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Uusi koordinaatisto
Puolustusvoimat alkoi siirtyä uuteen karttakoordinaatistoon 1.1.2007.  
Pulkki vääntää rautalankaa sivuilla 8—9.

s. 5

Santahamina osa X
Evl Jarmo Nieminen on löytänyt uutta tietoa Santahaminan lähihistoriasta. Santahami-
nassa rakennettiin ensimmäiset hydrauliikkatekniikkaan perustuvat työkoneet. s. 10—11.
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käsinkirjoitettua materiaa-
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Ei ole syytä luoda ennätysajassa virhee-
töntä yhteiskuntaa ja sen saavuttamiseksi 
uhrata puolustuslaitoksemme.

MaaNPUolUStUSjUhlaa vietettiin I helluntaipäivänä 
Kansallisteatterissa.
 Itsenäisyyden liitto oli järjestänyt I helluntaipäivä-
nä, toukok. 16:ntena, maanpuolustusjuhlan Kansallis-
teatterissa. Kutsuvieraiden joukossa nähtiin mm. puo-
lustusministeri Niukkanen, maaherra Helenius, ent.
puolustusministeri Oksala, kenraalimajuri Valve ym. 
Juhlan alkaessa klo 13.15 oli Suomen lipuin, laakerein 
ja kukin koristettu teatterin avara sali täyttynyt ääriään 
myöten juhlayleisöstä.
 Helsingin suojeluskuntapiirin soittokunta esitti en-
siksi piirikapellimestari Konnon johdolla Sibeliuksen 
Finlandian, minkä jälkeen Itsenäisyyden liiton puheen-
johtaja, tri Martti Mustakallio piti tervehdyspuheen lau-
suen mm. seuraavaa:
 Menestyksellisen puolustautumisen tärkein edel-
lytys on puolustustahdon vahvistuminen käsittämään 
kaikki kansankerrokset. Jollei tällaista puolustusmyön-
teistä mielialaa kylvetä ja kehitetä, jollei se valtaa kaik-
kia kansalaisiamme, niin me  menetämme sen isännyy-
temme tähän maahan, jonka olemme monin suurin uh-
rauksin saavuttaneet.

V
iime aikoina 
on julkisuu-
dessa pohdis-
keltu reservi-
läisten liittojen 
yhdistämistä. 
Ajatus tyrmät-

tiin kuitenkin liittojen lyhyellä ja 
ytimekkäällä tiedotuksella. Sen 
sanamuoto on herättänyt jäse-
nistön keskuudessa oikeutettua 
ihmettelyä. 
 Tosiasia on, että reservin ali-
upseerien ja upseerien liittojen 
kesken on kaikissa toimintapor-
taissa hyvin läheistä yhteistyö-
tä. Yhtä hyvin liitot, piirit kuin 
yhdistykset toimivat hyvässä 
yhteisymmärryksessä. Niillä on 
runsaasti yhteisiä toimintoja sekä 
aatteellisella että urheilullisella 
rintamalla. Ei tarvitse muuta kuin 
esimerkiksi lukea tämän meidän 
lehtemme havaitakseen tämän 
tosiseikan. Itse lehti on jo sinänsä 
yhteistyötä, ja sen sivuilla olevat 
tiedotukset kertovat joka nume-
rossa lisää tiiviistä rinnakkain 
kulkemisesta.

ReSeRViläiSteN jäRjeStöt 
ovat eri ikäisiä. Upseerit perusti-
vat oman liittonsa jo vuosikym-

meniä sitten, kun taas aliupsee-
rien toiminta alkoi vasta sotien 
jälkeen. Tähän asti on toimittu 
kahtena liittona, mutta käytän-
nössä on menty hyvin lähelle 
yhtymistä. Toimivathan monet 
piirit yhteisen toiminnanjohtajan 
johdolla, liittojen lehdet ovat yh-
tyneet ja esiintyminen julkisuu-
dessa reserviläisten ja maanpuo-
lustuksen asiassa yleensä tapah-
tuu yhdessä. 
 
tätä taUStaa VaSteN ajatel-
len tuntuu siltä, että nyt olisi jo 
aika ajatella vakavasti liittojen 
yhdistämistä. Sitä tietä saatai-
siin aikaan voimakkaampi liit-
to toimimaan reserviläisten ja 
koko maanpuolustuksen etujen 
ajajana. Yksi vahva on parempi 
kuin kaksi heikompaa yhdessä. 
Yhtymisen tiellä on tietenkin 
vaikeuksia, mutta suurimmat 
niistä aiheutuvat nähdäksemme 
muodollisista asioista, yhdistys-
lainsäädännön pykälistä. Aatteel-
lisesti toimivat molemmat liitot 
samalla linjalla, toiminta kentällä 
tapahtuu suurin piirtein samoja 
uria ajaen. 
 Upseerien ja aliupseerien yh-
tyminen toimimaan yhden liiton 

puitteissa ei saa olla kiinni soti-
lasarvoista. Kun tämä ymmär-
retään ja hyväksytään, on pahin 
henkinen este voitettu. Reservi-
läisten liitossa tulee olla määrää-
vänä tekijänä toiminta, aktiivinen 
osallistuminen vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön, eikä suin-
kaan sotilaspassiin merkitty arvo. 
Sitähän ei nähdä siviilipukuisen 
miehen päältä. Reippaasti toimi-
va alikersantti on maanpuolus-
tuksen kannalta maanpuolustuk-
sen kannalta varmasti yhtä tärkeä 
kuin korkea-arvoinen upseerikin. 
Reserviläisten järjestössä voidaan 
sotilasarvot unohtaa, ei niillä ole 
ratkaisevaa merkitystä tehtäessä 
työtä Suomen hyväksi.
 Ehdotamme, että molempien 
liittojen piirissä otetaan vakavas-
ti harkittavaksi kysymys mahdol-
lisimman pikaisesta yhtymisestä. 
Se ei saa kaatua henkilökohtai-
siin vakanssikysymyksiin kuten 
näyttää käyvän Suomen urheilu-
järjestöjen asiassa. Tärkeintä on 
mahdollisimman tehokas toimin-
ta ja siihen päästään voimien kes-
kittämisellä.

Julkaistu Helsingin Reservin 
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Helsingin

Pukeutuminen vapaaehtoistoiminnassa
PUkeUtUMiNeN VaPaaehtoiSiSSa harjoi-
tuksissa, Maanpuolustuskoulutus ry:n kurs-
seilla, maanpuolustusjärjestöjen juhla- ja 
edustustilaisuuksissa sekä  osin myös muus-
sa toiminnassa puhuttaa.
 
Vallitsevaa pukeutumiskäytäntöä on – täy-
sin syystä – pidetty epäyhtenevänä ja osin 
epäsotilaallisena. Pukeutuminen on herättä-
nyt myönteisimmillään huvittuneisuutta ja 
pahimmillaan ärtymystä ja vieläpä kielteistä 
suhtautumista vapaaehtoistoimintaan.

VaPaaehtoiSteN haRjoitUSteN ja maan-
puolustusjärjestöjen juhlatilaisuuksien pu-
keutuminen on periaatteessa täysin selkeää. 
Siitä on säädöspohja; tarkat ohjeet annetaan 
sotilas- ja virkapukuohjesäännössä.
 
Ongelmallisimpia ovat MPK ry:n kurssit. Yh-
tenäistä käytäntöä ei ole, ja sananselityksel-

lä tehdään sotilaspukineista siviilivaatteita. 
Väitetään, että esimerkiksi minun silmiini 
selvä sotilaspuku, kuten maastopuku m/62, 
muuttuu ”suojavaatetukseksi”, eli siviili-
asuksi, kun arvomerkit poistetaan ja päähän 
pannaan siviilimallinen lippalakki tai soti-
laslakin kokardi peitetään teipillä.
 
Kun sotilaspuku selitetään siviiliasuksi, al-
kaa irvokkuus. Siviiliasun käyttöä kun rajoit-
taa lähinnä säädyllisyys, ettei nyt ihan paljas 
takapuoli vilku. Voidaanhan siviiliasussa 
toki kuljeskella takki auki, alla kukertava 
pusero. Mistään muustakaan ei ole tarkkaa 
väliä.
 
UlkoPUoliSeN, kuten ammattisotilaan 
tai varusmiehen, on mahdoton tietää, että 
kyseinen m/62 onkin ”siviilipuku”. Vaiku-
telmaksi jää, että liikkeellä on kurista välit-
tämätön lauma, jonka mahdolliset johtajat 

ovat kyvyttömiä. Ammattisotilas saa ns. re-
aktion ja varusmies ihmettelee kovasti.
 
Järkevänä ratkaisuna pidän, että esimerkiksi 
lukiolaisen turvakurssilla vaaditaan selkeän 
yhdenmukainen pukeutuminen, joka ei pe-
rustu sotilaspukineisiin. Kustannuskysymys 
ei voi olla voittamaton.

***

VäittäMällä SotilaSaSUa ”suojavaate-
tukseksi” on aikaansaatu myös se, että re-
serviläiset mieltävät itsensä hankkimansa 
toinen toistaan erilaisemmat maasto- yms. 
puvut siviiliasuiksi, joita käytettäessä ei ole 
niin tarkkaa väliä yhdenmukaisuudesta tai 
muustakaan pukeutumiseen liittyvästä.
 
Puolustusvoimat tai MPK eivät ole kyenneet 
jakamaan edes kouluttajatehtävissä toimi-

ville sotilaspukineita tai tarjoamaan niitä 
hankittaviksi hinnalla, joka olisi kilpailuky-
kyinen. Ei ole yksittäisen reserviläisen syy, 
jos hän hankkii itselleen kenttäkelpoisen va-
rustuksen sieltä, mistä edullisesti saa.
 
Nykyinen tilanne ei luonnollisestikaan ole 
hyvä, mutta itse hankittujen varusteiden 
käytön nimittäminen ramboiluksi ja vapaa-
ehtoistoiminnan epäilyksenalaiseksi saatta-
minen sillä perusteella ei ole kohtuullista.

Kokonaan oma kysymyksensä on vielä se, 
miksi MPK ei arvosta omaa ja puolustusvoi-
mien antamaa koulutusta sen vertaa, että 
tosiasiallisesti selvää sotilaspukua käytettä-
essä olisi koulutuksen perusteella saatu soti-
lasarvo nähtävillä?

Veikko Luomi
kapteeni reservissä

Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja
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ReSeRViläiSliitolla on merkittä-
viä ratkaisuja ja linjanvetoja edes-
sään tämän ja ensi vuoden aikana.
 Liiton pitkäntähtäimensuun-
nitelmaa ollaan luomassa ja nyt 
on katse luotu vuoden 2015 tähtäi-
melle. Alunperinhän suunnitelmaa 
tehtiin nimellä 2010 mutta vuosien 
kuluessa tähtäintä piti nostaa.  Hi-
taita ovat herrojen kiireet ja saapa 
nähdä mille vuosikymmenelle pää-
dytään ennenkuin valmista tulee.
 Helpostihan tästä voisi senkin 
johtopäätöksen vetää, että liiton 
johdolla on pallo hukassa ja visiot 
kateissa.
 
kUteN yleeNSäkiN vastaavissa 
prosesseissa kysymyksen asettelu 
on helppo: Mikä on reserviläislii-
ton rooli ja tehtävä vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön sektorilla 

vuonna 2015 ja sen jälkeenkin?
 Itselleni asia on selvä; Reser-
viläisliiton keskeisin tehtävä on jo 
nimensäkin mukaisesti sotilaalli-
sen maanpuolustuksen resurssien, 
mahdollisuuksien ja puitteiden 
kehittäminen. Tätä työtä teemme 
kiinteässä yhteistyössä puolus-
tusvoimien ja muiden maanpuo-
lustusjärjestöjen, erityisesti Re-
serviupseeriliiton, Kiltaliiton sekä 
Maanpuolustuskoulutuksen kans-
sa.
 
koNkReettiSeNa taVoitteeNa 
tulee olla maanpuolustusjärjestö-
jen toiminnallinen, järjestöllinen 
ja organisatorinen yhdistyminen. 
Vain näin toimien varmistetaan 
vapaaehtoistoimijoiden vaikutus-
mahdollisuuksien säilyminen ja 
vahvistuminen. Erillään toimien 

vaarana on, että liu’umme margi-
naaliin ja puuhastelemaan perin-
ne- ja veteraaniasioiden kanssa. 
Toki nämäkin tehtävät on hoidet-
tava ja mieluustihan sen teemme-
kin, mutta tulevaisuus on raken-
nettava ottaen huomioon muuttu-
va toiminnan ympäristö.
 
toiNeN MeRkittäVä ratkaisu lii-
tollamme on uuden puheenjohta-
jan valinta 2008 syyskokouksessa. 
Mielestäni liittomme ansaitsee pu-
heenjohtajan, jolla on syvällinen 

kokemus ja osaaminen järjestöm-
me perustoiminnasta, sekä yhdis-
tys- että piiritasolta. Liittotason 
toiminnan tuntemuksesta ei liene 
mitään haittaa, mutta ilman perus-
toiminnan ja toimintaympäristön 
perusteellista tuntemusta on pu-
heenjohtajan mahdotonta muodos-
taa kestävää visiota ja tavoitteellis-
ta strategiaa maanpuolustuksen ja 
järjestömme kehittämisen tueksi.
 
oleN VakUUttUNUt, että keskuu-
destamme löytyy kokenut ja mi-
tat täyttävä reserviläinen, jolla on 
myös mahdollisuudet asiantunte-
vaan yhteistyöhön ja vuorovaiku-
tukseen muiden alalla toimivien 
kanssa. Suomen tullessa entistä 
kiinteämmäksi osaksi kansainvä-
listä sotilaallista yhteisöä myös 
vapaaehtoisen toiminnan kansain-

väliset yhteydet lisääntyvät ja eri-
tyisesti liittomme puheenjohtajan 
tulee kyetä osallistumaan kansain-
välisen reserviläisyhteistyön kehit-
tämiseen.
 
edelläMaiNitUt kaksi asiaa ovat 
mittavia ratkaisuja, joilla määritel-
lään liittomme roolia ja merkitystä 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
saralla pitkälle tulevaisuuteen. Toi-
vottavasti liittomme johdolla on 
rohkeutta ja viisautta avata nämä 
ratkaisut jo valmisteluvaihessa pe-
rusteelliseen jäsenkeskusteluun 
sekä yhdistys- ja piirikäsittelyyn.

