HyRES:llä aktiivista toimintaa
Hyvinkään Reserviläisillä (HyRES) on kuluneena vuonna ollut vilkasta ja liikunnallista reserviläistoimintaa. Ohjelmaan
on mahtunut mm. itsepuolustusharjoitus, partiohiihto, retkiä ja muita tapahtumia, joista kertovat oheiset kuvat.
Hyvinkään Reserviläiset
on tänä vuonna pyrkinyt
lisäämään liikunnallisia
tapahtumia. Yhtenä niistä
HyRES järjesti 19.5.2009
it s epuolu s t u sh a r joit u ksen, jonka eräänä teemana
oli veitsitaistelu moderneihin suojavarusteisiin pukeutuneen henkilön kanssa. Harjoituksen vetäjänä
toimi Kari Rastas, FMA
Vihti Ry:n pääkouluttaja.
Veitsi on perinteisesti
ollut suomalaisen sotilaan lähitaisteluase ja viimeinen
puolustuskeino.
Vaikka tuliaseet ovatkin
syrjäyttäneet
teräaseet
sotilaan päävarustuksena
nykyajan taistelukentällä, pistinrynnäköitä on
menestyksekkäästi
tehty niinkin hiljattain kuin
Falklandin, Irakin ja Afganistanin sodissa.

Kesäkuussa HyRES järjesti retken Hämeenlinnaan Suomen Tykistömuseoon sekä
Parolaan Panssarimuseoon.

Filippiiniläisiä
tekniikoita
Veitsiharjoitus perustui filippiiniläisen Pekiti-Tirsia
-tyylisuunnan
escriman
tekniikoihin. Escrima on
yleisnimitys filippiiniläisille taistelulajeille, joissa
harjoitellaan aseettoman
taistelun lisäksi mm. veitsillä ja kepeillä.
Sen opit ovat edelleen
kurantteja, sillä filippiiniläisten 1500 luvulla kohtaamien
espanjalaisten
conquistadorien haarniskan haavoittuvat alueet
olivat samat kuin tämän
päivän suojaliivissä. Suojavarusteissa on tapahtu-

Ns. knife tapping -harjoite, jossa puolustaja pyrkii
veistä ohjaten avaamaan itselleen tien vastahyökkäykseen. Vastustaja taas pyrkii samaan aikaan jatkamaan omaa hyökkäystään.
nut vuosisatojen saatossa
huomattavaa
kehitystä
materiaalien
suhteen,
mutta toisaalta itse suojien malli ei ole juurikaan
muuttunut.
Vaikka vanha sananlasku toteaakin ”don’t bring
a knife to a gunfight”, on
edelleen tilanteita joissa
veitsen käsittelytaito on

sotilaalle tarpeen. Yhtenä esimerkkinä voisi olla
vastustajan kanssa yllättäen lähikontaktiin joutuminen rakennusta tai
taisteluhautaa vyörytettäessä. Ahtaissa tiloissa
kirjaimellisesti vastustajaan törmättäessä ei välttämättä ole tilaa käyttää
rynnäkkökivääriä
edes

HyRES tukee tulevaisuuden maanpuolustajien liikuntatoimintaa. Kuvassa Hyvinkään Palloseuran Euroliigan 00-joukkueen harjoituspaita. Liekö millään
muulla uusmaalaisella maanpuolustusjärjestöllä
vastaavaa nuorten urheilijoiden sponsorointia?

lyömäaseena.
Seuraavaa harjoituskertaa on suunniteltu loppusyksyyn. Kuvia itsepuolustusharjoituksesta
ja
muusta toiminnasta löytyy
yhdistyksen kotisivulta,
www.hyres.fi.
HyRESin muusta tämän
vuoden toiminnasta mainittakoon mm. talvisodan
päättymisen muistopäivänä 14. maaliskuuta järjestetty partiohiihto Erkylän
maastossa sekä 29. maaliskuuta järjestetty tutustumisretki Sako Oyj:n tehtaalle Riihimäelle. Muutoin oheiset kuvat puhuvat
puolestaan. n
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