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Raskas
raketinheitin

Taistelukentän
hätäensiapu

Puolustusvoimien iskukyky
siirtyy uudelle aikakaudelle uusien
raketinheittimien avulla. HRS kävi
katsastamassa ne paikan päällä
Panssarivarikolla.

Arto Pulkki ruotii turhien
tappioiden välttämiseksi USA:ssa
ja Israelissa kehitettyjä välineitä ja
taktiikoita.

s. 5

s. 10—11
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Uutisia 70 vuotta sitten

Pääkirjoitus
9.3.2007

Uusi Suomi 9.3.1937

Valkoiset tekivät eilen
pontevan vastahyökkäyksen
Kuokkaniemen lähistöllä.

Kenttäarmeija vs.
Puolustusministeriö 6—1

Keltaisten pommikoneet
Elisenvaaran ja Antrean yllä
Väestönsuojeluelimet saivat jo
taistella tulipaloja ja kaasua vastaan.
Ratkaiseva taistelu alkaa tänään.
on tänään suunnilleen ennallaan ja keltaisten
hyökkäys ainakin toistaiseksi keskeytyksissä. Valkoiset ovat saaneet vaihdetuksi
väsyneitä suojeluskuntajoukkojaan uusiin ja vaikka keltaisilla tuntuu edelleen
olevan ylivoima, aikovat valkoiset toimia
silti varsin aktiivisesti. Niinpä he iltapäivän kuluessa suorittivat pontevan hyökkäyksen Kuokkaniemen luoteispuolella,
tunkeutuen keltaisten etulinjan yli. Myöhään illalla ilmoitettiin kuitenkin, että
hyökkäys oli toistaiseksi torjuttu.

Tilanne Karjalan rintamalla

L

aki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta hyväksyttiin selvin
luvuin eduskunnassa
helmikuussa. Lakiesitystä vastustivat vain
Vasemmistoliiton kansanedustajat eikä heidänkään eduskuntaryhmänsä ollut tästä yksimielinen.
Äänestysluvut olivat jopa poikkeuksellisen selvät (160-15). Olletikin,
vaikka lakiesitystä muutettiin nyt siten,
että reserviläisille annettiin huomattavasti lisää oikeuksia. Myös suunniteltua valvontaa vähennettiin.

valtioneuvosto. Se ei ole yksiselitteisesti huono asia. Hallitukseen tulee näin
myös perinteisen järjestötyön ulkopuolista näkemystä.
Puolustusministeriön mietintöä
ja sen valmistelua kritisoitiin voimakkaasti niin tässä lehdessä kuin Suomen
Sotilaassa. Tätä edunvalvontatyötä arvosteltiin omien järjestöjemme taholta
voimakkaasti. Selitettiin, että lakiesitystä ei saa kritisoida, koska asia on
poliittisesti arka. Ei vaan ollut.
myös eduskuntaan vaikuttamisen jo paljon ennen
kuin hallitus edes antoi sille esityksensä – eduskuntaryhmille järjestettiin
tiedotustilaisuuksia ja niille jaettiin
runsaasti materiaalia. Työ ei tainnut
mennä aivan hukkaan, sillä lakiesitykseen saatiin puolustusvaliokunnan
käsittelyssä huomattavia parannuksia
niin reserviläisten, naisten kuin yli 60vuotiaiden maanpuolustusaktiivien
kohdalle. Vain virka-apuun liittyvät
kysymykset jäivät korjaamatta, mutta

Lehdet aloittivat

Monissa lehdissä on kiinnitetty
huomiota pelkästään siihen, että laki
tekee Maanpuolustuskoulutus ry:stä
julkisoikeudellisen yhdistyksen. Mitä
se tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että
yhdistyksestä on määritetty lailla. Yksistään se ei vielä tuo mitään lisäarvoa
tai muutosta. Jos sellaiseksi ei lasketa
sitä, että MPK:n hallituksen kokoonpanosta pääosin vastaa tulevaisuudessa

on selvää, että valiokunta ei pystynyt
kirjoittamaan koko esitystä uusiksi
vain muutamassa viikossa. Tehdyistä
korjauksista onkin annettava kiitokset
valiokunnan puheenjohtajana toimineelle Kauko Juhantalolle, sen kaikille
jäsenille ja käytännön työn tekijälle,
valiokuntaneuvos Heikki Savolalle.
Uusi laki on kuitenkin vasta lähtölaukaus vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja erityisesti Maanpuolustuskoulutus ry:lle kehittämiselle. Nyt on
korkea aika ryhtyä miettimään, kuinka
tästä eteenpäin. Mitä käytännön toimia
laki tulee edellyttämään niin Maanpuolustuskoulutukselta, Puolustusministeriöltä ja Pääesikunnalta? Miten järjestöt voivat tukea niitä tässä työssä?
Ensimmäinen konkreettinen päätös
voisi olla, että tästä eteenpäin MPK:n
sotilaallisilla ja sotilaallisia valmiuksia
palvelevilla kursseilla käytetään aina
sotilaspukua, sen käytöstä annettujen
ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

ilmoitetaan
paikallisia kahakoita.
Ilmavoimien toimintaa on sää rajoittanut.
Koko päivän on nimittäin satanut
hiljalleen lunta. Tiedustelulennot puolin
ja toisin ovat supistuneet hyvin vähiin,
josta tietenkin valkoisilla on ollut eniten
hyötyä keltaisten ylivoimaisuuden vuoksi. Keltaisten pommituskoneet vierailivat
kuitenkin klo 16-18 välillä Elisenvaarassa
ja Antreassa, jossa väestönsuojeluelimet
ovat joutuneet taistelemaan tulipaloja ja
kaasuja vastaan.

Muilta rintaman osilta

Puolustusvaliokunnan tärkeimmät korjaukset
Sotilaallisella koulutuksella tarkoitetaan
tässä laissa puolustusvoimien aseilla, ampumatarvikkeilla tai räjähteillä tapahtuvaa sotilaallisten taitojen sekä joukon yhteistoiminnan kehittämistä sodassa tai muissa aseellisissa selkkauksissa toimimista varten.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella tarkoitetaan tässä laissa muuta vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta.

2 §

Puolustusministeriön tehtävänä on vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen ohjaus
ja valvonta.
3 §

Koulutus, jossa käytetään puolustusvoimien aseita, ampumatarvikkeita tai räjähteitä, on järjestettävä puolustusvoimien henkilö-

20 §

Helsingin

39. vuosikerta
482. ilmestymiskerta
Nro 3/2007 ilmestyy 27.4.2007

kunnan johdolla ja noudattamalla voimassa
olevia puolutusvoimien ohjesääntöjä, varomääräyksiä ja muita pysyväismääräyksiä.
21 § Kouluttajina ja kouluammuntojen johtajina voivat toimia vain puolustusvoimien
henkilöstöön kuuluvat tai puolustusvoimien
kouluttajiksi hyväksymät henkilöt.
Puolustusvoimat voi siis nyt hyväksyä
kouluttajiksi ja ammuntojen johtajiksi henkilöitä, joilla on sen tai MPK:n toiminnassa
hankittu johtaja- tai kouluttajakoulutus,
käytännössä osoitettu pätevyys ammuntojen
järjestämisestä ja jotka katsotaan tehtävään
muuten sopiviksi. Samalla heille voidaan
myöntää luvat tarvittavien puolustusvoimi-

Päätoimittaja
Kari Talikka

Ulkoasu ja taitto
Pasi Väänänen

Toimitusneuvosto
Kaj Lindén (HRUP)
Jaakko Vesanen (HRUP)
Martti Seppänen (HelResP)
Petri Nikkilä (HelResP)

Osoitteenmuutokset
HRUP:n jäsenet
p. (09) 4056 2011
Soili Laakso
jasenasiat@rul.fi

Toimitus
HelResP:n toimisto
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
Puh (09) 4056 2080
reservinsanomat@helresp.fi

en taisteluvälineiden käyttöön.
Alkuvaiheessa ammuttamisoikeudet voidaan myöntää vain kouluammuntoja varten,
mutta on odotettavissa, että muutaman vuoden päästä tehtävän tarkistuksen yhteydessä
ne laajennetaan käsittämään myös tulitoiminnan (l. taisteluammuntojen) valvojan
tehtävät. Kyse ei muutenkaan ole mistään
monimutkaisesta prosessista, vaan oikeudet
hoituvat normaalisti yhdellä tentillä ja näyttökokeella.

osioiden (ml.
PV:n aseilla tapahtuvat ammunnat) virkavastuulla toimivaksi valvojaksi täytyy yhä
edelleen nimetä PV:n palveluksessa oleva

Kurssien sotilaallisten

HelResP:n jäsenet
p. (09) 4056 2010
Joanna Hellfors
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Tiedustelut
päätoimittaja Kari Talikka
p. (09) 4056 2080
Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla
toimituksessa viimeistään
aineistopäivänä klo 16.30
mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa.
Virheiden välttämiseksi ei
käsinkirjoitettua materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei
julkaista.

henkilö. Radoilla tapahtuvaa toimintaa voivat kuitenkin nyt johtaa ja valvoa itsenäisesti myös hyväksytyt reserviläiset, ja he
voivat esimerkiksi kuitata varastoilta, PV:n
valvojan hyväksymän tilauksen perusteella,
tarvittavat aseet ja ampumatarvikkeet. Juuri
tähän liittyy se, että rikoslain 45 luku (sotilasrikokset) tulee lakimuutoksen voimaantulon jälkeen koskettamaan myös em. kouluttajaa ja kouluammuntojen johtajaa.
Lain tultua voimaan PV:n tilaamilla kursseilla aletaan myös maksaa päivarahaa ja
matkakorvauksia, eli toiminta niillä muuttuu
siltäkin osin VEH-harjoituksia vastaavaksi.

Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat mielellään joko originaaleina tai tif-muotoisina 200
dpi-resoluutiolla. Lisätietoja
toimituksesta.
Seuraavat numerot:
nro
aineisto ilmestyy
3
16.4.
27.4.
4
7.5.
18.5.
5
4.6.
15.6.
6
6.8.
17.8.
7
3.9.
14.9.

Painopaikka
Kangasalan Lehtipaino Oy
Kangasala, 2007
ISSN 0355-824X
LT 2005. Levikki: 11  168 kpl
Kannen kuvat
Arto Pulkki ja Tomi Alajoki

Aikakauslehtien
liiton jäsen
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HRUP monessa mukana
Vapaaehtoislaki
Eduskunta on täysistunnossaan
14.2.2007 hyväksynyt lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Eduskunta teki hallituksen esitykseen
useita merkittäviä parannuksia,
jotka saavutettiin oman aktiivisen
toimintamme tuella. Viime hetkillä
aikaansaadut muutokset olivat loistava osoitus siitä, millaisia tuloksia
hyvällä asioiden hoitamisella voidaan saavuttaa valtakunnallisesti.
Maanpuolustusyhteisöjen joukossa
hyvää työtä tekivät myös piirien toimistot ja erityisesti Jaakko Puuperä
Suomen Sotilas -lehdestä. Tämä oli
maanpuolustusteko!
Tarkempi artikkeli toisaalla tässä
numerossa.

Ammunta
Ampujille on kuluvana vuonna luvassa paljon mielenkiintoisia asioita.
Lisätietoa kilpailu- ja harjoitusmahdollisuuksista löytyy ampumatoimikunnan palstalla. Ajantasaisin tieto
on nettisivuilla, joiden tarkistaminen

mittajalle ja kaikille kirjoittajille.

Ylimääräinen piirikokous
ja sääntömuutokset

etukäteen on tärkeää mm. aina mahdollisten aikataulumuutosten takia.
Ajaminen hieman kauemmaksikin kannattaa, kohtuullisen matkan päässä on tarjolla erinomaisia
ratoja ammunnan harjoitteluun.
Suosittelen tutustumaan eri ratoihin
esimerkiksi Sipoossa, Lopella ja Hyvinkäällä. Piiritoimisto sekä ampumatoimikunta tukevat neuvoilla ja
yhteystiedoilla.

Huomio-kirja
Huomio kirjan toimitustyöt on tätä
kirjoitettaessa saatu päätökseen ja
käsikirja on luvassa koteihin huhtikuussa. Valot Döbelninkadulla ovat
palaneet myöhään yöhön, tuloksena
on jälleen luvassa tanakka paketti
sotilasammattitaitoa. Kiitos päätoi-

Kutsu Helsingin Reserviupseeripiiri
ry:n ylimääräiseen piirikokoukseen
14.5. on toisaalla tässä lehdessä.
Syynä ylimääräiseen piirikokoukseen ovat nyt vahvistettaviksi tulevat, lähinnä teknisluonteiset sääntömuutokset, joilla saatetaan piirin
säännöt ajan tasalle.
Piirivaltuusto viime syyskokouksessaan edellytti muutoksia mm.
yhdistysten valtuustoedustajien valintaprosessiin.
Nyt tehtävillä muutoksilla pyritään aikaansaamaan selkeät ja yksikäsitteiset menettelytavat, joilla parannetaan kokousteknistä sujuvuutta jatkossa.
Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä
Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Arvon mekin ansaitsemme
Me reserviläiset emme yleensä ole
ensimmäisten joukossa vaatimassa
etuja tai saamisia isänmaalta itsellemme. Mieluummin kysymme mitä
me voimme tehdä isänmaamme hyväksi.
Näin olemme tehneet jo sukupolvien
ajan ja näin aiomme jatkaa.
Kautta vuosisatojen olemme olleet
valmiit astumaan riviin kun kansamme ja valtiomme vapaus ja turvallisuus on ollut uhattuna.
Itsenäisyytemme toteutuminen oli
paljolti vastuunsa tuntevien reserviläisten ja vapaaehtoisten maanpuolustajien varassa.
Maassamme vietetään monia merkittäviä juhla- ja teemapäiviä, jotka
liittyvät itsenäisyytemme ja vapautemme saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Näinä päivinä muistamme veteraaneja ja itsensä isänmaan asialle
uhranneita.
On kuitenkin syytä muistaa, että
suurin osa näistä vapauden turvaajista oli reserviläisiä.
Historiaa ei voi elää uudelleen uusilla reunaehdoilla. Väitänpä kuitenkin, että niin vapaussotamme kuin

esim. talvisodan lopputulos olisi
ollut hyvinkin erilainen ellei puolustusvoimiemme ydinosana olisi ollut
asiaansa sitoutunut, erinomaisesti
kouluttautunut ja riittävästi varustautunut reserviläisjoukko. Tämä
joukko tunnetaan suojeluskuntana
ja suojeluskuntalaisina.
Suureksi hämmästyksekseni olen
havainnut, että meidän aktiivireserviläistenkin joukossa on henkilöitä,
jotka pyrkivät estämään jopa sanan
suojeluskunta mainitsemisen. Puhumattakaan siitä, että selkeästi toisimme esille ne uroteot ja saavutukset,
jotka suojeluskunta järjestönä ja suojeluskuntalaiset yksilöinä ja kansamme etujoukkona saivat aikaiseksi.
Lotta-Svärd järjestön kunnia on jo
palautettu ja lottien suurenmoinen
työn isänmaan hyväksi on tunnus-

tettu.
Eiköhän nyt olisi jo aika heittää loputkin menneisyyden haamut romukoppaan ja julkisesti tunnustaa ja hyväksyä suojeluskuntalaistenkin teot
siihen arvoon kuin ne ansaitsevat.
Edellä mainitsemieni teemapäivien joukosta puuttuu ”Kansallinen
Reserviläispäivä”. Ehdotankin, että
maanpuolustusjärjestöt yksissä tuumin ottavat asiakseen tämän teemapäivän perustamisen vuosittain vietettäväksi.
Vietettäköön sitä kaikkien niiden reserviläisten muistoksi ja kunniaksi,
mukaan lukien lotat ja suojeluskuntalaiset, jotka ovat osallistuneet ja
edelleen osallistuvat vapaaehtoisen
maanpuolustustyön toteuttamiseen.
Ja vietettäköön sitä ei ainoastaan
menneitä ja perinteitä muistellen,
vaan painottaen tämän päivän reserviläistyön merkitystä ja sisältöä.

Grenadier
2007
Paikka: Glainach, Itävalta
Aika: 01.07.—07.07.
Kiinnostaako alppijääkärien legendaarinen Edelweiß, Itävallan armeijan jalkaväkitaistelijan erikoistutkinto sekä hyvähenkinen kilvoittelu sotilastaidoissa muiden Euroopan maiden reserviläisten ja ammattisotilaiden
kanssa?
Hallitsetko jv-aseet ja niillä ampumisen, tunnetko
ryhmän taistelutavat metsässä ja kaupungissa, kestääkö
kuntosi 80 km pikamarssin ja toimivatko keuhkosi vielä
kolmessa kilometrissä?
Itävallassa heinäkuussa järjestettävä Grenadier 2007
-sotilastaitokilpailu tarjoaa ja vaatii tätä, ja paljon muuta.
Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun
Reserviläispiiri tarjoavat kahdelle 3 hengen joukkueelle
mahdollisuuden osallistua tämänvuotiseen kilpailuun.
Tarkista taitosi, aikataulusi ja ota heti yhteyttä, jos haaste
kiinnostaa.

Terveisin
Jukka Pietiläinen
Vääpeli reservissä
Helsingin Seudun Reserviläispiiri
Puheenjohtaja

Lisätietoja:
www.grenadier.at
Helsingin Reservin Sanomat 6/06
Piiritoimistot
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Kirjat

Kouluttajan opas
Puolustusvoimat on julkaissut uuden Kouluttajan oppaan, jolla
vapautetaan palveluksesta aiempi, vuoden 1984 laitos.
Veikko Luomi

Vastine
kirjoitukseen
”Aliupseerit
tulevat taas”
Helsingin Reservin Sanomien numerossa
1/2007 oli seikkaperäinen kirjoitus ammattialiupseeristosta. Pulkin kirjoitus sisältää kuitenkin
muutamia epäselvyyksiä. Kirjoittajan mukaan Reserviläisliitto sortuu koulutuspuolella näpertelyyn
ja keskittyy vain muutamien aliupseerien kouluttamiseen reservin upseereiksi.

Ottamatta sen tarkemmin kantaa siihen onko kyseessä näpertely vai ei haluaisimme kuitenkin
muistuttaa, että edellä mainittu koulutus perustuu puolustusvoimien tarpeisiin ja henkilövalinnat suorittaa Pääesikunta. Tällä hetkellä RUK:ssa
Haminassa on meneillään neljäs täydennyskurssi
aliupseerista upseeriksi reservissä. Ensimmäisellä
kurssilla oli oppilaita 21, toisella 30, kolmannella
30 ja meneillään olevalla on 30.
Vaikkakin kyse on pienen henkilöryhmän koulutuksesta, on koulutettuja yhteensä 111 henkilöä.
Kirjoittaja ei liioin maininnut miehistöstä aliupseeriksi koulutettuja yli 50 henkilöä. Määrällisesti
suurempaa koulutusta edustavat RUK:n kouluttajakurssit. Näille 13 kurssille on tähän mennessä
osallistunut yli 3 000 reserviläistä (upseereita, aliupseereita ja miehistöä).
Kyky uudistua ja kehittää itseänsä on nykypäivän
työelämässä välttämätöntä. On hienoa, että myös
samankaltaiseen itsensä kehittämiseen reservissä
tarjotaan mahdollisuudet edellä mainittujen kolmen kurssin, aliupseerista upseeriksi, miehistöstä
aliupseeriksi ja RUK:n kouluttajakurssin kautta.
Toivottavasti reserviläisille sotilasarvoon katsomatta syntyy Puolustusvoimien organisoimana
mahdollisuus jatkokoulutukseen.
Edellisen Helsingin Reservin Sanomien numerossa sivulla 7 olleessa täytekuvassa ollut henkilö on
reserviläinen, joka nykyiseltä sotilasarvoltaan aliluutnantti reservissä.
Mika Kuutti, TK 1/224 (2003-2004), Arno Hakkarainen, TK 2/226 (2004-2005), Seppo Vihersaari,
TK 2/226 (2004-2005) ja Juha Wallius, TK 3/228
(2005-2006)

Koulutus on valmiuden ylläpidon ohella puolustusvoimien tärkeimpiä rauhan
ajan tehtäviä. Puolustusvoimat kouluttaa
monilla eri tasoilla. Koulutettavat ovat
suureksi osaksi noin 20-vuotiaita varusmiehiä, osin reserviläisiä, joiden siviili- ja
sotilaskoulutus on kovin monenlainen ja
osin palkattua henkilökuntaa nuoresta
aliupseerista ylimpään johtoon asti. Koulutuksen keskeinen osa on kouluttajakoulutus, mukaan lukien valmiuksien antaminen reserviläisjohtajille, jotta he voisivat itse kouluttaa alaisensa, kun joukkoja
perustetaan valmiutta kohotettaessa.
Puolustusvoimien kouluttajat kuuluvat samoihin ryhmiin kuin koulutettavat,
joten osaamisen ja kokemuksen vaihteluväli on erittäin suuri.
Kaikille kouluttajille sopivan oppaan laatiminen onkin erittäin kunnianhimoinen tehtävä, johon ryhtyminen ei
ole arkojen työtä. Oppaan laadinnassa
on tasapainoiltava; uhkana on, että joko
opas on liian laaja ja teoreettinen alikersantille, upseerikokelaalle, vääpelille ja
kadetille tai sitten opas ei juurikaan sovellu teoreettista tietämystä vaativaan
pedagogiseen työskentelyyn ja ylemmäntasoisten kouluttajien koulutukseen.

Nyt luotu opas on valinnut sen vaihtoehdon, että kansien välissä oleva tieto
on tarpeettoman teoreettista kouluttajauransa alussa oleville. Kohderyhmänä
teokselle on ilmeisesti on ns. akateeminen väki sekä mahdollisesti myös kirjoittajien esimiehet.
Perusyksikkötasan kouluttajat löytävät pääosan Kouluttajan oppaan annista
teoksen vihreäpohjaisista iskulauselaatikoista. Alikersantin ja vääpelin tuskin
tarvitsee tietää, mitkä ovat esimerkiksi
pääesikunnan tai puolustushaaraesikunnan tehtävät palvelusturvallisuustoiminnan kehittämisessä.
Selkeästi lisää tietoja kaipaan koulutuksen ongelmatilanteiden ennakoinnista ja ehkäisystä, selvitystä siitä, mihin
materiaalikokonaisuuteen opas mahdollisesti liittyy sekä kirjallisuudesta, joka
sopii Kouluttajan oppaan rinnalla luettavaksi. Tällä en tarkoita lähdeluetteloa,
joka on eri asia.
Opas käsittelee toistokoulutusta,
mutta olisin kaivannut äksiisin painokkaampaa esiintuomista.
Sotilaskoulutuksen keskeisenä tavoitteena tulee olla annettujen käskyjen ja
määräysten järkähtämättömän noudattamisen periaatteen juurruttaminen koulutettaviin, taistelukentän vaatimusten

Kouluttajan
opas (KOULOPAS)
Pääesikunta, koulutusosasto, 2007; ISBN-13
978-951-25-1729-9; noin 175 sivua

mukaisesti. Tämä seikka ei tullut oppaassa vastaan.
Ehkä näistä syistä on myös vähälle
huomiolle jäänyt se, että nuorelle kouluttajalle on selvitettävä, mikä on mielekkään ja miellyttävän koulutuksen ero.
Myös epämiellyttävä koulutus on osattava ja rohjettava toteuttaa, ajattelivatpa
koulutettavat asiasta mitä tahansa.
että uusi Kouluttajan opas puutteistaan huolimatta
jaettaisiin jokaiselle varusmiesjohtajalle
ja annettaisiin omaksi reserviin siirryttäessä. Reservin johtaja voi hyödyntää
oppaan teoria-antia paremminkin vasta
siviilissä työelämässä. Samalla oppaan
asiat selkiytyvät ja reservin johtaja voi
hyödyntää niitä myös myöhemmin sotilaana palvelleessaan.

Pitäisin toivottavana,

Nato ilman tunteilua
Veikko Luomi
Olli Kivinen on Suomen Atlantti-Seuran
pyynnöstä kirjoittanut raportin ”Nato ilman tunteilua”. Kivinen tuo esille kolme
turvallisuuspoliittisten päätösten keskeistä johtotähteä: Suomen ja Suomen
etujen mahdollisimman tehokas puolustus, Suomen vaikutusvallan maksimointi
ja sodan välttäminen.
Äkikseltä tuntuu, että kyse on lähes
mahdottomasta tehtävästä, suuret asiat,
kuten sotilaallinen liittoutuminen, herättävät myös suuria tunteita. Tunteita Natoa kohtaan myös syötettiin meille vuosikymmenten ajan. Tunteita syötti valtiovalta, jolle liittoutumattomuus oli ainoa
realistinen ja samalla saavutettavissa oleva vaihtoehto Neuvostoliiton paineessa.
Valtiovalta teki liittoutumattomuudesta
hyveen.
Toinen tunteita syöttänyt taho oli

myös valtiovalta, nimittäin Neuvostoliiton valtiovalta, jonka kauko-ohjauksessa
toimineet tahot elättivät käsitystä Natosta rauhan vastustajana. Näin asia toki
olikin, jos käytettiin edistysmielistä suomi-suomi -sanakirjaa, joka tunsi Neuvostoliiton ja rauhan synonyymeinä.
Tällä hetkellä yleisessä käytössä vaikuttaa olevan sanakirja, jossa synonyymejä ovat Nato, Yhdysvallat, George W.
Bush, kotimaasta Elinkeinoelämän Valtuuskunta. Tunneasia tämäkin.
luottanee, että Natosta pystytään keskustelemaan myös
asiapohjalta. Hän pyrkii tuomaan esiin
Natosta esitettyjä, lähinnä tunnepohjaisia argumentteja ja esittelemään kuhunkin argumenttiin liittyvän faktan.
Kivisen raportti antaa aineksia asialliselle keskustelulle. Meillä on nyt mahdollisuus perusteellisesti ja laajalti argu-

Kivinen kuitenkin

Olli Kivinen: Nato ilman tunteilua
Suomen Atlantti-Seura ry, 2007, n. 50 sivua,
ISBN 978-951-628-450-0 Kirjan voi ladata
verkosta osoitteesta http://www.atlanttiseura.
fi/julkaisut.shtml

mentoida turvallisuuspoliittisista ratkaisuitamme. Historiamme ei tunne monta
vastaavaa tapausta.
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”Me lyömme, kunnes aikaan ikuiseen maa,
mantu täällä länttä on, ei itää.”