Jukka Pietiläinen
Vääpeli reservissä

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 

puheenjohtaja

linjanvetojen edessä

ampumaratojen tilanteesta

Ampumaratatilanne 
pääkaupunkiseudulla

Tilanne heikkenee edelleen. Vii-
meisin huono uutinen tulee Es-
poosta, jossa monikymmenvuo-
tinen reserviläisten pistooliam-
muntaharrastuksen kulmakivi, 
Poliisiammattikorkeakoulun si-
särata suljetaan marraskuussa. 
Kahdenkymmenenviiden metrin 
täyspitkä 10-paikkainen rata tar-
josi erinomaiset mahdollisuudet 
kaikkeen palvelusaseilla tapahtu-
vaan harjoitteluun. Millä tämäkin 
ammottava aukko paikataan?

Ratojen merkitys
Ampumaratojen merkitys reservi-
läisten sotilasammattitaidon yllä-

pitäjänä on korvaamaton. Aktiivi-
simpien perusyhdistysten toiminta 
rakentuu suurelta osin ammunnan 
ympärille. Monen tällä hetkellä 
passiivisen perusyhdistyksen toi-
minta olisi helposti elvytettävissä 
parempien harjoittelumahdolli-
suuksien myötä. Nuorten saami-
nen mukaan reserviläisharrastuk-
sen pariin onnistuu vain, jos tarjol-
la on kiinnostavaa toimintaa. Josta 
pääsemmekin seuraavaan asiaan.

Palvelusase
Reserviläinen ampuu palveluskalii-
perisella aseella.
 Pienoiskivääri tai -pistooli sekä 
ilma-aseammunnoilla on oma tär-
keä roolinsa ammunnan kustan-
nustehokkaassa harjoittelussa ja 

sillä on oma aktiivinen harrastaja-
ryhmänsä. Hyvä näin.
Nuoret kaksikymppiset reserviläi-
set ovat saaneet hyvin monipuoli-
sen koulutuksen mm. palveluspis-
tooli-, haulikko- ja rynnäkkökivää-
riammuntoihin. Heille on turha 
tarjota pienoispistoolia kerhon tu-
tustumistilaisuudessa. 
 Kriisiajan näkökulmasta on 
sanomattakin selvää, millaisten 
aseiden ammunnoilla on oltava 
painopiste rauhanajan reserviläis-

ammunnoissa.

Versiopäivitys
On syytä selvittää mahdollisuudet 
muuttaa nykyiset 22. kaliiperisil-
le aseille mitoitetut ruutiaseradat 
palveluskaliiperisille soveltuviksi. 
Luotiloukkurakenteiden uusinta 
on välttämätöntä, mutta ei kovin-
kaan kallista. Kallein osa-alue si-
säradoilla ja siksi hankalin ratkais-
tava, on ilmastointi ja ilmanpuh-
distus. Turvallinen sisäilmanlaatu 
saavutetaan yleensä massiivisella 
ilmamäärän vaihdolla ja/tai hiuk-
kaspuhdistuslaitteistoilla.
 On syytä huomata että ilman-
vaihtojärjestelmien tarve on aivan 
yhtä suuri .22 kaliiperisilla aseilla-
kin ammuttaessa. Vuosikymmen-

ten kuluessa on totuttu pitämään 
katastrofaalisen haitallista ilman-
laatua ja lyijypitoisuuksia ikään 
kuin asiaan kuuluvana. 

Piirien toimenpiteet
Piirit selvittävät parhaillaan yhteis-
työssä palvelusaseilla tapahtuvan 
harjoittelun mahdollistamista sekä 
käyttöturvallisuuden parantamis-
ta niin fyysisten rakenteiden kuin 
ilmanlaadunkin osalta Töölönto-
rinkadun sisäampumaradalla. Al-
kanut ulkoratakausi on mielekäs 
hetki perusparannusten toteutta-
miselle.

Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

Arvoisa Päätoimittaja,

Tulin juuri Sinibarettien lipunnäy-
töstä IML:n marsseilla P-Amerikan 
länsirannikolta.  Kotona oli Helsin-
gin Reservin Sanomat odottamassa.

27.4.pääkirjoitus oli täyttä asiaa. On-
han ison ja monitahoisen järjestön 
painoarvo pienten piirien summaa 
suurempi. Mielestäni juuri upseerit 
menettävät nyhjätessään omassa 
joukossaan. YK-palvelussa huomasi, 
että mallia Koskela arvostettiin. 
 Kun päätin supistaa jäsennyyk-
siäni maanpuolustusjärjestöissä, Si-
nibarettiliitto jäi ja RUL putosi.
 Jos järjestöjen palkallinen hen-
kilöstö pelkää pallejaan, lienee syytä 
kysyä, kenellä niitä on!
 Yhtenäisliitto on isänmaan edun 
mukainen. Niinpä.

Terveisin,

Leo J. Salo, FL
kapteeni (sen)
YK-veteraani

Mielipide

temet mainos helpe 15.4.2007 16:55 Page 1 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Voimassa olevan asetuksen mukaisia edistyksellisiä, patentoituja
ja serfioituja TEMET -väestönsuojatuotteita, joita TEMET suunnittelee,
valmistaa, testaa ja markkinoi.

TEMET -tuotteet uusiin ja saneerattaviin
väestönsuojiin:
• ovet, luukut
• LVIS- ja saneerausläpiviennit
• ilmanvaihtolaitteet
• venttiilit
• varavesisäiliöt, jäteastiat, kuivakäymälät

• asennus
• rakentamisen ja suunnittelun tuki
• väestönsuojien modernisointi

sulkuteltat, varusteet
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Arto Pulkki

joeNSUUlaiNeN hiStoRioitSija, FT 
Jarkko Kemppi toimi vuoden ajan viran-
sijaisena MPKK:n Sotahistorian laitok-
sella. Tänä aikana syntyi tutkimus, jonka 
tehtävänä oli valottaa suomalaisen sota-
taidon kehittymistä itsenäisyyden alku-
vuosina.
 Käytännön syistä tutkimus on rajattu 
koskemaan lähinnä maavoimia. Tutki-
mus päättyy vuoteen 1924, mikä on pe-
rusteltua, sillä 1924-25 jääkäriupseerit 
käytännössä syrjäyttivät Venäjällä kou-
lutuksen saaneet upseerit sotalaitoksen ( 
ml. Kadettikoulun) johdosta, ja Sotakor-
keakoulu perustettiin.

aika ajoiN käydään väittelyä siitä, onko 
historia tiedettä vai taidetta? Mielestäni 
täysin turhaan, sillä aivan kuin ”eksakti-
na tieteenä” yleensä pidetty matematiik-
ka, historia on parhaimmillaan sekä tie-
dettä, että taidetta.
 Jälkimmäinen puoli on Kempillä 
hallussa, sillä hän kirjoittaa sujuvasti, ja 

hallitsee tarinoiden kertomisen jalon tai-
don. Tieteellinen puoli ei valitettavasti 
yllä ihan samalle tasolla. Tutkimuksensa 
aluksi Kemppi esimerkiksi kertoo hyvin 
laajasti mitä sotataidolla on Suomessa 
eri aikoina ja eri henkilöiden toimesta 
tarkoitettu, mutta ei millään tavalla tuo 
esille sitä, mitä hän sillä juuri tässä tut-
kimuksessa tarkoittaa. Näin koko tutki-
mustehtävän kannalta olennaisin käsite 
jää määrittelemättä. 

liekö täSSä perussyy myös sille, että 
varsin laaja ja kohtuullisen laadukas tut-
kimus ei lopulta juurikaan vastaa siihen, 
miten suomalainen sotataito (strategia, 
operaatiotaito, taktiikka ja taistelutek-
niikka) todella kehittyi ko. ajanjaksolla. 
Kempin tutkimuksesta käy toki hyvinkin 
seikkaperäisesti selville, kuinka sotalai-
tos tuona aikana kehittyi, kuka suojelus-
kuntien tai armeijan palveluksessa ollut 
upseeri kävi 20-luvun alussa opiskele-
massa missäkin maassa ja koulussa, ja 
minkälaista opetusmateriaalia ja –teknii-
koita sieltä mahdollisesti tarttui mukaan. 

Virallisesti opintomatkat suuntautuivat 
lähinnä Ranskan ja Italian sotakouluihin, 
mutta Saksan vaikutus suomalaiseen so-
tataitoon oli vahva sekä sinne enemmän 
tai vähemmän salaa järjestettyjen opinto-
matkojen että Suomeen jääneiden saksa-
laisten yleisesikuntaupseerien vaikutuk-
sesta. 

keMPiN tUtkiMUkSeSSa näiden opiske-
lumatkojen todellinen vaikutus esimer-
kiksi suomalaisten operaatiotaitoon jää 
kuitenkin aika lailla hämäräksi. Samalla 
tavoin suomalaisen jalkaväkitaktiikan ja 
taistelutekniikan kehitys tulee esille en-
simmäistä kertaa vasta sitten, kun kirja 
on jo aivan loppusuoralla. Lopputulokse-
na tutkimuksen valtaosa keskittyy siihen, 
miksi suomalainen sotataito mahdolli-
sesti kehittyi sellaiseksi kuin se kehittyi, 
ja vain hyvin pieneltä osin ja erittäin pin-
tapuolisesti käsitellään sitä, kehittyikö se 
todella, ja jos, niin millaiseksi. 

Harmi, sillä aihe olisi ollut erittäin mie-
lenkiintoinen.

Suomalainen sotataito 
itsenäisyyden alkuvuosina

jarkko kemppi: Suomalaisen sotataidon 
kehittyminen vuosina 1918—1924. 

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos, Helsinki 
2006. 255 sivua. ISBN 951-25-1695-03, 375 sivua, kuvitusta.

kirjat

Veikko Luomi

PUolUStUSVoiMieN hiStoRia vuosilta 
1944-1974 on noin kahden vuosikymme-
nen työn vaatinut suurteos. Lähes neljä-
kymmentä asiantuntijaa kertoo puolus-
tusvoimien tapahtumista ja kehityksestä 
sodan heti jälkeisenä aikana ja rauhan 
ajan normaalioloissa.
 Teoksen keskeistä sisältöä on luon-
nollisesti se kehitystyö, johon puolus-
tusvoimissa voitiin ryhtyä 1950-luvulta 

lähtien. Kehitykseen kuuluivat tietysti 
myös puolustusvalmistelut, jotka pitkälti 
tehtiin nimellisesti lännen, mutta tosiasi-
allisesti idän suuntaan.

MateRiaaliSta ja aselajien kehitystä 
kuvaavat artikkelit ovat laajoja ja perus-
teellisia. Suurena laitoksena puolustus-
voimat ei muutu hetkessä, joten vuoteen 
1974 ulottuva historiateos on kiinnostava 
myös myöhemmin varusmiespalveluk-
sensa käyneille. Moni varusmiehenä tai 

reserviläisenä nähty ja koettu asia saa 
taustansa historiankirjoituksesta.
 
