppia ampumaan nopeasti, tarkoitus
kun olisi voittaa Pioneeriosasto joulukuun pikaammunnassa.

Ola Partanen ja pienoiskivääri pystyammunnassa.

l
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– Pitkään oli ampumaharrastus pyörinyt
mielessä ja jonkin verran oli tullut erinäisillä
avoimilla radoilla pyörittyä, Vauramo kertoo.
– Erään kerran tuli sitten luettua vähän tarkemmin TiRuk:in lähettämää sähköpostia, jossa
mainittiin Tikkurilan urheilutalon viikoittaisesta ampumavuorosta. Jotenkin oli ollut sellainen
mielikuva, että ei sitä niin vaan lähdetä ampumaradalle harrastelemaan. Sain kuitenkin jo ensimmäisellä kerralla ammattitaitoista opastusta
ja laina-aseen käyttööni, Vauramo jatkaa.
Ensimmäisen kerran pääsimme ottamaan
miehestä mittaa huhtikuun ilma-asekilpailussa.
10 laukausta pistoolilla ja kymmenen kiväärillä
antoi Vauramon tulokseksi 111 ja kuudennen
sijan. Voiton vei Matti Leino tuloksella 150.
Kausi loppui ja alkoi rauhallinen kesän vietto. Heinäkuun lopulla Vauramo lähetti tekstiviestin:
”Morjensta, milloinhan TiRUK:in ampumavuorot (tiistaisin) jatkuvat? T: innokas res
ltn Vauramo”
”Kerhon vuokrasopimus on 9 kk vuodessa
eli aloitamme toiminnan vasta syyskuun puolella. Tervetuloa silloin, paukkuja on hankittu
tarpeeksi. T. Jukka L”
”Mahtavaa, kiitos ilmoituksesta! Ville”
Kausi alkoi taas syksyllä. Aluksi harjoittelimme kouluammuntaa, eli tarkkuussarjoja pienoispistoolilla. Lokakuun alussa järjestimme Vantaan maanpuolustuskerhojen välisen kilpailun
tarkkuussarjoissa. Voiton vei taas Matti Leino
tuloksella 183, mutta toiseksi pamautteli Ville
Vauramo 164 tuloksella.
Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla järjestettiin myös pienoiskivääri 20 ls makuukisa
ja kerhomme sisäinen kiväärin mestaruuskisa
Toivo Kultti. Siinä täräytetään 10 ls makuulta
ja saman verran pystyssä huojuen.
Joulukuun alussa oli vihdoin edessä vuoden
tärkein ottelu: pistoolipika Pioneeriosastoa vastaan. Tämä vuosi on jo 19. kerta, kun hopealau-

Vas. Markku Salomaa, Ville Vauramo, Raimo Suokas, 			
Marko Ukkonen, edessä Ola Partanen.

tasesta oteltiin. Joukkueisiin kuuluu 6 ampujaa,
joista viiden parhaan tulokset huomioidaan.
Taistelimme urhoollisesti. Matti Leino ampui
hienosti 261 ja Ville Vauramo 244. Me muut
emme sitten pysyneetkään vauhdissa. PionOs
vei lautasen taas nenämme edestä lukemin 1213
vastaan 1305. Mutta ehkä ensi vuonna!
– Ampumaharrastus on antanut minulle
juuri sen mitä siltä kaipasinkin, hetken rauhoittumisen arjen kiireen keskellä, Vauramo toteaa.
– Ampuminen on minulle mitä parhainta
meditaatiota, mieli tyhjenee kaikesta muusta,
kun keskittyy pelkästään tähtäämiseen ja laukaisun rauhallisuuteen. On ollut myös ilo huomata
oma nopea kehitykseni ja samassa on tullut täytettyä omaa ampumapäiväkirjaa, jos sitä vaikka
tulevaisuudessa tulisi hommattua oma ase ja
pääsisi hieromaan iskemät navan tuntumaan.
No vuosi jatkuu ja keväällä ammutaan pistoolipika-, pistoolikuvio, ja pienoiskiväärin
kolmiasentokilpailut, ja viimeisenä se meidän
järjestämä ilma-asekilpailu.
Ville Vauramon esimerkkiä noudattaen
moni muukin voisi tulla radalle kokeilemaan.
Lajeja on monta ja siksi harrastaa jaksaa mielenkiinnolla vuodesta toiseen.
Jukka Luotola

Vas. Ville Vauramo ja
Matti Leino.
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Urheilu ja liikunta TiRUK:in puitteissa
Puhuttaessa urheilusta, ja kilpailumuotoisesta
liikunnasta laajemminkin, sopii TiRUK: iin sama määritelmä kuin koko kotimaamme huippu- urheiluun: kärjessä on kyllä syvyyttä, mutta
leveyttä saisi olla reilusti lisää.
Hyvä fyysinen kunto on yksi reserviupseerin
tärkeimpiä toimissaan onnistumisen edellytyksiä. Säännöllinen liikunta on lisäksi hyvän perusterveyden kulmakiviä ja sellaisena sitä voisi
pitää lähes kansalaisvelvollisuutena.