227 mm Raskas
Raketinheitin
M270 MLRS
Sen verran revisionistia on ilmeisesti tässäkin
ruumiissa, että kun Puolustusvoimat esittelee
sen iskukuvyn uudelle aikakaudelle nostavan
asejärjestelmän juuri Akateemisen Karjala Seuran
vuosipäivänä (22.2.), tulevat Heikki Asuntan
runon sanat mieleen aivan väistämättä.

Teksti ja kuvat: Arto Pulkki

Alankomaista käytettynä hankittuun operatiiviseen tulenkäyttöjärjestelmään kuuluu 22 raskasta
raketinheitintä sekä erilaisia maasto-, kuorma- ja erikoisajoneuvoja yhteensä noin sata kappaletta.
30 miljoonan euron kauppahinta
sisälsi myös tuliyksiköiden varustuksen (komentopaikat, voimakoneet, koulutusvälineet), varaosat,
huoltojärjestelmän ja jopa trukit
ampumatarvikkeiden käsittelyyn
varastoilla. Tätä voi verrata siihen,
että yhden uuden M270A1 raketinheittimen hankintahinta on noin 2
M euroa.
Suomeen helmikuussa saapunut kalusto jaetaan kolmeen 6-8
heittimen SA-patteriin, joista yhden kalusto on kerrallaan koulutuksessa, ja kahden varastoissa.
Parin seuraavan vuoden aikana
luodaan koulutus-, varastointi- ja
huoltojärjestelmä, sekä koulutetaan ensimmäiset sodanajan patterit. Sijoituspaikaksi tulee Niinisalo,
jossa varusmiesten koulutus pitäisi

käynnistyä jo vuonna 2008. Ensivaiheessa toiminnallisuus rajoittuu kuitenkin vain kaukomiinoittamiseen, sillä hankintaan kuului
harjoitus a-tarvikkeiden lisäksi
vain panssarimiinoja kantavia AT2 kuormaraketteja. Näillä pystytään luomaan hyvin nopeasti 500
x 1000 m luokkaa oleva panssarimiinakenttä lähes 40 km päähän
tuliyksiköstä, mikä paikkaa edes
pienesti jv-miinoista luopumisen
jättävää valtavaa aukkoa. Miinoissa on raivauksenestojärjestelmä,
sekä säädettävä itsetuhomekanismi, joka toimii viimeistään 6 vrk
päästä.

Syvää tulenkäyttöä
Vuosina 2011—2016 on tarkoitus
rakentaa kyky operatiiviseen kauko- ja täsmävaikuttamiseen. 1980luvun alusta peräisin olevan M270raketinheittimen inertia-pohjainen
järjestelmä ei tue uusia (GPS-ohjautuvia) a-tarvikkeita, mikä tarkoittaa sitä, että se ja mahdollisesti
myös aseosan (M269 –rakettikehto) suuntaus- ja kääntöjärjestelmä

Pakkasta on -22 C, mutta 6 h ulkona viettäneen raketinheittimen 15 litran Cummins V-8 turbodiesel lähtee käyntiin laakista. Heittimet ovatkin erinomaisessa kunnossa; esimerkiksi ajokilometrejä niissä on keskimäärin vain 4000.

päivitetään tuolloin M270A1-tasolle. Kustannuksia tästä tulee noin 1
M eur / heitin.
Isoin haaste tulee varmasti
olemaan uuden 2. vaiheen a-tarvikkeen tai a-tarvikkeiden valinta,
sillä perinteisten kuorma-rakettien
ongelmana on kohtuuttoman suuri
räjähtämättömien tytärammusten
määrä. Esimerkiksi M26 raketin
M77 DPICM -tytärammuksista jää
räjähtämättä 5-25 %, mikä tarkoittaa pahimmillaan lähes 2000 laukeamatonta per raketinheittimen
täyslaidallinen. Luminen maa ei
suinkaan paranna tilannetta. Tutkimusten mukaan näistä maahan
jääneistä tytärammuksista jopa
puolet voi räjähtää, jos niihin kosketaan.
Suomi ei halua siviilejä ja omia
joukkoja mm. Libanonissa ja Irakissa silponutta asejärjestelmää, vaan
muuttaa kaikki kaupan kylkiäisenä
tulleet vanhat M26-raketit Saksassa M28-harjoitusraketeiksi, joissa
ei ole räjähtäviä tytärammuksia.
Uudemmissa M30 GMLRS-kuormaraketeissa laukeamattomien
tavoitteeksi oli asetettu 1 %, mutta HRS:n tietojen mukaan tähän
ei ole päästy. Varsinkin alle 10 km
etäisyydelle ampuminen tuottaa
ongelmia, sillä silloin tytärammusten iskukulma jää loivaksi.
Ratkaisu on kuitenkin olemassa, ja sitä käytetään Suomen mm.
AMOS-järjestelmää varten hankkimissa 120 mm kuorma-ammuk-

Ohjaamo on pitkälle henkilölle melko
ahdas.
Saako lähettää terveisiä? Huomasitko
kuka esitteli järjestelmää mm. YLE:n
tv-uutisissa?

sissa – jokaiseen tytärammukseen
asennetaan piezo-sähköinen sytytin, jossa on ajastettu itsetuhomekanismi. Näin laukeaminen ei riipu
iskukulmasta tai materiaalista, johon ammus osuu.

Hehtopyssy
Raketinheittimillä on varsinaisen
hehtaaripyssyn maine, mikä ei

80-luvulta peräisin oleva ammunnanhallinta- ja paikannusjärjestelmä
ei kykene tukemaan uusia älykkäitä
ampumatarvikkeita, eikä mittaamaan
tuliaseman ympäristössä vallitsevaa
säätä. Se tullaan päivittämään (Improved FCS), ja samassa yhteydessä
heittimelle tehdään mahdollisesti oma
sovellus kotimaisesta ammunnahallinta- ja johtamisjärjestelmästä (AHJO).

MLRS:n kohdalla pidä enää aivan
paikkaansa. Esimerkiksi GMLRS
raketin tarkkuus on inertia-ohjautuvana luokkaa 2 piirua, eli 50 km
kohdallakin raketit osuvat vielä samalle hehtaarille. GPS-korjauksella näiden rakettien osumatarkkuus
(CEP) on 5 m, eli kyseessä on melkoinen täsmäase.

MLRS-ampumatarvikeita
ovat mm.:

Raketinheittimen juhtana toimii M2 Bradleyn venytetty tela-alusta (M993).
Kirjoittajan silmiin telaston osat näyttivät varsin samankaltaisilta kuin CV9030
FIN taisteluajoneuvossa (610x95 mm teräksiset ajopyörät, 533/152 mm telat
jne.). Tämä ei varmasti ainakaan hankaloita huolto- ja koulutustoimintaa.

M270 Multiple Launch Rocket System
M269 raketinheitin
Kuorma: 2x 6 kpl 227 mm raketti, tai
		
2x ATACMS-tykistöohjus
Tulinopeus:
12 rakettia 60 s korkeintaan 6 eri maalipisteeseen
			
2 rakettia 20 s korkeintaan 2 eri maalipisteeseen
Suuntaus:
M270 maksimi 93 s (M270A1 maksimi 16 s)
Lataus:		
M270 noin 4 min (M270A1 noin 3 min)
M933 alusta
Pituus: 7 m
Leveys: 3 m
Korkeus: 2,6 m
Taistelupaino: 24 t
Moottori: Cummins VTA-903T V-8 turbodiesel (500 hv)
Max nopeus : 64 km/h

• M26 kuormaraketti, 32 km,
644 DPICM-tytärammusta
• M26A1/A2 (ERR) pitkän
kantaman kuormaraketti,
45 km
• M28 harjoitusraketti, perustuu M26-rakenteeseen
(hankitaan Suomelle)
• M28A1 RRPR lyhyen kantaman harjoitusraketti
• AT2 miinaraketti, 38 km, 28
miinaa/raketti (hankitaan
Suomelle)
• M30 GMLRS ohjautuva
raketti, 60—100 km, esisarjatuotannossa, useita
hyötykuormavaihtoehtoja
(hankintaa Suomelle tutkitaan)
• ATACMS ohjukset, 165—330
km, tytärammuksia tai muita hyötykuormia hyötykuormavaihtoehtoja (hankintaa
Suomelle tutkitaan)

Kymen
sotavammaisten
sairaskoti
Kokkokalliontie 2
49400 Hamina
(05) 755 041
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Vaalit,
puolueet ja
maanpuolustus
maaliskuun 18.
päivänä. Ennakkoäänestysaika on maaliskuun 7.-13.
päivinä. Valitsemme vaaleissa 200 kansanedustajaa
hoitamaan yhteisiä asioitamme. Kansanedustajat ovat
osaltaan vastuussa myös Suomen maanpuolustuksesta. Eduskunta on avainasemassa maanpuolustuksen
rahoituksessa ja myös Nato-asiassa.
Helsingin Sanomat uutisoi 21. helmikuuta ”Ehdokkaat torjuvat Naton ja luottavat asevelvollisten armeijaan. Helsingissä keskimääräistä useampi vastustaa
Natoa ja asevelvollisuutta”. Monet muutkin lehdet ovat
arvioineet ehdokkaiden kannanottoja. Yhteenvetona
voitaneen esittää, että valtakunnan päälehden otsikko
on oikeaan osunut. Natolle sanotaan ei ja yleiselle asevelvollisuudelle taas sanotaan kyllä.

Eduskuntavaalit järjestetään

Sotilasaikakauslehti on helmikuun numerossaan haastatellut suurimpien eduskuntapuolueiden puheenjohtajia ja heidän
vastauksensa ovat samansuuntaiset kuin edellä. Moneen kysymykseen puheenjohtajat vastaavat jopa yhtenevällä tavalla. Lukijalle voi hyvinkin jäädä mielikuva,
että kaikki puolueet ovat maanpuolustuspuolueita.
Puolustuministeri Seppo Kääriäinen teki merkittävän avauksen maanpuolustuskeskusteluun viime marraskuussa. Ministeri näki puolustukselle kolme vaihtoehtoa; jatketaan entisellään lisärahoituksella, liitytään
Natoon ja kolmas vaihtoehto on jatkaa entisellään,
mutta sitten maanpuolustus alkaa näivettyä.
Sotilasaikakauslehdessä puoluejohtajien kannanotot ministerin avaukseen vaihtelivat. Matti Vanhanen
vastasi politiikon ympäripyöreästi sanomatta mitään
uutta. Eero Heinäluoma korosti uskottavaa omaa puolustusta. Jyrki Katainen totesi, että jäsenyys Natossa
vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Martti Korhonen
näki puolustusministerin avauksessa uhkailun makua.
Tarja Cronberg piti vaihtoehtoja liian pelkistettyinä.
Stefan Wallin korosti Suomen uskottavaa puolustusta.
Päivi Räsäsen mielestä vaihtoehto, jossa jatketaan nykylinjalla, mutta puolustukseen annetaan lisärahoitusta, olisi paras.

Maanpuolustuksen ammattilehti

Nato-jäsenyyden kaikki vastaajat työntävät vastuun
uudelle puolustusselonteolle. Samalla korostetaan yhteistyön jatkamista ja sitä, että liittolaisuuden pitää
olla todellinen vaihtoehto. Eli näyttää siltä, että Natosta ollaan yhtä mieltä. Päätöksenteko halutaan siirtää.
Ainakin maalisvaalien jälkeiseen aikaan.
Kaikki puoluejohtajat ovat puoltamassa yleistä asevelvollisuutta. Vihreät tosin liputtavat valikoivan asevelvollisuuden puolesta. Rauhaanpakottamistehtäviin
osallistumista kartetaan. Kokoomusjohtaja Katainen
kuitenkin näkee EU:n nopean toiminnan joukkojen
saattavan tuoda meidänkin sotilaillemme rauhaanpakottamistehtäviä.

toivotaan jatkossakin riittävän vapaaehtoisia lähtijöitä. SDP:n Eero Heinäluoma
esittää asian kuitenkin siten, että siitä pitää voida sopia alan ammattijärjestöjen kanssa. Kaikki Sotilasaikakauslehden haastattelemat puoluejohtajat arvioivat
vastauksissaan, että puolustusvoimien tulee jatkossakin
tarjota henkilöstölleen riittävät taloudelliset edut. Esimerkiksi Stefan Wallin toteaa, että ”myös puolustusvoimien kilpailukykyä työnantajana on vahvistettava”.
Vaalit ovat tulossa. Eri puolueilla ja eri ehdokkailla
on erilaisia painotuksia. Valinnanvaraa meille äänestäjille riittää. Natosta varmasti vielä keskustellaan, mutta mukaan voi tulla uusikin ”keskustelupommi”. Suomi on sitoutunut luopumaan maamiinoista. Ne aiotaan
korvat rypälepommeilla. Mieleen tulee
kaksi kysymystä. Menikö Suomi miinaan luopuessaan maamiinoista?
Tuleeko rypälepommista vaalien
kuuma kysymys? Siinä puoluejohtajilla ja myös meillä valitsijoilla
mietittävää.

Kansainvälisiin tehtäviin

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi toiminut Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Suomen-pojat palasivat kotimaahan elokuun helteissä vuonna 1944. Nyt he juhlistivat rykmenttinsä perustamisen vuosipäivää paukkuvassa pakkasessa. Muistopaadelle Suomen-poikien seppeleen laskivat Suomen Sotaveteraanien Viron
yhdistyksen puheenjohtaja Uno Järvela ja varapuheenjohtaja Elret Epner.

JR 200:n perustamisesta 63 vuotta
Juhlapäivää muistettiin näyttävästi Virossa
Hans Gabrielsson
Kuva: Matti Paloaro
Jatkosodassa palvelleiden virolaisten vapaaehtoisten oman
joukko-osaston Jalkaväkirykmentti
200:n perustamisen vuosipäivää
juhlistettiin 8.-9.2.2007 Virossa.
Viron puolustusvoimien eri
yksiköt järjestivät yhdessä sidosryhmiensä kanssa kaksipäiväisen
maanpuolustusseminaarin. Suomalaisen osapuolen järjestelyistä
vastasi aiempien vuosien tapaan
Töölön Reserviupseerit ry.
Neljättä kertaa järjestetyn tapahtuman päämääränä on veteraanipolven henkisen perinnön
siirtäminen nuoremmille vastuunkantajille ja samalla perehtyä turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin
historian esimerkkien valossa.
Kunniavieraina seminaariin
osallistui runsas joukko JR 200:n
veteraaneja.

virolaissotilaat, jotka palvelevat
mm. sotatoimialueilla Irakissa ja
Afganistanissa.
Juhlallisuudet alkoivat kenttähartaudella ja kunniakäynnillä Suomen-poikien kotiinpaluun
muistokivellä. Varuskuntaan tutustumisen ja kenttälounaan jälkeen
iltapäivä oli varattu luennoille.
Eversti Matti Lukkari esitelmöi
JR 200:n perustamisen syntyvaiheista ja rykmentin sotatien tapahtumista. Vuoden 1944 Narvan rintaman taisteluiden merkitystä mm.
Suomen torjuntataisteluille selosti
historioitsija Mati Õun. Everstiluutnantti Einar Laigna päätti päivän
luennot kysymyksiä herättäneellä
katsauksellaan aiheesta ”Mitä me
suojelemme”. Muistamisten jälkeen vieraat jatkoivat päivän annin
purkua upseerikerholla tarjotun iltapalan yhteydessä.

Perinteikäs Paldiski

Haasteena
ilmapuolustuksen
kehittäminen

Paldiskin varuskunta on luontainen valinta perinnepäivän vietolle. Tulivathan Suomen-pojat
Hangosta Paldiskiin elokuussa
1944 osallistuakseen kotimaansa
epätoivoisiin torjuntataisteluihin.
Nykyisin siellä koulutetaan kaikki
ulkomaantehtäviin komennettavat

Toinen seminaaripäivä alkoi Ämarin lentotukikohtaan ja Viron ilmapuolustuksen tulevaisuuden
näkymiin tutustumisella. Vastuuta
ei jätetä pelkästään Naton varaan,
vaan omaan ilmavalvontaan ja
henkilöstön koulutukseen panostetaan yhä enemmän. Pienen maan

rajalliset resurssit asettavat projektille mittavat haasteet.
Seminaari jatkui Miehitysmuseossa Tallinnassa, jossa multivideoesityksen jälkeen veteraanit
kertoivat nuoremmille kokemuksiaan miehitystä seuranneesta terrorin ajasta. Tämä oli suomalaisille
vieraille jälleen terveellinen muistutus oman veteraanipolvemme
uhrausten merkityksestä.
Päivä päätettiin kenraali Laidonerin mukaan nimetyssä sotamuseossa. Tutustumiskierroksen
jälkeen Suomen-poikien kunniapuheenjohtaja Raul Kuutma lahjoitti
museolle valokuvan Viron Vapaussodan ajalta sekä Suomen-pojista
kertovaa materiaalia. Viimeisenä luentona pitkään Moskovassa
suurlähettiläänä toiminut ulkopolitiikan asiantuntija Mart Helme
selosti Itämeren alueen sotilaallista
kehitystä sekä esitti näkemyksensä
käynnissä olevien sotilaallisten
kriisien syistä ja mahdollisista laajemmista seurauksista.
Luennon jälkeen seminaarivieraiden esittämät lukuisat kysymykset ja vilkas keskustelu oli järjestelyistä vastanneille hyvä osoitus
ja kiitos perinnepäivän yhteyteen
järjestetyn seminaarin onnistumisesta.
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Reserviläisten
hotelleja saneerataan
uuteen uskoon
Pintoja, tekstiilejä ja kalustuksia laitetaan uusiksi, valaistusta parannetaan, aula- ja kokoustiloja sekä käytäviä siistitään ja viihtyisyyttä lisätään tilaratkaisuja parantamalla.
Kaikki tämä merkitsee entistä mukavampaa oleskelua ja
lisääntyvää viihtyvyyttä Cumuluksissa.
Vantaan remontissa on uusittu hotellin aula
oleskelutilaksi, miesten sauna on
remontoitu ja vastaanottoon on
tullut iso TV muun muassa lentoaikojen tarkistusta varten. Huoneremontti on jo suurimmalta osalta valmis ja saadaan päätökseen
toukokuun aikana. Uudistuksen
jälkeen hotellissa on 21 yhden hengen ja 4 kahden hengen Superior
huonetta, 56 yhden hengen ja 189
kahden hengen standard huonetta, 2 sviittiä sekä 4 invahuonetta.
Kaikki huoneet ovat uusimisen jälkeen savuttomia ja jokaisessa on
nopea Hotel Highway ADSL-internetyhteys.

järjestää pieniä palavereja ja tehdä
ryhmätöitä. Tilaan on asennettu
myös kiinteä videotykki.

Cumulus Hämeenpuisto Tampereella on saanut uuden upean
aulan ja sen yhteyteen monitoimitilan pienimuotoisiin tapaamisiin
ja kokouksiin. Asiakkaiden turvallisuuteen panostettiin hankkimalla
uusi turvakamerajärjestelmä. Koko
huoneremontti on valmis maaliskuun alkupäivinä.

Cumulus Porissa on uudistettu
10 yhden hengen ja 10 kahden hengen business-huonetta. Huoneissa
on tehty pintaremonttia seinien
ja lattioiden osalta sekä uusittu
tekstiilit, kalusteet ja valaisimet.
Superior-huoneet ovat maalattu ja
huoneisiin on hankittu uudet leveät 180 cm vuoteet ja upea sängynpääty.

Cumulus Airport

Cumulus Koskikatu Tampereen
alakerrassa kokoustilat, niihin johtava rappukäytävä sekä kokousaula on uudistettu täydellisesti kalusteita ja kattoa myöten. Tilojen monikäyttöisyys on nyt sopiva jopa 60
henkilön kokoontumisiin, kun kabinettien välinen seinä purettiin ja
vaihdettiin siirtoseinään. Tiloissa
on käytettävissä monipuolinen kokousvarustus. sekä internetyhteys.
Miesten saunan pukutilan kalustus
ja yleisilme on uudistettu siten,
että myös siellä on mahdollisuus

Cumulus Jyväskylän vastaanoton puoleisen hotellirakennuksen
remontti on valmistunut ja samalla
myös aula sekä uusi 32 henkilön
kokoustila Korpilahti. Uudistustyöt
jatkuvat toisessa rakennuksessa
käyden läpi loputkin hotellin huoneet. Kaikki uudistukset ovat valmiina heinäkuussa 2007.
Cumulus Kouvolan 3. kerroksessa on uusittu 28 huonetta. Kalusteilla huoneisiin luotiin uusi ja
raikkaan kodikas Cumulus-ilme.

Cumulus Turun uudistuksella on
haluttu ylläpitää kovassa suosiossa olleen hotellin viihtyvyystasoa
ja vastata siten asiakkaiden tarpeisiin. Uudistuneen ilmeen on saanut
nyt jo 73 hotellin 108 huoneesta.
Savuttomien huoneiden määrää
on lisätty joka kerroksessa. Uutuutena on tuotu Superior- ja saunallisten huoneiden varusteluun myös
tallelokerot.
Lue lisää uudistuksista www.
cumulus.fi

Sotiemme Veteraanit
2007 -keräys
Vuoden 2007 keräystoiminta
on käynnistynyt Kaartin Jääkärirykmentin varusmiesten toimin
5.3.2007. Aloitusalueena oli Töölö,
kerääjinä 140 aliupseerioppilasta.
Varusmieskeräyksiä tulee
alueellemme kaikkiaan 15, käytettävissämme on noin 1300 varusmiestä. Kaartin Jääkärirykmentin
lisäksi mukana ovat tänäkin vuonna Merisotakoulun ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin varusmiehet.
Vuoden 2006 tulokset on hyödynnetty keräyssuunnittelussa.
Osa keräyksistä suoritetaan lippailla, kuten Herttoniemen, Itäkeskuksen ja Vantaan kauppakeskuksissa
sekä Valtakunnallisen Veteraanipäivän 27.4.2007 aikana keskustan
torialueilla ja erikseen määritellyissä kohteissa. Edelleen varusmiehet
suorittavat myös perinteiseen malliin listakeräystä ovelta ovelle.
10.3.2007 reserviläisten keräystempaukseen on määräaikaan
16.2.2007 ilmoittautuneet seuraavat kerhot ja yhdistykset: Töölön
Reserviupseerit, Länsi-Vantaan
Reserviupseerit, Tikkurilan Reserviupseerikerho ja Vantaan Reserviläiset (Vetres), Itä-Helsingin

Reserviupseerit, Helsingin Reserviläiset, Itä-Helsingin Reserviläiset,
Helsingin Sinibaretit, Vääpelikilta
ja Kaartin Jääkärirykmentin Kilta.
Myös Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunta on mukana toiminnassa.
Reserviläiskerääjiä tarvitaan
lisää! Keräysmuotona reserviläisillä on lipaskeräys. Tervetuloa rohkeasti mukaan tekemään maamme
parasta keräystä. Vielä voi ilmoittautua. Keräysvarojen käyttökohde
selkeä, veteraanit tarvitsevat apuamme.
Sotaveteraanipiiri on jakanut yhdistyksilleen
vuoden 2006 aikana keräystuottoja yhteensä 101.000 euroa. Keräysvaroja voidaan käyttää veteraanien
elinolojen parantamiseen, kuten
kuntoutukseen, kuntoliikunnan ja
virkistystilaisuuksien järjestämiseen, asuinolojen parantamiseen,
erilaisten apuvälineiden hankintaan ja muuhun kotona selviytymistä tukevaan toimintaan.

Kuvassa tilaisuudessa palkitut hallituksen jäsenet. Ltn Jari Kekkonen sai pioneeriansiomitalin ja ltn Markus Saarela RUL:n hopeisen ansiomitalin.