PUolUStUSVoiMieN haNkiNNat olivat 
teoksen kuvaamana aikana luonnollisesti 
niukkoja, joskin toivat selkeän parannuk-
sen sodasta peräisin olleeseen sotavarus-
tukseemme. Hankintojen määrä taus-
toittaa mainiosti myös sitä myöhempää 
aikaa, jolloin kansalaisillemme annettiin 
käsitys 700.000 miehen kenttäarmeijas-
ta.

jättiteos puolustusvoimien 
historiasta

Suomen puolustusvoimat 1944—1974 
Puolustusvoimien rauhan ajan historia osa 2

Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahistorian laitos.Toimittaneet 
Veli-Matti Syrjö, Mikko Karjalainen ja Eero Elfvengren. ISBN: 
978-951-0-32493-0, noin 700 sivua, hinta noin 80 euroa

NaiSteN ValMiUSliitoN perustamisesta 
tuli kuluneeksi 10 vuotta. Liitto perus-
tettiin vuonna 1997 hoitamaan naisille 
suunnattua koulutustoimintaa. Maan-
puolustuskoulutus ry oli järjestänyt nai-
sille koulutusta jo vuodesta 1992 lähtien, 
mutta naisten kokonaismaanpuolustus 
vaati uuden liiton perustamista.
 
Kirjasta löytyy liiton syntyyn johtavat 
seikat, alkuaikojen haasteet, toiminnan 
käynnistyminen ja kehittyminen nykyi-
seen muotoon. Arjesta alkaen on tiivis 
paketti, joka nostaa esiin liiton arvot: 
tahdon, taidot, voiman ja herkkyyden 
sekä tekemisen riemun. Kaikki näkyvät 
tekstissä ja kuvissa, jotka on pääosin ku-
vattu vuoden 2006 NASTA-harjoitukses-
ta Vekaranjärvellä ja Maijanlammella.

NaiSteN ValMiUSliitoN tavoitteena on 
naisten roolin täsmentäminen ja vakiin-
nuttaminen yhteiskunnan varautumises-
sa. Naisille soveltuva turvallisuus- ja va-
rautumiskoulutus tulee turvata tulevine 
muutosten keskellä. Joten haasteita lii-
tolla riittää myös tulevaisuudessa.
 Eräs suurimpia haasteita on kenttäor-
ganisaation vahvistaminen ja jäsenjärjes-
töjen sitouttaminen asettettuihin tavoit-
teisiin. 

Kirjaa voi tiedustella Naisten Valmiuslii-
tosta, Lotta Mertsalmi, (09) 4056 2090.

arjesta alkaen 

Marjatta hinkkala, arjesta alkaen

Naisten Valmiusliitto ry, Hämeenlinnan Offset-
Kolmio Paino Oy, 2007, ISBN 978-952-92-1823-3, 88 
sivua, runsas kuvitus.
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22.5.  Esittelijäneuvos, varatuomari, luutnantti Hannu Kiuru 70 v
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23.5.  Diplomi-insinööri, Antti Kuisma (matkoilla) 70 v
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JaPi - Matkat  
Aunus ja Maaselkä  4 pv   24.-27.5., 14.-17.6., 16.-19.7.     369
Laatokan kierros     4 pv   13.-16.8.                                      369 
Viipurin saaret         3 pv   13.-15.7., 3.-5.8.                         329  
Karjalan Kannas     3 pv   6.-8.7., 20.-22.7., 3.-5.8.             299  
Taipaleenjoen ja Summan taistelut  
                                  3 pv    3.-5.6., 16.-19.7.                         299     
JR8, Tuntemattoman sotilaan jalanjäljillä 
                                  4 pv    30.7.-2.8., 23.-26.8.                     369
Uhtua – Kiestinki – Kostamus 5 pv 23.-27.7.                       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

SUoMeN laiVaStolla oli käytös-
sään koululaiva Matti Kurki 1962-
1975. Laiva ostettiin Englannista 
käytettynä koululaivaksi. Englan-
nissa laivan nimenä oli HMS Por-
lock Bay. Laivalla on siis palvellut 
kahden eri maan merisotilaita. 
Laivalla palvelleet sotilaat tapasi-
vat Helsingissä nyt neljättä kertaa. 
Englantilaiset veteraanit saapuivat 
Helsinkiin 23.4., jossa Englannin 
suurlähetystössä paikallinen soti-
lasasiamies everstiluutnantti Rick 
Andrewsin isännöimänä heille jär-
jestettiin pienimuotoinen vastaan-
otto. Tilaisuudessa vieraili myös 
suurlähettiläs Valerie Caton.
 
SUoMalaiSet iSäNNät olivat jär-
jestäneet vieraille pääosan ohjel-
masta Turkuun, KL Matti Kurjen 
ensimmäiseen kotisatamaan Suo-
messa. Englantilaisille vieraille 
esiteltiin Turussa Pansion laivasto-
tukikohta, Merimuseo Forum Ma-

rinum sekä erikoinen miinamuseo. 
Illalla matka suuntautui laivalla 
kohti Tukholmaa. Paluumatka Tur-
kuun tehtiin päivällä, jolloin eng-
lantilaiset laivastoveteraanit näki-
vät kauniin saaristomme. Laivassa 
pidettiin yhteinen kokous, jossa 
alustavsti soivittiin tapaamisten 
jatkosta. Kokous pidettiin samana 
päivänä, kun KL Matti Kurki saapui 
45 vuotta aiemmin Suomeen. Ko-
kouksessa kommodori Aarno Koi-
visto kertoi KL Matti Kurjen haku-
matkasta Englantiin vuonna 1962.

kokoUkSeSSa Ilkka J Ignatius 
esitti kokoamansa filmimateriaalin 
KL Matti Kurjen matkoista 1960- ja 
1970-luvuilta. Hän on viiden vuo-
den aikana kerännyt kaitafilmejä 
ja muuta materiaalia eri lähteistä. 
 HMS Porlock Bay rakennettiin 
Charles Hill & Sons´n telakalla 
Bristolissa. Laiva liitettiin Englan-
nin laivastoon 8.3.1946, joten alus 

ei siis ehtinyt toiseen maailman-
sotaan. Laiva palveli Länsi-Intian 
saaristossa, Väli-Amerikassa ja 
Bermudalla vuoteen 1948 saakka, 
jolloin se palasi takaisin Brittein 
saarille. HMS Porlock Bay kesto-
säilöttiin ”koipussiin” vuonna 1957 
Devonportin laivastoasemalle.

SUoMeN MeRiVoiMilla oli kou-
lulaivana vuonna 1930 hankittu 
Suomen Joutsen. Laiva kuitenkin 
siirrettiin eläkkeelle vanhentunee-
na 1955. Uuden koululaivan han-
kintaa suunniteltiin useita vuosia. 
Vaihtoehtoina oli kokonaan uuden 
aluksen rakentaminen tai käytetyn 
hankinta ulkomailta. Vuonna 1962 
eduskunta päätti budjettiesityk-
sessään, että koululaivaksi hanki-
taan käytettynä Englannista juuri 
Porlock Bay. Koululaiva hankittiin 
”väliaikaiseksi”.  Alus oli hankit-
taessa varsin hyvässä kunnossa, 
vaikka sen varustus oli jo osin 

vanhentunutta. Aluksesta 
ei saatu edes korjaustoimenpitein 
jääkelpoista.

laiVa SaaPUi Suomeen 25.4.1962, 
jossa sen ensimmäinen kotisatama 
oli Pansiossa. Laiva siirettiin Meri-
sotakoulun alaisuuteen Suomen-
linnaan vuonna 1969. KL Matti 
Kurki teki Suomen lipun alla 14 
ulkomaanpurjehdusta, joista pisin 
kesti 83 vuorokautta. Matka suun-
tautui Atlantin yli Pohjois-Ame-
rikkaan. Merimaileja kertyi noin 
12.000. KL Matti Kurjen tie koulu-
laivan päättyi vuonna 1974 Suo-
menlinnan satamaan kiinteäksi 
harjoitusalukseksi ja majoitustilak-
si. Laiva romutettiin vuonna 1976. 
 Osa aluksen esineistä on tal-
tioitu. Upseerimessin kalustoa on 
sijoitettu Merisotakoulun tiloihin 
Suomenlinnaan, laivan potkuri on 
Upinniemen upseerikerhon edus-
talla ja laivan ankkurit ketjuineen 

löytyvät 
Upinniemestä 
Päällystökerhon saunan 
edustalta.

kl Matti kURki oli 94 metriä pit-
kä, uppouma 1580/2600 tonnia ja 
syväys lähes 4 metriä. Koneina oli 
kaksi 2750 hevosvoiman mäntä-
höyrykonetta, joilla saavutettiin 
enimmillään 19,5 solmun nopeus. 
Polttoainetta alukseen pystyttiin 
tankkaamaan peräti 724 tonnia, 
jolla alus pystyi tekemään edesta-
kaisen matkan Atlantin yli.
 On varmasti harvinaista, että 
kahden lipun alla palvelleen sota-
laivan veteraanit tapaavat sään-
nöllisesti toisensa. Seuraavaa ta-
paamista suunnitellaan Englantiin 
mahdollisesti vuonna 2009.

laiva kahden lipun alla
Joint Reunion 2007, Turku

Vastaanottoa Englannin suurlähetystössä isännöi 

sotilasasiamies everstiluutnantti Rick Andrews.

KU VA :  M A R T T I  L E I N O

Ilkka J. Ignatius brittiveteraanien kanssa 

miinanheittäjän (”siilin”) ympärillä.
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MaaSSaMMe toiMii tällä hetkellä 
neljä valtakunnallista reserviläis-
liittoa, joilla lähes kaikilla on oma 
alueellinen organisaationsa. Lisäk-
si toimii Naisten Valmiusliitto sekä 
Maanpuolustuskoulutus ry. 
 Naisilla oli kaksi valtakunnal-
lista liittoa, aliupseereille Suomen 
Naisten Maanpuolustusjärjestö 
sekä upseereiden rouville Maan-
puolustuksen naisten liitto. Nämä 
liitot yhdistyivät vuonna 2004, 
uusi liitto on nimeltään Maanpuo-
lustusnaisten liitto. 
 Valtakunnallisilla liitoilla on 
kaikilla oma syntyhistoria. Ensim-
mäinen valtakunnallinen reser-
viupseerikerho perustettiin Kataja-
nokan Kasinolla 3.12.1925. Ajatus 
valtakunnallisen keskusjärjestön 
perustamisesta esitettiin syksyllä 
1927, helsinkiläiset kuitenkin vielä 
silloin torjuivat ajatuksen. Reser-
vin Upseereiden Liitto RUL perus-
tettiin vasta 17.5.1931.

VUoNNa 1935 PeRUStettiiN Vii-
purissa Suomen Reservialiupsee-
rien liitto. Sen toiminta ei kuiten-
kaan jatkunut toisen maailmanso-
dan jälkeen. Reservin Aliupseerien 
Liiton (RAuL) perustava kokous 
pidettiin Helsingissä ravintola Mo-
tissa 17.4.1955.
 Maanpuolustuskiltoja alettiin 
voimaperäisesti perustaa 1960-lu-
vun alussa. Maanpuolustuskiltojen 

Liitto perustettiin 1963. Ensimmäi-
nen kilta, Hakkapeliittakilta oli pe-
rustettu jo 1926. 
 RES ja RUL halusivat 1974 pe-
rustaa Reserviläisurheiluliiton 
keskittymään reserviläisten ur-
heilutoiminnan kehittämiseen. 
Keskeisenä todellisena syynä oli 
kuitenkin ilmeisesti se, että näin 
kyettiin saamaan tukea vapaaeh-
toiselle maanpuolustustoiminnalle 
opetusministeriöstä.

VUodeN 1974 laki puolustusvoi-
mista sääti sotilaallisen koulutuk-
sen antamisen vain puolustusvoi-
mille. Neuvostoliiton romahtaessa 
reserviläisliitot päättivät muodos-
taa 1993 Maanpuolustuskoulutus 
ry:n antamaan sotilaallista koulu-
tusta. Kyseessä oli siis Pariisin rau-
hansopimuksen uusi tulkinta. 
 RES:n ja RUL:n omistama 
Maanpuolustusyhtiö perustettiin 
1992.  Samassa yhteydessä sovittiin 
eräistä liittojen tehtäviä koskevista 

työnjakokysymyksistä. Tämä työn-
jakosopimus kuitenkin ilmeisesti 
purkautui, koska kiltojen taloudel-
lisen tilanteen katsottiin olevan lii-
an heikko. 

alUkSi ReSeRViläiSliitot eivät 
saaneet valtiolta juuri mitään ta-
loudellista tukea. Mikko Pesälän 
toimiessa RES:n puheenjohtajana 
alkoivat RES ja RUL saada tukea, 

joka vähitellen nousi noin 700.000 
mk:aan liittoa kohden vuodessa. 
 Maanpuolustuskoulutus ry:n 
perustamisen jälkeen puolustus-
voimien tuki ohjattiin pääasialli-
sesti koulutukseen keskittyneelle 
MPK ry:lle 1990-luvun loppupuo-
lelta lähtien.
 Tällä hetkellä sekä Reserviläis-
liitolla että Reserviupseeriliitolla 
on vajaat 20 piiriä kummallakin. 
Maanpuolustuskiltojen liittoon 
kuuluu sekä valtakunnallisia yh-
distyksiä että piirejä.