Jokaisesta reserviläisestä ei ole kilpaurheilijaksi, eikä niin tarvitse ollakaan. Reipas liikunta,
vaikkapa päivittäisen rivakan kävelylenkin muodossa, on meistä kuitenkin valtaosalle mahdollisuuksien rajoissa.
Aktiivisia harrastajiamme löytyy ampumasuunnistuksessa, suunnistuksessa, ampumajuoksussa ja golfissa. Kerhon oma golf- turnauskin kuului kilpailukalenteriin 2007 asti;
osallistujamäärän kuihtuminen oli aikanaan syy

Marssiammunnan eli pistooliampumajuoksun lähtö 15.8.2007 Santahaminassa. Eturivissä vas.
Vesa Kotilainen, Tapio Juutilainen, Manfred Schrall, Marko Asikainen ja Seppo Kuokkanen.
Takarivissä vas. Tommi Laakkonen, Juha Ebeling, Jani Tuohimaa ja Heikki Lepistö.
Lähettäjä-ajanottaja Harry Haapanen.
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turnauksen lopettamiseen. Maasto- ja talvikilpailut sekä jotos
löytyvät myös TiRUK: in miehittämiltä tuloslistoilta.
Merkittävin liikuntatapahtumien ja kilpailujen järjestäjä
on jo monet viime vuodet ollut kaikille reserviläisjärjestöjen puitteissa liikkujille yhteinen Reserviläisurheiluliitto eli
ResUL.
Tuloslistoilla TiRUK:laisista ylivoimaisesti yleisin nimi
on Kuokkanen, isä Seppo ja poika Mika, kuten alla olevasta
tulostilastosta (Seppo K. ja Mika K.) on helppo havaita.
Sisupuukon puolestaan ansaitsisi muutamaa vuosiluokkaa varttuneempi Vesa Kotilainen, joka esimerkillisen sitkeästi
ottaa vuosi toisensa perään osaa eri liikuntatapahtumiin.

ResUL:n SM-kilpailut
2007
Ampumasuunnistus H60: Seppo K., 1. sija
H (= yleinen sarja), Mika K., 9. sija
2008
Ampumasuunnistus H60: Seppo K., 3. sija
H: Mika K., 4. sija
2010
Pistooliampumajuoksu H60: Seppo K., 2. sija
2011
Ampumasuunnistus H60: Seppo K., 8. sija
H: Mika K., 5. sija
2012
Pistooliampumajuoksu H65: Seppo K., 2. sija
Ampumasuunnistus H65: Seppo K., 4. sija
2013
Maastokilpailu H60: Seppo K., 2.sija
Pistooliampumahiihto H65: Seppo K., 7. sija
Talvikilpailu H60: Seppo K., 11. sija
2014
Ampumasuunnistus H65: Seppo K, 4. sija
Golf: Seppo K., 2. sija

Muut tapahtumat poimittuina
vuosikertomuksista:
2006
Suunnistus:
Yli 60 v sarjassa yksi osallistuja ja
alle 60 v sarjassa neljä osallistujaa

Golf:
Mika K., Seppo K. ja Esa Järveläinen
Lisäksi järjestettiin minijotos, jolla oli neljä osallistujaa.
2007
Suunnistus:
yli 60 v Seppo K. ja Vesa Kotilainen
alle 60 v Tomi Kääriäinen ja Mika K.
Golf:
Mika K. ja Seppo K. – Tämän kisan jälkeen kerhon omat
golfkilpailut lopetettiin osallistujien puutteen vuoksi.
2008
Suunnistus:
yli 60 v Seppo K.
alle 60 v Mika K. ja Tomi Kääriäinen
2009
Suunnistus:
yli 60 v Seppo K.
alle 60 v Ville Karttunen, Mika K.
Itä-Helsingin jotos:
TiRUK:ista osallistui yksi partio; lisäksi kerhollamme oli
vastuu tulenjohtorastista.
2010
Suunnistus:
yli 60 v Seppo K. ja Vesa Kotilainen
alle 60 v Ville Karttunen, Marko Ukkonen ja Mika K.
2011
Suunnistus:
yli 60 v Seppo K.
alle 60 v Mika K.
2012
Suunnistus:
yli 60 v Seppo K. ja Vesa Kotilainen
alle 60 v Mika K.
2013
Suunnistus:
yli 60 v Seppo K.
alle 60 v Mika K. – Samassa yhteydessä järjestimme Helsingin Reserviupseeripiirin suunnistustapahtuman, johon osallistui kuusi kerhomme ulkopuolista suunnistajaa.
2014
Suunnistus:
yli 60 v Seppo K.
alle 60 v Mika K. ja Marko Ukkonen
Seppo Kuokkanen
Ahti Pohjonen
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Toomas Aleksi Selkänen ups.kok UUDJP

Nuoret upseerit keskiössä
Puolustusvoimien ja maanpuolustuksen arvopohja on Suomessa perinteisesti kiinnittynyt
vahvasti isänmaallisuuteen ja oman maamme
valtiolliseen turvallisuuteen. Usein puhutaan
Suomen kansallisen puolustuksen identiteetistä.
Tähän arvopohjaan, sitä täydentämään, on
noussut myös kansainvälinen turvallisuus, jonka monikansalliset turvaamistehtävät tarjoavat
uusia mahdollisuuksia erityisesti nuorille upseereille.
Tikkurilan Reserviupseerikero – Dickursby
Reservofficersklubb ry:n tarkoituksena on
kehittää reservin upseerien valmiuksia, olla
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jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, myös Helsingin reserviupseeripiiriin (HRUP) ja edelleen Reserviupseeriliittoon
(RUL).
Kerhomme aatteellisena tehtävänä on vaikuttaa maanpuolustusedellytysten yleiseen paranemiseen valtakunnan turvallisuutta edistävää
toimintaa tukien. Merkittävänä tehtävänämme
on lisäksi ylläpitää Itä-Vantaalla asuvien reserviupseereiden upseeritaitoja, samoin jäsentemme henkistä ja ruumiillista kuntoa sekä niitä
edistävää toimintaa.
Nuoret upseerit -toiminta. Nuorten upseerien toiminnan kohderyhmä on pääsääntöisesti