Helsingin Reserviupseerien
Pioneeriosasto 60 vuotta
Pioneeriosasto ry:
n vuosijuhlaa vietettiin 6.2.2007 Katajanokan Kasinolla - samassa paikassa, jossa kerho perustettiin
tasan 60 vuotta aiemmin. Paikalla oli runsaasti yhteistyökumppaneitamme ja jäseniämme. Mukana
oli myös Pioneeriosaston vanhin jäsen maj Keijo
Tujunen, joka täyttää kuluvana vuonna 90 vuotta.
Pioneeriosaston puheenjohtajan ltn Sami Hotakai-

Helsingin Reserviupseerien

Pioneeriosaston perustaminen päätettiin
periaatteessa jo Helsingin Reserviupseerikerhon (nykyisen Helsingin Reserviupseeripiirin)
vuosikokouksessa 20.2.1941. Silloin päätettiin
perustaa kerhoon kuusi alaosastoa: 1) jalkaväki, kevyet joukot ja panssarijoukot 2) tykistö
(kenttä-, raskas ja pst) 3) rannikkopuolustus
(rannikkotykistö ja meriväki) 4) huolto-, autoja teknilliset joukot 5) ilmavoimat, ilmatorjunta
ja väestönsuojelu 6) ruotsinkielinen osasto.
Taustalla alaosastojen perustamiseen oli
talvisodassa havaittu sotilasammattitaidon
merkitys sekä se, että talvisodan jälkeen reserviupseeritoimintaan tuli erittäin runsaasti uusia

sen toivotettua juhlaväen tervetulleeksi lausui kunniapuheenjohtaja kapt Jukka Alho tervehdyssanat.
Juhlapuheen piti pioneeri- ja suojelutarkastaja evl
Jukka Sonninen. Pioneeriosaston historiikin vuosilta 1997-2006 esitteli ylil Jukka Rusila. Virallisen
osuuden jälkeen juhlat jatkuivat Kasinon saunatiloissa.

jäseniä.
Jatkosodan alkaminen esti suunnitelmien
pikaisen toteuttamisen. Jatkosodan päättyessä 1944 joutui vapaaehtoinen maanpuolustus
Neuvostoliiton vaatimuksesta ahtaalle. (Siitä
huolimatta kerhoon liittyi pelkästään vuonna
1945 peräti 700 uutta jäsentä.)
Vasta vuonna 1947 katsottiin voitavan ryhtyä osastojen perustamiseen. Mainittakoon,
että Pariisin rauhansopimus allekirjoitettiin
10.2.47 ja että liittoutuneiden (Neuvostoliiton)
valvontakomissio poistui maasta sopimuksen
ratifioimisen jälkeen 26.9.47.
Veikko Luomi

Tykistöhistoriaseminaari
31.3.2007 kello 10.00—15.30. Sotahistorian laitos, Vanha Talvitie 3, Helsinki
Uudenmaan tykistökilta järjestää tykistöhistoriaseminaarin Sotahistorian laitoksella
Sörnäisissä. Aihe: tykistön kaluston ja ampumamenetelmien kehitys. Tilaisuus on
maksuton ja avoin kaikille.
Seminaariin mahtuu 50 henkeä. Ilmoittautumiset Pekka Vasaralle, puh. 0400 7726 87 tai pekka.
vasara@luukku.com.
10.00 alk. Aamukahvit
10.30	Alkusanat, killan pj Kai Ahotupa ja Sotahistorian laitoksen johtaja, evl Jarmo Nieminen.
11.00
Evl Ilmari Hakala: 14. D:n tykistö jatkosodassa
11.45	Prkenr Jouko Alasjärvi: ampumamenetelmien kehittyminen
12.30
Lounastauko (omakustanteinen)
13.30	Evl Jarmo Nieminen: Santahaminan linnoitustykistö Krimin sodasta II maailmansotaan
14.15	Ev Jouko Kivimäki: Tykistön kalustokehitys 60-luvulta nykypäivään.
15.00
Yhteenveto ja palkitsemiset
Sotahistorian laitokselle pääsee Rautatieasemalta bussilla 68 tai metrolla Sörnäisten asemalle, josta
on n. 10 minuutin kävely. Käynti Vanhan talvitien puolelta, ei Sota-arkiston sisäänkäynnistä.
HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen.

Helsingin seudun

Viljo Lehtonen
viljo.lehtonen@elisanet.fi
puhelin 050 564 2088

Teleware Oy
Laajalahdentie 23
00330 HELSINKI
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Vapaaehtoislain käsittely

Eduskunnassa
sanottua
Kuten puheenjohtaja täällä totesi, hyvin paljon
keskustelua aiheutti ensinnäkin sotilaallisen koulutuksen määrittely. Mielestäni nyt ne määritelmät,
jotka tähän on saatu aikaan, ovat selkeitä eivätkä jätä
kovin paljon tulkinnanvaraa, jota ne alkuperäisen lakiesityksen mukaiset määritelmät olisivat jättäneet.
Kysymys reserviläisjohtajan aseman tunnustamisesta ja arvon tunnustamisesta oli kuitenkin sellainen, jossa ei Puolustusvoimia eikä reserviläisjärjestöjen ääntä ollut riittävästi kuultu. Nyt onneksi
saatiin muutos niin, että Puolustusvoimat voi antaa,
myöntää, kokeiden jälkeen ammuttamisoikeudet
kouluammuntoihin kuitenkin niin, että itse harjoitus
tapahtuu kantahenkilökuntaan kuuluvan valvonnassa tai johdossa, mutta yksittäisiä harjoitusten osia
voivat reserviläiset johtaa. Tämä on hyvä suunta ja
aikaa myöten varmasti tarkentuu, johtavathan nytkin monet reserviläiset milloin mitäkin isojakin ja
vaativia ammuntoja, hirviammuntoja tai suuria kilpa-ammuntoja ilman, että sitä laissa on mitenkään
rajoitettu.
Kysyn kuitenkin, miksi vasta viime syksyn puolivälissä nämä kolme lakiesitystä saatiin eduskuntaan,
kun ei muutenkaan puolustusministeriö ole kovin
paljon lakiesityksiä laatinut. Tämä on kysymys, johonka olisi kyllä hyvä vastata, ja se aiheutti aikamoisen kiireen, kun meillä olisi ollut hyvää aikaa vaikka
koko viime vuosi tehdä näitä lakeja sitten. Yhdyn
niihin näkemyksiin, kuten koko valiokuntakin, että
olisi ollut tarpeen paljon perusteellisempi valmistelu,
ja myöskin arvostelen hieman siitä, että keskusteluyhteys Pääesikunnan ja puolustusministeriön välillä
ei ole täysin toiminut. Siellä on merkittävää lainsäädännöllistä osaamista. Siellä tunnetaan ne käytännön asiat. Sieltä pystytään myöskin valmisteluun antamaan sellaista apua, mitä tarvittaisiin.

– prkenr (evp) Olli Nepponen, kok

pelkästään tyytyväinen.
että reserviläisjohtajille voidaan
antaa kouluammuntojen johtamisoikeudet tietyin
kriteerein, sehän on herättänyt paljon keskustelua.
Avoimesti tunnustan tässä, että asiaa käsiteltäessä
minä en osannut nähdä sitä ihan niin merkittävänä
kuin jotkut halusivat sen nähdä. Minä en näe niitä
probleemoja, joita siinä jotkut tulkitsivat olevan. Minusta se nyt on kuitenkin sellaisille ihmisille jääpää
hommaa, joilla kuitenkin täytyy olla tietyt taidot, kyvyt, perinteet hoitaa sitä tehtävää. Eli minä luulen,
että aika tulee osoittamaan senkin keskustelun, mitä
siitä asiasta on käyty, aika turhaksi.
Mitä sitten tulee tähän maakuntajoukkokonseptiin, niin siitähän on ollut tavattomasti näkemyksiä.
Kieltämättä se ei ole ollut ihan helppo asia käsitellä
tässä itse kenenkään. Joka asian kohdalla ei tietenkään haluaisi puolustushallintoa kritikoida, kun
edellisessä kohdassa se jo tuli tehdyksi, mutta tohdin
kuitenkin sanoa sen verran, että minusta tässä puolustushallinnolla on jollakin tavoin tiedotusvaje ihmisten suuntaan, siis nimenomaan näiden maakuntajoukkojen kohdalla. On tilaa liian isoille spekulaatioille, niin kuin on hivenen ollut näkyvissä tässäkin
keskustelussa.

Tämä ajatus siitä,

– kapt (res) Antero Kekkonen, sdp
Oli erittäin hyvä, että varapuheenjohtaja Laakso
myös lausui, että valtaosasta näitä asioita - muun
muassa tämä hyvin herkkä asia ammunnan johdosta
- me löysimme yksimielisyyden valiokunnan mietintöä tehdessämme. Vaikkakin sitten varapuheenjohtaja Laakso lausumansa ja tuon hylkäysesityksen on
tehnyt, niin oli suuri tunnustus hänen puheenvuoronsa sisällä se, että suuren osan näistä vaikeista kysymyksistä me saatoimme yksimielisesti ratkaista.

– ylil (res) Kauko Juhantalo, kesk

Täytyy sanoa, että kaikki ne
muut muutokset, mitä perustuslakivaliokunta ja
puolustusvaliokunta tekivät tähän hallituksen lakiesitykseen, ovat mielestäni myönteisiä ja antavat vähemmän sijaa erilaisille tulkinnoille.
Olen samaa mieltä kuin valiokunnan puheenjohtaja ja myös ed. Nepponen ja itse asiassa kaikki edellä olevat puhujat siitä, että lain valmistelu on ollut
eräiltä osin puutteellista ja että valiokunta ei voi tulevaisuudessa ottaa itselleen lainvalmistelijan roolia,
kuten tällä kerralla on tapahtunut sekä perustuslakivaliokunnan että puolustusvaliokunnan osalta.
Arvoisa puhemies!

– Jaakko Laakso, vas
Arvoisa puhemies! Minusta on ihan hyvä, että tästä
asiasta kokonaisuudessaan saadaan nyt aikaan selkeä laki. Tähän mennessä toiminnan kontrollointi
kuitenkin on ollut jossain määrin hankalaa, vaikeaa,
tulkinnanvaraista. Minusta tämä panee nyt sen problematiikan ikään kuin yksiin kansiin. Siitä on oltava

En tiedä, liittyykö tähän vai liittyykö johonkin
muuhun, liittyykö siihen, että olemme tässä idässä,
idän portilla tavallaan, ja ennen näissä asioissa meidän rajallamme oli vanha Neuvostoliitto, mitä enää
ei ole, vai mihin liittyy se varovaisuus, että tämän
vapaaehtoisen maanpuolustuksen osalta ollaan niin
kuin hanskat käsissä, ettei nyt vaan tapahdu mitään
sellaista, että tässä annettaisiin niin kuin siviiliväelle,
vapaaehtoisväelle, asemaa ja valtaa kantaa huolta
maamme turvallisuudesta ja puolustuksesta.
Vielä lyhyesti tähän asiaan. Kun katson silmilläni
pitkälti tulevaisuuden maailmaan, niin toivottavasti
tämä ei ole semmoinen laki, minkä perään rakentuu
se, että kun Suomi joskus sotilasliiton jäsenenä liittoutuu ja harkitsee luopumista asevelvollisuusarmeijasta, niin vedottaisiin tähän, että onhan meillä tämä
vapaaehtoinen järjestelmä, millä voidaan maamme
puolustus hoitaa ja tehdä.

– maj (res) Seppo Lahtela, kok

”Tämä lainvalmisteluarvostelu on
kyllä varmasti
erittäinkin
perusteltua”

Jäitä
hattuun lakikeskusteluss
a

— Puolustusministeri Seppo Kääriäinen

nähdäkseen, että reserviläisjärjestöillä on tulevaisuudessa yhä haastavampi tehtävä
perustella sitä, miksi Reijo-reserviläisen
kannattaa maksaa niille kymmeniä euroja vuodessa. Jos nyt Reserviläinen-lehti ei
tuo Sinulle juuri mitään lisäarvoa, niin kyllähän me ajamme juuri Sinun etujasi, me
väitämme.
Vaan mitä tapahtui, kun puolustusministeriö esitti viime vuonna, että kaikenlainen vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta saatetaan sen valvontaan? Tai kun
se yritti määritellä sotilaallisen koulutuksen kattamaan, varmuuden vuoksi, kaiken
mahdollisen toiminnan maan ja taivaankannen väliltä. Puolustusministeri Seppo
Kääriäisen työrukkanen vielä oikein läimi
meitä kasvoille vaatimalla, että aktiivisille
reserviläisille ei saa antaa oikeuksia sen
enempää ammuntojen kuin virka-apuosastojen johtamiseen.

Ei tarvitse olla visionääri

yllätyshyökkäykseen vastasimme? Oma käsitykseni on, että lähes
käsittömättömän surkeasti. Syntyneessä
taistossa järjestöjemme johtajat osoittivat
olevansa aktiivisten reserviläisten eduista
yhtä pihalla, ja niiden valvonnassa yhtä
ryhdikkäitä, kuin kevätauringossa sulava
lumiukko. Vuosittaisista juhlakutsuista ja
ministerin myöntämistä mitaleista huomattavasti enemmän huolissaan olevat
johtajamme eivät uskaltaneet sanoa heitä
poistuttaneelle ministerille tai ministeriölle ensimmäistäkään poikkipuolista sanaa.
Tiedän myös hyvin, paikalla olleena, että
eräänkin liiton hallituksessa käsiteltiin
koko lakivalmistelun aikana kymmeniä
tunteja talous- ja mitaliasioita, ja kuultiin
pari lyhyttä tiedonantoa lakiasiasta. Tärkeitä asioita - jos kyseessä olisi Kamreeriliitto.
Liittojen toiminnanjohtajat osoittivat

Miten me tähän
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myös olevansa täydellisen ulkona 2000luvun yhteiskunnallisen vaikuttamisen
tavoista ja menetelmistä. Se selvisi jo elokuussa 2005, kun he yhdestä suusta kauhistelivat Helsingin Reserviupseeripiirin
toiminnanjohtajan ehdotusta nostaa järjestöjen sivuuttaminen välittömästi julkiseen
keskusteluun. Itselleni tulikin prosessin
aikana usein mieleen pienet hiiret - toimikuntaan kutsuttu MPK ry:n toiminnanjohtaja raotti aina välillä lasikantta, ja tiputti
sieltä joitain pieniä tiedon murusia. Jotain
vikinää kuului, mutta siihen se aina jäi.
lain valmisteluun vaikuttamista. Yhdet sankarit
kirjoittivat kirjallisia varoituksia ja pahoittelukirjeitä, eräs vaati lehdissä aktiivisille
reserviläisille jäitä hattuun, ja voivotteli
näiden jyrkkiä kannanottoja. Antavatkohan he nyt myös täsmälleen samoista asioista huomauttaneille kansanedustajille
kirjallisen varoituksen, ja vaativat jäitä
heidänkin hattuihinsa?
Eivät tietenkään, vaan väittävät olleensa koko ajan aktiivireserviläisten kanssa
samaa mieltä ja samalla asialla. Aivan samalla tavoin toimittiin niin maamiinojen
kuin kodinturvan (maakuntajoukkojen)
kanssa.

Liittomme jopa haittasivat

Uusimmassa Reserviläisessä ei näy
enää jälkeäkään siitä, mitä Reserviläisliiton toiminnanjohtaja ilmoitti lakiehdotuksen valmistuttua – ”kansan valitsemien virkamiesten tahtoa ei ole syytä vastustaa”.
Valtiotieteen maisteri, muuten. Sama henkilö yritti estää oman liittonsa tulemisen
mukaan järjestöjen yhteiseen loppulausumaan. Siis siihen, jossa epäkohdat tuotiin
selkeästi esille, ja joka valmistui täällä
D-kadun viidennessä, eikä suinkaan kuudennessa kerroksessa. Reserviläisliiton tavoitteet olivat toiminnanjohtajansa puhei-

den ja kirjoitusten mukaan olleet vain ne,
että nykyinen kokoustoiminta saa jatkua
ja MPK ry ei saa henkilöjäseniä. Onneksi
hänet laitettiin ojennukseen, ja yhteislausuma allekirjoitettiin.
moni muukin taho
epäonnistui tässä prosessissa. Välillä tuntui karmivalta, kun joutui kertomaan asevelvollisuusosaston työntekijöille, niille
parille reserviläistoiminnasta oikeasti
kiinnostuneelle ja siitä jotain ymmärtävälle, miten lakivalmistelu eteneni. Päällikkö
kun ei kertonut asiasta alaisilleen yhtään
sen enempää, kuin vaivautui kysymään
näiltä neuvoja.
Mutta tämä ei muuta millään tavalla
sitä tosiasiaa, että kovan paikan tullen nimenomaan reserviläisjärjestöjen puheenjohtajat - Peltomäki, Niemi ja Kajander
- piiloutuivat korsuihinsa, eivätkä tulleet
edes käymään etulinjassa, ennen kuin joukot olivat useita kertoja käyneet kyselemässä johtajiensa perään.

On toki totta, että

onneksi taisteluvahvuudessa oli tällä
kertaa sellaisia miehiä kuin Pekka Mäkelä
ja Jaakko Puuperä, Reserviläisurheiluliiton silloinen toiminnanjohtaja ja Suomen
Sotilaan nykyinen päätoimittaja. He ottivat tiukassa paikassa hoitaakseen edunvalvontatehtävän, joka ei heille mitenkään
kuulunut. Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Lotta Mertsalmi osoitti myös useammankin kerran, että hänellä on enemmän
munaa sarjassa kuin muutamilla johtajilla
rinnakkain.
Nyt vain piti läheltä . Isoja muutoksia
pitää kuitenkin tapahtua, että järjestöt
ovat valmiita, kun alkaa se todellinen rähinä. Tällä tarkoitan tulevaa taistelua asevelvollisuudesta.
Arto Pulkki

Esitys vapaae
ht
lustusta säätel oista maanpuopuhuttanut jä eväk si laik si on
tulkintoihin onrjestöjä. Hurjiin
Lakiesitys ei tuskin aihetta.
ti juur i vaik todennäköisesut
maanpuolustus a perinteiseen
työh
Mielest äni ko ön.
vin jyrkkiin
tulkintoihin ei
totta, että la ole aihetta. On
järjestöjen ka kiesitys sisältää
siä, jotka saat nnalta määräykkittuina olla totavat tiukasti tulvia. On kuitenkimintaa rajoittauskoa, että pu in hyvin vaikea
ön virkamieheolustusministeritahdoin laatin t olisivat ehdon
joittaa vakava eet lain, joka ramaanpuolust sti vapaaehtoista
ustyötä Suom
sa.
esTodennäköise
juurikaan vaik sti uusi laki ei
seen maanpuouta ns. perinteisitä tekeviin jä lustustyöhön ja
rjes
Keskustelussa töihin.
on kokonaan
unohdettu, et
tä
tää perinteist lakiesitys sisältusjär jestöjen en maanpuolushyviä asioita. kannalta myös
sen merkittäv Itse pidän erityiden lain myötäänä sitä, että uun aktiivitoim joidenkin MPK:
ijo
esillä pitämät iden jatkuvasti
löjäsenistä ja toiveet henkitoimielimien paikallisen tason
haudataan ny rekisteröinnistä
kiesitys piirtä t lopullisesti. Lakeän rajan peäkin vihdoin selpuolustusjärjerinteisten maanpuolustuskou stöjen ja Maanlutusyhdistyks
välille.
en
Olli Nyberg
toiminnanjoh
taja, RES
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Asutuskeskustaistelutekniikkaa —

taistelukentän hätäensiapu
Suomalaista kenttälääkinnän koulutusta ja
kalustoa pidetään korkeatasoisena. Pataljoonien
joukkosidontapaikkojen (JSP) ja huoltorykmenttien alaisuudessa toimivien kenttäsairaaloiden
(KS) kalusto on huippuluokkaa niin liikkuvuuden
kuin kenttäkelpoisuuden osalta. Vaan mitä
tehdään, kun sinne JSP:lle ei pääse heti?

Teksti ja kuvat: Arto Pulkki
Piirrokset: Ensiapu ja ensihoito vammoissa, PE 1994

Tilastojen valossa suurin osa haavoittuneista taistelijoista menehtyy tai selviytyy vammoistaan ihan
siitä huolimatta, annetaanko heille
taistelukentällä ensiapua vai ei. Eli
vaikka television lääkärisarjoista saa vähän eri kuvan, vakavasti
päähän tai rintaan haavoittuneista
(yli 50 % kuolemaan johtaneista tappioista) suurin osa kuolee,
vaikka haavoittuminen tapahtuisi
”leikkurin” pöydällä. Pienen pintanaarmun johdosta ei taas kannata
lähettää neljää miestä kantajiksi.
Toinen kylmä tilastollinen tosiasia on se, että ihmisen sydämen
pysähdyttyä hänen selviytymismahdollisuutensa laskevat 10 % /
min – rauhan aikana. Elottoman
(ei hengitä, ei pulssia) taistelijan
evakuoiminen, sydämen pysähdyksen mahdollisesti aiheuttaneen
vamman korjaaminen ja sydämen
käynnistäminen uudelleen defibrilaattorilla on - taistelukentän olosuhteissa - täyttä utopiaa.
Elottomalle uhrille taistelutilanteessa annettu puhalluspaineluelvytys vaarantaa pelkästään elvyttäjän oman hengen ja joukolle
käsketyn tehtävän.
Taistelukentällä annettavassa
hätäensiavussa tarvitaan taktista
silmää ja kylmää harkintaa – sen
kohteena on vain ne kiirellisyysryhmään 1. kuuluvat vammat, joiden
nopealla hätäensiavulla voidaan
todennäköisesti säästää taistelijan
henki. Israelilaisten ja amerikkalaisten tutkimusten mukaan näitä
on noin 10-15 % kuolemaan johtaneista haavoittumisista.

Taajamataistelun
vammamekanismit
Taajamataistelussa ihmisen tekemät rakenteet antavat jonkinlaista
lisäsuojaa sirpaleita vastaan, mutta toisaalta ne lisäävät kimpoavien
luotien vaaraa. Rakennusten sisällä tapahtuvat räjähdykset ja tulipalot aiheuttavat lisääntyneiden
painevammojen myös enemmän
syviä liekkivammoja (III-asteen
palovamma) sekä vaikeasti hoidettavia hengitystiepalovammoja.
Myös erilaiset murskavammat ja
raajojen amputaatiot ovat yleisiä,
sillä räjähdykset lennättävät rakennusmateriaaleja ympäriinsä ja
sortavat rakenteita taistelijoiden
päälle (nk. sekundääriset ja tertiääriset räjähdysvammat).
Hengitysteiden palovamma voi
tukkia ilmatiet nopeasti, joten se
vaatii lähes yhtä nopeita liikkeitä
kuin raju verenvuoto tai paineilmarinta. Hengitystiepalovammaan
viittaa silmäripsien, kulma- tai nenäkarvojen kärventyminen sekä
kasvojen palaminen.

Tulelta suojaan
Vihollisen lyöminen taistelua jatkamalla tai pitämällä vihollinen
oman tulen alla on yleensä aina
sitä parasta apua, mitä yksittäinen
taistelija voi haavoittuneelle taistelijaparilleen voi antaa. Samalla tavoin ryhmän tai joukkueen johtaja
ei saa missään tilanteessa uhrata
lisää omia miehiä kuolettavasti
haavoittuneen ”pelastamiseen”.
Muutenkin vihollisen suora-ammuntatulen alla tehtäviä hätäensiapuliikkeitä ovat korkeintaan
massiivisen verenvuodon pysäyttäminen kiristyssiteellä ja palavan
taistelijan sammuttaminen.
Jos, ja vain jos, taktinen tilanne
mahdollistaa haavoittuneen siir-

tämisen suojaan, arvioidaan ensin
etäisyys haavoittuneeseen, maasto, haavoittuneen paino ja mahdolliset muut vaarat. Sen jälkeen
sunnitellaan etukäteen reitti, jota
pitkin haavoittunut tuodaan pois
(ojat, kaatuneet puut, kivet yms) ja
valitaan noutotyyli tilanteen mukaan (raahaaminen, palomiehen
ote, kantaminen yms). Noudosta,
tulituesta sekä mahdollisesta savujen käytöstä sovitaan etukäteen
ryhmänjohtajan kanssa.

Ryhmän
hätäensiapumies
Koulutus:
• erinomaiset taistelijan taidot, sekä
• nenänieluputken laitto
• paineilmarinnan vapauttaminen ruiskulla ja neulalla
• rintakehän keuhkoon läpäisevän vamman peittäminen
• nesteytys plasmalaajentajalla shokin ja vuodon hoitamiseksi
• koniotomian teko

Evakuointiketjun alku
Jokaisessa joukkueessa on oma
lääkintämies (TORJJ 2 kpl), mutta niiden lääkintähuollon runkona
toimii komppanian lääkintäryhmä.
Se perustaa johtajanaan toimivan
lääkintäaliupseerin johdolla sidontapaikan (SP), jonka välineistö
mahdollistaa haavojen sitomisen,
lastoituksen, hengityksen tukemisen nieluputkella, suonen sisäisen
nesteytyksen ja alustavan potilasselvityksen. KAJK:n lääkintäryhmään kuuluu valmiusyhtymien ensihoitopisteiden tavoin lääkäri, jolloin tarjolla on yleislääkäritasoista
apua ja kevyen JSP:n varustus.
Asutuskeskustaistelussa yksittäinen joukkue tai ryhmä saattaa
kuitenkin joutua taistelemaan saarrettuna tuntikausia, tai haavoittuneiden välitön evakuointi ei vaan
onnistu muista syistä. Näin olisi
tärkeää, että jokaisessa ryhmässä
olisi vähintään yksi taistelukentän
hätäensiapuun koulutettu ja varustettu taistelija – ”hätäensiapumies”. Tämän täytyy kuitenkin olla
selkeä oto-tehtävä, sillä Geneven
sopimus rajoittaa lääkintämiesten
taistelutoiminnan vain itsepuolustukseen.