NykyiNeN tilaNNe, jossa toimii 
useita valtakunnallisia liittoja, on 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen kehittämisen kannalta erittäin 
huono. Voimavaroja tuhlataan, 
kansalaisilla on sekava käsitys 
maanpuolustuksesta, vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen etujen 
ajaminen valtion suuntaan on ha-
janaista. Uusien toimintaan osallis-
tuvien rekrytoimista haittaa sekava 
järjestörakenteellinen tilanne. 
 Reserviläisliiton tulisikin ryh-
tyä pikaisiin toimiin, joiden tavoit-
teena tulisi olla ainakin RES:n ja 
RUL:n yhdistäminen. Myös näiden 
piirit tulisi yhdistää. Mahdollises-
ti perustettavan valmisteluelimen 
tulisi selvittää, tuleeko MPKL:n ja 
RESUL:n asema katsoa samassa 
yhteydessä.

PaikalliSille yhdiStykSille 
pitäisi jättää täysi valta päättää 
omasta toiminnastaan. Eli jos yh-
distys haluaa olla avoin vain upsee-
reille tai vain aliupseereille, niin se 
saisi toki jatkaa toimintaansa enti-
seltä pohjalta. 
 Nykyisille valtakunnallisten 
liittojen sekä piirien toimihenki-
löille jäisi uudistuksesta huolimat-
ta tehtäviä edelleen vähintään riit-
tävästi. Ajan mittaan olisi ilmeises-
ti mahdollista päästä merkittävään 
työn tehostumiseen, kun päällek-
käisistä toiminnoista päästäisiin 
eroon. Uuden valtakunnallisen 
liiton yhteiskunnallinen painoarvo 
ja vaikuttavuus olisi luonnollises-
ti vahvempi kun se voisi edustaa 
useampia jäseniä ja edustaa heitä 
yhdellä äänellä. 

ReSeRViläiSteN edUNValVoNta 
paranisi kuten myös yhteys laajoi-
hin kansalaispiireihin. On toden-
näköistä, että yhdistysten puolus-
tusvoimilta saamat logistiset pal-
velut selkiintyisivät entisestään, jos 
puolustusvoimilla olisi vähemmän 
kumppaneita, joiden kanssa sopia 
asioista.
 Sotaveteraaniliitot jäisivät 
luonnollisesti olemaan, olkoonkin, 
että niiden jäsenmäärä on nopeas-
sa laskussa. Sotilailla on luonnol-
lisesti edelleen omat edunvalvon-
tajärjestönsä, eli puheenvuoron 
käyttäjistä maanpuolustuksen alu-
eella ei olisi vieläkään pulaa.

SUUNNilleeN SaMat ehdotukset 
teki jo vuonna 1970 toimikunta, 

jonka RES ja RUL asettivat Maan-
puolustuksen Tuen entisen toimin-
nanjohtajan kenraalimajuri Olavi 
Seeven johdolla. Toimikunnan 
sihteerit olivat toimituspäällikkö 
Reima T. A. Luoto ja vänrikki Matti 
Pellinen Helsingistä. Toimikuntaan 
kuului molempien liittojen edusta-
jia. Toimikunta teki laajan kyselyn, 
jossa mitattiin perusyhdistysten 
mielipiteitä liittojen ja piirien yh-
distymisestä. Vastaukset olivat 
pääosin myönteisiä, aliupseeriyh-
distykset olivat jossain määrin vie-
lä myönteisempiä kuin upseeriyh-
distykset. 
 Esitämme, että Reserviläisliitto 
ryhtyy toimenpiteisiin liittojen ja 
piirien yhdistämiseksi. 

koMMeNtteja

Reserviläisliiton vuosikokouksessa Rovaniemellä esitys herätti an-
saittua keskustelua. Keskustelun aikana liiton puheenjohtaja Mat-
ti Niemi sanoi, että liitoilla on jo nyt tarpeeksi yhteistyötä. Liitto-
jen puheenjohtajien kesken pidetään tapaamisia säännöllisesti. 
Hänen mukaansa liittojen yhdistämisestä ei ole tarpeen aloittaa 
syvällisiä keskusteluja. 
 Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Pekka Linnavirta ei 
nähnyt mitään syytä siihen, että RUL:lla olisi tarvetta ottaa yh-
dentyminen keskusteluun. RUL:n piirissä on hänen nähdäkseen 
oma edunvalvonta etusijalla.
 Reserviläisliiton 1.varapuheenjohtaja Osmo Suomisen mieles-
tä aktiivien määrä on yhdistyksissä vakio. Tosin pienissä yksiköis-
sä aktiiveja on suhteellisesti enemmän, joten yhdentyminen ei li-
säisi aktiivijäseniä nykyisestä.

Reserviläisliittojen ja piirien 
rakenteen kehittäminen

Liittokokousaloite Reserviläisliiton kokouksessa

RUl:n lausunto

”— RUL:n ja RES:n välinen yhteistyö on edelleen tiivistynyt muu-
taman viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yhteistyö Reserviläislii-
ton kanssa erityisesti Matti Niemen puheenjohtajakauden aikana 
on ollut hedelmällistä ja ongelmatonta. Toivon tämän yhteistyön 
kehittyvän edelleen suotuisasti. Asiaan palataan liittojen kesken 
varmasti toukokuun alkupuolella, jolloin RUL:n ja RES:n johto ta-
paavat jo aikaisemmin sovitusti säännölliseen tapaamiseensa.

Suomen Reserviupseeriliitolla on selkeä tehtäväkenttä, jonka 
pohjana on jäsenistön yhtenäinen koulutuspohja. Kaiken toimin-
tamme kehittämisen tulee pohjautua siihen, että reserviupseerei-
den asiat osana maanpuolustustamme tulevat hoidetuksi mahdol-
lisimman hyvin. Uskon, että tämä onnistuu parhaiten itsenäisen, 
aktiivisen ja yhteistyökykyisen Reserviupseeriliiton kautta.”

KU VA :  JA R M O  R I I KO N E N

Aloitteentekijä Tapani Sarvanti.



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT 74/2007  •  18.5.2007

eVeRSti PRUNièRe on saanut kou-
lutuksensa jalkaväessä, vuoristo-
joukoissa ja laskuvarjojoukoissa. 
Ennen nimitystään Ranskan soti-
lasasiamieheksi hän oli sotakoulun 
johtaja.
 Ranskan ensisijainen tehtävä 
on puolustaa perustavanlaatui-
sia etujaan vaikka yksin, jos tarve 
niin vaatii. Toiseksi, Euroopan 
ja Välimeren alueen vakaa kehi-
tys on taattava. Kolmanneksi, jos 
Ranskalla on eri puolilla maailmaa 
intressejä, niiden toimintamah-
dollisuudet on turvattava. Neljän-
neksi, demokraattisten valtioiden 
haavoittuvuuden vuoksi, niiden 
kokonaispuolustus on taattava. 
On muistettava, että Ranskalla on 
merentakaisia alueita, joissa se on 
edustettuna, Aasiaa lukuun otta-
matta.

RaNSkaN kaNSalliNeN päätök-
senteko perustuu kahteen pilariin. 
Ensimmäinen on oma valmistelu 
ja päätöksentekokoneisto, jolla on 

oltava valmiudet toimia myös kan-
sainvälisissä yhteyksissä. Voiman 
käytön tulee olla oikeantasoista ja 
on pyrittävä välttämään kolman-
sien osapuolien vahingoittamista. 
Konflikti tulee ratkaista pienim-
mällä mahdollisella voimalla. 
Toinen pilari on kohtuullisen voi-
mankäytön periaate eli väkivaltaa 
on käytettävä operaatioissa vain 
minimimäärä.  
 Ranskalla on koko ajan yksi tai 
kaksi sukellusvenettä merellä. Ne 
ovat varustettu ballistisilla ohjuk-
silla. Turvallisuustehtäviä varten 
käytössä on merivoimat, joilla on 
76 alusta, sekä lentokoneita, heli-
koptereita että tukiasemia. Terro-
rismia vastaan on riittävät joukot, 
erityisesti Gendarmerie kotimaan 
alueella. Pikaisiin tehtäviin on 
mahdollista saada 72 tunnin val-
miudella 2000 miestä eri joukois-
sa.

RaNSkaSSa PäätökSeNteko on 
keskittynyt presidentille. Hänellä 

on apunaan pääministeri, puolus-
tusministeri ja laaja asiantuntijaor-
ganisaatio. 
 Lokakuussa 1964 Ranskalla oli 
ensimmäisen kerran operatiivinen 
ydinase valmiina. Sen taustalla oli 
voimakas poliittinen tuki. 1980-
luvulla hallitus päätti laskea ydin-
aseistuksen määrää ja tykistöllä ei 
ole sitä enää käytössä. Ydinase on 
pelkästään puolustuksellinen ase.

Ranskan kuuluu vuoden 1949 Na-
ton perustajajäseniin. Presidentti 
de Gaulle ilmoitti vuonna 1966, 
että Ranska irtautuu sotilasraken-
teesta ja tämä päätös on edelleen 
voimassa. Ranska on kuitenkin 
valmis osallistumaan Euroopan 
puolustamiseen.

NatoSSa Ranska painottaa eri-
tyisesti sotilaskomitean (Military 
Commitee) merkitystä. Se antaa 
tuen nopean toiminnan joukoille 
mutta ei erilaisille järjestelyille, joi-
ta ei ole tarkasti määritelty Naton 
tavoitteiden mukaisesti. Interven-
tion suorittaminen on mahdollista 
kansainvälisen oikeuden mukai-
sesti, mutta ennakoivia iskuja ei 

tulisi sallia. 
 Yhteenvetona Prunière totesi, 
että Ranska tukee Naton perintei-
siä toimintamuotoja yhteisten joh-
tavien periaatteiden mukaisesti. 

RaNSkaSSa on n. 3 miljoonaa isla-
milaista. Ranska on yrittänyt saa-
da edustuksellista islamilaisuutta 
mukaan poliittiseen päätöksente-
koon, mutta se ei ole onnistunut 
siinä täysin, sillä arabiryhmittymät 
ovat kunkin oman alkuperäismaan 
politiikkaan sitoutuneita: siten ma-
rokkolaisilla, algerialaisilla, egyp-
tiläisillä ja saudeilla on kullakin 
oma islamilainen näkökulma syn-
nyinmaansa mukaan. Valittu pre-
sidentti Sarkozy on pyrkinyt tässä 
toimimaan aktiivisesti, mutta mus-
limiryhmittymien on ollut vaikeata 
yksimielisesti nimetä edustajaansa 
neuvotteluihin Ranskan valtion 
kanssa. 
 Afrikan unioni on ottanut Eu-
roopan Unionin mallikseen raken-
taessaan puolustus- ja turvallisuus-
järjestelmiä. Euroopan Unioni on 
hyvä poliittinen kehys Afrikalle. 
Ranskan tavoitteena on nyt mo-
nenkeskinen ja globaali lähesty-

minen verrattuna aikaisempaan 
kahdenkeskiseen malliin Afrikan 
ongelmien ratkaisussa. Samalla ta-
voitteena on saada Afrikka itse rat-
kaisemaan ongelmansa antamalla 
heille vain tarpeelliset välineet rat-
kaisun toteuttamista varten.

edellä oleVa on vain hyvin ly-
hyt kooste perusteellisesta eversti 
Thierry Prunièren Kanta-Helsingin 
Reserviupseerikerhon kevätko- 
kouksen esitelmästä. Ranskalainen 
näkökulma syvensi merkittävästi 
Ranskan ja Välimeren alueen tie-
toisuuttamme sekä Naton merki-
tystä Ranskan kannalta sotilasliit-
tona nimenomaan Euroopan kan-
nalta. Naton päätöksenteossa tulee 
ottaa huomioon ne reaaliset soti-
laalliset ja poliittiset mekanismit, 
jotka ovat turvallisuuspolitiikan 
takana Natossa. Nato on siis soti-
lasliitto, jonka tulee toimia niissä 
rajoissa, joissa se voi menestyä. 
Nato on yksi ja se on sotilasliitto, 
jonka tulee pystyä toteuttamaan 
tehtävänsä.