kerhon alle 30-vuotiaat jäsenet. Yhteyshenkilönä
toimii kerhomme nuorisoupseeri, joka on myös
Tikkurilan Reserviupseerikerho – Dickursby Reserviofficersklubb ry:n hallituksen jäsen.
Kerhomme uuden nuorisoupseerin tultua valituksi hänen ensisijainen tehtävänsä on
toimintavuonna 2015 nuorten upseerien toiminnan aktivoiminen ja kehittäminen kerhon
hallituksen ja reserviupseeripiirimme monimuotoisella ja sitoutuneella tuella.
Nuorten upseerien saaminen mukaan toimintaan on yksi kerhomme kaikkein keskeisimmistä tavoitteista. Meillä on noin 60 alle
30- vuotiasta nuorta upseeria, jotka kaikki ovat
kasvavassa määrin kerhomme tulevan toiminnan keskiössä. Jos olet alle 30-vuotias alueemme reserviupseeri, älä epäröi, vaan tule mukaan
kehittämään kerhomme nuoret upseerit -toimintaa sen kaikilla tasoilla!
NUT (Nuoret Upseerit) toiminta tähtää
nuorten upseerien sotilastietojen- ja taitojen
kehittämiseen osallistumalla kerhomme ja muiden reserviläisjärjestöjen ampumatoimintaan,
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
kursseille sekä oman seuramme ja Helsingin
Reserviupseeripiirin kerhoiltoihin.
Nuoret upseerit osallistuvat aktiivisesti
maasto- ja jotostoimintaan ja Reserviläisurheiluliiton maastokilpailuihin pyritään kokoamaan
HRUP: n nuorten upseerien oma joukkue.
Nuorten upseerien toiminnan puitteissa järjestetään koulutus- ja virkistystoimintaa.

Vuonna 2014 toimikunnan tavoitteena oli
edistää nuorten välistä vuoropuhelua yli yhdistysrajojen sekä tehostaa nuorille suunnattua tiedonvälitystä. Sama työ jatkuu edelleen vuoden
vaihduttuakin.

Jos olet alle 30-vuotias reservin
upseeri ja haluat mukaan
toimintaan
Mukaan pääset liittymällä TiRUK:in (www.tiruk.net) jäseneksi tai jonkun muun Helsingin
reserviupseeripiirin aluekerhon tai aselajikerhon jäseneksi. Suurin osa eri kerhojen tapahtumista on avoimia myös piirin muiden reserviupseerikerhojen jäsenille.
Voit myös olla yhteydessä HRUP:n toimistoon, josta saat lisätietoa piiristä ja sen kerhojen
toiminnasta.
Vaihtoehtoisesti voit jättää yhteydenottopyynnön myös allekirjoittaneelle (0500 441
470) tai (pelle.astedt@tulostusseuranta.fi) niin
sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.
Katso myös tarkemmat tiedot kerhomme
www.tiruk.net sivuilta tai ohjeet piirin sivuilta
osoitteesta http://www.hrup.fi/hrup-jaseneksi.
Lisätietoja www.hrup.fi / Nuorten toiminta
Per-Olof Åstedt

Reserviin siirtyviin kaikkein nuorimpiin
upseereihin ollaan yhteydessä jo heidän varusmiesaikanaan, samoin HRUP:n 24:ään
eri kerhoon liittyneisiin muihin nuoriin upseereihin.

Helsingin Reserviupseeripiirin (HRUP)
yhdistyksissä on yhteensä lähes 1.000 alle
30-vuotiasta jäsentä. Piirin koordinoima
nuorten reserviupseerien toimikunta kehittää ja ylläpitää nuorten toimintaa piirissä ja sen
yhdistyksissä.

l
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Kuukausittaiset jäsenkirjeet merkittävänä välineenä
TiRUK:in tämän päivän sisäisessä viestinnässä
Tikkurilan Reserviupseerikeho – Dickursby Reservofficersklub ry:n hallitus teki vuonna 2012
päätöksen parantaa ja tehostaa kerhon tiedotustoimintaa ja viestintää, osana kerhon toiminnan
yleistä kehittämistä. Pian päätöksen jälkeen ilmestyi ensimmäinen jäsentiedote. Niitä on sen
jälkeen julkaistu säännöllisesti kunkin kuukauden ensimmäisellä viikolla (paitsi kesäkuukausina) kohta kolmen vuoden ajan sähköpostin
välityksellä kerhomme laajalle jäsenkunnalle.
Käytännöksi on muodostunut, että vuoden
ensimmäisen jäsenkirjeen kirjoittaa kerhon puheenjohtaja, tiedotusupseeri kaikki sen jälkeiset.
Kaikki julkaistut tiedotteet ovat myös luettavissa
kerhomme nettisivuilla www.tiruk.net. Tiedotteissa osana kerhomme viestintästrategiaa olemme
pyrkineet kertomaan kerhomme ajankohtaisista
tapahtumista, tulossa olevista tai pidetyistä, sekä
kerhoilloissa pidettävistä ja pidetyistä esitelmistä,
samoin reserviupseeritoimintaa yleisellä tasolla
koskevista ajankohtaisista asioista, tapahtumista
ja ilmiöistä. Koko yhteiskuntaa koskevaa kyberuutisointia on sitäkin esiintynyt, jopa aika ajoin
runsain määrin, osana valittua viestintästrategiaa.
Pyrimme viestinnässämme kattavaan tiedonvaihtoon kerhomme yleisestä toiminnasta
ja siten vuorovaikutukseen kerhomme jäsenten
kanssa. Toiminnasta tiedottamisella, sen eri osaalueista ja sisällöstä kertomalla, pyrimme lisäämään kerhomme jäsenten aktiivisuutta kaikilla
tasoilla ja sekä reserviläisen henkiset että fyysisen
kunnon tarpeet huomioimalla.
Saadaksemme toiminta-ajatuksemme mukaisen sanottavamme jäsentemme tietoon haluamassamme muodossa ja haluamanamme
ajankohtana, ollaksemme kiinnostava ja innostava toimija kilpailussa itse kunkin rajallisesta
vapaa- ajasta, tarvitsemme kerhon sisäistä viestintää. Yhteisöviestintä on kokemuksen mukaan
parhaimmillaan vuoropuhelua ympäristönsä
kanssa, joka tähtää yhteisön koossa- ja toimintakykyisenä pitämiseen.