Taistelukentän hätäensiapu
Kun haavoittunut taistelija on saatu suojaan vihollisen suora-ammuntatulelta, ja taistelutilanne
sallii, aloitetaan hätäensiapuun
liittyvät toimet. Jos haavoittunut ei
kuitenkaan enää hengitä, eikä hänellä tunnu pulssia, häntä ei yritetä
elvyttää, vaan jatketaan taistelua.
Sekavasti käyttäytyvä haavoittunut riisutaan välittömästi aseista. Jos taistelijalle on asennettu

Tst-liiviin/pikkureppuun:
• kenttäkelpoinen nesteytysvälineistö
• 2x500/250 ml nestettä
(Ringer tai plasmalaajentajia)
• vuodon tyrehdyttävällä aineella käsitelty (sieni)side
• rintakehän peittävä side
• nenänieluputkia nro 7
• valmis koniotomiasarja, tai
• veitsi sekä intubaatioputkia
6-6,5 mm
• yhdellä kädellä kiristettävä
kiristysside
• valmiita painesiteitä (m/Israel)
• normaaleja ensisiteitä
• valmisruiskullinen morfiinia

kiristysside, varmistetaan sen pitäminen. Tästä eteenpäin noudatetaan aivan samaa järjestystä kuin
normaalissa hätäensiavussa:

Hengitystiet
Haavoittuneen taistelijan hätäensiavussa on keskeistä hengitysesteiden poistaminen ja hengitysteiden
pitäminen avoinna. Tajuttoman
taistelijan hengitystiet avataan taivuttamalla yhdellä kädellä hänen
päätä taaksepäin otsasta ja kohottamalla toisella kädellä leuan alta.
Avaamista tehostetaan kohottamalla alaleukaa molemmin käsin
leukaperistä (ks. piirros). Suussa
ja nielun yläosassa olevat ylimää-

räiset rojut poistetaan sormin.
Tämän jälkeen haavoittunut
asetetaan vasemmalle kyljelleen,
koska näin tajuttomankin taistelijan hengitystiet pysyvät paremmin
auki ja eritteet valuvat suusta ulos.
Jos taistelijalla on vakavia
kasvovammoja, epäilet hengitystiepalovammaa tai hän on syvästi
tajuton ja hengittää huonosti, on
välittömästi asennettava nenänieluputki (ks. laatikko).

Hengitys
Rintakehään osunut luoti, sirpale
tai paineisku voi aiheuttaa henkeä
uhkaavan ilmarinnan, avoimen
ilmarinnan tai paineilmarinnan
muutamissa minuuteissa.
Rintakehän avoin haava on
peitettävä mahdollisimman nopeasti – hätätilassa vaikka kämmenellä. Jos haavan läpi kulkee ilmaa
(avoin ilmarinta), paras vaihtoehto on rintakehän peittävä ilmatiivis
side. Tilapäisvälineenä käy mikä
tahansa haavan päälle teipattu ilmaa läpäisemätön materiaali, eli
vaikka ensisiteen muovikääre. Se
voidaan myöhemmin muuttaa vain
3 sivulta teipatuksi, jolloin ilmaa

Kiristysside
Israelin puolustusvoimien tutkimusten mukaan kiristysside ei suinkaan ole ”viimeinen keino”, vaan sen käyttö on perusteltua aina kun kyseessä on:
• epäonnistunut verenvuodon pysäytys painesiteellä
• amputaatiovamma
• verenvuoto useista paikoista
• haavoittunut vaatii välitöntä
hengityksen hoitoa
• toiminta vihollistulen alla
• täydellinen pimeys
• monipotilastilanne
IDF:n tutkimusten mukaan haittavaikutuksia (hermovammat yms) esiintyy vain 5 %
tapauksista, ja vain jos kiristysside pidetään paikoillaan yhtäjaksoisesti yli 2 h.
Jos ja kun käytössä ei ole valmista kiristyssidettä, otetaan 2 m pitkä ja väh. 5
cm leveä pätkä joustamatonta materiaalia, ja kiedotaan se kahdesti raajan ympäri
(A). Siteeseen tehdään yksinkertainen solmu ja asetetaan sen päälle sopiva kapula
(B). Kapula sidotaan kaksinkertaisella solmulla ja kierretään sitä kunnes verenvuoto
tyrehtyy (C). Ankkuroidaan kapula paikoilleen.
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Tajuttoman taistelijan hengitystiet
avataan taivuttamalla yhdellä kädellä
hänen päätä taaksepäin otsasta ja kohottamalla toisella kädellä leuan alta.

Tajuton taistelija asetetaan vasemmalle kyljelleen, koska näin hengitystiet pysyvät paremmin auki ja eritteet
valuvat suusta ulos.

Oikean kokoinen nenänieluputki on
sierainaukkoa ohuempi ja se ulottuu
nenän kärjestä korvanipukkaan. Tilapäsivälineenä voi käyttää katetria tai
intubaatioputkea. Putki työnnetään
nenäonteloon varovasti, voimaa käyttämättä. Putken kaaren tulisi työntämisen aikana myötäillä nenäontelon
pohjan kaarevuutta. Jos potilas yskähtää tai alkaa yskimään, kun putki
on perillä, on sitä vedettävä 1–2 cm
takaisin. Putki, ja varsinkin tilapäisvälineet, on kiinnitettävä paikoilleen!

Koniotomiassa turvataan haavoittuneen taistelijan hengitys avaamalla suora
hengitystie aataminomenan ja rengasruston välistä. Kertakäyttöinen koniotomiasetti helpottaa toimenpidettä, mutta hätätilanteessa ei tarvita kuin teräase
ja 6-6.5 mm putki. Isompi putki on vaikea laittaa paikoilleen, ja pienemmästä ei
riitä ilma.

Haavoittunut ei hengitä eikä hänellä tunnu pulssia, eikä hän ole hypoterminen – monipotilastilanteessa lääkintähenkilöstön pitää siirtyä auttamaan niitä joita voidaan vielä auttaa ja taistelijoiden pitää jatkaa taistelua.

Vasta kun taktinen tilanne sen sallii, taistelijat auttavat tai kantavat
haavoittuneet parempaan suojaan.

pääsee ulos, mutta ei sisälle. Jos
hengitysvaikeudet lisääntyvät nopeasti haavan peittämisen jälkeen,
on sidos kuitenkin avattava heti,
sillä kyseessä on todennäköisesti
paineilmarinta.
Paineilmarinta on toiseksi yleisin niistä kuolemantapauksista,
jotka olisi voitu pelastaa nopealla
taistelukentän hätäensiavulla. Jos
rintakehään haavoittuneelle taistelijalle kehittyy nopeasti voimistuva
hengenahdistus, on tätä pidettävä
merkkinä paineilmarinnasta. Silloin keuhkopussiontelo on puhkaistava (neulatorakosenteesi)
välittömästi, sillä tilanne johtaa
nopeasti verenkierron romahtamiseen! Toimenpide tehdään suurimmalla mahdollisella neulalla, joka
pistetään keuhkoon keskisolisviivasta toisesta kylkiluuvälistä. Neulaan kiinnitetään ruisku, ja se työnnetään ihon läpi ainakin 3 cm vetäen koko ajan ruiskun männästä
(alipaine). Kun ruisku irroitetaan
neulasta ja kyseessä on todella paineilmarinta, ylipaine purkautuu

vain aikaa on, lääkintämiehet on
laitettava opettamaan suoniyhteyden avaaminen ja oikeaoppinen
nesteytys (Ringerin liuoksella tai
plasmalaajentajilla) myös jokaisen
ryhmän omalle ”hätäensiapumiehelle”. Harjoittelu tarvitaan, sillä
verenhukasta kärsivän ja kylmettyneen taistelijan ”pistäminen” ei ole
ihan helppo suoritus. Suomessa
myös nesteiden lämmitys ja lämpimänä pitäminen on tärkeää, sillä
kylmillä (< 20 ºC) nesteillä nesteyttäminen saattaa vain huonontaa haavoittuneen kuntoa.
Vaikeat kasvojen, nielun tai
kurkunpään vammat saattavat
myös estää nenänieluputken käytön. Aika on tässäkin valttia, ja
intubaation onnistuminen näissä
tapauksissa edes JSP:llä lääkärin
toimesta on varsin epätodennäköistä. Tämän vuoksi jokaisen
lääkintämiehen on osattava hätälaryngotomia eli koniotomia. Sen
tekeminen vaatii harjoittelu - kun
minä kaadun, minulla saa harjoitella.

neulan kautta. Tässä tapauksessa
neula teipataan tukevasti paikoilleen - jos paineilmarintaa ei taas
ollut, neulan voi vetää pois.
Jostain ihmeen syystä meillä
opetetaan, että tämä yksinkertainen henkeä pelastava toimenpide
voidaan tehdä vasta JSP:lla lääkärin toimesta.

Verenkierto
Raju ulkoinen verenvuoto on tyrehdytettävä mahdollisimman nopeasti ja kaikin käytettävissä olevin
keinoin. Jos apuvälineitä ei ole heti
saatavilla, voidaan vuotokohtaa
puristaa sormilla tai kämmenellä.
Heti kun mahdollista, vuotokohtaan sidotaan paineside tai vuodon
tyrehdyttävällä aineella käsitelty
(sieni)side. Jos raajoissa olevat
suuret valtimot vuotavat tai raajat
ovat amputoituneet, on käytettävä
epäröimättä kiristyssidettä. Joustamatonta materiaalia oleva side
kierretään kahdesti raajan ympärille noin 5 cm etäisyydelle vuotokohdasta (tyvipuolelle). Siteeseen

tehdään yksinkertainen solmu ja
sopiva kapula sidotaan sen päälle kaksoissolmulla (ks. piirros).
Kapulaa kierretään kunnes vuoto tyrehtyy, ja sen jälkeen kapula
kiinnitetään paikoilleen toisella
siteellä.
SP:lle tai JSP:lle evakuointia
odoteltaessa etsitään sitten mahdollisuuksien mukaan muita haavoja ja sidotaan ne. Taistelijan
vaatetuksen riisumista on kuitenkin vältettävä jotta haavoittuneen
ruumiinlämpö ei laske turhaan.

Lämäritaktiikka
Suomessa lähdetään siitä, että
haavoittuneiden nestetys aloitetaan vasta sidontapaikalla. Nopea
suonen sisäinen nesteytys on kuitenkin henkeä pelastava ensihoitotoimenpide niin verenvuodossa
kuin siitä aiheutuneessa sokissa,
palokaasumyrkytyksessä ja palovammatapauksissa. Tämän vuoksi
vähintään jokaisella lääkintämiehellä pitää olla mukaan nesteytykseen tarvittavat välineet. Ja jos

Taistelijoiden
ensiapukoulutus
Ulkomaisten tutkimusten valossa
Suomessa annettava hätäensiapukoulutus ei ole ihan samalla tasolla kuin muu kenttälääkintä. Eli
kun ensiapuna opetetaan lähinnä
puhalluspaineluelvytystä, kuljetusasentoja, raajojen lastoitusta ja
käsketään tekemään elottomasta
potilaasta ilmoitus hätänumeroon (112), ollaan jo aika kaukana
taistelukentän todellisuudesta.
Suomalaista ensiapukoulutuksen
painopisteitä on perusteltu yleisillä
kansalaistaidoilla ja varusmiesten
oman turvallisuuden parantamisella. Tässä voisi kyllä olla tarkistamisen paikka, sillä varusmiesten(kin)
todennäköisin kuolemansyy on liikenneonnettomuus - ja tänä päivänä reilusti yli puolet liikenneonnettomuuksien kuolemantapauksista
johtuu nimenomaan hengitystieongelmista tai hallitsemattomasta
verenvuodosta.
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Espoo-Kauniaisten Paikallisosasto, eli
Espoon Reserviläiset ja Tapiolan Reserviupseerit, järjesti 2.-4.2. Santahaminassa
kaksi kurssia. Helsingin Maakuntakomppaniaan sijoitetuille tarjottiin Torjuntajoukkueleiriä, ja ”muille uskovaisille”
Jääkärileiriä.

S

”Ei edes voi uskoa
viettäneensä tuon
ajan varuskunnan
porttien sisäpuolella,
kun yhtään ei
harrastettu turhaa
arpomista, odottelua,
pilkun*****mista
ja tietokin kulki
erinomaisesti.”

Teksti ja kuvat: Arto Pulkki

amoilla kouluttajilla ja valvojilla lyötiin kaksi kärpästä,
ja varmistettiin PV:n tuki myös maakuntajoukon ulkopuolisille aktiivireserviläisille. Koulutusaiheet olivat
hieman erilaiset – maakuntakomp-panian taistelijat ja
päällystö harjoittelivat omalla kurssillaan puolustusta
taajama-alueella, ja jääkärileiriläiset kertasivat hyökkäystä samassa ympäristössä. Tuli ja liike on tarpeen molemmissa taistelulajeissa, joten perjantain ja lauantain rastikoulutuksesta
noin puolet oli yhteistä molemmille kursseille. Uusina asioina kokeiltiin
mm. varsin etupainotteista huoltoa koulutusvaiheen aikana, ja sunnuntain soveltavassa vaiheessa toimivasta joukosta irroitettua ”tarkkailijaryhmää”, joka myös lopuksi antoi omalle joukolleen palautteen. Palautteen perusteella molemmat olivat oikeita ratkaisuja.
Yhden viikonlopun aikana ei tietysti voi (eikä edes kannata yrittää)
tehdä ihmeitä, ja meidän kouluttajien mielestä omassa toiminnassamme
olisi jälleen kerran ollut paljon hiottavaa. Mutta aika harvoin on tullut
lähdettyä harjoituksesta kotiin yhtä hyvillä mielin – isot kiitokset kurssin
johtajana toimineelle Veijo Rautiolle, erittäin motivoituneille kurssilaisille, kouluttajille ja huollolle!
PS. ”Santisgrad” nimen antoivat Jääkärileirillä tammikuussa 2005
vierailleet turkulaiset vaihto-oppilaat – 40 cm uutta lunta la-su yönä, telttamajoitus ja sijoitus RSSKO-ryhmään oli liikaa länsinaapurin pojille.

”Lauantain rastikoulutusvaiheessa oli useilla paljon
uutta opittavaa, siirtymiset saaren laidasta toiseen ja
keli varsin märkä. Tällöin näen varsin järkevänä, ettei
koko päivää vietetä märin jaloin ja käsin tai nälkäisenä,
koska hyvin huollettu sotilas pystyy keskittymään ja
sisäistämään huomattavasti paremmin opetettavat
asiat ja on lisäksi huomattavasti pienempi turvallisuusriski itselleen ja muille. Lauantain tarkoitus oli
kuitenkin kerrata ja oppia asiat sovellettua osaa varten,
eikä esimerkiksi hankkia flunssaa seuraavaksi viikoksi
työnantajien iloksi.

Otteita taistelukertomuksesta
08.00 vihollisen ajoneuvoista alkoi tulla kuulohavaintoja merenrannan
lähellä olevaan kolmen tien risteykseen. Röyhkeään tyyliinsä vihollinen
ajoi tieuraa eteenpäin. Puolustajat olivat kuitenkin päättäneet risteyksen
vastaanottopesäkkeensä paikaksi ja ajoneuvoista ensimmäinen kävi lyhyen kaksintaistelun, joka päättyi tulokseen rynnpsv 0 – telanappi 1. Samanlaisia tuloksia saavutettiin ensimmäisten Apilas-miesten testatessaan
työkalujaan taaempiin rynnäkkövaunuihin.
08.40 mennessä hyökkääjä oli saanut rivinsä kootuksi. Jalkaväki eteni
Saharaa pitkin ja jäljellä olevat vaunut viereisellä tieuralla. Etenemistä ei
voi kuitenkaan sanoa nopeaksi, koska etenemisreitti kulki ilmeisesti joka
ikisen maalipisteen kautta, mitä tulenjohtue oli Saharan alueelle saanut
tiedus-teltua. Viheltää...!
09.50 hyökkääjä oli saavuttanut talot ja puolustaja vetäytynyt kokonaisuudessaan huoltoa ja uudelleenryhmitystä varten AUK:n taakse.
Hyökkääjä ryhmittyi asemiin Helsinki-simulaattorin alueen punaisiin
puurakennuksiin.
Muutama puolustaja ilmeisesti katsoi hyökkääjien kaluston olevan
tulivoimaltaan liian vaatimatonta. Niinpä he päättivät lahjoittaa näille
tulivoimalisäystä yhden ilmatorjuntakonekiväärin verran. Tämän hyökkääjä otti suurella tyytyväisyydellä vastaan, olihan se jopa nätisti kuljetuslaatikoiden päälle aseteltu.
11:00 Aamupala oli vahvistanut torjuntajoukkueen miehiä ja mieliä
siinä määrin, että intoa vastahyökkäykseen löytyi. Torjuntajoukkue jakoi
voimansa kahteen osaan, jotka alkoivat lähestyä Helsinki-simulaattoria
sen eri päistä.
11:30 Jatkoetenemisessä edellisen päivän – sinällään erinomainen
– koulutus kostautui. Rakennusten väleissä liikuttiin turvatusti yksi mies
kerrallaan. Tapa sopii kaupunkietenemiseen hyvin, mutta hyökkäykseen
heikommin. Jääkäriviholliset saivat rauhassa juosta tien yli hökkelirakennuksiin turvaan ja varmistella itselleen mukavat asemat.

Yhteenveto
Torjuntajoukkueen puolustus sujui erinomaisesti. Vastaanottoasema oli
tehokas sekä ryhmitykset onnistuneita. Erityiskiitos tarkalle ja oikea-aikaiselle epäsuoralle tulelle. Pienenä kauneusvirheenä pari irtiottoa olisi
voinut tapahtua joko aiemmin tai paremmin suojattuna. Suurempana kauneusvirheenä oli vihollisen aseistuksen vahvistaminen ITKK:lla.
Hyökkäysvaiheesta näkyi selvemmin, että aihetta ei ollut kurssin puitteissa ehditty harjoittelemaan. Taistelusuunnitelma oli onnistunut, mutta vauhdikkaan alun jälkeen eteneminen hidastui ja vihollisen perään ei
päästy sen irtautuessa.
vänr Panu Korpela (toinen tarkkailija)

”Kyllä sen harjoituksessa huomaa, kun
kaikilla on motivaatio
ja henki kohdallaan.
Harjoitus ja koulutus
oli hyvin suunniteltu
ja homma toimi vielä
käytännössä. Paljon
oli opittavaa ja
kerrattavaa ja välillä
tuntui vauhtiakin
riittävän — ei päässyt
kylmä tulemaan.”

”Eipä ole missään
aikaisemmassa
harjoituksessa ole
sovittettu ruokahuoltoa taistelun
siimekseen. Sieltä
irtosi taistelupari
kerrallaan, tilanteen
niin salliessa,
hakemaan syötävää
ja sitten asemaan
ruokailemaan. Siinä
taisi muutaman kerran mustikkakeitot
taistelijalla lentää,
kun tulenkuvauskenttä lähti yhtäkkiä
vierestä ilmaan.”

”Oli kyllä hiton
hyvä harjoitus, iso
kiitos järjestäjille.
Aikataulu oli oikein
hyvin funtsittu ja
toimintaa riitti, eikä
ne kouluttajatkaan
olleet lainkaan
hullumpia (torppausjoukkueen jjoht-kouluttaja suorastaan
erinomainen!).”
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Helsingin reserviläispiirien ampumaohjelma 2007
KaartJR:n pistooliradalla Santahaminassa
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA		
ti 8.5.			
ti 22.5.				
ti 5.6.				
ti 19.6.				
ti 31.7.				
ti 14.8. mest			
ti 28.8.				
ti 11.9.				

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti

29.5.
12.6.
26.6.
7.8.
21.8. mest
4.9.
18.9.

Ohjelma ei ole sitova. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan lehdessä ja
radalla.
Pistoolin mestaruuskilpailut:
		
pienoispistooli		
ke
30.5.
klo 18.00
		
isopistooli		
to
7.6
klo 18.00
HUOM ! Osallistujilla on oltava kerhon/killan v. 2007 jäsenkortti/maksukuitti, aseen
hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilötodistus.
Kilpailuaika on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min
ennen. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta klo 17.20. Osallistumismaksu 3 e.
Tasaraha, omat patruunat ja paikkalaput. Sarjajakoa: H - H50 - H60 - H70 - H80 - D
- D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon 3 jäsentä.

JaPi - Matkat

Aunus ja Maaselkä 4 pv 24.-27.5., 14.-17.6., 16.-19.7.
Laatokan kierros 4 pv 13.-16.8.
Viipurin saaret
3 pv 13.-15.7., 3.-5.8.
Karjalan Kannas 3 pv 6.-8.7., 20.-22.7., 3.-5.8.
Taipaleenjoen ja Summan taistelut
3 pv 3.-5.6., 16.-19.7.
JR8, Tuntemattoman sotilaan jalanjäljillä
4 pv 30.7.-2.8., 23.-26.8.
Uhtua – Kiestinki – Kostamus 5 pv 23.-27.7.

Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 ls ( 4x5 ls sarjaa)
10 sek kuviotauluun, 20 ls ( 4x5 ls sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 ls ( 4x5 ls sarjaa) 6
sek kuviotauluun.
Ase: 22 LR vakio-urheilupistooli.

369
369
329
299
299
369
399

Hintaan sis. kuljetus, majoitus, viisumi, puolihoito ja
sotahistorianoppaan palvelut.
JaPi-matkat on erikoistunut sotahistorian matkoihin.

www.japi-matkat.fi
e-mail: myynti@japi-matkat.fi
puh/fax: 05 35593 65

Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta PV:n
kenttätauluihin SA4.
Ase: sotilaspistooli ja vastaava vähintään cal 7.65, 2 lipasta. Ammutaan 2 laukausta
per kääntö. Taulut esillä 3 sekuntia ja poissa 7 sekuntia. Kolmannen käännön jälkeen
lippaan vaihto.
Kilpailukohtaisesti tarkistetaan ja punnitaan kolmen arvalla valitun ampujan ase ja
liipasinvastus.
Pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat erikseen sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta huomioidaan. Samoin joukkueiden kolme
tulosta osallistuu joukkueiden kisaan.
Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat koulutustilaisuuksia niille, jotka jatkossa
osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia tarvitaan. Kerhojen ampumavastaavia pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. Kysymyksiin vastaa Seppo
Laitakari 050 4626780
Ampumatoimikunta
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Helsingin
Reserviupseeripiiri ry:n

Uudenmaan tykistökillan
30 -vuotisjuhla

Piirivaltuuston
kokouskutsu
Piirivaltuuston kevätkokous pidetään maanantaina
14.5.2007 Katajanokan Kasinolla
kello 19.00 tai edeltävän ylimääräisen
piirikokouksen jälkeen, mikäli piirikokous kestää yli klo
19:ään.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat kuten:
- käsitellään toimintakertomus vuodelta 2006
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Kokousasiakirjoja lähetetään postitse piirivaltuutetuille huhtikuussa.

Jääkäripataljoona 2:n jalanjäljillä
Helsingin Seudun Reserviläispiiri järjestää yhteistyössä
Bair Travels matkatoimiston kanssa sotahistoriallisen
matkan Karjalan kannakselle 5.–6.5.2007. Matkan teemana on JP 2 taistelut Kannaksella talvi- ja jatkosodassa. Matkalle lähdemme aikaisin lauantaiaamuna. Suunnitelman mukainen reitti on: Espoon keskus – Turunväylä
– Kehä II – Tapiola – Länsiväylä – Helsingin keskusta
– Itäväylä – Itäkeskus – Vaalimaa. Paluu on samaa reittiä
pitkin sunnuntai-iltana.

Piirikokouksen kokouskutsu

Ohjelma Kannaksella

Ylimääräinen piirikokous pidetään maanantaina
14.5.2007 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla.

Lauantaina talvisodan taistelut reitillä:
Maanselkä – Valkjärvi – Heinjoki/Perkjärvi – Viipuri.
Illallinen, sauna ja yöpyminen Kuusaan Wanhassa Navetassa. (http://www.kuusaanmotelli.com).

Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen muuttamista.
Piirikokouksessa on jokaisella jäsenyhdistyksellä yksi
ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää. jonka
perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun piirille
vuodelta 2006. Jäsenyhdistyksen äänivaltaa piirikokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja. Äänioikeus
edellyttää, että jäsenyhdistys on kirjallisesti ilmoittanut
piiritoimistoon viimeistään 11.5.2007 kello 16.00, kuka
on valtuutettu käyttämään kyseisen jäsenyhdistyksen
äänivaltaa. Ilmoittamisen on tapahduttava kerhoille 5.4
mennessä postitettavaa lomaketta käyttäen.
Lisätietoja lähetetään postitse; niitä julkaistaan myös
piirin internetsivuilla http://www.rul.fi/helsinki/ > toimintakalenteri > piirikokous 14.5.
Piirihallitus

”Mannerheimin jalanjäljillä”
PIETARIIN 8.—10.6.
Helsingin Reserviläiset ry tekee bussiretken Pietariin.
Matkalla saa kuvan nuoren Gustaf Mannerheimin opiskeluajasta 1880–1886 Haminassa ja hänen sotilasurastaan
Pietarissa.
Matkan hinta on 317 euroa puolihoidolla, sisältäen
viisumin. Myös muiden yhdistysten jäsenet tervetuloa.
Ilmoittautumiset 30.3. mennessä jukka.pietilainen@saunalahti.fi , puh. 040 560 5612

Sunnuntaina jatkosodan taistelut reitillä:
Polviselkä – Kuuterselkä – Perkjärvi – Äyräpää – TaliIhantala.
Kenttälounas, jonka tarjoilee venäläinen sotanäytösryhmä JP 4.
Matka on tarkoitettu pääkaupunkiseudun reserviläisille
perheineen. Paikkoja on rajoitetusti. Hinta on 161 e/hlö.
Se sisältää kuljetuksen, suomenkielisen opastuksen matkalla ja taistelupaikoilla, kartan, viisumin ja vakuutuksen,
majoituksen, saunan, illallisen ja aamiaisen Kuusaan motellissa sekä sunnuntaina kenttälounaan.
Lisätietoa ja sitovat ilmoittautumiset 15.4. mennessä
Kimmo Kariselle espoo@helresp.fi tai p. 040-564 8143.
Ilmoita nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, puhelinnumero ja passin numero. Matkalla on oltava passi, joka on
voimassa vähintään yhden kuukauden matkan jälkeen!
Ilmoittautuneille lähetämme lisätietoa lähempänä matkaa.
JP 2:n nimen kehitys:
1921 II Polkupyöräpataljoona, 1921–1936 Polkupyöräpataljoona 2, 1936–1948 Jääkäripataljoona 2, 1948–1952 Jalkaväkirykmentti 5:n jääkäripataljoona, 1952–1957 Jääkäripataljoona 2, 1957–Uudenmaan jääkäripataljoona.