Jari Ora
Puheenjohtaja

Kanta-Helsingin Reserviupseerit

Ranskan puolustuspolitiikka

Ranskan sotilasasiamies, eversti Thierry 
Prunière piti Katajanokan Kasinolla esitelmän 
Ranskan puolustuspolitiikasta sekä Natosta. 
Samalla käsiteltiin lyhyesti Ranskan ydin-
asedoktriinia, islamilaisuutta ja muukalaislegi-
oonaa, joka saa aina huomiota osakseen.

lippujuhlapäivän 
paraati helsingissä 

4.6.2007 kello 13.00 Senaatintorilla

Paraatia komentaa Helsingin Sotilasläänin komentaja, 
kenraalimajuri Jaakko Oksanen. Paraatin vastaanottaa Tasavallan Presidentti 
Tarja Halonen.

Paraatijoukoissa on edustettuna kaikki puolustushaarat ja siihen osallistuu noin 
1800 sotilasta. 

Paraatissa esiintyy ensimmäisen kerran Helsingin Maakuntakomppania. Sotave-
teraanien ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinnat marssivat viimeisinä joukkoina.

Kaartin Soittokunta esittää kuviomarssia joukkojen valmistautuessa ohimarssiin.
Ilmavoimat suorittavat ylilennon sään salliessa.

Muukalaislegioona on olennainen osa Ranskan sotilaallista ulottuvuutta. Legioonalaisten aseena on FA-MAS F1 rynnäkkö-

kivääri kaliiperissa 5.56 mm NATO.

Ranskalla on merkittävä puolustusvälineteollisuus. Tukialuskäyttöön suunnitel-

tu Dassault Rafale M otettiin palveluskäyttöön vuonna 2002.
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Teksti: Arto Pulkki

S
uomessa tehtiin 
joitain vuosia 
sitten päätös 
siirtyä kaikessa 
valtionhallinnos-
sa EUREF-FIN 
(WGS-84) koor-

dinaatistoon - se mahdollistaa sekä 
paremman yhteensopivuuden GPS-
laitteistojen kanssa että helpottaa 
kansainvälistä paikkatiedon hal-
lintaa niin siviili- kuin sotilassovel-
luksissa. Vuonna 2005 julkaistiin jo 
ensimmäiset uuden järjestelmän 
mukaiset meri- ja maastokartat. 
 Vuonna 2003 päätettiin, että 
myös puolustusvoimien kartat ja 
niissä pitkään käytössä ollut suo-
rakulmainen karttakoordinaatti-
järjestelmä (KKJ/YKJ) menevät 
uusiksi. 1:50 000 taktinen kartta 
(maastokartta, ent. topografinen 
kartta) on vaihtaa ulkoasuaan ja 
1:20 000 kartat tulee korvaamaan 
kokonaan uusi 1:25 000 perus-
karttasarja. Molemmat perustu-
vat Maanmittauslaitoksen uuteen 
Maastotietokantaan.
 Myös uudet harjoituskartat 
ovat mittakaavoissa 1:25 000 ja 
1:50 000. Nämä on otettu harjoi-
tus- ja koulutuskäyttöön jo 1.1.2007 
alkaen; täydessä operatiivisessa 
käytössä uusien karttojen pitäisi 
olla 1.1.2008.

Kansainvälinen
Maavoimissa otetaan samassa 
yhteydessä käyttöön uusi UTM/
MGRS (Universal Traverse Merca-
tor / Military Grid Reference Sys-
tem) tasokoordinaattijärjestelmä. 
Sen perustana on koko maapallon 
kattava geodeettinen koordinaatti-
järjestelmä ja UTM-projektio.
 Toisin kuin vanha kotimainen 
KKJ/YKJ-koordinaatisto, Nato-
maiden käytössä oleva UTM/
MGRS-järjestelmä on tarkoitettu 
toimimaan kaikkialla maailmas-
sa. Tämän vuoksi siinä maapallon 
pinta on (napa-alueita lukuunotta-
matta) jaettu kuuden pituusasteen 
levyisiin peruskaistoihin, jotka on 
numeroitu 180 E pituusasteesta al-
kaen itään (ks. kuva). 

Universal Traverse 
Mercator
3-ulotteiset kartat mahtuvat varsin 
heikosti karttalaukkuun, minkä 
vuoksi maapallon pinnan esittä-
miseksi 2-ulotteisella paperiar-
killa tarvitaan aina jonkinlainen 
projektio. UTM/MGRS perustuu 
napa-alueita lukuunottamatta nk. 
poikittaisasentoiseen Mercatorin 
projektioon (Universal Traverse 
Mercator), joka on käytännössä 
melkein sama asia kuin vanhassa 
KKJ/YKJ järjestelmässä käytetty 
Gaussin-Krügerin projektio. Mer-
kittävin ero on siinä, että G-K:ssa 
projektio sivuaa maapallon pintaa 
keskimeridiaanilla, kun taas UTM:
ssa projektio leikkaa maapallon 
pinnan kahdessa kohtaa.
 Uuden järjestelmän suorakul-
mainen tasokoordinaatisto muo-
dostetaan myös hyvin samalla 
tapaa kuin vanhassa. Pohjoiskoor-
dinaatti (N-koordinaatti) ilmaisee 
yhä edelleen etäisyyden päivänta-
saajasta ja itäkoordinaatti (E-koor-
dinaatti) etäisyyden kunkin kaistan 
keskimeridiaanista. Kunkin kaistan 
keskimeridiaanilla annetaan itä-

koordinaatin arvoksi 500 000 m, 
millä vältytään negatiivisilta koor-
dinaateilta sen länsipuolella. Suu-
rin tekninen ero onkin siinä, että 
UTM-koordinaatistossa päivänta-
saajan N-koordinaatti saa arvon 10 
000 000 m silloin kun toimitaan 
eteläisellä pallonpuoliskolla. Suu-
rin käytännön eroa tulee taas siitä, 
että UTM/MGRS:ssä ilmoitetaan 
ensin itäkoordinaatti, ja vasta 
sen jälkeen pohjoiskoordinaatti.  
 Lähisukulaisuudesta huolimat-
ta UTM- ja KKJ-järjestelmien koor-
dinaattit eroavat toisistaan Suo-
men alueella. Tämä johtuu siitä, 
että UTM projektiossa on pyritty 
pienentämään leveiden karttaproji-
siointien reunoille väistämättä syn-
tyvää vääristymää. KKJ:ssä joudut-
tiin vääristymän vuoksi tyytymään 
vain 3 asteen kaistoihin, kun UTM:
ssä yhden peruskaistan koko on 6 
astetta. KKJ:ssä Suomi ja sen lähi-
alueet on jaettu kuuteen eri kais-
taan, mikä paransi koordinaatiston 
tarkkuutta mm. maanmittauskäy-
tössä, mutta jonka toisaalta kat-
sottiin haittaavan kohtuuttomasti 

esim. tykistön tulenjohtoa. Tämän 
vuoksi puolustusvoimien G-K kar-
toissa oli (mustalla merkityn KKJ:n 
lisäksi) käytössä se punaisella mer-
kitty yhtenäiskoordinaatisto (YKJ), 
jossa 3-kaistan projisio on levitetty 
koko maan kattavaksi. 
 Uusien EUREF-FIN (WGS-84) 
karttojen projisio ei myöskään ole 
puhdas UTM, vaan sen kansallinen 
sovellus, ETRS-TM35FIN. Tässä 
normaalin UTM 35 –kaistan (kes-
kimeridiaani 27˚) projisio on levi-
tetty yli kaksinkertaiseksi (13 astet-
ta), jolloin se kattaa koko Suomen. 
Näin karttojen kuvaama alue on 
aina suorakulmainen, ja samal-
la muodostui uusi, koko Suomen 
kattavan yhtenäiskoordinaatisto. 
Tämä koordinaatisto on merkitty 
karttoihin mustalla (maastokar-
toissa 6 km välein). 
 Kotimainen yhtenäiskoordinaa-
tisto ei ole yhteensopiva normaalien 
UTM/MGRS-järjestelmien kanssa 
sen enempää Länsi-Suomen kuin 
Pohjois-Karjalan osalta. Tämän 
vuoksi PV on nyt päätänyt, että 
vaikka karttojen projisio on ETRS-

TM35FIN, se ei ota käyttöön uutta 
yhtenäiskoordinaatistoa. 
 Päätöksen taustoista ei liene 
vähäisimpiä se, että ETRS-TM-
35FIN yhtenäiskoordinaatisto vaa-
tii aina räätälöityjä paikkatietojär-
jestelmiä, ja että Suomi on sitoutu-
nut Naton PfP-maana saattamaan 
kaikki paikkatietojärjestelmänsä 
Nato-yhteensopiviksi.

Military Grid 
Reference System
Pitkän soutamisen ja huopaamisen 
jälkee puolustusvoimat päätyi vuo-
den 2006 lopussa ratkaisuun, jossa 
se ottaa käyttöön normaalin UTM-
koordinaatiston sekä sen pohjalle 
rakennetun MGRS-ruudukkojär-
jestelmän (NATO STANAG 2211). 
Näiden kahden ero on siinä, että 
jälkimmäisessä jokainen UTM:n 
peruskaista on jaettu edelleen 19 
leveyslohkoon, jotka ovat kukin 
kahdeksan asteen korkuisia. Loh-
kot on merkitty kirjaimilla C-X (pl. 
I ja O) etelästä alkaen, joten kukin 
6˚ ÷ 8˚ lohko (zone) on tunnistet-
tavista sitä kuvaavan kaistanume-

MGRS- ja UtM-koordinaatit

GPS-asetukset

 MGRS
Datum: WGS-84
Grid: MGRS

UTM
Datum: WGS-84
Grid: UTM

ETRS-TM35FIN (ei PV)
Datum: WGS-84
User grid:  
Longitude of origin: E 27 
00,000’ 
Latitude of origin: N 00 
00,000’
False E: 500 000 m (tai 8 500 
000 m)
False N: 0 m
Scale: 0,9996

MGRS/UTM vyöhyke MGRS 100x100 km ruutu

UTM35 p-koordinaatti
6x6 km ruudukko

MGRS p-koordinaatti
1x1 km ruudukko

ETRS-TM 35 FIN 1:50 000
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ron ja kirjaimen avulla (esim. 35V). 
 Näin syntyneet 6˚ ÷ 8˚ leveys-
lohkot on jaettu edelleen 100 km x 
100 km paikannusruutuihin (grid), 
joista jokainen saa kaksimerkkisen 
kirjaintunnuksen (esim. LG). Tällä 
tavalla sekä itä- että pohjoiskoor-
dinaatista voidaan jättää pois 1000 
km ja 100 km osoittavat numerot. 
Eli kun tietty UTM järjestelmän 
mukainen 10 metrin tarkuudella 
ilmaistava koordinaatti on 35 E 
37962 N 667227, on sama paikka 
MGRS järjestelmässä 35V LG 7962 
7227. 
 
Kun MGRS:n paikannusruudukot 
on lisäksi nimetty 3x3-leveyslohkoa 
(n. 2000 x 2000 km) käsittävällä 
sapluunalla, ei naapurilohkoilla ei 
ole ikinä käytössä samaa kirjain-
tunnusta (ks. kuva). Näin lohkon 
tunnisteen voi jättää esim. tulen-
johdossa huoletta pois (eli vain LG 
79627227).
 UTM-peruskaistojen (ja sa-
malla MGRS:n) mukainen koordi-
naattiruudusto on merkitty uusiin 
karttoihin punaisella värillä 1 km 
välein, ja UTM:n peruskaista- ja 
MGRS:n lohko- ja ruututunnisteet 
on painettu karttalehden vasem-
paan yläkulmaan, sekä tarvittaessa 
paikannusruutujen rajoille kartan 
reunaan. UTM 35-peruskaistalla 
punainen MGRS-ruudukko on yh-
densuuntainen ja yhdenmukainen 
mustan ETRS-TM35FIN koordinaa-
tiston kanssa, mutta Tampereesta 
länteen (UTM34) ja Joensuusta 
itään (UTM36) MGRS-koordinaa-
tisto poikkeaa useita asteita uusien 
maasto- ja peruskarttojen ETRS-
TM35FIN-projision mukaisesta 
karttapohjoisesta (nk. KP35), ja ta-
sokoordinaateissa on pohjoissuun-
nassa kymmenen kilometrin, ja 
itäsuunnassa satojen kilometrien 
ero. 

Tämän vuoksi on huomioitava:

Puolustusvoimat käyttää ETRS-
TM35FIN karttoja, mutta ei 
ETRS-TM35FIN yhtenäiskoordi-
naatteja!