l
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Tämän oivalsi jo roomalainen sotapäällikkö
Julius Caesar, joka julkaisi säännöllisesti Acta
Diurna (Publica) -tiedotteita, jotka toimivat
Rooman valtakunnan virallisina julkaisuina ja
tiedotteina (v. 59 eaa). Tosin nykyviestintä on
tuosta ajasta kehittynyt huimin harppauksin
ja sitä voidaan tänä päivänä pitää koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta strategisesti ykkösasiana. Tiedon saatavuuden nopeus ajasta ja
paikasta riippumatta on yksi vaikuttava näyttö
viestinnän huimasta kehityksestä. Se ohjaa myös
odotuksiamme, mitä tulee tiedon ajankohtaisuuteen ja saatavuuteen.
Todettakoon muuten, että sanalla viestintä
(vest) on venäläiset juuret ja kommunikaatiosanalla latinalaiset juuret, kuinkas muuten. Vestsana tarkoittaa sanomaa, tietoa, huhua ja/tai
uutista. Communicare puolestaan yhdessä tekemistä, tiedon jakamista ja yhteyden saamista.
Näiden sanojen merkitystä mielessä pitäen
ja vaalien pyrimme vastaisuudessakin ottamaan
jäsentemme toiveet ja tarpeet huomioon tiedotustoiminnassamme.
Tikkurilan Reserviupseerikerho ry:n viestintästrategiasta vastaa kerhon hallitus. Jäsentiedotteiden toimitustiimin ovat muodostaneet
Per-Olof Åstedt tukenaan Matti Passi ja Ahti
Pohjonen.
Per-Olof Åstedt

’Vuoden vänrikki’: TiRUK palkitsee joka saapumiserän
parhaan vantaalaisen juuri ylennetyn vänrikin
TiRUK:in pitkäaikainen puheenjohtaja Erkki
Puumalainen pääsi edustamaan kerhoamme
vuodesta 2008 alkaen palkitessamme tyylikkäällä TiRUK-plaketillamme Kaartin Jääkärirykmentin kunkin saapumiserän parhaiten
menestyneitä vantaalaisia vänrikkejä. Ohessa
Puumalaisen kokemuksia ja tuntoja ylennys- ja
palkitsemistilaisuuksista, joihin hän aikanaan
osallistui.
Ennen Kaartin Jääkärirykmentin kanssa
aloitettua varusmiesten palkitsemisyhteistyötä
sama perinne jatkui kerhomme toimesta Helsingin Ilmatorjuntarykmentin kanssa Hyrylässä
toukokuusta 1987 heinäkuuhun 2006.
Palkitsemisen tavoitteina on huomioida
TiRUK:in oman kotikentän uusien vänrikkien
hyvä menestys varusmiesaikaisissa sotilasopinnoissaan ja saada näkyvyyttä ja huomiota sekä
omalle kerhollemme että reserviläistoiminnalle
yleisemminkin. Myös Puolustusvoimissa tehtävän koulutustyön tukeminen ja sen arvostaminen ovat jo perinteeksi muodostuneen palkitsemistapahtuman merkittäviä perusteita.
Sama perinne Santahaminassa jatkuu edelleen allekirjoittaneen, nykyisen puheenjohtajan,
saatua kunniatehtävän hoitaakseen tammikuussa 2012. Hieno ja arvokas juhlan tuntu on säilynyt tilaisuudelle leimallisena läpi vuosien.
Ahti Pohjonen

Vas. Erkki Puumalainen ja Ville Valtteri Virtanen vänr UUDJP.