Tule mukaan

Sissitaitokilpailuun
21.—22. 4. Lopen seudulla
Kilpailun testaa tiedustelu - ja maastotaitoja hieman yli
vrk:n ajan. Partiot (2-3 hlö) toimivat ilman ulkopuolista
huoltoa, partioita ei varusteta, oma vaatetus ym. ja omat
muonat. Yhteiskuljetus Paavo Nurmen patsaalta 21.04.
klo 7.00
Ilmoittautuminen 15.4. mennessä MPK:n.sivulle
(kurssi 0400 07 13307) sekä
kilpailun johtajalle: mika.ruotsi@24.f tai varajohtaja
christer.mikkonen@elisanet.fi

Ranskan sotilasasiamies
eversti Thierry Prunière esitelmöi englanniksi Ranskan
turvallisuuspolitiikasta.
ke 28.3.2007 klo 18.30 Katajanokan Kasinolla
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Ennakkoilmoittautuminen pe 23.3. mennessä raimo.hynynen@
fi.ibm.com tai 040 510 8513
Aiheina mm. Nato ja islam.
Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Perinteiset pääsiäismyyjäiset
sunnuntaina 1.4. klo 10.00-14.00 Döbelninkatu 2.
Buffetti, leivonnaisia, pääsiäistavaroita, kirpputori ja
arpajaiset.
TERVETULOA!
Kanta-Helsingin Maanpuolustusnaiset ry
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Tapiolan Reserviupseerit
ja Espoon Reserviläiset

Suomenlinnan Upseerikerholla 21.4. kello 16.00. Tervehdysten vastaanottaminen alkaen kello 15.30. Ohjelmassa MPK
ry:n hallituksen puheenjohtaja Harri
Kainulaisen juhlaesitelmä aiheesta
Vapaaehtoinen maanpuolustukoulutus ja tykistöjoukot.
Ohjelmassa lisäksi palkitsemiset.
Juhlatilaisuuden jälkeen cocktail-tarjoilu.
Vp. viimeistään 15.4. killan sihteerille (s-posti: pekka.vasara@luukku.com).
Tumma puku kunniamerkein. TERVETULOA!

Ampumatoimikunnan palsta
Ammuntamahdollisuuksia Helsingin alueella.
Jäsenten on mahdollista osallistua erilaisiin kivääri-,
haulikko- ja pistooliammuntoihin.
Vaatimukset osallistumiseen: jäsenyys, ampujavakuutus, suojaimet, kalusto
Tietoa ammunnoista saat lehden lisäksi internetistä:
www.mpkry.fi
www.eskapat.net
www.vantaanreservilaiset.fi
http://www.geocities.com/helressra/
www.taru.pp.fi
www.khru.net
http://www.peda.net/verkkolehti/loppi/
topeno?m=content&a_id=43
http://www.toiminta-ampujat.fi/
___________________________________________________

Helsingin piirin SRA karsintakilpailujen sarja.
28.4. Santahamina
12.5. Loppi
3. kilpailu kesäkuussa, ilmoitus seuraavassa lehdessä
27.4.
-Kenelle: Helsingin Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin jäsenet.
-Ennakkoilmoittautuminen pakollinen, ei jälki-ilmoittautumista.
-Osallistujilla oltava: jäsenyys, muovinen SRA-ampujakortti ja ampujavakuutus.
-Aseet vakio/avoin (SRA-säännöt 5.2 mukaiset aseet ja
varusteet).
-Tuomarikilpailut käydään kilpailuiden yhteydessä.
-Molemmista piireistä valitaan 4 hlön edustusjoukkue
SRA-SM-kilpailuihin. Valinnoissa huomioidaan 2/3 kilpailun tulokset.
Joukkueisiin päässeille tiedotetaan kesäkuun lopussa.
1. Kilpailu		

Sääntömääräiset kevätkokoukset 27.3. klo 18 osoitteessa TKK Sähkötekniikka ja tietoliikenneosasto, Otakaari
5 A, Espoo (Fonecta 2007 28 H5). Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat mm. vuoden 2006 toimintakertomus
ja talous.

28.4. Santahamina

Kokousten jälkeen kello 19 kaikille reserviläisille avoin
luento

-ilmoittautuminen klo 6.30-7.15, ammunta alkaa klo 8.
-Hinta 24 e (sis.lounas/päivällinen + sauna la iltana)
-Max 50 osallistujaa + toimitsijat.
-4 rastia, 3 x kivääri ja pistooli.
-ilmoittautuminen mpkry.fi > sra-kilpailu > ilm.päätyy 15.4
ja osallistumismaksu tulee maksaa 22.4 mennessä. Lisätiedot www.mpkry.fi sivujen kautta.

”Aseen omistajan arkea Suomessa”

2. Kilpailu

Puhuu Runo K. Kurko

-VaRes-cup SRA-kilpailu Lopen ampumaradalla 12.5.
- ilmoittautuminen klo 10, ammunta alkaa klo 11.
-Ammutaan 2 kpl kivääri ja 2 kpl kivääri/pistooli rasteja.
-Hinta 15 e, maksu paikanpäällä.
-Max 50 osallistujaa + toimitsijat.
-Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa
ennen: Markku Katainen
markkukatainen@hotmail.com (040 527 2124).
- Vantaan Reserviläisten järjestämä kilpailu toimii samalla yhtenä Helsingin piirin SRA:n SM-karsintakilpailuna.
Lisätiedot www.vantaanreservilaiset.fi.

RT-Kerho Johtorengas ry
TERVETULOA
RT-Kerho Johtorenkaan
70-vuotisvastaanotolle
23. maaliskuuta klo 14.00-16.00
Helsingin Energian edustustiloihin
Käärmeniementie 8, Vuosaari
Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 12.3. mennessä
kare.vartiainen@blickle.fi, 0400 694538

12.5. Loppi

Lopen Ampumaratayhdistyksen rata on Suomen nykyaikaisin ampumaurheilukeskus Topenolla kantatie 54:n
eteläpuolisella alueella, Karhulantie 4 km, viitoitus perille. Lisätietoa radasta löytyy alla olevasta linkistä. http://
www.peda.net/verkkolehti/loppi/topeno?m=content&a_
id=43
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Helsingin Maanpuolustuspiirin
paikallisosastot

Helsingin

Kiittää tukijoitaan

Espoo-Kaunianen

Oy K.G.Öhman Ab

KOULUTUS 2007
Seuraa tiedotusta http://www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.
mpkry.fi sivujen kautta!
Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuorot löydät kotisivuilta. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi. Katso tarkemmin myös keskusteluosuudesta

Viking Line

Maastomarssit
Maastomarssi III järjestetään su 18.3.2007 klo 10:00. Kokoontuminen Matinkylän
jäähallin pysäköintialueella klo 09:45. Varustus normaali ulkoiluasu, varsikengät,
vettä ja reppu.
Matkan pituus noin 15 km. Ilmoittautuminen www.mpkry.fi -sivuston kautta.

Hertz Autovuokraamo
LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit
Puh (09) 271 1565

Maastomarssi IV
Kokoontuminen Matinkylän jäähallin pysäköintialueella su 15.4.2007 klo 09:45.
Varustus normaali ulkoiluasu, varsikengät, vettä ja reppu. Matkan pituus noin 25
km. Maastomarssit ovat harjoitusmarsseja Kesäyön marssiin, joten painojen käyttö repussa on suositeltavaa, noin 7-10 kg.

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Lukiolaisen turvakurssille kouluttajia
Kurssin numero: 0404 07 11117
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa lukiolaiset omatoimiseen varautumiseen, pelastus- ja poliisiviranomaisten toimintaan sekä turvallisuuden alalla toimiviin järjestöihin teorian ja käytännön harjoittelun kautta. Kurssille tarvitaan kouluttajia
varuskuntaviikonloppua varten 20.-22.4.2007. Päivämäärä on vielä alustava. Tiedustelut: Maarit Granath 0500-725 167, maarit.granath@kolumbus.fi

Trans-Huolto Oy
Kone-Tukku Oy

Espoon-Kauniaisten paikallisosasto
Päällikkö kapt Kai Haatainen
Varapäällikkö ylil Jaro Pietikäinen
Koulutuspäällikkö vänr Veijo Rautio
Yhteysupseeri maj Heikki Simola
Koulutusupseeri ltn Laura Tiilikainen
Ampumaupseeri vänr Teemu Salmela
Tiedotusvastaava Hannu Koponen
TstoR:n johtaja alik Juha Matikainen
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen

Onnittelemme
Maaliskuu
3.3.
4.3.
5.3.
7.3.
11.3.
11.3.
11.3.
12.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.
16.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
24.3.
25.3.
26.3.
28.3.

Opetusneuvos, luutnantti Antti Henttonen (perhepiirissä)
85 v
Tuotepäällikkö, luutnantti Erkki Palo (matkoilla)
60 v
Atk-päällikkö, vänrikki Pekka Korhonen (matkoilla)
60 v
Rakennusmestari, yliluutnantti Martti Toivonen (matkoilla)
75 v
Diplomi-insinööri, kapteeni Kalevi Eronen (matkoilla)
80 v
Toimitusjohtaja, luutnantti Pekka Kurkinen (perhepiirissä)
70 v
KTM, vänrikki Juhani Kiesiläinen (perhepiirissä)
60 v
Eläkeläinen, luutnantti Olavi Virta (matkoilla)
70 v
Vakuutusneuvos, majuri Harri Kainulainen
(Lähivakuutus klo 14.00-17.00)
60 v
Rakennusmestari, vääpeli Lauri Morri (perhepiirissä)
90 v
Tekninen isännöitsijä, ylikersantti Jyrki Seppänen
50 v
Työnjohtaja, alikersantti Jouko Paalosmaa (matkoilla)
60 v
Varatoimitusjohtaja, yliluutnantti Jussi Isotalo (matkoilla)
60 v
Valtiotieteen maisteri, luutnantti Tapio Seppä (matkoilla)
60 v
Filosofian maisteri, yliluutnantti Carl-Gustaf Gref (ei vastaanottoa) 75 v
Hallintojohtaja, vänrikki Juhani Kulanko (matkoilla)
70 v
Lääkäri, lääkintäluutnantti Pekka Rajakylä (matkoilla)
70 v
Ekon.mag., kapten Kaj Pettersson (bortrest)
60 v
Sosialineuvos, VTT, luutnantti Matti Jääskinen
75 v
Asiakkuuspäällikkö, luutnantti Kari Simonen
60 v
Merkonomi, alikersantti Osmo Hjort (matkoilla)
70 v
Opinto-ohjauksen lehtori, ylikersantti Armas Murto (ei vastaanottoa) 70 v

DI, ekonomi, KTT hc, luutnantti Matti Packalén (matkoilla)
KTM, yliluutnantti Timo Kanerva
Diplomi-insinööri, luutnantti Jari Siniranta (matkoilla)
Postimies, alikersantti Pertti Törmänen
Faktori, kapteeni Jukka Alho
Ostopäällikkö, luutnantti Jorma Kuokka (perhepiirissä)
Eläkeläinen, vänrikki, Nordon Õunapuu
Lehtori, luutnantti Martti Kervinen (perhepiirissä)
Projektipäällikkö, ylikersantti Kauko Ahtiainen (matkoilla)
Toimitusjohtaja, majuri Veikko Tauro
Myyntipäällikkö, luutnantti Erik Karmitsa (matkoilla)
Kauppaneuvos, kapteeni Leo Seppälä (matkoilla)
Komisario, kersantti Matti Koliini (matkoilla)
Diplomi-insinööri, luutnantti Erkki Björnman (perhepiirissä)
Eläkeläinen, sotilasmestari Aulis Rosenlöf (matkoilla)
Eläkeläinen, kersantti Olavi Nuutinen (matkoilla)
Koneinsinööri, kapteeni Tapani Puska (matkoilla)
MMM, luutnantti Paavo Säisä
Taloustirehtööri, korpraali Tauno Hammar
Diplomi-insinööri, luutnantti Aarre Pasonen (matkoilla)

040 748 7099 kai.haatainen@luukku.com
jaro.pietikainen@welho.com
040 5558165 veijo.rautio@helsinki.fi
050 5495277 h.simola@luukku.com
040 563 3169 laura.tiilikainen@iki.fi
044 5466608 teemu.salmela@kolumbus.fi
040 745 2326 hannu.koponen@icenet.fi
050 59 77139 juha_matikainen@suomi24.fi
040 7185907 elsi.tuominen@iki.fi

EsKaPAT:in kotisivuosoite: www.eskapat.net

Huhtikuu
1.4.
1.4.
3.4.
10.4.
13.4.
15.4.
17.4.
18.4.
18.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
23.4.
25.4.
25.4.
25.4.
26.4.
28.4.
30.4.

9.3.2007 • 2/2007

60 v
60 v
60 v
60 v
75 v
80 v
85 v
70 v
60 v
60 v
70 v
80 v
80 v
70 v
80 v
75 v
60 v
60 v
80 v
75 v
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Kanta-helsinki

munkkivuori

Kerhon kevätkokous pidetään Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa
keskiviikkona 28.3. klo 18.00.
Kokouksen 28.3. jälkeen järjestetään esitelmätilaisuus klo 18.30.
Ranskan Suomessa oleva sotilasasiamies eversti Thierry Prunière
pitää englannin kielellä esitelmän
Ranskan turvallisuuspolitiikasta. Esitelmässä käsitellään useita
Ranskan kannalta tärkeitä aiheita
kuten mm. Nato ja islamilaisuus.
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita
pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa pe 23.3 mennessä e-mail
raimo.hynynen@fi.ibm.com tai
040 510 8513
Pistooliammuntavuorot jatkuvat
Helsingin Urheilutalon 50 m radalla maanantaisin klo 18-19. Lisätietoja ampumaupseereilta. Kevään
SRA-kilpailuohjelmasta lisätietoa
kerhomme verkkosivustolla.
Kerhon yhteystietoja: Verkkosivusto: www.khru.net, Sähköposti:
khru@khru.net
Kerhomme siirtyi viime vuonna
Reservin Sanomien ilmoitusten lisäksi pelkkään netti- ja sähköpostitiedottamiseen. Sähköpostitiedotteita haluavat voivat ilmoittaa
osoitteensa sihteerille.
Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 540
5882, jari.ora@oralaw.fi
Sihteeri Raimo Hynynen, p. 040
510 8513, raimo.hynynen@fi.ibm.
com
Ampumaupseerit: pekka.appelqvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045
7880 9029; jukka.kariola@khru.
net, p. 050 570 0195.

Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään maanantaina 26.3.2007
Munkkivuoren seurakuntatalon
seurakuntasalissa kello 18 alkaen.
Tilaisuuden jälkeen katsotaan jatkosotaan liittyvä multimediaesitys.
Osoite on Raumantie 3. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kaikki jäsenet tervetuloa
mukaan!
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot
kevätkaudella parillisten viikkojen
perjantaisin 18.00 – 19.30. Maaliskuussa ammutaan pienoispistoolin
pika-ammunta Riihimäen Reserviupseereita vastaan. Ampumaupseeri ottaa vastaan ilmoittautumisia joukkueeseemme.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuun 17. päivänä ja jatkuu
huhtikuun 14. päivänä. Kivääriammuntoja on mahdollisuus suorittaa
Santahaminassa ampumapoolin
puitteissa. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ampumaupseerille tiedon
saannin varmistamiseksi.
Lisätietoja ampumaupseerilta 050
4292565 tai risto.koskinen@orionpharma.com.
Varmista aina ennen lähtöäsi radalle, ettei muutoksia ole tullut.

LÄNSI-VANTAA
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään Toimintakeskuksessa
tiistaina 27.3. klo 19.00 ja kokousesitelmä heti kokouksen jälkeen n.
klo 19.30. Esitelmän aiheena ”Viipurinlahden taistelut kesällä 1944”.
Majatalkoot tiistaina 17.4. klo 17.00
alkaen.
LVRU:n kevätleiri pidetään Padasjoella 27 – 29.4. Ohjelmassa mm.
MPK ry:n kurssi ”Viestivälineet”
ja kerhon ampumamestaruuskilpailut. Muistakaa myös kevään
sotahistoriantapahtuma ”Viipurin
viimeinen päivä 20.6.1944”, tarkemmat ajankohdat Toimintakalenterissa ja jäsenkirjeessä 1/2007.
Ilmoittautuminen Viipurin-matkalle 1.4.2007 mennessä.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden
2007 toimintakalenteri löytyvät
verkkosivuiltamme osoitteesta
http://lvru.rul.fi

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tapanilan urheilukeskuksen kerhohuoneessa 27.3.2007 klo
19.00. Kokouksen jälkeen kuullaan
esitelmä maakuntajoukkojen ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä.
Kahvitarjoilu. Kaikki lämpimästi
tervetuloa!
HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu tuntia ennen
kevätkokousta eli 27.3.2007 klo 18
Tapanilan urheilukeskuksen kerhohuoneessa.
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedusteluihin vastaa koulutustusupseeri Peter Korvensyrjä, gsm: 045 674 8754.
YHTEYSHENKILÖT
Puheenjohtaja Jaakko Sievänen
(040 506 1488) jaakko.sievänen@
elisanet.fi
Sihteeri Karri Kupari (050 426
0711) karri.kupari@sampo.fi
Tiedotus Jorma Loimukoski (040
343 3400) jorma.loimukoski@finpro.fi
TULEVAA TOIMINTAA
UudJP:n killan sauna 24.5.2007,
vierailut pelastuslaitokselle, meriliikennekeskukseen ja jäänmurtajalle. Tarkemmat tiedot myöhemmin tämän lehden palstalla.

Tikkurila
Tikkurilan Reserviupseerikerhon
kuukausikokous pidetään torstaina
29.3.2007 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa
Urheilutie 6:ssa (4. krs). Esitelmän
pitää asiamies Pertti Suominen
Tammenlehvän perinneliitosta.
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme www.
tiruk.net
Ampumaharjoituksista ja -kilpailuista tietoja antaa Jukka Luotola
puh.0500 455 474. Ammunnat ovat
tiistaisin klo 19.30-21.00 Tikkurilan
Urheilutalossa.

Töölö
Töölön Reserviupseereiden internetkotisivujen uusi osoite on www.
trups.fi. Kerhon tiedotus tapahtuu
pääasiassa Helsingin Reservin Sanomien, internetkotisivujen sekä
sähköpostin avulla. Ilmoita muuttunut sähköpostiosoitteesi kerhon
sihteerille Erkki Nikuselle, jotta
viestit saadaan välitettyä.
Kerhon Töölöntorinkadun ampumasuojan vuorot jatkuvat seuraavasti: keskiviikko 14.3., perjantai
13.4. ja maanantai 14.5. Tilaisuudet
alkavat kello 18:00. Ensikertalaisille yhdistys tarjoaa patruunat. Kerhon ammunnasta tietoja ja ohjeita
saa ampumavastaava Raimo Ahokkaalta p. 1603 9676.
Osallistumme Veteraanikeräys
2007, jonka aloituspäivänä lauantaina 10.3. teemme keräystä Töölöntorilla.
Yhdistyksemme sääntömääräinen
kevätkokous pidetään torstaina
29.3.2007 klo 18.00 Döbelninkatu
2. Hallitus kokoontuu kevätkokousta ennen klo 17.00. Tervetuloa.
Helmikuun keilailutilaisuus
Ruusulankadun keilaradalla oli
menestys. Keilailu jatkuu kevään
aikana, ota yhteyttä ja ilmoittaudu
Jyrki Ratialle, 040-582 9127.
Kerho järjestää Turvakurssin killan
kanssa melontatapahtuman Keravanjoella 22.5. klo 18.00. Osallistumismaksu on 10 e, joka sisältää
tarvittavan varustuksen. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot Hans
Gabrielssonilta 050-3304005.
10-vuotisjuhlakesäyönmarssi
marssitaan 29.-30.6. Tuusulassa.
Töölön RU kokoaa jälleen oman
joukkueen mukaan marssille ja
lisäksi isännöimme Viron puolustusvoimien edustajia aikaisempien
vuosien tapaan. Marssilla on valittavissa useita matkavaihtoehtoja.
Spjutsundin maja marssisaunoineen on varattu ko. viikonlopuksi.
Kesäyönmarssiin ilmoittautumiset
Pertti Elvilälle 0400-840889.
Töölön RU täyttää ensi vuonna 40
vuotta. Kokoamme kerhon historian kokoon. Jos Sinulla on historiikkiin sopivaa kuva- tai muuta
materiaalia, ota yhteyttä Jyrki Ratiaan 040-5829127.
Kerhomme tukee Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatapahtumaa 18.-19.8.2007. Tapahtumaan kaivataan vapaaehtoisia
avustajia. Avustajatarpeen selvittyä ilmoitetaan siitä myöhemmin
tässä lehdessä.

Kerhon toimintaa koskevat toiveet
ja kysymykset voi osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle 040709 8459, sampo.martiskainen@
tapiola.fi tai sihteeri Erkki Nikuselle 040-715 4486, enikunen@.
welho.com

VR:n Reserviupseerit
Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona maaliskuun
14. päivänä. Kokouksen pitopaikka
on VR pääkonttorin iso kongressisali ja tilaisuus alkaa kello 16.30.
Kokouksen jälkeen kuullaan jatkoa
Pentti Parren esitelmälle ”Tutka
toisessa maailmansodassa”.
Huhtikuun 21. päivänä tutustumisvierailu Tykistömuseoon Hämeenlinnassa. Yhteiskuljetus linja-autolla, tarkemmat tiedot kuljetuksesta
lähempänä tilaisuutta.

detään maanantaina 12.03.2007
klo 18.00 osoitteessa kiinalainen
ravintola Full House, Runeberginkatu 32. Kerho tarjoaa iltapalan.
Hallitus kokoontuu tuntia ennen
klo 17.00.
Hyvää ja reipasta yhdistysvuotta
2007! Tervetuloa mukaan niin vanhat kuin uudetkin jäsenet! Ottakaa
rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin, jos mielessänne on hyviä ideoita tai haluatte antaa palautetta
toiminnastamme.

Ilmailukerho
Huhtikuun kerhoilta tiistaina 10.4–
07 Suomalaisella Klubilla klo 18.30.
Carl Erik Geust: NL Ilmav. toiminta
suurhyökkäyksen aikana -44.
Kauhavan matkan aikataulu: Lauantaina 26.5–07 Hki klo 07.06 IC
83, junan vaihto Tampereella juna
905 Kauhava klo 11.03. Sunnuntaina 27.5–07 IC 50 klo 13.00,Hki
klo 16.52. Ilmoittautumiset jorma.
malila@kolumbus.fi/0500 843791
tai jaakko.larkka@jippii.fi/658152,
040 7540954.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ilma-aseammunnat jatkuvat tukikohdan radalla Puotilantie 1 D
keskiviikkoisin klo 18.00. alkaen.
Tule suorittamaan vuoden 2007
prosenttiammuntasi.
IHRU osallistuu keväällä Sotiemme Veteraanit 2007 -keräykseen
kolmena keräyspäivänä 10.3. sekä
10.4. ja myös 27.4. Keräyspaikkana
on Itäkeskus ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Yhteyshenkilönä toimii Jyrki Uutela
p.040 500 4906. Sotiemme Veteraanit 2007 -keräyksen valtakunnallinen tempauspäivä on 10.3.
Herrasmieskilpailut pidetään toukokuussa, ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuus Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla 20.5.
Yhteystietoja: pj. Keijo Talja p. 041
514 9140, vpj. Jukka-Pekka Kantokoski p. 050 332 3687, s. Juha Iiskola p. 050 543 6214.