MGRS-paikkailmoituksessa on 
syytä antaa aina ruudun tunnis-
te, jotta sitä ei vahingossakaan 
sekoiteta esim. YKJ tai ETRS-TM-
35FIN -koordinaatiksi: 
10 m – LG 79627227 
100 m – LG 796722 
1 km – LG 7972) 
 
MGRS-järjestelmässä ei ole nor-
maalissa kotimaan käytössä tar-
vetta käyttää vyöhykkeen tunnusta 
(34V/35V/36V, 34W/35W/36W), 
sillä 100x100 km ruudun tunnis-
teet eivät toistu Suomen alueella.
 
Jos halutaan käyttää UTM-koor-
dinaattia, on se syytä ilmoittaa 
aina täydessä muodossa, jotta 
sitä ei vahingossakaan sekoite-
ta KKJ, YKJ tai ETRS-TM35FIN 
-koordinaatiksi:
10 m – 35 E 37962 N 667227

 Uusiin karttoihin on merkitty 
em. suorakulmaisten tasokoordi-
naattien lisäksi myös EUREF-FIN 
(WGS-84) järjestelmän maan-
tieteelliset koordinaatit (sininen 
väri). Pituus- ja leveysasteita esit-
tävän ruudukon koko on viisi kul-
maminuuttia (05’), ja se helpottaa 
muun muassa yhteistoimintaa 
meri- ja ilmailukarttoja käyttävien 
osastojen kanssa. 

Karttoja
Maanmittauslaitos on tehnyt uu-
sia 1:50 000 maastokarttoja (24 
x 48 km) runsaasti jo parin vuo-
den ajan, ja vuoden 2007 aikana 

pitäisi olla valmiina kartat lähes 
koko Suomesta. Uusia 1:25 000 pe-
ruskarttoja on valmistunut vasta 
muutama, ja tavoiteaikataulu koko 
projektille on vasta vuoden 2010 
tienoilla – nämä kartat ovatkin  
PV:n käytössä (Naton tapaan) vain 
nk. täydentäviä karttoja. Varsinkin 
taajama-alueella näistä on kuiten-
kin merkittävää etua vähemmän 
liikkuvalle puolustajalle. Topogra-
fiakunnan vastuulla olevat PV:n 
1:25 000 ja 1:50 000 mittakaavas-
sa olevat harjoitusaluekartat ovat 
myös pääosin jo valmistuneet.

Käyttö 
Uusien karttojen ja MGRS-koordi-
naattien käyttö on loppujen lopuk-
si varsin helppoa. Paikanmääritys 
tehdään kuten ennen (punaisesta 
koordinaatistosta), mutta paik-
kailmoitukseen laitetaan ensin 100 
x 100 km ruudun tunniste, sitten 
itäkoordinaatti, ja viimeiseksi poh-
joiskoordinaatti. 
 
MGRS-koordinaateilla toimittaes-
sa kaistojen yli ampuminen teettää 
ylimenovaiheessa hieman enem-
män työtä epäreilun laskijoille, 
mutta se on hinta, joka kannattaa 
maksaa ylivertaisesta yhteensopi-
vuudesta. Uusi ammunnan hallinta 
ja johtamisjärjestelmä (AHJO) hal-
litsee kaistanvaihdot automaatti-
sesti, vanhemmilla välineillä maa-
lin, tulenjohtajien ja tuliyksiköiden 
paikat muunnetaan tasolla kartan 
tai taulukkolaskimen avulla yhtei-
seen tulenkäytön koordinaatistoon 
(eli vaikka siihen ETRS-TM35FIN 
koordinaatistoon). 
 Suurin ongelma lieneekin sii-
nä, että 1:25 000 karttoja varten 
joutuu opettelemaan 2,5:n kerto-
taulun, tai hankkimaan sopivan 
koordinaattimittarin.

35V LG 7615 9475 (MAAV)

lat 60° 22,208’, lon 24° 45,244’ (ILMAV, MERIV)

1 3

2 4
L4

1

2 4

3
L41

1
2 4

3L413
L4133 1:25 000 (Itä-Helsinki, 24 x 12 km)

L413 1:50 000 (Helsinki, 48 x 24 km)

192 km
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KOUVOLA

HELSINKI

LAHTI

PORVOO

PAIKKAILMOITUS (sama 10 m piste)

UUDET KARTAT

UTM  35 E 37962 N 667227 

MGRS  LG 79627227 (MAAV) 
  tai 
  35V LG 7962 7227

WGS-84 Lon 24° 49,825’, Lat 60° 10,172’ (MERIV, ILMAV)

ETRS-TM35FIN (EI PV)
  I 37962 P 667227 
  tai 
  I 837962 P 667227 

WANHAT KARTAT

KKJ   x 667339, y 254628
YKJ   P 7507, I 7974 (tai 7507 7974)

TILAPÄISVÄLINEET

ENIRO-06 S 36 P 7507 I DD74
OMA  NOKSU-HUUSIN EDESSÄ OLEVA H-PLATTA

Uudet kartat pähkinänkuoressa
Datumi: EUREF-FIN (WGS-84)
Ellipsoidi: GRS-80
Projektio: ETRS-TM35FIN
UTM35 keskimeridiaani: 27E / 500 000 m
MGRS keskimeridiaanit: 
34 V, 34 W - 21˚E / 500 000 m
35 V, 35 W - 27˚E / 500 000 m
36 V, 36 W - 33˚E / 500 000 m
Korkeusdatumi: N60
Mittakaavat: 1:25 000 ja 1:50 000

MGRS ja UTM –paikkailmoituksissa kaistan numero on sama, mutta MGRS lisää 

leveyslohkon tunnisteeksi kirjaimen. 

MGRS:n leveyslohkot on jaettu edelleen 100 km x 100 km paikannusruutuihin, joista jokainen saa kaksimerkkisen kirjain-

tunnuksen. Rinnakkaisilla kaistoilla ei ole käytössä samoja tunnuksia.

MGRS-paikkailmoituksessa lohko- ja 

ruututunnisteet luetaan karttalehden 

reunasta. Koordinaatin kaksi ensim-

mäistä lukua (10 km ja 1 km) luetaan 

ruudukosta ja kaksi viimeistä (100 m 

ja 10 m) mitataan - eli käänteistä 

järjestystä (I, P) lukuunot-

tamatta toimitaan aivan 

kuten ennenkin. 
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H
elmikuussa 1949 
kauppa- ja teol-
lisuusministeriö 
palautti puolus-
tusministeriölle 
Valtion Sähköpa-

jan Santahaminan osaston. Säh-
köpaja oli tuottanut aikaisemmin 
mm. Panu-radioita ja korjannut 
sotasaalismateriaalia ja optroniik-
kaa. Osasto oli saanut alkunsa jat-
kosodan aikana samoissa tiloissa 
toimineesta Santahaminan Valon-
heitinkorjaamosta. Santahaminan 
laitos nimettiin Puolustuslaitoksen 

Santahaminan Tehtaaksi. Tällä 
nimellä tehdas toimi lakkauttami-
seensa vuoteen 1958 asti. 
SaNtahaMiNaN tehtaalla luo-
tiin ja kehitettiin ensimmäisenä 
Suomessa toimivat ratkaisut, joilla 
hydrauliikkatekniikka siirrettiin 
työkoneisiin. Muut suomalaiset 
konetehtaat valmistivat vielä me-
kaaniselle voimansiirrolle perus-
tuvia koneita. Hydrauliikan käyttö 
toi ehdottoman kilpailuedun Puo-
lustushallinnon Santahaminan 
tehtaalle.
 Santahaminan Tehtaan tuotan-
to oli hämmästyttävän laajaa. Teh-
das kehitti ja valmisti 1950-luvulla 
kymmeniä SATO-viljankuivaajia, 
viitisenkymmentä JUNE-tiehöylää 
sekä kymmeniä yliheittokuor-
maajia ja erilaisille vetoalustoille 
kiinnitettyjä salaojakaivinkoneita. 
Tehtaan huipputuotteena oli kui-
tenkin traktorikaivuri. Hydraulisia 
kaivureita suunniteltiin, tuotettiin 
ja asennettiin yli sataan traktoriin.
 
SaNtahaMiNaN tUottaMat ko-
neet olivat nopeampia, tarkempia 
ja liikkumiskykyisempiä kuin kil-
pailijoidensa tuotteet, eli selkeästi 
parempia. Tehdas aiheuttikin osaa-
misellaan suurta skismaa ja kateut-
ta vastaavantyyppisiä koneita tuot-
tavissa siviilitehtaissa. Tämä olikin 
merkittävin syy tehtaan lakkaut-
tamiseen, tosin tehdashallin tu-
houtuminen tulipalossa 29.3.1957 

edesauttoi päätöksentekoa. 
 
keSko RakeNSi mekaanisia vil-
jankuivaajia, mutta lähti mukaan 
Santahaminan Tehtaan kuivaajan 
jälleenmyyjänä. SATO-kuivaaja 
tuli markkinoille 1957. Sen alku-
perä oli ulkomailta kopioitu. LO-
KOMO valmisti mekaanisella voi-
mansiirrolla varustettuja tiehöyliä, 
Santahamina hydraulisia. Tehtaal-
la työskennelleiden mukaan erityi-
sesti Lokomon piirissä ”suorastaan 
vainottiin” sotilastehdasta.

hydRaUliikka-tekNiikkaa hyö-
dyntävä työkonetuotanto käyn-
nistyi Santahaminan Tehtaalla 
1950-luvun alkuvuosina. Tuolloin 
valmistettiin muun muassa ame-
rikkalaisiin ylijäämävarastoista 
hankittuihin International- ja Whi-
te-telatykinvetäjiin erilaisia kaivu-

reita ja kuormaajia sekä rakennet-
tiin tiehöyliä.
  Santahaminan Tehtaalla ko-
pioitiin amerikkalaisen Vickersin 
tuottamien venttiilien periaatteet, 
paranneltiin niiden tiivisteratkai-
suja ja käynnistettiin uusien vent-
tiilien tuottaminen. JUNE-tiehöylä, 
joka myöhemmin tunnettiin nimel-
lä Vammas, oli alkujaan Ruotsista 
tuotettu ja lisenssillä Santahami-
nassa valmistettu tiehöylä. Sen 
periaatteet otettiin paranneltuna 
käyttöön suomalaisessa versiossa.

PUolUStUSlaitokSeN Santahami-
nan Tehdas kehitti ensimmäisenä 
Suomessa myös pyörätraktoreihin 
liitetyt hydrauliset kaivurit.  Täl-
laisia yksiköitä varusteltiin ame-
rikkalaisiin Fordson Majoreihin ja 
Allis Chalmerseihin, englantilaisiin 
Nuffield-traktoreihin ja Fiat-tela-
ketjutraktoreihin. Tässä mallissa ei 
ollut etukauhaa, mutta erinomai-
sen tehokas, nopea ja tarkka perä-
kaivuri.  
 Ensimmäinen varsinainen trak-
torikaivuri valmistui kesällä 1954. 
Siinä käytettiin amerikkalaisval-
misteisia sylintereitä. Myöhempi-
en aikojen versioissa käytössä oli 
tehtaan omat hydraulisylinterit. 
Viimeinen Santahaminassa valmis-
tettu kaivuri, numero 112, myytiin 
Enso-Gutzeit Oy:n Kaukopään teh-
taille 1957 joulukuussa. Kone-Tuk-
ku Oy toimi Santahaminan Teh-

taan pääedustajana ja koneiden 
välittäjänä. Hydraulinen kaivuri 
- ”Lille jätte”, ”Pikkujättiläinen”, 
”Hydro” tai ”santahaminalainen” 
- tuli tunnetuksi lyhyessä ajassa 
ympäri Suomen rakennustyömail-
la ja pellon sekä suon raivaukses-
sa. Erilaiset hydrauliset kauha- ja 
kurottajaratkaisut olivat nykyisten 
traktorikaivurien ensimmäisiä ver-
sioita Suomessa.

oMa eRikoiSUUteNSa hydraulii-
kan lisäksi oli kauhan vastapaino, 
joka ulottui ohjaamon päällä trak-
torin yli. Vastapainovipu oli kiin-
nitetty varsinaisen kaivinkoneen 
pystyakseliin. Työskentelytilan-
teessa vipu osoitti päinvastaiseen 
suuntaan kauhasta. Maantieajossa 
vastapaino oli käännetty varsineen 
ohjaamon päälle kuin ”strutsin 
kaula”. Vastapainon lisäksi trakto-
rikaivuri vakautettiin hydraulisilla 
nivelrakenteisilla maatuilla. Kau-
han, vastapainon ja maatukien toi-
mintaperiaatteet selviävät havain-
nollisesti oheisesta valokuvasta.
 Erityisesti TAPIO tilasi Santa-
haminan kaivureita metsäojitustöi-
hin. TIELAITOS hyväksyi käyttöön-
sä vain Santahaminan Tehtaan tie-
höylät. 

tehtaaN oMaa tuotekehittelyä oli 
myös salaojakaivukone. Hämeen-
linnan varikolta hankitut 140 he-
vosvoiman ”White Half Track M2 

Santahaminan sotilassaaren historia, OSA X Helsingin Reservin Sanomat on esitellyt kahden vuoden ajan Santahaminan historiaa. Kirjoittajana on 

ollut Santahaminaseura ry:n puheenjohtaja, everstiluutnantti Jarmo Nieminen. Nyt ilmestyvä kirjoitus 

on sarjan kymmenes.  Kirjoitussarja päättyy tänä vuonna, mutta tutkimus jatkuu. Tämän sarjan muo-

dostamalle rungolle kirjoittaja toimittaa Santahaminan historia-teoksen. Se julkaistaan vuonna 2009 

Santahaminan sotilassaaren 200-vuotisjuhlilla.