Puumalaiselle mieluisa
kunniatehtävä
Sain keväällä 2008 mieluisan tehtävän, kun
kerhossamme virisi keskustelu vuoden vantaalaisen vänrikin palkitsemisen palauttamista rutiineihin. Tämä elintärkeä side nouseviin
upseerisukupolviin oli näet katkennut Hyrylän
varuskunnan lakkauttamiseen. Tikkurilan lähin
varuskunta sijaitsi Santahaminassa ja oli siksi
luonnollista hakeutua tämän varuskunnan yhteyteen. Kun kutsuumme vastattiin myöntävästi, janosin jälleennäkemistä, sillä tuolla samalla
saarella aikanaan itsekin suoritin Rannikkotykistökoulun reserviupseerikurssin.
Oli hienoa havaita, kuinka paljon kantaupseerit antoivat arvoa reserviupseerityölle. He
ehdottivat itse hankkeen ottamista osaksi kotiuttamisohjelmaa ja tekevänsä valinnan parhaiten ansioituneesta vantaalaisesta kokelaasta.
Palkitseminen kirjattiin jopa viralliseksi osaksi
varuskunnan kotiuttamisjuhlatilaisuutta. Jos
sitä ei ole itse kokenut, ei pysty hahmottamaan
”Vuoden vantaalainen vänrikki” -instituution
näin saamaa arvoa. Varuskunnan päällikön ja
sotilaspastorin juhlapuheet sekä monisatapäisen koulutetun sotilaan kurinalainen muotoon
järjestäytyminen, yhtäaikainen tervehtiminen ja
ohimarssi tekevät lähtemättömän vaikutuksen.
”Ollos huoleton, poikas valveil on” saa sanomaansa katetta.
Kantaupseerien valinnat olivat erinomaisia.
Tuntui hyvältä synnyttää nuorten upseerien ja
kerhomme välille tällainen lähtemätön side.
Oli sanomatta selvää, että parhaalla aineistolla
on myös kunnianhimoa muuhunkin kuin reserviupseerikurssin suorittamiseen. Tietääkseni
ainakin kaksi suuntasi jopa aktiiviupseeriuralle, joten joudumme opiskelujen yms. vuoksi
odottamaan monenkin kohdalla vielä pitkään
ennen kuin näemme heitä reserviupseeri-illoissamme.
Erkki Puumalainen

l
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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