Huoltoupseerikerho
Hallituksen pidettiin 13.2.2007.
Puheenjohtaja ylil Harri Kouvonkorpi p. 050 3007690, Varapuheenjohtaja maj Timo Koukkari.,
kapt Kai Runela kerhomestari p.
044 5282848, Sihteeri ylil Paavo
Virtanen., ylil Leo Poijärvi kulttuuriupseeri p. 040 5429106, ltn
Jorma Stenvall talousupseeri p.
0500 410880, vänr Heikki Huhtala
tiedotusupseeri heikki.huhtala@
welho.com, vänr Yrjö Malmström
logistiikkaupseeri p.041 5193030,
Ase-,ampuma- ja koulutusupseeri ylil Heikki Heikkonen p.0400
776294. Kivääri- ja pistooliammunnasta yhteydet ja tiedot hänelle.
Suoritamme automiesten yhteisen
retken Kangasalan automuseoon
Mobilia Vehoniemessä 26.05.2007.
Aiheesta lisää seuraavassa numerossa. Ilmoittautumiset Paavo Virtaselle 040 5931175
Sääntömääräinen kevätkokous pi-

Ilmatorjuntakerho
Kerhon kevätkokous 22.3. klo 18
Suomenlinnan Upseerikerholla.
Kerhon sääntömääräisen kokouksen jälkeen klo 19 pitää esitelmän
evl Ari Suontlahti puolustusvoimien johtajakoulutuksesta. Yhteistyössä Pirkanmaan It-upseerien ja
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
Killan ja kanssa järjestetään tutustuminen ”uuteen” HelItR:iin Parolassa 14.4. klo 10. Tule katsomaan,
miten rykmentti kotiutuu osaksi
Panssariprikaatia. Tilaisuuteen
järjestetään kimppakyyditys, mikäli tarvetta on. Ilmoittautumiset
kyytitoiveineen 1.4. mennessä Antti Lilleberg, antti.lilleberg@tkk.
fi. Ehdoton tilaisuus kaikille, joita
kiinnostaa valtakunnan merkittävimmän ilmatorjuntajoukko-osaston muuttunut ympäristö!
Kerhon viikottainen ampumavuoro jatkuu maanantaisin klo 20-21
Helsinginkadun ampumaradalla
Urheilutalossa. Niin uudet kuin
vanhatkin jäsenet ovat tervetulleita saapumaan paikalle. 50 metrin
radalla voi ampua joko kerhon pienoispistooleilla tai omilla - myös
9mm - pistooleilla. Pienoispistoolin patruunoita voi lunastaa paikan päältä. Lisätietoja antaa varapuheenjohtaja Timo Wiiala (0400
476 726, timo@wiiala.com).
Kerhon jäsenten mahdolliset sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan tiedotusupseeri Topias Uotilalle (yhteystiedot alla) Lisätietoja kerhon toiminnasta antavat mm.
puheenjohtaja Antti Lilleberg (040
596 2905, antti.lilleberg@tkk.fi ) ja
tiedotusupseeri Topias Uotila (040
577 5701, thuotila@cc.hut.fi).
Kerhon verkkosivut löytyvät
osoitteen www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.fi kautta valitsemalla oikeasta laidasta linkin: Helsinki tai
suoraan www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.fi/hru/hru_tiedottaa.
htm.
Helsingin Reserviupseerien
Ilmatorjuntakerho vastaa pääkaupunkiseudulla myös ITUY:n paikallistoiminnasta. Näin ollen kaik-
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ki pääkaupunkiseudun it-upseerit
ovat tervetulleita kerhon tilaisuuksiin.
Mahdollisen osoitteenmuutoksen
voi tehdä RUL:n kotisivun kautta (www.rul.fi). Etusivulta löytyy
linkki jäsentietolomakkeeseen, johon voi päivittää osoitteen lisäksi
muitakin tietoja. Tarvittaessa ota
yhteyttä jäsenupseeri Patrik Hammaréniin (044 592 2982, patrik.
hammaren@helsinki.fi).
Tervetuloa tilaisuuksiin!

Jääkärikerho
Kerhon kevätkokous pidetään ke
28.3. klo 18.30 Res.ups. piirin tiloissa os. Döbelnink. 2. Virallisten
asioiden jälkeen n. klo 19.00 on
yhteinen kerhoilta iltapaloineen
ja esitelmineen Pioneeriosaston
kanssa. Esitelmän pitää UudJP:n
edustaja kaupunkijääkärien koulutuksesta. Hallitus kokoontuu klo
17.00.
Vuosijuhlaa vietämme 14.4. klo
19.00 Santahaminan Maanpuolustuskerholla. Ilmoittautuminen
sihteerille 5.4. mennessä puh. 349
3162 tai 050 344 5635, samalla selviää illallisen hinta ja menu.
Huhtikuun saunailtaa vietetään
3.4. osittain uusituissa tiloissa Kiltasaunalla Santahaminassa. Löylyt
ovat valmiit klo 17.00 alkaen.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 503
4804, siht. Yrjö Saulamo, puh. 349
3162 tai 050 344 5635.

Kt-kerho
Kenttätykistökerhon partiot ovat
aloittaneet harjoittelun kohti heitin- ja tykkimieskilpailua sekä kantahenkilökunnan kunto-ottelua. Lisätietoja: Arto Oja, 0400 232 800.
Kenttätykistökerhon toimintakalenteri nähtävissä osoitteessa:
http://www.ktkerho.fi/toimintakalenteri2007.pdf
Kerho palkittiin vapaaehtoisen
maanpuolustuksen standaarilla
Helsingin Sotilasläänin vuosipäivän tilaisuudessa Ritarihuoneella
23.3. Kerho kiittää aktiivisia toimijoitaan, joiden työ nyt on huomioitu.
Toimihenkilöt:
Pj. Jyri Vilamo 044 5110472 tai
jyrppy@hotmail.com
Vpj. Joakim Flinck 040 5564757 tai
joakim.flinck@kolumbus.fi
Siht. Erkki Vuori 040 7228924 tai
sihteeri@ktkerho.fi

Pioneeriosasto
Pioneeriosaston 60-vuotisjuhlat
olivat 6.2.2007 Katajanokan Kasinolla. Paikalla oli 40 jäsentämme
ja yhteistyötahojen edustajaa. Mukana oli myös vanhin jäsenemme
maj Keijo Tujunen, joka täyttää
tänä vuonna 90 vuotta. Juhlapuheen piti pioneeri- ja suojelutarkastaja evl Jukka Sonninen.
Kevätvuosikokous on keskiviikkona 28.3. klo 18.00 Döbelninkatu
2:ssa. Kokouksen jälkeen nautimme iltapalan ja kuulemme mielenkiintoisen esitelmän yhdessä Jääkärikerhon kanssa. Esitelmän aihe
käsittelee kaupunkijääkäritoimintaa. Hallitus kokoontuu klo 17.00

Ampumaharjoitusillat Töölöntorinkadun radalla (Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun
kulmauksessa) ovat 16.3. ja 11.4.
klo 17. Paikalla on aseita ja patruunoita (kerho tarjoaa 50 kpl/kerta/
jäsen). Kevään aikana ammutaan
kerhon perinteinen kasakisa kerhon aseella. Pienin viiden laukauksen kasa palkitaan. Ampumailtoja
vetää Matti Mähönen.
Pioneeriosasto on luvannut järjestää pioneerirasteja tämän vuoden jotoksille, joten nyt meillä on
näytön paikka! Pioneeri- ja suojelujotos on 4.-5.8. Dragsvikissä,
yhteyshenkilönä Sami Hotakainen. Syysjotos on 14.-16.9. Helsingissä, yhteyshenkilönä tommi.
laakkonen@porvoo.fi, 0400 757
048. Koko viikonloppua ei todennäköisesti tarvitse olla paikalla.
Rastimiehen tulee olla jämpti ja tasapuolinen ja jaksaa toistaa samat
asiat useita kertoja. Ikärajaa ei ole.
Molemmista tapahtumista myös
rastimiehet saavat kertausharjoitusvuorokausia. Ilmoittaudu heti
ja vietä syksyllä reipashenkinen
viikonloppu ulkona pioneeritoiminnan parissa!
Pioneeriosaston kevätretki järjestetään torstaina 10.5. työajan jälkeen. Kohteena ovat Vuosaaren
satama- ja tunnelityömaat. Lisätietoja tulee lähempänä tapahtumaa.
Merkitse aika jo kalenteriisi! Voit
jo ilmoittautua sihteerille.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 e.
Tilaa puheenjohtajalta. Myynnissä
myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita.
Jäseneksi voit liittyä ottamalla
yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin sekä osoitteessa http://pioneeriosasto.net. Netissä teet myös
kätevimmin osoitteenmuutoksen.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakainen, 040 521 8383, sami.hotakainen@kolumbus.fi
Sihteeri, tiedotusupseeri ylil Jukka
Rusila, 040 779 5619, jukka.rusila@ramboll.fi
Ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@nbl.fi

yhteystiedot palstan lopusta.
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIHTEERILLE
Jäsenten mahdollisia sähköpostiosoitteita pyydetään ilmoittamaan
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikäli et ole saanut kerhon tiedotteita
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililistalle.
YHTEYSTIEDOT
Internet: www.johtorengas.com
Puheenjohtaja: Kare Vartiainen Mannerheimintie 128 A 29
00270 Helsinki gsm 0400 694 538
kare.vartiainen@blickle.fi
Sihteeri: Toni Aalto Tikankolo 4 F
39 02660 Espoo gsm 040 311 3348
toni.aalto@iki.fi

JOHTORENKAAN 70-VUOTISJUHLAT
Maamme vanhimman aselajikerhon, RT-Kerho Johtorengas
ry:n, 70-vuotisjuhlallisuudet järjestetään perjantaina 23.3. JUHLAVASTAANOTTO pidetään klo 14-16
Helsingin Energian edustustiloissa
Vuosaaressa (osoite: Käärmeniementie 6-8), jonne ovat tervetulleita muiden kerhojen ja yhteistyökumppaneiden edustajat. Tarkempi ilmoitus juhlavastaanotosta
on toisaalla tässä lehdessä. ILTAJUHLA järjestetään Suomenlinnan
Upseerikerholla samana iltana klo
19.00 Varsinaiset kutsut toimintaohjeineen on postitettu jäsenistölle helmikuun alkupuolella. Mikäli
et ole saanut kutsua, ota pikaisesti
yhteyttä Kare Vartiaiseen. Kaikki
jäsenet avecien kera ovat lämpimästi tervetulleita.
JOHTORENKAAN HISTORIIKKI
Kerhon 70-vuotishistoriikin kirjoittaminen on käynnissä ja valmis kirja julkaistaan toukokuussa
2007. Toivomme edelleen jäseniltä
juttuja / kuvamateriaalia kerhoon
ja kerhon tapahtumiin liittyen. Materiaalin voi lähettää kerhon sihteerille tai puheenjohtajalle. Katso

tustumme Lohjan seudun moniin
suomalaiskansallisiin nähtävyyksiin. Lohjalla on mm. keskiaikainen Pyhän Laurin kirkko, Tytyrin
kaivos, Lohjan museo. Sammatissa
tutkimme suomalaisen kirjallisuuden ja koululaitoksen alkulähteitä,
mm. Paikkarin torppaa. Lounaan

Tervetuloa Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry:n kevätkokoukseen tiistaina 27.3.2007 kello
18. Paikkana on Teknillisen korkeakoulun sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston luentosali S1,
Otakaari 5 A Otaniemessä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat.
Kokouksen jälkeen kello 19.00
insinöörieverstiluutnantti Aarne
Hummelholm pitää esitelmän aiheesta
”Puolustusvoimien uusi
tietotekniikka-alan organisaatio
ja ITVJ -verkon toteutus.” (ITVJ
= integroitu tiedustelu, valvonta
ja johtaminen). Esitelmä pidetään
samassa salissa S1. Kaikki asiasta
kiinnostuneet ovat tervetulleita
kuuntelemaan esitelmää!
Viestiosaston kevään ampumavuorot alkavat. Paikkana on HSC:n sisärata osoitteessa 36 A (ks. tiedot
radasta verkko-osoitteesta www.
hsc.fi). Ratavuorot ovat sunnuntaisin 11.3, 8.4. ja 6.5 kello 12-14. Paikalle kannattaa tulla n. 10 minuuttia ennen vuoron alkua. Radalla
voi ampua laina-aseilla tai omilla
käsiaseilla. Lisätietoja ampumaupseerilta, ampumaupseeri@viestiosasto.net.

Senioriupseerien vuosikokous
pidetään torstaina 29.3.2007 klo
13.00 alkaen osoitteessa Töölöntorinkatu 2 B Helsinki (rav. Motin
vieressä). Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Kokouksen virallisten asioiden jälkeen esitelmöi eversti Ahti Lappi
nykyaseaiheesta ”Atomipommittajien torjunnasta täsmäaseiden torjuntaan.”
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ESPOON
MAANPUOLUSTUSNAISET
Yhdistyksen kevätkokous keskiviikkona 14.3.2007 klo 18 alkaen
Tapiolan Palvelukeskuksessa (Itätuulenkuja 4). Virallisen kokouksen jälkeen Maanpuolustusnaisten
Liiton Helsingin Piirin puheenjohtaja Ritva Mittilä kertoo maanpuolustusnaisille soveltuvista tehtävistä mm. MPK:n kurssien organisaattoreina ja apukouluttajina.
Koko päivän retki Lohjalle ja Sammattiin lauantaina 21.4.2007. Tu-

nautimme Sammatin Kievarissa
idyllisessä ympäristössä. Ohjelma
ja retken hinta täsmentyy myöhemmin, mutta varaa nyt huhtikuinen lauantai kalenteristasi ja
ilmoittaudu heti Elsi Tuomiselle,
elsi.tuominen@iki.fi tai puh 040
718 5907.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

Viestiosasto

SENIORIUPSEERIT
RT-kerho
JOhtorengas
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Vantaan
Reserviläiset
helsingin
Reserviläiset
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous pidetään torstaina 29.3.
klo 18 alkaen reserviläisjärjestöjen
toimitilojen, Döbelninkatu 2:n,
neljännen kerroksen kokoushuoneessa. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen 15 § mukaiset asiat eli
mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2006. Kokouksen
alussa Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen
esittelee RESUL:n toimintaa.
Lauantaina 10.2. tehtiin tutustumiskäynti Helsingin Väestönsuojelumuseoon Kruununhakaan, jossa
saatiin nauttia mielenkiintoisista
näyttelyistä ja esityksistä. Osanotto tapahtumaan jäi vain valitettavan vaatimattomaksi.
Yhdistys osallistuu Sotiemme Veteraanit 2007 -keräyksen reserviläisten toimintapäivään lauantaina
10.3.2007 ja mahdollisesti myös
muihin myöhempiin keräystapahtumiin. Mikäli sinulla on mahdollisuus toimia lipaskeräilijänä 10.3,
ota yhteys Ilkka Jolmaan, puh. 040
503 5193.
Perinteinen Marskin Retki järjestetään 8–10.6. Pietariin teemana
”Mannerheimin jalanjäljillä”. Matkan tarkoituksena on antaa kiintoisa kuva nuoren Gustaf Mannerheimin opiskeluajasta 1880–1886
Haminassa ja seurata hänen sotilasuransa kehitystä Pietarissa. Matka, joka tapahtuu bussilla, alkaa
8.6. klo 12 Helsingistä ja suuntautuu Haminan kautta Siestarjoelle,
jossa yöpyminen. Lauantaina 9.6.
tutustutaan Mannerheimin Pietariin ja sunnuntaina 10.6. on käynti
Kronstadtissa sekä Stalinin uhrien
teloitus-, hauta- ja muistomerkkialueella Levashovossa. Matkan
hinta on 317 euroa puolihoidolla,
sisältäen viisumin. Oppaana on
kapteeni Lasse Lind. Ilmoittautumiset 30.3. mennessä Jukka Pietiläiselle, puh. 040 560 5612, sähköposti jukka.pietilainen@saunalahti.fi. Myös muiden yhdistysten
jäsenet ovat tervetulleita.
Jotos 2007 järjestetään 14–16.9.
pääkaupunkiseudulla. Yhdistyksemme on saanut tehtäväkseen
toteuttaa yhden rastin, jonka toimitsijoiksi tarvitaan vapaaehtoisia.
Lisätietoja antaa Aatos Ahlsten,
puh. 050 468 5142.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Ilkka Jolma, puh 040 503 5193, helsinki@
helresp.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh 040 830 4097, timo.elolahde@ytv.fi.

Vantaan Reserviläiset ry.:n kevätkokous pidetään 11.4. klo 18 alkaen
Vantaan seurakuntayhtymän auditoriossa osoiteessa Unikkotie 5,
Tikkurila.
Vantaan Reserviläisten yhteystiedot: pj Olli Korkalainen, p. 050
302808, s-posti
olli.korkalainen@milnet.fi ja tiedottaja Niko Niemistö, p. 050
5656632, s-posti niko.niemisto@
finnsteve.fi. Yhdistyksen kotisivut
löytyvät osoitteesta www.vantaanreservilaiset.fi. VaResin jäsenillä
on mahdollisuus omatoimiseen
harjoitteluun Lopen ampumaradalla. Radalta löytyvät 150 m kiväärirata, 50 m pienoiskiväärirata,
25 m pistoolirata ja kaksi tilannemonttua. Ampua voi joka päivä
klo 10-20, tai niin kauan kuin päivänvaloa riittää. Ampujakohtainen
ratamaksu on 50 euroa / kalenterivuosi. Ratamaksusta VaRes maksaa jäsenilleen 10 euroa takaisin.
Lisätietoja Lopen radasta saa kotisivuilta ja ampumavastaavilta, Katainen p. 040 5272124 tai Sihvo p.
0400 453100.
Santahaminan ampumaradat:
EskaPAT on hakenut radoille
runsaasti vuoroja kevätkaudelle.
VaResin jäsenet voivat osallistua
näille vuoroille. Lisätiedot ja ratavuorokalenterin saat kotisivuilta
tai ampumavastaavilta. VaRes on
myös sopinut yhteistoiminnasta
Tarkka-ampujakillan kanssa, ja
jäsenet voivat osallistua TA-killan vuoroille Santahaminan kivääriradoilla. Lisätiedot TA-Killan
vuoroista S. Olkinuoralta p. 040
5221339 tai N. Niemistöltä p. 050
5656632. Vuorot löytyvät kotisivuilta.
13.3. pienoiskiväärikilpailu 3 x 10
ls Tikkurilan radalla klo 18 alkaen.
17.-18.3. SRA-kurssi Santahaminassa, lisätiedot Korkalainen. 3.4.
kuvioammuntakilpailu Tikkurilan
radalla klo 18 alkaen, lisätiedot
Niemistö. 4.4. Vetres 15 vuotta,
juhlakahvit ja seppeleenlasku Tikkurilassa, lisätiedot S. Olkinuora
p. 040 5221339 tai Niemistö. 6.8.4. Toimintaviikonloppu Padasjoen leirikeskuksessa. Yhdistyksen
kalusto käytettävissä, patruunat
omakustannushintaan. Lisätedot
M. Katainen, p. 040 5272124.
8.4. VaRes Cup 1, Padasjoki. Kivääri-, pistooli- ja haulikkorasteja.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset M.
Katainen.
11.4. Kaartin Soittokunnan kevätkonsertti Martinlaaksossa (Martinus-sali). Liput ovelta. 23.4. Kaartin Jääkärirykmentin tst-näytös
Santahaminassa. VaResin jäseniä
mahtuu mukaan 30 ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Ilmoittautumiset Korkalaiselle.

19

H E L S I N G I N R E S E R V I N S A N O M AT

2/2007 • 9.3.2007

12.5. VaRes Cup 2, Loppi. Kivääri-,
pistooli- ja haulikkorasteja. Lisätiedot ja ilmoittautumiset M. Katainen.
23.5. herrasmieskisa Vuosaaren
majalla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset S. Olkinuora tai Niemistö.
Tikkurilan radan vakiovuorot ti 1719:30, to 17-19 ja su 15-17. Radalla
ammutaan .22 aseilla. Ampua voidaan, jos valvoja on paikalla. Ajantasainen valvontavuorolista löytyy
kotisivuilta. Lisätiedot Niemistö, p.
050 5656632.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
- Kerhoillassa Pirtillä 13.3 klo 18.30
- aiheina mm. Talvisodan päättymispäivän merkitys reserviläistoiminnassa, puheenjohtajan lyhyt
alustus, veteraanikeräyksen toteutuminen ja syksyn JOTOS-rastimme. Tule makoisiin löylyihin ja
viihtymään rennossa reserviläisseurassa.
- Lisäksi Pirtillä lyödään lukkoon
kevätretken aika ja kohde sekä samalla syysretken ajankohta ulkosaariston majakalle.
- Prosenttiammunnan ajankohdasta sopiminen IHRUn kanssa kuluvan maaliskuun aikana. Yhteyshenkilönä Heikki Tulokas gsm 040
527 1009.
- Jäsenkirje postitetaan maaliskuun lopulla. Onko sinulla arvoisa
jäsen siihen painavaa asiaa. Pirautapa Heikille.
- Muista suorittaa jäsenmaksuvelvoitteesi, ellet jo ole hoitanut asiaa.
- Lisätietoja toiminnastamme pj.
Erkki Nikkanen e-mail erkki.nikkanen@espoo.fi tai gsm 050 368
6969

MERIRESERVILÄISET
Yhdistyksemme toiminnasta tiedotetaan Helsingin Reservin Sanomien palstalla. Yhdistyksemme
tapahtumat löytyvät myös Sininen
Reservi ry:n sähköisestä tapahtumakalenterista www.sininenreservi.fi. Valitse edelleen tapahtumakalenteri ja yhdistykseksi Merireserviläiset ry.
Merireserviläiset ry:n vuosikokous
pidettiin keskiviikkona 28.2.2006
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
tiloissa, Döbelninkatu 2. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Juha
Wallius, Tatu Korhonen (varapuheenjohtaja, ampumatoimintavastaava), Martti Helamaa (sihteeri),
Mika Kuutti (suhdetoiminta- ja tiedotusvastaava), Seppo Vihersaari
(talousvastaava), Timo Arkiomaa (
merikilpailut- ja lippuvastaava) ja
Ilkka Tiihonen (projektivastaava:
Ahven -alushankinnatprojekti).
Aktiivista alkuvuotta jäsenistölle
toivottaen,
Johtokunta:
Juha (050 458 4644), Tatu (050
565 4408), Ilkka (0400 453 068) ,
Martti (050 357 3658), Timo (050
582 0798), Seppo (0400 253 380)
ja Mika (0400 447 853)
Sähköposti johtokunnalle: merireservilaiset@helsresp.fi

Vääpelikilta

ILMAILUOSASTO
Huhtikuun kerhoilta tiistaina 10.407 Suomalaisella Klubilla klo 18.30.
Carl Erik Geust: NL Ilmav. toiminta suurhyökkäyksen aikana -44.
Kauhavan matkan aikataulu: Lauantaina 26.5-07 Hki klo 07.06 IC
83, junan vaihto Tampereella juna
905 Kauhava klo 11.03. Sunnuntaina 27.5-07 IC 50 klo 13.00,Hki
klo 16.52. Ilmoittaumiset jorma.
malila@kolumbus.fi/0500 843791
tai jaakko.larkka@jippii.fi/658152,
040 7540954.

Ilmoittautuminen keväällä pidettäville Maanpuolustuskoulutus
ry:n huollon kursseille on käynnissä. Vääpelikurssi on tarkoitettu
sodan ajan perusyksikön vääpeliksi sijoitetuille tai sijoituskelpoisille
reserviläisille. Kurssin lähiopetus
muodostuu kolmesta opetusillasta
(4.4., 11.4. ja 17.4.) sekä maastoviikonlopusta 20.-22.4.2007 Santahaminassa. Helsingin sotilasläänin
tilaamasta ja Vääpelikilta ry:n toteuttamasta kurssista antaa lisätietoja Ari Hautala, puh. 045-1142058,
ari.hautala@kolumbus.fi. Vääpelikurssin lisäksi huhtikuussa järjestetään Kenttälääkintäkurssi, Taisteluvälinekurssi sekä Kenttämuonituskurssi, jonka pääkouluttajaksi
on saatu Suomen Keittiömestarit
ry:n puheenjohtaja Jaakko Nuu-

tila. Kursseista antaa lisätietoja
Juha Parkkonen, yhteystiedot alla.
Tutustu myös muihin kursseihin
Maanpuolustuskoulutus ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.maanpuolustuskoulutus.fi.
Sotiemme veteraanit -keräyksen
Reserviläisliiton valtakunnallinen
keräystempauspäivä on 10.3.2007.
Vääpelikilta ry osallistuu lipaskeräykseen Itäkeskuksessa. Kerääjät
voivat ilmoittautua yhdistyksen
veteraanityön yhteyshenkilö Eero
Kumpulaiselle, puh. 040-8668666,
eero.kumpulainen@hotmail.com.
Vääpelikilta ry on haastanut piirin
muut yhdistykset verenluovutuskampanjaan 12.-31.3.2007. Verta
voi luovuttaa Veripalvelun Helsingin toimipisteissä Kivihaassa osoitteessa Kivihaantie 7, 00310 Helsinki maanantaista torstaihin klo 8-18
ja perjantaina klo 8-17 sekä Yrjönkadulla osoitteessa Yrjönkatu 30,
00100 Helsinki keskiviikkoisin klo
8-13 ja muina arkipäivinä klo 11-19.
Katso tarkemmat tiedot kampanjasta tässä lehdessä olevasta erillisestä ilmoituksesta.
Kesäyönmarssiin voi kevään aikana
valmistautua johdetuissa marssiharjoituksissa, jotka maaliskuussa
järjestetään 9.3. ja 23.3. klo 18 alkaen. Noin 10 kilometrin mittainen
reitti kulkee Kalasataman metroasemalta Vuosaareen. Varusteina
10 kilon painoinen reppu, säänmukainen vaatetus ja vapaavalintaiset
jalkineet. Myös kuntoilijat ja muut
kenttäkelpoisuuttaan ylläpitävät
ovat tervetulleita mukaan. Lisätiedot: Eero Kumpulainen, puh. 0408668666, eero.kumpulainen@hotmail.com.
Vääpelikilta ry:n kivääriammunnat
järjestetään Maanpuolustuskoulutus ry:n kivääriammuntojen (0400
07 16002) yhteydessä Santahaminassa huhtikuussa. Tarkempi
päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin yhdistyksen verkkosivuilla.
Paikalla on yhdistyksen kokeneita
ampujia, joten tukea ja ohjausta on
saatavissa myös harvemmin ampuneille. Oma ase ei ole välttämätön,
voit myös vuokrata reserviläiskiväärin käyttöösi radalle. Myös patruunoita voi hankkia radalta omakustannehintaan. Vääpelikilta ry
maksaa jäsentensä ratamaksun (4
euroa) tässä ammunnassa. Lisätiedot: Markku Nieminen, puh.0400709782, mardes@kolumbus.fi.
Muista myös Vääpelikilta ry:n ammuntavuoro Töölöntorinkadun
sisäampumaradalla sunnuntaisin
klo 12.
Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään Vuosaaren
saunapirtillä 3.5.2007. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat mm. vuoden 2006 toiminta-

kertomus ja tilinpäätös. Ennen kokousta rastipolku. Tilaisuudessa on
myös mahdollisuus ampua ilmaaseilla prosenttiammuntasuoritus.
Tarkemmat tiedot löytyvät kevään
jäsenkirjeestä.
Toukokuussa pyritään järjestämään vierailu Hämeen Rykmentin
toteuttamaan huoltokomppanian
taisteluharjoitukseen.
Katso tiedot muista tapahtumista
yhdistyksen verkkosivuilta www.
helresp.fi/vaapelikilta tai ota yhteyttä: pj. Juha Parkkonen, puh.
040-8663055, juha.parkkonen@
milnet.fi ja sihteeri Teijo Junnola,
puh. 050-5387429, teiska.junnola@elisanet.fi.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry:n kevätkokous pidettiin 15.2. Ennen
kokousta piirin toiminnanjohtaja
Kari Talikka käytti kiinnostavan
puheenvuoron tuoreesta lainsäädännön uudistuksesta sekä maakuntajoukkojen kehitysnäkymistä.
Kokouksessa tarkennettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa.
Sunnuntaina 20.5. teemme ammuntaretken Iittalaan avec, eväät
syödään maastossa. Eino Timola
valmistelee kesäksi avec -retkeä
Pokrovan luostariin ja Porkkalan
alueen vuokramuseoon.
Tuomo Niemen johdolla pidetään
16.9. reserviläisvoimavarakurssi
Santahaminan Kadettikoululla,
syyskuussa Kari Saviniemi johtaa
viestintä- ja propagandakurssin
Hyrylässä, lokakuussa Eemil Kukkola johtaa logistiikkakurssin. Tapani Sarvanti vetää syksyllä Helsingin Yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan ja MPK ry:n yhteisen
kurssin, joka käsittelee sosiaali- ja
terveydenhuoltoa kriisioloissa.
Juhani Parkkari luennoi sodan oikeussäännöistä, Markku Heikkilä
ja Juhani Parkkari osallistuvat johtamisen jatkokurssin järjestämiseen.
Lisätietoja koulutetuille, kokonaismaanpuolustuksesta kiinnostuneille Suomen kansalaisille tarkoitetusta yhdistyksestä ks. www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus,
pj. tapani.sarvanti@stm.fi, pääsihteeri tuomo.niemi@inststo.inet.fi.