Santahaminan historia jaksaa yllättää vuodesta toiseen, lähihis-
toriakin. Esiin tulee jatkuvasti uusia tutkimattomia asioita. Yksi 
suurimpia lähihistorian tuntemattomuuksia liittyy Santahaminan 
vesilentoaseman rantaan, johon perustettiin jatkosodan jälkeen mm. 
Puolustuslaitoksen Santahaminan Tehdas. Se erikoistui rakentamaan 
ajoneuvoalustaisia hydrauliikkaa hyödyntäviä työkoneita, ensimmäi-
senä Suomessa.

Puolustuslaitoksen 
Santahaminan tehdas

”Hydraulinen Kaivuri. Kaivu-
koneiden ”Pikkujättiläinen”. 
Käänteen tekevä uutuus kai-
vukonealalla! Monipuolinen, 
tehokas, huokea uudenai-
kaisen hydraulisen mekanis-
min ansioista. Toimitettu jo 
lukuisasti ympäri Suomen. 
Teidän kannattaa tutustua 
lähemmin tähän koneeseen, 
pyytäkää tarjouksia ja lisätie-
toja! Yhä kasvava menekki. 
Valmistaja: Puolustuslaitok-
sen Santahaminan Tehdas. 
Santahamina – puh 61 693 
sarja. Pääedustaja: KONE-
TUKKU Oy, Helsinki. Et.Esp. 
22B – puh.  25 891-sarja. Jat-
kuva sarjatuotanto.”

Konetukku. Helsingfors Lönn-
rotsgatan 17. OBS. En ny serie 
KT-hydrauliska gräv- och 
lastningsmaskiner blir inom 
kort färdig vid vår fabrik. 
Gärvmaskinernas ”Lille jätte” 
känd av alla, mycket populär, 
effektiv och lämplig för flera 
olika arbeten. Offerter m.m. 
upplysningar lämnar  Telefon: 
Central 625 831. 
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A1”-puolitelavaunut varusteltiin 
hydraulisilla ojankaivulaitteilla. 
Itse kaivinkone oli täysin suoma-
lainen. Sen suurin kaivinsyvyys oli 
1,53 m, ojan leveys 0,25 m, kaivu-
keskinopeuden ollessa 120 metriä 
tunnissa. Hydrauliikan ansiosta 
kaivinpyörää pystyttiin kallista-
maan sivu- ja pituussuunnissa. 
Tämä antoi mekaanisiin kilpai-
lijoihinsa nähden korvaamatto-
man edun erityisesti kumpuisessa 
maastossa. Santahaminan laitteita 
tilasi mm. Pellon Raivaus Oy. Hie-
man myöhemmin kyseinen yritys 
käynnisti oman hydraulikaivuri-
tuotantonsa ja lopetti mekaanisten 
valmistuksen.
 Tehdas sijaitsi Santahaminan 
länsireunalla, nykyisessä korjaa-
mon rannassa. Tehtaan koneis-
tushallina oli nykyisinkin käytössä 
oleva korjaamorakennus, entinen 
lentokonehalli, rakennus D 27. Toi-
nen tehdashalli, kokoonpanohalli, 
oli myös entinen lentokonehalli 
ja sijaitsi edellisen tehdashallin 
pohjoispuolella, Santahaminan 
päätieltä rantaan laskeutuvan tien 
vastakkaisella puolella. Tehtaan 
varastona oli punatiilinen matala 
varastorakennus, rakennus D 28. 
Edellä mainitut lentokonehallit oli-
vat tuhoutuneet jatkosodassa, vain 

tiilirungot olivat jääneet pystyyn, 
mutta rungoille rakennettiin uudet 
tehdashallit. Vuonna 1953 tehtaalla 
oli lähes 50 kuukausipalkkalaista 
(”vakituista”) ja lukuisia tuntipalk-
kaisia.

Vilho teRVaSMäeN 1978 julkai-
semassa Puolustushallinnon his-
toriassa kerrotaan, että puolus-
tusministeriö määräsi tehtaansa 
toimimaan yleisten liiketaloudel-
listen periaatteiden mukaisesti ja 
tuottamaan voittoa valtiolle. Mutta 
sodan jälkeisissä oloissa puolustus-
laitoksen oma tilauskanta oli hyvin 
vähäistä. Tehtaat olivat pakotettu-
ja kilpailemaan yksityisten yrittäji-
en kanssa ja hankkimaan asiakkai-
taan myös siviilistä. 

eRityiSeSti puolustuslaitoksen 
Helsingin ja Lahden autokorjaa-
mojen ja Santahaminan tehtaan 
toiminta aiheutti voimakasta ar-
vostelua siviiliyrityksiltä. Puolus-
tusministeriö lakkauttikin näiden 
yksiköiden toiminnan 1950-luvun 
loppupuolella. Santahaminan Teh-
taan lakkauttamisen yhteydessä 
sen henkilöstöä siirtyi Vammaskos-
ken tehtaille, Upinniemen miina-
tehtaalle ja Riihimäen asepajalle, 
muutama jäi Santahaminaan. Teh-

taan johtaja asui entisen tehtaansa 
läheisyydessä puutalossa kuole-
maansa asti. 
 Santahaminan traktorikaivurit 
olivat saavuttaneet neljän vuoden 
aikana käytännöllisyydessään ura-
koitsijoiden ja käyttäjien suosion. 
Santahaminan osaaminen hyd-
rauliikkatekniikan soveltamisessa 
työkoneisiin siirrettiinkin nopeasti 
Puolustuslaitoksen Vammaskosken 
Tehtaalle, jossa traktorikaivurien 
ja viljankuivurien tuotantoa jatket-
tiin. Vammaskoskella hydraulinen 
kaivuri suunniteltiin uudestaan, 
tosin muutokset olivat pääasiassa 
valmistusteknisiä. Myös JUNE-tie-
höylien valmistus siirrettiin vuon-
na 1957 sellaisenaan Vammaskos-
kelle.
 
eNSiMMäiNeN Vammaskosken trak-
torikaivuri myytiin jo toukokuussa 
1958. Lyhyessä ajassa traktorikai-
vurit sekä tiehöylät, kuten JU-8, 
JU-12 ja JU-14 kohosivat Puolustus-
laitoksen Vammaskosken Tehtaan 
siviilituotannon rungoksi. Alun pe-
rin Santahaminassa suunnitellusta 
ja rakennetusta uuden lempinimen 
saaneesta hydraulisesta kaivurista, 
”Riuku-Vammaksesta”, tuli suu-
resti tavoiteltu työkone. Vuosina 
1960-1961 Ford 5000 ja Nuffield 
10/60-traktoreihin asennetut kai-
vurit saavuttivat sellaisen suosion, 
että tehdas ei pystynyt varsinkaan 
kevätkuukausina tyydyttämään li-
sääntyvää kysyntää. Vuonna 1962 
traktorikaivurit saivat tuotenimek-
seen kansainvälisestikin tunnetuk-
si tulevan nimen VAMMAS. 
 
PUolUStUSlaitokSeN Santaha-
minan Tehtaan tuotekehittelyn ta-
kana oli tehtaan johtaja Lauri Salo-
nen ja tehtaan insinööri. Hänen ni-
mensä ei valitettavasti kirjoittajalla 
ole vielä tiedossa. Tehtaalla tehtiin 
ilmeisen suuria keksintöjä. 1950-
60-lukujen vaihteen teollistuvan 
Suomen voimakkaasti kasvavilla  
ja kovan kilpailupaineen alaisilla 
kaivurimarkkinoilla unohtuivat 
kuitenkin alkuperäiset tekijät ja 
Puolustuslaitoksen Santahaminan 
Tehdas. Vammaskosken tehtaan 
historiikissä ja lukuisilla nettisivuil-

la kerrotaan, että Vammaskosken 
Riuku-Vammas oli ensimmäinen 
eurooppalainen hydraulinen kai-
vuri.

tehtaaN ja SeN tuottamien työ-
koneiden sekä sitä edeltäneen pa-
jan ja korjaamon toiminnasta on 
paljon selvitettävää. Asiasta tietä-
viä pyydetäänkin lähettämään tie-
toja kirjoittajalle osoitteeseen jar-
mo.nieminen@santahamina.fi.
 PS. Santahaminan Tehtaan tu-
lipalossa tuhoutui neljä traktoria, 
viisi kaivinkonetta, kaksi valmis-
tusvaiheessa ollut kaivinkonetta, 
tiehöylä, kolmen tiehöylän osat, 
amerikkalainen raivauskaterpilla-
ri, työkoneita ja tehdashalli varas-
toineen. Vahingot kohosivat lähes 
100 miljoonaan markkaan.

LÄHTEET
- Tervasmäki Vilho: Puolustus-
hallinto sodan ja rauhan aikana 
1939-1978, Puolustusministeriön 
historia II, Karisto Oy Hämeenlinna 
1978.
- Sanomalehdet 29.—30.3.1957.
- Patria Weapon Systems Oy:n 
Vammaskosken tehtaan arkistossa 
olevat Puolustuslaitoksen Santa-
haminan tehtaan palkkakirjat, ko-
nepiirustukset ja valokuvat.
- Santahaminan Tehtaalla 1950-
luvulla työskennelleen asenta-
ja Martti Toivosen haastattelut 
2007.
- Puolustuslaitoksen Vammas-
kosken tehtaan julkaisematon his-
toriikki 1943-1962, Vammaskoski 
1962.

Helsingin Sanomat 30.3.1957: 

”Raivokas palo tuhosi tehdasrakennuksen 
eilen aamuyöllä Santahaminassa. 

Kymmenmetriset liekit roihusivat eilen aamulla varhain Santahami-
nassa puolustusvoimien tehtaan kokonpanohallin ikkunoista ja alueella 
vallitsi sotaharjoitusten kaltainen jyminä hitsauspullojen ja bensiinityn-
nyreiden räjähdellessä. Sirpaleita lenteli kymmenien metrien päähän 
yli sammutustyössä häärivien varusmiesten ja palokuntalaisten, joiden 
ponnisteluista huolimatta liekit tekivät hallirakennuksesta selvää jäl-
keä. … palanut rakennus oli kooltaan 20 x 30 metriä ja lähes kymme-
nen metriä korkea. Se oli suurimmaksi osaksi puurakennus, mutta sen 
sivuilla oli matalampia tiiliseinäisiä varastorakennuksia. Se oli raken-
nettu vuonna 1946. … Palopaikalla suorittivat rikospoliisin miehet eilen 
aamusta lähtien tutkimuksia palon syyn ja aiheuttamien vahinkojen 
selville saamiseksi. Pidetään todennäköisenä, että tuli oli saanut alkun-
sa itsesytytyksestä, koska rakennuksessa torstai-iltana oli suoritettu 
maalaustöitä. …” 
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PaaSikiViläiNeN ViiSaUS on tunnustaa tosiasiat. Meil-
lä ovat naapureinamme mm. Viro ja Venäjä. Ne kumpikin 
elävät omaa elämäänsä ja meidän on sovitettava omamme 
sen mukaisesti. Konkreettisesti tätä on nyt harjoiteltu, kun 
virolaisest siirsivät Tallinnassa keskeisellä paikalla olleen 
neuvostoaikaisen muistomerkin toiseen paikkaan. Venäjä 
aloitti heti omat protestinsa ja naapuri Suomi on valtiojoh-
don esittämänä sovitteluna, jota yleinen mielipide tukee, 
mennyt naapureiden väliin. Suomi ei pidä hyvänä, että lä-
hinaapurit ovat tällaisessa ristiriitatilanteessa.
 Virolaiset ovat suomalaisten veljeskansa. Melkein kaikki 
suomalaiset ovat käyneet Virossa. Olemme tarkasti seuran-
neet heidän elämäänsä uudelleenitsenäistymisen jälkeen. 
Suomen ja Viron välille on syntynyt todellinen silta, vaikka 
silta fyysisesti puuttuukin. Myös virolaiset ovat suurin jou-
koin vierailleet Suomessa. Monet virolaiset myös työskente-
levät Suomessa. Valtioiden ja erityisesti kansalaisten  
yhteistoiminta helpottui, kun Virostakin tuli Euroopan uni-
onin jäsenmaa.