Lasse Bernström

1977–1993

Onni Nylander

1955–1966

Kurt Stoor

1977

Ora Kanerva

1955–1960

Esko Vuori

1977–1987

Tempo Kanerva

1955–1956

Toivo Karjalainen

1978–1984

Veikko Jussila

1955–1956

Esko Vehmaan-Kreula

1979–2011

Tauno Lonka

1955–1956

Jukka Levola

1980

Hemmo Oksa

1955–1956

Seppo Simola

1980–1981

Soini Airila

1956–1971 ja 1975–1985

Kari Penttilä

1981

Pertti Johansson

1956

Martti Autio

1982–1986

Osmo V Ruoko

1956–1957

Kari Töyrylä

1983–2010

Eino Siren

1956–1960

Jukka Viinanen

1984–1985

Martti Tirkkonen

1956–1973

Pekka Hakanen

1985–1989

Matti Haavisto

1957–1958

Veikko Jarpala

1985

Sulo Kukkamäki

1957–1958

Markku Savolainen

1985–1995, 1999–2000

Tauno Markkula

1957–1964

Esa Järveläinen

1986–1991, 1996–

MB Fellman

1958–1959

Nils Manninen

1986–1987

Bo Malmgren

1958–1959

Olavi Soinio

1986–1990

Jorma Mikkola

1959–1960

Antti Viirimäki

1986–1990

Toivo Kultti

1960–1971, 1973–1974, 1975–1978

Kari Mattila

1987

Eino Salo

1960–1967, 1995–1998

Kari Jussila

1988–1991

Eero Tolamo

1961–1970

Seppo Saario

1988–1989

Onni Hurme

1962–1971

Eero Salminen

1989–2007, 2009–

Heimo Lempinen

1964

Mikko Aulamo

1990–1993

Lauri Leppänen

1964–1972

Jukka Knuuttila

1990–1993, 1996–2005

Erkki Malminen

1964–1965

Heikki Aulamo

1992–1998

Pertti Ellola

1965–1968

Jukka Luotola

1993–

Seppo Harlu

1965

Esa Lappi

1995–1998

Antti Pautola

1965

Seppo Kuokkanen

1996–

Pauli Eerikäinen

1966–1989

Petri Lehtonen

1997

Vesa Kotilainen

1966–2002

Topi Luostarinen

1997–2006

Lars Grönholm

1967–1980

Juhani Muhonen

1998–2000

Petri Pajulinna

1967–1972, 1975–1980, 1983–1989

Raimo Suokas

2001–2005

Sten-Erik Stenbacka

1968–1971

Matti Passi

2003–

Sakari Yli-Rahko

1968–1976, 1983–1984, 2002–2006

Ari Uutinen

2003

Kalevi Alenius

1971–1985

Mika Kuokkanen

2005–

Hans Blomqvist

1971–1973

Sami Kääriäinen

2005

Mikko Koski

1971–1972, 1974–1975, 1986–2001

Tomi Kääriäinen

2005–2008

Aarre Pasonen

1971–1973, 1982–1983

Mikko Kaipiainen

2006–2011

Juhani Töyrylä

1971–2009

Erkki Puumalainen

2007–

Jaakko Vesanen

1971–2002

Harry Jääskeläinen

2007–

Juha Valkama

1972–1988, 1992–1995

Mika Kuukkanen

2008

Erkki Penttilä

1972–1974

Ville Karttunen

2009–2010

Aarre Santavuori

1972–1974

Risto Tuikka

2010–

Paavo Marttila

1973–1974

Per-Olof Åstedt

2011–

Esko Pentti

1974–1976

Ahti Pohjonen

2012–

Martti Pekkonen

1976–1980

Sakari Hannula

2015–

Tikkurilan reserviupseerikerhon puheenjohtajat

Professori, kapt
Otto Valle
1955–1961

Kouluneuvos, kapt
Eero Tolamo
1962–1966

Koulunjohtaja, kapt
Martti Tirkkonen
1967–30.6.1971

Insinööri, ylil
Lars Grönholm
1.7.1971–30.6.1976

Toimitusjohtaja, ltn
Vesa Kotilainen
1.7.1976–1982

Rehtori, ylil
Pauli Eerikäinen
1983–1985

Rakennusmestari, ltn
Juhani Töyrylä
1986–1988

Mainostoimistojohtaja, ltn
Jaakko Vesanen
1989–1992

Ekonomi, ltn
Esa Järveläinen
1997–2001

Koulutuspäällikkö, ylil
Topi Luostarinen
2002–2006

Toimitusjohtaja, ltn
Erkki Puumalainen
2007–2012

Toimitusjohtaja, ylil
Eero Salminen
1993–1996

Laatupäällikkö, vänr
Ahti Pohjonen
2013–

l
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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

Sihteerit

Otto Valle

1955–1961

Tempo Kanerva

1955–1956

Sulo Kukkamäki

1958

Eero Tolamo

1962–1966

Matti Haavisto

1957–1958

Jorma Mikkola

1959–1960

Martti Tirkkonen

1967–1971

M B Fellman

1958–1959

Martti Tirkkonen

1961–1964

Lars Grönholm

1971–1976

Martti Tirkkonen

1960–1966

Lauri Leppänen

1965–1966

Vesa Kotilainen

1976–1982

Pauli Eerikäinen

1967–1969

Petri Pajulinna

1967–1968

Pauli Eerikäinen

1983–1985

Sakari Yli–Rahko

1969–1971

Otso Liski

1968–1969

Juhani Töyrylä

1986–1988

Jaakko Vesanen

1971–1977

Pauli Eerikäinen

1969–1971

Jaakko Vesanen

1989–1992

Juha Valkama

1978–1982

Petri Pajulinna

1971–1973

Eero Salminen

1993–1996

Kalevi Alenius

1983–1985

Juhani Töyrylä

1973–1980

Esa Järveläinen

1997–2001

Antti Viirimäki

1986

Esko Vehmaan-Kreula

1981–1995,

Topi Luostarinen

2002–2006

Esa Järveläinen

1987–1988

Erkki Puumalainen

2007–2012

Kari Jussila

1989–1991

Jukka Luotola

1996, 2007–

Ahti Pohjonen

2013–

Juha Valkama

1992–1995

Raimo Suokas

2002–2005

Seppo Kuokkanen

1996–1997, 2007–

Seppo Kuokkanen

2006

Topi Luostarinen

1998–2001

Eero Salminen

2002–2006

Varapuheenjohtajat
Onni Nylander

1955–1966

Lars Grönholm

1967–1971

Pauli Eerikäinen

1971–1975

Vesa Kotilainen

1975–1976

Pauli Eerikäinen

1976–1982

Juhani Töyrylä

1983–1985

Juha Valkama

1986–1987

Pauli Eerikäinen

1988–1989

Jaakko Vesanen

1977–1988

Markku Savolainen

1989–1993

Kari Töyrylä

1991–2010

Jukka Luotola

1994–2006

Mikko Kaipainen

2007–2011

Jotosupseerit

Matti Passi

2011–

Petri Pajulinna

1983–1986

Per-Olof Åstedt

2012–

Markku Savolainen
Petri Pajulinna
Markku Savolainen

Pelastuspalvelu-upseerit

Rahastonhoitajat
Ora Kanerva

1955–1960

Toivo Kultti

1960–1971

Mikko Koski

1971–1972

Sakari Yli-Rahko

1972–1973,
2002–2006

1997–2001

Jäsensihteerit
Lasse Bernström

1980–1993

Eino Salo

1995–1998

Vesa Kotilainen

1999–2002

Esa Järveläinen

2003–

Urheilu-upseerit
Pertti Johansson

1956

Sulo Kukkamäki

1957–1958

Martti Tirkkonen

1959

Eino Salo

1960–1967

Vesa Kotilainen

1966–1975

Martti Pekkonen

1976–1980

Seppo Simola

1980–1981

1987–1988

Martti Autio

1982–1983

1989

Kari Töyrylä

1984–1990

1990–1991,

Jukka Knuuttila

1991

1997–2000

Heikki Aulamo

1992–1994

Mikko Koski

1973–1976

Soini Airila

1976–1985

Mikko Koski

1986–2001

Harry Jääskeläinen

2007–

Martti Autio

1984–1986

Petri Pajulinna

1987–1988

Mikko Aulamo

1992–1993

Antti Viirimäki

1995

Eero Salminen

1989–1992

Heikki Aulamo

1996

Esa Lappi

1996

Markku Savolainen

1993–1995

Jukka Luotola

2001–2004

Topi Luostarinen

1997

Eero Salminen

1997–2007,

Seppo Kuokkanen

2005

Seppo Kuokkanen

1998–2004

2011–

Tomi Kääriäinen

2006–2008

Tomi Kääriäinen

2005–2008

2008–2010

Eero Salminen

2009–

Mika Kuokkanen

2009–

Kari Töyrylä

l
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Ampumarataupseerit
Juhani Töyrylä