S-Ryhmän
reserviläiset
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlia vietettiin arvokkaasti lauantaina
27.01.2007.
Lisää tapahtumasta tässä lehdessä.
Maanpuolustuskerhon perinteisen
ilma-asekisan järjestävät SOK:n
Ampujat ja yhdistyksemme maaliskuun 20. päivänä Ässäkeskuksen
ilma-aseradalla klo 16.00 alkaen.
Kisoihin voi osallistua sekä pistooli- että kiväärilajeihin. Aseet
ja ammukset järjestäjien toimesta. Vahtimestarit ohjaavat radalle. Paikalla oleva valvoja opastaa
myös ensikertalaisia. Myös Maanpuolustuskerhoon kuulumattomat
ovat tervetulleita ampumaan ja
tutustumaan Ässäkeskuksen mainioon ilma-aserataan.
Huhtikuun 28.-30. Hiidenmaan
retkeen on ilmoittautunut jo paljon
osallistujia, joten kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin matkanjohtaja Rauno Tiaiselle p. 040 5123392,
jotta mahtuu vielä mukaan. Ja jos
bussiin tilaa jää niin yhdistyksemme ulkopuolisetkin voivat lähteä
mukaan. Matkan hinta on 285 euroa, sisältäen täyshoidon, matkat,
majoitukset, opaspalvelut sekä
oman, Pornaisten Matkailun, bussin.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i Luolan fortgår under våren
enlift följande.
Pistol: måndagen 12.3, onsdagen
18.3, onsdagen 9.5
Gevär: onsdagen 28.3, fredagen
27.4, måndagen 21.5
Ifall du är sen ring 0400 421 002.
Triangelkampen 2007
lördagen 10.3 Skidskytte, Västerby
skidcentrum. Inskjutning kl. 11:00,
start kl. 12:00
lördagen 5.5, Orientering, samling
kl. 10:00 vid Idrottshuset i Dragsvik
tisdagen 8.5, Pistolskytte, Baggby
skjutbana. Heat I kl. 17:00 Heat II
kl. 19:00
tisdagen 7.8, Terränglöpning, Kasaberget Grankulla. Samling kl.
18:00, start kl. 18:30.
torsdagen 4.10, Luftgevärsskytte,
Västerby skyttebana. Samling kl.
18:00

Honeywell

Luottokunta

Metsäneidonkuja 12
02130 ESPOO

Heikkiläntie 10
00210 HELSINKI
(09) 69 641
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Övriga tävlingar
torsdagen 16.8, Tammet tävling,
Baggby, kl. 18:00 Deltagaravgift 3
e/person.

Killat

Nettisivuilta löytyy myös uusimmat tapahtumat, toimintasuunnitelma sekä tarkastamaton luonnos
14.2.2007 hyväksytystä laista vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. www.mpkl.fi/kilta_.
Kiltapiirin nettisivuilta löytyy ajan
tasalla oleva tieto. Killat voivat lähettää kiltapiirin sivuille laitettavia
tiedotteita kiltapiirin puheenjohtajalle.

HElsingin kiltapiiri
Helsingin kiltapiiri ry:n kevätkokous 22.3.2007
Helsingin kiltapiiri ry:n kevätkokous on torstaina 22. maaliskuuta
Ostrobotnian tiloissa. Kokousesitelmä tarjoaa rautaisannoksen
maanpuolustustietoa, esitelmöitsijänä prikaatikenraali Asko Kilpinen.
Jokainen kiltapiirin alueella toimiva Maanpuolustuskiltojen liitto
ry:n jäsenkilta voi lähettää kokoukseen virallisen edustajan. Virallisen
edustajan lisäksi muutkin osanottajat ovat tervetulleita.
Toivottu kiltapiirin retki Hämeenlinnaan 28.4.2007
Lauantaina 28. huhtikuuta kiltapiiri järjestää koko perheen retken
Hämeenlinnaan. Retken hintaan
kuuluu kuljetus tilausajobussilla,
museoliput ja opastukset (Tykistömuseo ja Hämeenlinnan kaupunki) sekä lounas. Monipuolisen
ohjelman suolana on tätä tapahtumaa varta vasten avattava Etulinja-myymälä. Monipuolisessa
Tykistömuseossa on mahdollisuus
myös nähdä multimediaelokuvia:
Korpisodan suurvoitto, Taistelu
Laatokan Karjalasta ja 13.3. ensiesityksen saava uusi Talvisota.
Lähtö tapahtuu klo 8.30 Mikonkadun tilausajolaiturilta ja paluu samaan paikkaan klo 17.30. Retken
hinta on 25 euroa. Paikkoja retkelle
on rajallinen määrä. Ilmoittautua
voi heti tai viimeistään 31.3. mennessä Sirpa Holmalle (mieluiten
sähköpostilla sirpa.holma@welho.
com tai puhelimitse, 044 560 7073
klo 19 jälkeen).
Etusijalla kiltalaiset, joten ilmoita
kiltasi muiden tietojen yhteydessä.
Veteraanikeräys
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
suosittelee kiltoja osallistumaan
Sotiemme Veteraanit 2007 -keräyksen alueelliseen toimintaan.
Jokainen maanpuolustusjärjestö
osallistuu varmasti ilman suositustakin keräyksen tukemiseen. Kiltapiirin yhteyshenkilö on Alpo Seppälä gsm 0400 180 460, sähköposti
alpo.seppala@pp.inet.fi
Kiltakisa syyskuussa
Kiltakisa järjestetään ampumapäivänä syyskuussa. Järjestävä seura
on Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta. Muistutamme MPKL ry:n
tarjoamista ampumavakuutuksista. Vakuutuksen hinta on 17 euroa
ja se on voimassa hankinta-ajankohdasta riippumatta maaliskuun
alusta seuraavan vuoden helmikuun loppuun. Nyt on siis juuri oikea aika ottaa vakuutus. Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.mpkl.fi
palvelut-linkin alta.
MPKL ry liittokokous Turussa la
21.4., esitykset henkilövalintoihin
(mm. liiton puheenjohtaja) la 31.3.
mennessä.
Maanpuolustaja-lehti ilmestyy viikolla 14 ja lehden aineistopäivä on
12.3.
Lähettäkää kiltanne tapahtumista
juttuja ja valokuvia, jotta muutkin
näkevät mitä kaikkea killoissa tehdään.
Helsingin kiltapiiri ry:n yhteystiedot ovat päivitetty kiltapiirin nettisivuille

Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
Hyvää kevään alkua kaikille. Vuosi on saatu potkaistua alkuun ja
hallitus on järjestäytynyt. Mitään
suurempia muutoksia ei ole tapahtunut. Sihteerimme Saara Jokitalo
on lopettanut sihteerin tehtävät
killassa, mutta jatkaa hallituksen
jäsenenä. Uudeksi sihteeriksi on
valittu Edward Breitenstein. Toimikunnat jatkavat melkein entisin
kokoonpanoin. Koulutuksesta vastaa Timo Niiranen, perinteistä ja
palkitsemisasioista Matti Kulmala
sekä jäsen- ja tiedotusasioista Edward Breitenstein.
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
perinneyhdistyksen toiminta on
sulautettu kiltaan vuoden alusta.
Näin yritetään saada killasta entistä toimivampi ja vahvempi nyt,
kun oma tukiyksikkömme sijaitsee
Parolannummella.
Timo Niiranen ja Edward Breitenstein kävivät vierailemassa
Parolannummella ja katsomassa
ensimmäistä valatilaisuutta Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
Parolassa toimiville it-miehille.
Samassa tilaisuudessa esiteltiin
panssarikalustoa ja ilmatorjuntakalustoa. Tilaisuuden jälkeen esiteltiin ilmatorjunnan nykytilanne
Parolannummella ja keskusteltiin
yhteistyömahdollisuuksista tulevaisuudessa sekä kartoitettiin
suhteita nykyiseen ilmatorjuntaorganisaatioon sekä vapaaehtoisella
puolella toimiviin it-järjestöihin.
Isäntänä toimi everstiluutnantti
Jyrki Heinonen (HELITR:n komentaja). Mukana oli myös majuri Reijo Alanne Pirkanmaan It-killasta,
yliluutnantti Jari Niemi paikallisesta killasta sekä Antti Lilleberg
(It-kerhon uusi pj).
14.04.2007 klo. 10.00 alkaen järjestetään yhteistyössä Helsingin
Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon, Pirkanmaan it-killan sekä paikallisen killan kanssa tutustuminen ”uuteen” HELITR:iin Parolannummella. Tule katsomaan miten
rykmentti kotiutuu osaksi Panssariprikaatia. Ehdoton tilaisuus kaikille, joita kiinnostaa valtakunnan
merkittävimmän ilmatorjuntajoukko-osaston muuttunut ympäristö. Tilaisuuteen järjestetään ns.
kimppakyyditys tarpeen mukaan
tai joku muu kuljetusjärjestely.
Tästä enemmän myöhemmin.
Tiedustelut: Edward Breitenstein
GSM 040 913 6946 tai edward.
breitenstein@kolumbus.fi .
Vuosaaren satamaretki toteutetaan
myöhemmin keväällä kevätkokouksen jälkeen, jos saadaan tarpeeksi osallistujia. Tästä enemmän
kevätkokoustiedotteessa.
Ampumatoiminta: Ampumatoiminta jatkuu Helsingin Urheilutalolla maanantaisin klo. 20.0021.00. 22-patruuna maksaa 5
senttiä / kpl eli rasian kokonaishinnaksi tulee 2,50 e. Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari Vaarasmaalta ,
GSM 040 723 1543.
KILLAN UUSI HISTORIIKKI ON
NYT SAATAVANA HINTAAN 10

euroa. Vanhempia historiikkikirjoja on myös jäljellä ja näistä voidaan
rakentaa mukava paketti vaikka
lahjaksi tai itselle. Tilaukset ottaa vastaan killan sihteeri Edward
Breitenstein tai s-postilla edward.
breitenstein@kolumbus.fi
Killan internetsivut ovat Maanpuolustuskiltojen liiton yhteydessä osoitteessa www.mpkl.fi. Sieltä
kannattaa etsiä jäsenkillat (vasen
reuna) ja hakea esim. aakkosjärjestyksessä. Klikkaa killan nimeä niin
pääset omille sivuillemme nopeasti
ja helposti.
Lisätiedot ja tiedustelut killan toiminnasta saa puheenjohtaja Reijo
Hoikkalalta puh. työ (09) 432 5725
/ s-posti: reijo.hoikkala@vtv.fi tai
killan sihteeriltä: Edward Breitenstein GSM 040 913 6846 tai s-posti:
edward.breitenstein@kolumbus.fi.
Sihteerin vastuualueena on myös
tiedotus sekä yhteydet Uudenmaan
Kiltapiiriin.
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ki)
- lounas Hämeen Rykmentin ruokalassa
- tutustuminen Sibeliustaloon
Paluu Santahaminaan klo 17.00
mennessä. Ilmoittautuminen Kai
Wigren, 0504654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi
Seuraava jäsenilta on Santahaminassa Jääkäritalolla maanantaina
26.03.2007 klo 18.00. Aiheena on
laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja maakuntajoukot. Lakia
avaa Maanpuolustuskoulutus ry:
n toiminnanjohtaja Pekka Majuri.
Maakuntajoukkojen osalta esitelmöitsijä on vielä avoin. Ilmoittautuminen Kai Wigren, 0504654088
tai kai.wigren@pp.nic.fi
Kaartin Jääkärirykmentin Killan
kustantamaa sotilasmusiikin historiateosta (kirja ja CD-äänite)
”Soi raikuen torvet ja rummut” saa
tilata killan toimistosta; toimisto.
kaartjrkilta@kolumbus.fi

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Kivääriammunnan harjoittelu- ja
koulutuspäivän Santahaminassa järjestämme 31.3.alkaen kello
9.00. Ammunnat vetää Jorma Pekkola, jolta voi myös kysyä tarkemmin tapahtumasta. Räjäytyskurssin järjestimme viime keväänä.
Jos kiinnostusta riittää nyt myös
niillä, jotka eivät olleet mukana,
voidaan kurssi järjestää uudelleen
sekä järjestää jatkokurssi niille, jotka olivat viime kurssilla.Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Jorma
Pekkolaan.
Pioneerikillan kevätkokous pidetään ma 26.3. kello 17.30 Döbelninkatu 2 . Kokouksen jälkeen
Mikael Tötterman kertoo Pioneerija suojelujotoksen järjestelyistä.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Uusi sekä vanhempi autokalusto on joutunut koville kovimpina
pakkasaamuina. Omakohtaisia kokemuksia on tekstin kirjoittajalla.
Nykypäivän synteettiset öljyt, polttoaineruiskutusjärjestelmä sekä
ajotietokone ym, auttavat auton
käynnistämisessä.
Saapumiserän 1/07 alokkaat Santahaminassa vannoivat sotilasvalan 8.2. talvisessa säässä.
Tuleville varusmieskuljettajille on
kurssit käyneissä täyttä häkää!
Oman killan ampumavuoroja on
seuraavasti:
Kiv. 14.3., 28.3 sekä 25.4. = MPKKrata, Pist. 21.3., 28.3 sekä 4.4. =
RATA 1
Huom ! Varmista vuoro ampuma
vastaavalta Heikki Heikkoselta
puh. 0400 776 294. Killan ampumakilpailu on 25.4. Santahaminassa res.kiväärillä, pulttilukolla tai
puoliautomaattiaseella (rautatähtäimillä).
Portilla ilmoittautuminen klo
16:00. Mahdollinen laina-aseen
tarve, yhteys ampumavastaavalle
ennakkoon!
Suuren suosion saavuttanut
joka vuotuinen kevätretki suuntautuu Pirkanmaalle Kangasalan
automuseolle Mobiliaan sekä Verhoniemeen. Mobilian vuoden 2007
päänäyttely ”SA-INT” auto sodassa
ja rauhassa.
Näyttely kattaa ajallisesti koko
itsenäisen Suomen autohistorian.
Merkitse kalanteriisi aika la 26.5.
Bussikuljetus lähtee Santahaminasta. Lähtöaika vielä auki. Matkaohjelma sekä aika tarkentuu seuraavan lehden 3/2007 lehtipalstalla.
Ilmoittautumiset retkelle vastaan
ottaa pj. Timo Koukkari puh. 040
564 3295

Kaartin
Jääkärirykmentin
kilta
Killan vuoden ensimmäinen Jäsenretki suuntautuu Lahteen. Retki
on lauantaina 17.3.2007. Lähtö klo
08.00 Santahaminasta Jääkäritalolta. Ohjelma on seuraava; - tutustuminen Hämeen Rykmenttiin
ja sen toimintaan
- tutustuminen alueen museoihin
(Sotilaslääketiede ja sotilasmusiik-

Sissikerho
Sissiosasto
STADIN SISSIEN KEVÄTKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU
Kutsutaan Helsingin Reserviupseeripiirin Sissikerho ry:n ja Helsingin
Reservin Aliupseerit Sissiosasto ry:n yhteiseen kevätkokoukseen HRUP
neuvotteluhuone 1 torstaina 22.3.2006 alkaen klo 18.00 Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokouksen asiat: - Vuoden 2006 toimintakertomus, tilinpäätökset 2006 ja vastuuvapaudet sekä muut kevätkokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat. Hallitus/Sissikerho ry Johtokunta/Sissiosasto ry
Sissiparlamentti
Seuraava sissiparlamentti torstaina 26.4.2007, HRUP:n toimisto, Döbelninkatu 2.
Ampumatoiminta
LUOLAVUOROT
Maaliskuu
Perjantai 23.3 KUVIO, Perjantai 30.3, Huhtikuu Keskiviikko 25.4 PIKA
Maanantai 30.4
SISSIEN RATAVUOROT SANTAHAMINASSA
Pistoolirata
14.3. 16.00 - 20.00 rata 2, 21.3. 16.00 - 20.00
rata 1
28.3.
16.00 - 20.00
rata 1
Kiväärirata (150 m) Kadettikoulu (tai keskusampumarata)
14.3.
16.00 - 20.00
MPKK
28.3.
16.00 - 20.00
MPKK
Maastotoiminta
Sissitaitokilpailu eli reserviläisen maastotaito- ja tiedustelukilpailu . Ks.
erillinen ilmoitus tässä lehdessä.
Pahkis-07 suunnittelu on alkanut. Pahkis on Pahkajärvellä 21.-23.9..
Ks. erillinen ilmoitus.
Salitoiminta
Tiedustelut:
Marko Lehti p.040-5348 264 tai
Antti Keinänen p.044-5322 623, avkeinan@cc.hut.fi
Tiedottaminen
Seuraavat Sissisanomat ilmestyvät poikkeuksellisesti maaliskuussa SS
1/07 (D.L. meni jo, ilm. vko 11/07). Helsingin Reservin Sanomat 3/07
D.L. 16.huhtikuuta (ilm. 27.4.). Huomioittehan tämän sissi-aineiston toimittamisessa!
Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivipohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun.
Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5
e/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha
Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi.
Yhteystiedot Sissien toimintaan:
Sissikerho pj:Juha Jouppi 040 501 8189 juha.jouppi@iki.fi
Sissiosasto pj:Petri Nikkilä 0500 631 592 petri.nikkilä@nic.fi
Sissikerho sihteeri:Petteri Lakkamäki 050 361 6990 petteri.lakkamaki@
fi.pwc.com
Sissiosasto sihteeri:Eki Monni 050 486 7740 eki.monni@nokia.com
Maastotoiminta:Kalle Mänty 0400 965985 kaarle.manty@luukku.com
Salitoiminta:Marko Lehti p.040 5348 264
Ampumatoiminta:Arto Lode arto.lode@taloverkot.fi
Jussi Kanerva 040 830 1849 jussi.kanerva@nokia.com
Viestitoiminta:
Sampo Jokinen 040 703 4166 sampo.jokinen@iki.fi
Huolto- ja huvitoimikunta: Juha Matikainen 050 597 7139 juha_matikainen@suomi24.fi
Tiedotus ja Sissisanomat: Antti Rautiainen 050 556 1825 antti@rautiainen.cc
Jäsenrekisteri:
Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.t.saikkonen@
iki.fi

Jotos pidetään Dragsvikissä 2829.7.07
Pistooliammuntaharjoituksia on
tänäkin keväänä. Paikka sama
Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun kulmauksessa 16.3.
ja 11.4. kello 17.00. Killalla on oma
ase ja patruunoita. Harjoituksia
valvoo Matti Mähönen.
Killan jäsenistölle tärkeimpien
hallituksen jäsenten yhteystiedot:
puheenjohtaja Ilpo Ervasti, 0500
184 684, ilpo.ervasti@poyry.fi sihteeri Ismo Pajarinen, 040 536 5412,
ismo.pajarinen@mbnet.fi rahojenhoitaja, jäsenasiat Antero Pesonen,
040 512 8819, antero.pesonen@
gmail.com kilpailutoiminta Petri
Karhumäki 050-538696, petrikarhumäki@ jippii.fi, puukkomestari,
kurssit ja koulutus Jorma Pekkola
0400 692 300
Jäsenkirje tullaan lähettämään
helmi- maaliskuun vaihteessa. Samalla lähetetään myös jäsenmaksulomakkeet. Jäsenmaksu on kaikilta jäseniltä 30,00 e, joka sisältää maksut Pioneeriaselajiliittoon,
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Maanpuolustuskiltojen liitolle,
Helsingin Kiltapiirille ja Helsingin
Reservin Sanomille. Jäsenet, jotka
haluavat tilata pioneerien oman
Hakku-lehden, maksavat lisäksi samalla sen tilausmaksun 16 e,
joka tilitetään lyhentämättömänä
Pioneeriliitolle. Huomioikaa, että
liitto perii meiltä joka tapauksessa
mainitun summan sen perusteella,
mikä oli tilauskanta vuoden 2006
lopussa.
Hyvää alkavaa kevättä kaikille.

Uudenmaan
viestikilta
www.viestikiltojenliitto.fi/uvk
Uudenmaan Viestikillan kevätkokous pidetään tiistaina 27.3.2007
kello 18.00 Teknillisessä korkeakoulussa, sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla. Käynti osoit-

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.TARU.PP.fi
Tammi-helmikuun vaihteessa järjestettiin Santahaminassa Helsingin
maakuntakuntajoukon ja MPK ry:n sotilaallinen lisäkurssi Jääkärileiri 1
- aiheena puolustustaistelu taajamassa. Viikonloppu oli onnistunut. Suuren vastuun kantoivat kerhojemme jäsenet.
Helmikuussa järjestettiin patruunoiden latauskurssi ja tämän lehden ilmestyessä paukkuu jälleen Padasjoen Talvipäivät.
VUOSIKOKOUS
Molempien kerhojen vuosikokoukset 27.3. klo 18. 00 TKK Sähkötekniikan
ja tietoliikenneosasto, Otakaari 5 A, Espoo (Fonecta 2007 28 H5). Opastus
paikan päällä. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokousten jälkeen
klo 19.00 Runo K. Kurko esitelmöi: ”Aseen omistajan arkea Suomessa”.
AMMUNTA
Ammuntaa joka viikko!
Päivitetyt kotisivut: http://www.taru.pp.fi. Sieltä löytyy useita ampumatilaisuuksia. Pienoispistooliradalla on hyvin tilaa, paikkana keskeinen
Töölöntorinkatu 2:n luola, jonne pääsee helposti joka suunnasta. Omat
aseet, taulut ja suojaimet mukaan. Max. 6 ampujaa/vuoro. Ilmoittaudu
vetäjälle.
Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150 m ja
300 m radoilla kivääriammuntaa. Muista ampumatilaisuuksista saat lisätietoja nettisivuiltamme, ja seuraavilta: Kari Wuokko, Maarit Granath tai
Hannu Kerovuo.
Ammunnan perusteet -kurssi
29.3. klo:17.30-20, TKK:n Sähkötekniikan ja tietoliikenneosaston luentosali S2, Otakaari 5A (Fonecta 2007 28 H5). Kurssi soveltuu uusille ampujille ja ammunnasta kiinnostuneille sekä muistin virkistämiseksi myös
konkareille. Sisältö: ampuminen 9 mm pistoolilla, rata- ja turvamääräykset, sekä eri variaatiot SRA:han soveltuvista aseista. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com), 040 547 1515.
VETERAANIPÄIVÄ 27.4.
Kello 10:00 pääjuhla Espoon kulttuurikeskuksessa. Erillinen seppeleenlaskuosasto käy viemässä tervehdyksensä veteraanipuistoon, Espoon
Tuomiokirkon lähelle. Lopuksi kahvit seurakuntatiloissa. Lisätietoja:
www.espoo.fi/veteraanit
KARJALAN KANNAKSELLE
Reserviläispiiri järjestää sotahistoriallisen matkan Karjalan kannakselle
5.-6.5. Lue erillinen ilmoitus tässä lehdessä ja lähde matkalle!
SYYSJOTOS
Piirimme järjestävät ResUL:in syysjotoksen 14.-16.9.Yhdistyksemme ovat
mukana ja tarvitaan runsaasti tekijöitä. Ilmoita halukkuutesi tai kysy lisätietoa osoitteesta espoo@helresp.fi Muista mainita myös yhdistyksesi.
HALLITUKSET
Kerhojen hallitukset ovat aloittaneet yhteiskokoukset, joten toiminta tiivistyy vielä entistä enemmän.
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi
Puheenjohtaja; ylil Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040 552 9530; varapj ylil Tomi Alajoki (Tomi@kooaa.com) 041 515 0133; koulutusups vänr
Juha.Suvisaari@posti.fi, 040 315 4071; ampumaups ltn Kari.Wuokko@
pp.nic.fi, 040 515 0574; paikallisosastoups kapt kai.haatainen@luukku.
com, 040 748 7099; perinneups ltn Erkki.Stenman@luukku.com, 0500
389 850; tiedotusups ylil Arto.Pulkki@upknowledge.com, 040 512 1215;
hallintoups Jussi.w.Makinen@luukku.com, 0400 277 609; talousups ylil
Ville.Maijanen@kolumbus.fi, 040 511 1681; Ampumavastaava (Otaniemen sisäratavuoro) ylil Kari Puustinen (puustiset@elisanet.fi) 050 536
6376
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja vääp Kimmo Karinen (espoo@helresp.fi) 040 564 8143; varapj. alik Perttu.Salonen@raitatuote.fi, 050 385 5803; sihteeri taloudenhoitaja, VaPePa alik Ari.Haavisto@tkk.fi 0500 628 797; perinnevastaava
alik Kari Karjalainen (k.karjalainen@kolumbus.fi) 040 558 1193; 1. ampumavastaava Maarit.Granath@kolumbus.fi, 0500 725 167; 2. ampumavastaava korpr Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com) 040 547 1515

teessa Otakaari 5 A Espoon Otaniemessä. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen kello 19.00 insinöörieverstiluutnantti Aarne Hummelholm Pääesikunnnasta esitelmöi aiheesta ”Puolustusvoimien
uusi tietotekniikka-alan organisaatio ja ITVJ-verkon toteutus.” (ITVJ
= integroitu tiedustelu, valvonta
ja johtaminen). Esitelmä pidetään
samassa salissa S1. Kaikki asiasta
kiinnostuneet ovat tervetulleita
kuuntelemaan esitelmää!
Uudenmaan Viestikilta toimii viestillisesti suuntautuneiden ihmisten yhdyssiteenä Uudellamaalla.
Killan tarkoituksena on ylläpitää
ja edistää maanpuolustus- ja viestimieshenkeä, tallentaa ja vaalia
viestialan perinteitä sekä ylläpitää
siteitä viestijoukkojen ja niissä palvelleiden kesken.
Killan toimintaan kuuluvat erilaiset koulutustilaisuudet ja harjoitukset sekä esitelmät ja tutustumiskäynnit. Kilta on mm. vuosittain
järjestänyt reserviläisille viestikoulutusta osana Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssitarjontaa.
Liittyminen tapahtuu ottamalla
yhteyttä killan puheenjohtajaan
tai sihteeriin. Pj. Carl-Magnus Gripenwaldt puh. 0400 202 091 tai
carl-magnus.gripenwaldt@milnet.
fi.
Sihteeri ja rahastonhoitaja Pekka
Kastemaa puh. 044 330 5000 tai
pekka.kastemaa@pp.inet.fi
Talven ja kevään vierailu-, esitelmä- ja koulutus- ym. tilaisuuksista
lisätietoja jäsentiedotteissa ja Helsingin Reservin Sanomissa sekä
killan internet-sivuilla www.viestikiltojenliitto.fi/uvk

Helsingin Sinibaretit
www.helsb.org
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja,
t. 020 4835377, p. 040- 5867874,
tuomo.ruohonen@metso.com;
Kirsti Kujanpää, sihteeri, kirsti.kujanpaa@netsonic.fi ja helsb@mpoli.fi; Hannu Juvonen, jäsenvastaava, p. 050- 4921956,
hhjuvonen@hotmail.com.
Messi-illat klo 19. Huhtikuu to 12.4.
Tulliattasea Jari Korjus: Poliisi- ja
tulliyhdystoiminta ulkomailla.
Kokoontumispaikkana on hotelli
Arthurin kabinetti. Vuorikatu 19,
Kaisaniemi.
Ammunta klo 18. Kevään luolavuorot: ke 21.3., ma 2.4., ma 23.4.
Perinteinen ELMO-cup Santahaminan kivääriradalla la 19.5.2006
klo 12-17. Ilmoittautumiset MPK r:
n sivujen kautta. Lisätietoja Jari
Luostarinen, p.050 3103347, jari.
luostarinen@kolumbus.fi
Tapahtumat. Pilkkikisat la 24.3.07
klo 10 säävarauksella Kipparlahdessa. Kokoontuminen bussi
81:n päätepysäkillä. Ilmoittautumiset Asko Kortteenperälle, p. 050
4643626, asko.kortteenpera@netti.fi.
Veteraanien hengelliset päivät
23.5.2007 Espoon Länsi-auto
Areenalla. Sinibaretit toimivat tilaisuudessa airueina. Varustus:
vihreä paita, maastohousut m/91,
arvomerkit (kunniamerkkinauhalaatat), baretti, sininen liina.
Ilmoittautumiset Juha Orkomies,
p. 050 593 8847, juha.orkomies@
kolumbus.fi
Suoman Rauhanturvaajaliiton
kevätliittokokous Seinäjoella 1718.3.2007. Järjestäjänä Pohjanmaan Rauhanturvaajat.

Viipurin taistelu 1944,
seminaari torstaina 19.4.
Viipurin taistelu 20.6.1944 oli lyhyt, mutta
dramaattinen ja sen tulosta on sanottu
skandaaliksi. Toisaalta Viipurin puolustamista ei pidetty sotilaallisesti mielekkäänä.
Suomen Sotilassosiologinen Seura ry järjestää taistelua sekä sen syitä ja seurauksia tutkivan seminaarin Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6.
9.00	Seminaarin avaus. Kenrl Pentti Lehtimäki,
		
Suomen Sotilassosiologisen Seuran puheenjohtaja
9.10 	Draaman näyttämö. Viipuri, vanha suomalainen kaupunki,
Rakennusarkkitehti Juha Lankinen
10.00 	Viipurin taistelun kulku; 20. Pr:n tuskien tie. Dosentti Eero
Elfvengren
11.00
Näin me sen koimme; veteraanit kertovat. ESH Eeva Tammi
12.00
Lounastauko (omakustanteinen)
13.00
Viipurin taistelu sotilassosiologin silmin. VTL Olli Harinen
13.40 	Viipurin taistelu johtamisen näkökulmasta. KTM Göran Lindgren
15.00
Torjuntavoitto Tienhaarassa. VT Göran Westerlund
		
JR 61:n veteraani, kirjan ”Tienhaara, Finlands lås” kirjoittaja
15.40	Miksi Viipuria piti puolustaa? Vai pitikö? Paneeli, Puheenjohtajana dos. Eero Elfvengren
		
Osanottajina päivän luennoitsijat
16.50
Seminaarin päätössanat. Kenrl Pentti Lehtimäki
Seminaari on avoin ja maksuton yleisötilaisuus, johon kaikki ovat tervetulleita. Luentosaliin mahtuu 135 henkeä.

Aseiden ja arvoesineiden
murtovarma turvakaappi

HartSafe

- kassakaappitasoisena
- markkinoiden vankinta rakennetta
- neljä mallia, hinnat alkaen 485 e
- tilaa suoraan tai kysy lisätietoja
puh. (09) 278 6260,
iltaisin 040 500 8696

Vertaa eri kaapien antamaa todellista suojaa!
01150 Söderkulla. Myös fax (09) 2786 2680.

K.HARTWALL
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

VARATTU

Aurinkoista kevättä

VTA-Tekniikka Oy

Axiomatic
Technologies

Kuussillantie 23
01230 VANTAA

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll
Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 765 735

Hepolamminkatu 36 C 3
33720 TAMPERE
(03) 359 5600

Omya Oy
Kasarminkatu 22
00130 HELSINKI
(09) 476 476

Henkilöstönjohdon
ryhmä Henry Ry

Oy Western
Shipyard Ltd

Mannerheimintie 1 E
00100 HELSINKI
(09) 682 9020

Telakkatie 67
25570 TEIJO
(02) 736 6050

LVI-Dahl Oy
Robert Huberintie 5
01510 VANTAA
0207 59 5200

SAKO

Apollo Materials Oy

Würth Oy

Voimankatu 9
35800 MÄNTTÄ
(03) 474 5400

VAIN logo

Pöyry Engineering
VAIN logo

Eiran
Isännöitsijätoimisto Oy

Viking Line Abp

Tehojakelu Oy
Tiilenpolttajankuja 5
01720 VANTAA
207 434 900

Ma-Ti Maalaus-ja
tasoitetyöt Oy
PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

K.Jousmaa Ky
PL 90
10601 TAMMISAARI
(019) 251 4488

Asianajotoimisto
Borenius &
Kemppinen Oy
Yrjönkatu 13 A
00120 HELSINKI
(09) 615 333

Katajanokan
Huolto Oy

Corporate Advisor
Group Oy
Bulevardi 1 A II krs
00100 HELSINKI
(09) 476 4600
www.cag.fi

EKE-Finance
Piispanportti 7
02240 ESPOO
(09) 613 030

Capman Oyj

Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI
(09) 696 2480

VAIN logo ?

KWH Freeze Oy Ab

BPM-Group Oy

Lohjan Ase ja Osa

PL 92
01530 VANTAA
(09) 348 211

Hitsaajankatu 22
00810 HELSINKI
(09) 2511 7170

Vehka-Alhontie 33
03100 NUMMELA
(019) 335 135

Helsingin
Taksiautoilijat ry

Aktia Töölöntori

Yrittäjänaisten
Keskusliitto ry

Asesepänkuja 2
00620 HELSINKI
(09) 587 9088

Sandelsinkatu 6
00260 HELSINKI
102 476 640

Kaisaniemenkatu 1 B/a
00100 HELSINKI
email

Jeesus Kristus
Pelastaa

Sek & Grey Oy
Annankatu 28
00100 HELSINKI
(09) 69 571

Testaamme
painolaatua

Pajunen Oy

PL 141
38701 KANKAANPÄÄ
www.pajunen.fi

Oy Flineknberg Ab
PL 69
02771 ESPOO
(09) 859 911

Askolan Kunta
Askolantie 30
07500 ASKOLA
(019) 529 100

Oy Forcit Ab
PL 19
10901 HANKO
0207440400

Byggservice
JH Lahtinen

Coveston Oy

Ham-Re Oy

Eastway Sound &
Lightning

Bromarvintie 154
10520 HANKO
0400 729 681

Korjaamotie 9
49470 KIVELÄ
(05) 343 5666

Finn-Valve Oy
PL 1
54101 JOUTSENO
0207 436 900

Indepro Oy

Suomusjärventie 418
25390 KIIKALA
(02) 738 2400

Hankasuontie 8
00390 HELSINKI
(09) 2510 2900

Finnsukellus Oy

Rakennussuunnittelu
Aeon Lindström

Meca-Trade Oy

Oricopa Oy

Aarne Janhunen

Arkkitehtitoimisto
Turkka Oy

Autokorjaamo
A.Lehtonen

Biomet Finland Oy

Eurolaite Oy

Asianajotoimisto
Erkki Laamanen Oy

Hellmanin Konepaja Oy

Eurotoimistotukut Oy

Eurenco Vihtavuori

Metsäpolku 2
10940 HANKO

Korjaamokatu 1
33840 TAMPERE
(03) 235 0200

Turku Energia

Roihuvuoren
Seurakunta

Duallaser Ltd

Tulisuontie 2
00820 HELSINKI
(09) 759 7200

Hipateos Oy

Hirvensalmen Kunta

Insinööritoimisto
Mauri Mäenpää Oy

JaPeKa Oy

Heikkiläntie 140
21840 KARINAINEN
0106 173 200

Keskustie 2
52550 HIRVENSALMI
(015) 72 711

Järvelän Rauta Ky
Peltotie 2
16600 JÄRVELÄ
(03) 872 760

Kuopion Ev.Lut
seurakunta

Jyväskylän
Maalaiskunta

Asesepänliike
Ase Ultra

Laatumetalli Oy

Laajasalon Apteekki

Laakeri Systems Oy

PL 1064
70101 KUOPIO
(017) 158 111

PL 38
03100 NUMMELA
(09) 227 1199

Puistokatu 35
40200 JYVÄSKYLÄ
(014) 336 5211

Yliskyläntie 3
00840 HELSINKI
(09) 686 0030

Ainontie 5
36200 KANGASALA
(03) 438 2360

Karvaamokuja 3 A
00380 HELSINKI
0201 557 444
www.eurolaite.fi

VARATTU

Kaskilaaksontie 5 B 32
02360 ESPOO
(09) 256 5558

Pohjoisrantakatu 1
28100 PORI
(02) 641 8540

PL 105
20101 TURKU
(02) 262 8111

PL 16
33501 TAMPERE
0400 238 632

Eerikinkatu 27
00180 HELSINKI
(09) 695 550

Syrjäläntie 17
21250 MASKU
0505 947 272
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Rahkeentie 6
80100 JOENSUU
(013) 227 234

Aleksis Kivenkatu 48
00510 HELSINKI
(09) 272 7800

Elannontie 5
01510 VANTAA
(09) 8789 000

Gühring Oy Ab
Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

Ahteentie 1
35300 ORIVESI
www.oricopa.fi

Ruukintie 20
02330 ESPOO
(09) 888 2277

Bulevardi 16 B 4.krs
00120 HELSINKI
(09) 685 2855

Tapiolan Keskustorni
02100 ESPOO
www.eurotoimistotukut.fi

Hammaslääkäri
Jussi Kuusisto
Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMMI
02 298 796

Oy Contender Ltd Ab

Vattuniemenranta 2
00210 HELSINKI
(09) 4136 5300

Sienitie 22
00760 HELSINKI
www.helkone.fi

41330 VIHTAVUORI
(014) 377 9211

Finnlatera

Eino Salmelaisenkatu 23
33720 TAMPERE
(03) 318 5654

HJ-Suunnittelu Oy

Iisalmen Putkiasennus Oy
Teollisuuskatu 17
74120 IISALMI
(017) 770 0700

Inkoo Shipping Oy

Uomatie 3
01600 VANTAA

Kallion Sähkö

Keravan Seurakunta

Kontulan Fysikaalinen
hoitola

Neitsytpolku 3
00140 HELSINKI
(09) 696 2740

Ecopump

Tornaattorintie 3
48100 KOTKA
(05) 218 4596

Papintie 6
04200 KERAVA
(09) 478 488

Isännöitsijäpalvelu
Tapanainen
Punavuorenkatu 20
00150 HELSINKI
(09) 174 300

Satamatie 454
10210 INKOO
(09) 221 9220

Kaarenjalka 10
00940 HELSINKI
(09) 342 7072

Isku Oy

PL 240
15101 LAHTI
0290 86 3000

Minimark/
Toypap-Team

Nuudelikuu Oy
Lasimestari
Paul Bergholm Oy

LE-Voiteluhuolto Oy

Bertoc Oy

Noormarkun Murske Oy

Hapero 5
00760 HELSINKI
(09) 3746 8310

Kotipalvelu Hoiva &
Harja Oy
Lehmuskatu 10-12 A 16
04260 KERAVA
0400 478 846

Henry Fordinkatu 5 F
00150 HELSINKI
(09) 613 086

VARATTU

Lappeenrannan
Seurakuntayhtymä

Leppäsuon
Huoltokorjaamo

LVI-Eristys Murto Oy

Maalausliike Mattila Oy

Ascom Finland Oy

Oy K.Bäckman Ab

Paparazzi Oy

Sähkö-Jussi Oy

Tammisaaren
Kirjanpitotoimisto

Vartioliike Edström Oy Ab
Hirvipolku 8
06100 PORVOO

Teollisuustie 14
35700 VILPPULA
(03) 471 7800

www.bookplus.fi

Energico Oy

Finvac Oy

Oy Sabik Ab
PL 16
06151 PORVOO
(019) 560 1100

Leppäsuonkatu 5
00100 HELSINKI
(09) 406 306

Ulappakatu 1
02320 ESPOO
(09) 809 2707

Unifeeder Finland Oy

Unkarinkatu 20
20750 TURKU
(02) 276 2424

Salomonkatu 17 B 30
00100 HELSINKI
(09) 6866 4100

Pihlajantie 20
02880 VEIKKOLA
040 512 454

Kauppalantie 22
00320 HELSINKI
(09) 588 5455

PL 45
53101 LAPPEENRANTA
(05) 612 6263

I savu
01510 VANTAA
(09) 825 901

Rautatienkatu 21
10600 TAMMISAARI
(019) 241 4995

Vironkatu 5
00170 HELSINKI
(09) 680 3810

Lampputie 4 C
00750 HELSINKI
(09) 350 7010

PL 107
01531 VANTAA
(09) 825 4170

Pohjolankuja 9
29570 SÖÖRMARKKU
(02) 546 8581

Vilmet Oy

Resela Oy/
Scandia Rent

Oy Kontutek

Girafe

Hifi Guru Oy

IMU-Tec Oy

Innovatics Ky

J.Haarla Oy

IF-Paino Oy

Insinööritoimisto
Racon

Keravan
Keskusapteekki

Kiinteistöhuolto Sami Oy

Intrum Justitia

Karvaamokuja 4
00380 HELSINKI
(09) 4136 6500

PL 47
00811 HELSINKI
(09) 2291 1600
www.intrum.fi

Kristina Cruises

Kuljetus A.Taponen Oy

Lujitustekniikka Oy

Luovat Palvelut

Mikkelin Palvelukoti

Munkkivuoren
Seurakunta

Linnamäki Steel Oy

Hotti Jarmo Oy

Rema Tiptop Oy

Pietarinkatu 22
00150 HELSINKI

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Bergenintie 4
20320 TURKU
(02) 239 7715

Juvantasku 1
02920 ESPOO
(09) 849 4440

Realco Oy

Kauppakaarre 1
00700 HELSINKI
0207 438 341

Mäkelänkatu 54 B
00510 HELSINKI
(09) 726 0400

PL 108
05801 HYVINKÄÄ
(019) 418 877

Kauppakaari 4
04200 KERAVA
(09) 274 7930

Kisatie 7
00720 HELSINKI
(09) 612 9500

Oy Chemex Ab
PL 11
02171 ESPOO
(09) 502 4410

Oy Marli Ab
PL 411
20101 TURKU
(02) 33 261

Ruukintie 20 C
02330 ESPOO
(09) 550 700

Pitkäjärvenkatu 28
50100 MIKKELI
(015) 150 433

Savonlinnan
Tulostuspalvelu Oy
Tottinkatu 17 B
57130 SAVONLINNA
(015) 273 976

— kaikki kirjat netistä

Ratamestarinkatu 13 A
00520 HELSINKI
(09) 565 3936

Raumantie 3
00350 HELSINKI
(09) 2340 5200

Ohjaajantie 12
00400 HELSINKI
(09) 587 7802

Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

Pyhäjärvenkatu 10 A
33200 TAMPERE
(03) 3399 1300

Kirkkokatu 16
48100 KOTKA
(05) 211 4200

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

Myllytie 2
34800 VIRRAT
(03) 472 8000

Urheilukatu 28
00250 HELSINKI
(09) 241 7144

Kalliopolku 10
03850 PUSULA
0400 471 052
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S-ryhmän
Reserviläiset
50 vuotta

Pääjuhlassa toivat tervehdyksensä Helsingin Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Jaakko
Oksanen ja Reserviläisliiton puheenjohtaja Matti Niemi.
S-ryhmän Maanpuolustuskerhon tervehdyksen esitti kerhon puheenjohtaja, SOK:n henkilöstöjohtaja Harri Miettinen.
Päätössanat lausui yhdistyksen
puheenjohtaja Ilkka Kakko:

Suomen ainoa rekisteröity työpaikkakohtainen reserviläisyhdistys vietti perustamisensa 50-vuotisjuhlaa
Ässä-keskuksessa 27.1.2007.
50vuotisjuhlia vietettiin arvokkaasti
lauantaina 27.01. Juhlapäivä aloitettiin kukkalaitteen laskulla Hietaniemen Sankariristille sekä kynttilätervehdyksellä Marskin Paadelle. Sankarivainajia ja Marsalkkaa
oli kunnioittamassa 16 henkilöä.
Kello 15.30 oli onnittelujen vastaanotto SOK:n pääkonttorissa Ässäkeskuksessa. Onnittelujen tuojia
oli n. 20.
Varsinaista pääjuhlaa vietettiin
Ässäkeskuksen Auditoriossa.
Tilaisuuden tervehdyspuheen
piti SOK:n tuleva pääjohtaja, HOKElannon toimitusjohtaja, Arto Hiltunen. Toimitusjohtaja Hiltunen
toi esille aliupseerien ja miehistön
tärkeän roolin taistelussa:

S-ryhmän Reserviläisten

kenraalit laativat hyvät strategiat, ryhmittävät joukot viisaasti, varustavat ne
riittävillä resursseilla ja päättävät

”Sotatilanteessa

toimenpiteiden ajoituksesta. Kuitenkin todellisen menestymisen
ratkaisevat miehistö ja erityisesti
aliupseerit, joiden esimiestaito etulinjassa on keskeisin menestymisen
tai menestymättömyyden synnyttäjä. Tämä tosiasia on oivallettu
S-ryhmän maanpuolustustyössä
alusta alkaen. Esimiestyön arvostusta ja kehittämistarvetta meidän
tulee ylläpitää myös S-ryhmän tulevassa kehittämisessä.
Vapaaehtoinen, yrityksen puitteissa toimivassa yhdistyksessä
harjoitettu maanpuolustustyö luo
valmiuksia esimiestyöhön ja lujittaa yrityksen sisällä harjoitettuna
yhteishenkeä. Maanpuolustustyö
on myös keskeinen ilmentymä yrityksen vastuullisuudesta. Se viestii
ympäröivälle yhteiskunnalle että
yritys ja sen henkilökunta tukevat
isänmaallisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä arvoja.
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Tervehdyssanat esitti toimitusjohtaja Arto Hiltunen.

kokemukseni yhdistyksen työtavoista
sijoittuvat Santahaminassa järjestettyihin kertausharjoituksiin,
joihin minulla on ollut tilaisuus
osallistua. Harjoituksilla on ollut
suuri suosio, tulijoista ei ole ollut
puutetta. Harjoitusten aikana on
ollut mahdollisuus paitsi päivittää
turvallisuuspolitiikkaan liittyvää
tietoutta, myös harjoitella käytännön rastiradoilla, mahdollisimman
aidon tuntuisten tilanteiden paris-

Omat, mieleenpainuvimmat

sa, ryhmän johtamista ja toimintaa, sekä testata omaa kuntoa.”
Yhdistyksen perustajajäsen,

kunniapuheenjohtaja Martti Wuori kertoi muistoja 50 vuoden takaa
yhdistyksen syntymävaiheesta.
Juhlapuheen piti SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo.
Musiikillisesta ohjelmasta vastasivat Kaartin Soittokunnan kuusihenkinen ryhmä sekä Kanttiinin
Lotat.

”Valtakunnan tasolla toimivalle Reserviläisliitolle haluamme
osoittaa kiitollisuutemme niistä
ulkoisista puitteista, jotka mahdollistavat Nyky-Suomessa vapaan
harrastustoiminnan, joskus niin
arallakin toimialueella kuin vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta
on ollut.
Ilman toimivia ja hyviä suhteita
Puolustusvoimiin ei vapaaehtoista
maanpuolustustyötä ole mahdollista oikeasti harrastaa. Ilolla voin
todeta, että niin oman Helsingin
Sotilasläänin Esikuntamme kuin
Pääesikunnankin suuntaan on vuosien mittaan syntyneet molemmin
puoleiset myös henkilötasolla olevat hyvät suhteet. Kiitos siitä tuesta ja avusta jota Puolustusvoimilta
olemme saaneet ja saamme.”
Pääjuhlan jälkeen nautittiin,
SOK:n henkilöstöravintolan pääemännän Seija Kettusen laatima,
juhlaillallinen. Tilaisuuksiin osallistui n. 130 henkilöä sidosryhmistä
sekä yhdistyksen jäsenistä avec.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)
Toiminnanjohtaja Veikko Luomi
puh. 4056 2071
veikko.luomi@dlc.fi
Järjestösihteeri Arto Pulkki
puh. 4056 2073
Fax: 499 495
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry (HelResP)
Toiminnanjohtaja Kari Talikka
puh. 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Fax: 448 659
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

täyden kympin
teatteriloma...

Cumulus-teatteriloma on hyppy uusiin elämyksiin ja suuriin tunteisiin. Se on iloa
koskettavasta esityksestä, hyvää oloa ystävien seurassa, hyvää ruokaa, rauhallista unta
Cumulusten huomassa. Siksi teatterilomalle moni antaakin täyden kympin.

Jyväskylän Kaupunginteatterissa
Cabaret musikaali

Kouvolan Teatterissa
Yövieras

Tampereen Työväen Teatterissa
Lehtikeisari

61,50€ hlö/yö
alk. 51,50€ hlö/yö
alk. 67,50€ hlö/yö
alk.

Teatterilomaan sisältyy 1 yön majoitus/henkilö/2 hengen huoneessa, teatterilippu sekä runsas
aamiainen ja sauna. Voimassa viikonloppuisin (pe-su) YkkösBonus-kortilla, ilman korttia
+9 e/huone/yö. Erikoishintaisia paketteja rajoitetusti.

Varaukset ja peruutukset viim. torstaina viikkoa ennen näytöstä.
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Varaukset 020 055 055 - kevään teatterilomat netissä www.cumulus.fi