1989–2009

Risto Tuikka

2010–

Suomen Reserviupseeriliiton mitalit

VETRES-upseerit
Jaakko Vesanen

1995–2002

Matti Passi

2003–2014

Esa Järveläinen

2003–

Harry Jääskeläinen

2007–

Ahti Pohjonen

2015–

Lippu-upseerit
Vesa Kotilainen

1989–1998

Kari Töyrylä

1999–2010

Eero Salminen

2011–

Nuorisoupseerit
Sami Kääriäinen

2005

Mikko Kaipainen

2007–2011

Mika Kuukkanen

2008

Ville Karttunen

2009–2010

Ahti Pohjonen

2012

Per-Olof Åstedt

2013–

RUL:n Kultainen
ansiomitali
soljen kera

RUL:n Kultainen
ansiomitali

RUL:n Hopeinen
ansiomitali

RUL:n Pronssinen
ansiomitali

Valmiusupseerit
Eero Salminen

2013–2014

Sakari Hannula

2015–

Nettiupseerit
Topi Luostarinen

1999–2004

Mika Kuokkanen

2005–

l
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Tikkurilan Reserviupseerikerhon jäsenten saamia
merkittävimpiä huomionosoituksia
Hopeisten ja pronssisten ansiomitalien joukossa on myös kerhomme aloitteesta palkittuja yhteistyökumppaneita.

1. Ritarikuntien kunniamerkit

Kultainen ansiomitali soljen kera
1981

ltn Vesa Kotilainen

1.1. Suomen Valkoisen Ruusun

1986

ylil Pauli I Eerikäinen

1. lk:n ritarimerkki (SVR R 1)

1990

ltn Jaakko Vesanen

1975

1991

ltn Juhani Töyrylä

1992

ylil Petri Pajulinna

ylil Erkki Sovijärvi

ltn Juha Valkama

1. lk:n mitali kultaristein (SVR M I kr)
1991

rva Liisa Penttilä
(yhteistyökumppani)

1.2. Suomen Leijonan

1995

vänr Lasse Bernström

1997

ylil Esko Vehmaan-Kreula

2001

kapt Kari Töyrylä
ylil Mikko Koski

ritarimerkki (SL R)
1989

ltn Vesa Kotilainen

1992

ltn Juhani Töyrylä

2009

ltn Esa Järveläinen

2015

ylil Jukka Luotola
kaptl Eero Salminen

ltn Jaakko Vesanen
2009

ltn Matti Passi

1965

ansioristi (SL A)
1988

ylil Pauli I Eerikäinen

2001

ltn Juha Valkama

2014

ltn Esa Järveläinen

2. RULin ansiomitalit

Kunniamiekka
1970

Kultainen ansiomitali

Toivo Kultti
Martti Tirkkonen
Eero Tolamo

1982

Vesa Kotilainen

1995

Jaakko Vesanen

2000

Pauli Eerikäinen

kapt Otto Valle
kapt Martti Tirkkonen

1967

kapt Onni Nylander

1968

kapt Eero Tolamo

1969

ylil Toivo Kultti

1970

ylil Lauri Leppänen

1973

vänr Vesa Kotilainen

1975

ylil Lars Grönholm

1978

ylil Pauli I Eerikäinen

1980

ylil Petri Pajulinna
kapt Soini Airila

1981

ltn Juhani Töyrylä
vänr Juha Valkama
vänr Jaakko Vesanen

1983

ltn Kalevi Alenius
kapt Onni Hurme

Juhani Töyrylä

1984

vänr Sakari Yli-Rahko

Juha Valkama

1986

vänr Lasse Bernström

1989

ylil Esko Vehmaan-Kreula

1992

ylil Mikko Koski
ylil Kari Töyrylä

l
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1995

ltn Markku Savolainen

1997

vänr Eino Salo

1999

vänr Esa Järveläinen

Mitalinsaajat 30.5.2008

ylil Eero Salminen

Kultaisella soljella

ylil Pauli I Eerikäinen

2005

ylil Jukka Luotola

evl Harry Jääskeläinen

2009

vänr Seppo Kuokkanen

ylil Lauri Leppänen

2013

ltn Matti Passi

maj Timo Luostarinen
maj Harry Muona

Hopeinen ansiomitali

kaptl Eero Salminen

1990

kapt Seppo Kairaneva

1999

ltn Aarre Pasonen
ltn Antti Viirimäki

2002

kapt Kari Töyrylä
Hopeisella soljella

evl Jukka Knuuttila

kapt Tapio Juutilainen
ylil Topi Luostarinen

ltn Topi Luostarinen
2008

ylil Martti Hölsä

Pronssisella soljella

ltn Mikko Kaipainen

ylil Martti Laakkonen

ltn Matti Passi

ylil Raimo Suokas

ltn Erkki Puumalainen

2012

ltn Erkki Puumalainen

2013

evl Harry Jääskeläinen

Ilman solkea

vänr Tomi Kääriäinen

vänr Ahti Pohjonen
2014

ltn Mika Kuokkanen

2012

2015

ylil Ville Karttunen

kultaisella soljella

ylil Ville Karttunen

ltn Risto Tuikka

pronssisella soljella

ltn Per-Olof Åsted

ltn Per-Olof Åstedt

ilman solkea

ltn Mika Kuokkanen

(yhteistyökumppaneille)

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali

1992

Hopeinen

musmaj Lauri-Matti
Kotilainen
rva Carita Kanerva
rva Liisa Penttilä

2002

ltn Vesa Kotilainen

2005

ltn Esa Järveläinen
ylil Juhani Töyrylä

rva Leena-Maija Loikala

ltn Juha Valkama

rva Brita Laakso
1995

rva Leila Valkama

2000

ylik Sven-Erik Järvinen

ylil Tarmo Jantunen

(yhteistyökumppaneille)
2000

2015

vänr Ahti Pohjonen

Pronssinen

Pronssinen ansiomitali
2000

ylil Esko Vehmaan-Kreula

stm Unto Kotilainen
stm Per Sjöberg

2002

ylil Pauli I Eerikäinen

2003

evl Seth Wahl

Mitalinsaajat 30.5.2008
Hopeinen

vänr Seppo Kuokkanen
ltn Matti Passi
ltn Sakari Yli-Rahko

3. Muut maanpuolustustyön ansiomitalit
Pronssinen

vänr Pekka Markkula

Maanpuolustusmitali

vänr Taru Mattson

ilman solkea

vänr Risto Tuikka

2000

ltn Sakari Yli-Rahko, 60 v

2001

ltn Jaakko Vesanen, 70 v

(rva Liisa Penttilä)

l
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P E R H E E N Ä I T I U U D E LTA M A A LTA

”Kaupan päälle
saimme reilusti
mielenrauhaa.”

aktia.fi
Aktiasta pääsee hyvillä mielin kotiin

Kilpailuta sinäkin asuntolainasi vaikka

päin, kun tietää, että perheen talousasiat

saman tien. Varaa aika osoitteessa

hoidetaan rautaisella asiantuntemuksella.

aktia.fi tai pirauttamalla numeroon
0800 0 2470. Tehdään teidänkin

Ei ole salaisuus, että Aktia Pankin asiakas
on tyytyväisempi, mutta mikä parasta,
tyytyväisyys on ihan jokaisen perheen
ulottuvilla.

l
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kotitaloudestanne kivempi.
Aktia Tikkurila, Asematie 2
Aktia Myyrmäki, Kilterinraitti 6

H I M M E TÄ E I
MUISTOT SAA

l

TiRUK 60 v 47
MYYNTI:

Reserviläiskortilla -30% ovh hinnoista.

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976.
TR-Kaluste Porttipuisto I Porttisuontie 7, 01200 Vantaa

l
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www.tr-kaluste.fi

SAFE-TEAM OY
		www.safe-team.fi
		
p. 0500 451 249

CONQUER
NEW
TERRITORY

Suunto sai alkunsa vuonna 1936, kun suomalainen suunnistaja ja insinööri Tuomas Vohlonen keksi
nestetäytteisen kompassin massatuotantomenetelmän. Siitä lähtien Suunto on ollut alan innovatiivinen
edelläkävijä ja yksi maailman johtavista urheilijoiden ja seikkailijoiden käyttämien urheilukellojen,
sukellustietokoneiden ja urheiluinstrumenttien suunnittelijoista ja valmistajista. Aina korkeimmilta
vuorita syvimpiin meriin Suunnon laitteita käyttävät urheilijat ja seikkailijat kaikkialla maailmassa.
www.suunto.com
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RAIKASTA JA MAISTUVAA

PÄIVITTÄIN

VANTAA JUMBO
Vantaanportinkatu 3,
puh. 020 743 5599

MA-PE 8-21, LA 8-18 ja SU 12-18

l

50 TiRUK 60 v

Peltolantie 1
01300 Vantaa
Puh. (09) 836 2020

Kaiken aikaa. Kaikkialla.
Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluyritys.
Tarjoamme asiakkaidemme erilaisiin turvallisuustarpeisiin sekä
tehokkaita palvelukonsepteja että yksilöllisiin erityistarpeisiin
räätälöityjä palveluratkaisuja.
securitas.fi

l
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RUUVIT, TERÄKSET JA ALIHANKINTATUOTTEET

TERÄSTARVIKE OY
Malmin Kauppatie 44 ja Kytkintie 44, Helsinki
Puhelin 09-3505030 Fax 09-3872147
info@terastarvike.fi www.terastarvike.fi

UUVIT, TERÄKSET JA ALIHANKINTATUOTTEET
-

TERÄSTARVIKE OY
Malmin Kauppatie 44 ja Kytkintie 44, Helsinki
Puhelin 09-3505030 Fax 09-3872147
info@terastarvike.fi www.terastarvike.fi

3
1
2
3

UUTUU

S

Puutarhan apteekki puutarhasi parhaaksi
www.bayergarden.fi

parasta tapaa
tilata lähin taksi

13160
Tekstiviestillä
Tilauskeskus 0100 7300
0100 7301
Lähin auto

Lataa mobiilisovellus osoitteesta

RUUVIT, TERÄKSET JA
www.lahitaksi.ﬁ
ALIHANKINTATUOTTEET

LÄHITAKSI

TERÄSTARVIKE OY

ON AINA LÄHIN TAKSI

RUUVIT, TERÄKSET JA
ALIHANKINTATUOTTEET

TERÄSTARVIKE OY

Malmin Kauppatie 44 ja
Kytkintie 44, Helsinki
Puhelin 09-3505030
Fax 09-3872147
info@terastarvike.fi
www.terastarvike.fi
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Malmin Kauppatie 44 ja
Kytkintie 44, Helsinki
Puhelin 09-3505030
Fax 09-3872147
info@terastarvike.fi
www.terastarvike.fi

Keskity asumiseen – me turvaamme omaisuutesi arvon

www.mtr.fi
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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
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