SUoMeN ja SUoMalaiSteN yhteydet Venäjään ja venäläi-
siin ovat mutkikkaammat. Kuuluimme yli sata vuotta tsaa-
rin johtamaan Venäjään. Neuvostoliitto hyökkäsi vuonna 
1939 Suomi-naapuriaan vastaan ja sen lisäksi maittemme 
välillä käytiin vielä jatkosota. Monelle suomalaiselle tuli 
ihan oikeita kokemuksia naapurin voimapolitiikasta, kun 
joutui jättämään oman kotinsa luovutettuun Karjalaan. 
Sotien jälkeen elimme kuitenkin sovussa ja suomalainen 
kauppapolitiikka pääsi hyötymään naapurin suurista mark-
kinoista. Pienen Suomen oli kuitenkin elettävä kieli keskellä 
suuta. Isompaa naapuria ei sopinut vihastuttaa. Naapuruus-
suhteista käytettiin vertausta elämää karhun naapurina.
 Liityimme Euroopan unioniin, koska koimme sitä kaut-
ta saavamme turvallisuutta. Natoon emme ole pyrkineet. 
Toiset vättävät sen johtuvan omasta viisaudestamme toiset 
taas sanovat suoraan, että liittymisen esteenä on Venäjän 
pelkomme. Naapurimme Venäjä ryhtyisi heti voimatoimiin 
meitä vastaan jos olisimme esittämässä pyrkimyksiä liittyä 
Natoon.

SUoMi ja ViRo oVat eURooPaN UNioNiN PieNiä jäSeNiä. 
Pienuus tunnustetaan molemmissa maissa, mutta samalla 
nähdään myös se, että unionin on osoitettava tukensa ja so-
lidaarisuutensa, jos jäsen joutuisi hankaluuksiin naapurien-
sa, unioniin kuulumattomien, kanssa. Tätä odottivat viro-
laiset, kun Venäjän kanssa ajauduttiin patsaskiistaan ja tätä 
suomalaiset ovat oikealla tavalla osoittaneet. EU:n nykyisen 
puheenjohtajamaan Saksan taholta ei vastaava tukea ja so-
lidaarisuutta unionin pientä jäsenmaata kohtaan tuntunut 
löytyvän. Epäiltiin, että suuret unohtavat pienemmät, jos 
omatkin edut ovat vaarassa. Viimeinen tieto tai ainakin väi-
te on kuitenkin se, että Saksa olisi omilla toimillaan Viron ja 
Venäjän välisen kiistan ratkaissut.
 Virossa viettämieni vuosien aikana minulta on useasti 
kysytty, onko Virosta Suomelle haittaa vai hyötyä. Lähinnä 
kysyjät olivat huolissaan virolaisten rikollisuudesta. Olen 
kysymyksiin vastannut, että Viro on pieni ja virolaisia on 
vähän. Ei Virosta voi pahassa, mutta ei myöskään hyvässä 
tulla mitään suurempaa.

VeNäjää eN koViN tUNNe, mutta suuruudeltaan maa ja 
kansa on ihan toista luokkaa kuin Viro. Virossa asuu noin 
1,4 miljoonaa asukasta. Venäjän asukasluku on puolestaan 
noin 140 miljoonaa. Eli tällä mittarilla Venäjä on Viroon 
verrattuna satakertainen. Venäjällä on maa-alueita ja luon-
nonrikkauksia valtavat määrät. Kukaan ei voi varmudella 
määrittää esim. Venäjän erilaisten raaka-aineiden määrää. 
Tällä hetkellä maa hankkii suuret rahat öljynviennillään. 
Suomelle ja suomalaiselle metsäteollisuudelle puolestaan 
ovat merkittäviä Venäjän metsät.
 En väitä, että Venäjä olisi Suomelle sata kertaa tär-
keämpi naapuri kuin Viro. Molemmat ovat kuitenkin mei-
dän naapureitamme ja naapureiden kanssa on parempi elää 
sovussa kuin vihassa. Toivottavasti suurempikin naapuri ot-
taa meidät pienemmät huomioon ja on val-
mis hyvään naapuruuteen. Patsaskiista oli 
yksi ”harjoitus” naapurimaiden välillä. 
Samalla se oli myös harjoitus, jossa tes-
tattiin Euroopan unionin politiikkaa.

Suomen naapurit 
Viro ja Venäjä

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi toiminut Tartossa 

Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

laUaNtai 05.05.2007 oli merkittävä päivä Perin-
neasekurssilaisille Santahaminassa, merkkipäivä 
muutenkin sillä 05.05 oli Napoleonin kuolinpäivä 
ja Karl Marxin syntymäpäivä. Helsingin Maanpuo-
lustuspiirin järjestämän Perinneasekurssin seitse-
mäs ja samalla viimeinen osio oli lauantaina 05.05. 
Santahaminassa, kurssilaisina perinneaseharrasta-
jia sekä perinneaseista kiinnostuneita. MPK:n kurs-
sithan on avoimia kaikille Suomen kansalaisille ja 
ammuntoihin osallistuvien on oltava täyttänyt 18 
vuotta. 
 Kurssin viimeisessä jaksossa kurssilaiset ja kou-
luttajat pääsivät ampumaan Santahaminan kupu-
tukikohdasta taisteluampumaradalla osumasta 
kaatuvia janter-maaleja. Kurssilaisten taidot ja tie-
dot oli hyvin esillä, kun he suorittivat asehuollon, 

vöiden ja lippaiden täytön sekä ampumakuntoon 
laiton. Sen jälkeen suoritettiin soveltava osuus  
Maxim KK/09 konekiväärillä, Lahti-Saloranta pi-
kakiväärillä ja venäläisellä Dektrjajev DP27 pikaki-
väärillä eli kaikkien tuntemalla Emmalla. 
 Myös Tikkakosken laatutuote, Aimo Lahden 
suunnittelema Suomi-konepistooli oli kaikkien 
testattavana. Kiitos MPK:n Helsingin piirille sekä 
Kaartin Jääkärirykmentille ratojen käytöstä ja yh-
teistyöstä, sillä tämä oli ensimmäinen kerta kun 
MPK:n Perinneasekurssi ampui ko aseilla. PV:n 
valvojalle erittäin suuri kiitos, sillä hän oli paikal-
la omalla ajallaan ja käytti päivän vuosilomastaan, 
että ammunnat saatiin suoritettua. Merialueen val-
vonta ammuntojen aikana oli myös kurssilaisten 
vastuulla ja sekin hoitui mallikkaasti. 

Perinneasekurssi 2007

PUolUStUSVoiMieN uuteen johtamis- ja hallintojär-
jestelmään (JOHA 2008) liittyen maavoimiin perus-
tetaan vuoden 2008 alussa 21 asevelvollisia palvele-
vaa palvelupistettä, 
eli aluetoimistoa.
 Aluetoimistot pal-
velevat nykyisten soti-
lasläänien tavoin ase-
velvollisuusasioissa, 
tukevat vapaaehtoista 
maanpuolustuskou-
lutusta, valmistelevat 
sodan ajan järjestelyjä 
sekä pitävät yhteyttä 
alueen reserviläisiin. 
Helsingin Aluetoimis-
to perustetaan Kaar-
tin Jääkärirykmentin 
Esikunnan yhteyteen 
Santahaminaan.

PUolUStUSVoiMaiN komentaja on määrännyt evers-
tiluutnantti Heikki Pohjan Helsingin Aluetoimiston 
päälliköksi 1.1.2008 alkaen. Hän on palvellut aiem-
min mm. Kaartin Pataljoonassa, Helsingin Sotilaslää-
nin Esikunnassa ja Pääesikunnassa. Vuodesta 2005 
evl Pohja on toiminut Uudenmaan Jääkäripataljoo-
nan komentajana. Everstiluutnantiksi hänet on ylen-
netty 2004.

Evl Pohja aluetoimiston 
johtoon

Helsingin Kiltapiirin ja Maanpuolustuskiltojen 
liiton järjestämä perinteinen kaikkien maan-
puolustajien

liPPUjUhlaPäiVäN 
BUFFet
on maanantaina 4.6.2007 Ritarihuoneella 
klo 17.30 – 20.00.
Ritarihuoneen osoite on Ritarikatu 1, 00170 
Helsinki.

Buffetin hinta on 25 EUR ja se sisältää alkud-
rinkin sekä tarjoilun sis. viinin. 

Sisäänpääsyliput ennakkoon MPKL:n toi-
mistolta, puh. 040 554 8805 tai toimisto@
mpkl.fi. 

Tumma puku ja kunniamerkit 
Paraaripuku



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT 134/2007  •  18.5.2007

helSiNGiN ReSeRViläiSPiiRil-

le tuli kutsu Yrjönyön- (Jüriöö)
ammuntakilpailuun 22.04.2007  
Tallinnaan .
 Jäät oli kadonneet Suomen-
lahdesta ja se mahdollisti  kilpai-
lumatkan sunnuntain aikana.
 Kilpailun mentiin kutsuttu-
na joukkueena kuudetta kertaa, 
joukkueen koko oli neljä ampu-
jaa ja kolmen parhaan pisteet 
otetaan huomioon joukkuetulok-
sissa.
 Joukkueen ampujat oli Jari 
Gerasimoff, Tommi Forsell, Jou-
ko Lahtela ja Timo McKeown. 
Kuljetus toimi hyvin , Kaitselii-
ton auto oli rannassa vastassa ja 
olimme ajoissa ampumaradalla. 
Kaksi joukkueemme jäsentä vei 

omat aseet, EU:n asepassi toimii 
ainakin Eestissä hyvin. Kahdella 
oli omat asevyöt ja Gera sai Alt-
mäen Argolta sopivan Glockin 
lainaan kilpailun ajaksi.  
 
kolMaNNekSi tullut Tallinnan 
Pohjois-komppanian joukkue oli 
samassa ryhmässä meidän kans-
sa ja he vaihtoivat meille annetut 
ruotsalaiset ylijäämäpatruunat 
parempiin, joten reilu peli hei-
dän puoleltaan.
 Tiukka ja turvallinen SRA-
tyyppinen kilpailu,  neljä nopeaa 
rastia pistooleilla ammuttuna. 
Radat oli tehty hyvin ja tehtävät 
oli haastavia hyvällekin ampu-
jalle.  Tuloslaskenta toimi hyvin, 
alle tunti kilpailun loppumisen 

jälkeen meitä tultiin onnittele-
maan, sillä suomeen tuli henki-
lökohtainen sekä joukkuevoitto. 
 
tiMo MckeowN sai henkilökoh-
taisen kisan voiton, Tommi kuu-
des, Jouko 12. ja Jarin sijoitus 21. 
Lahtelan Jouko jäi Tallinnaan 
sillä seuraavana päivänä,23. 
maanantaina Yrjönyön juhlati-
laisuudessa hänelle luovutettiin 
meille tullut kiertopalkinto. Pal-
kinto oli kiertänyt Kaitseliiton eri 
malevoiden välillä kuusi vuotta. 
Pysti on nyt Suomessa ja nähtä-
vänä lähiaikoina Helsingin Re-
serviläispiirin toimistossa.
 Kiitos kaikille ampujille hy-
västä suorituksesta.

Olli Korkalainen

yrjönyön ammuntakilpailu 2007

RUk 83 ja RUk 85 

Tervetuloa kurssiemme 53-vuotistapaamiseen Keuruulla keskiviikkona 29.8. ja 
torstaina 30.8.2007! Isäntänä Pioneerirykmentti. Juhlaesitelmöitsijänä Läntisen 
maanpuolustusalueen komentaja kenraalimajuri Kari Siiki. Osanottomaksu bussikul-
jetuksella Helsinki-Keuruu-Hki 80 e tai 50 e ilman bussikuljetusta maksetaan 15.8.07 
mennessä tilille RUK 83 200118-134663. Sis. majoituksen, lounaan, kahvit, illanvietto-
aterian ja aamupalan. Päätöslounaan (15 e)Vanhassa Pappilassa osallistujat maksavat 
suoraan ravintolalle. 

Lähtö Helsingistä Rautatientorin tilausbussilaiturista 29.8. klo 7.00. Ilmoittautuminen 
osanottomaksulla. Tiedustelut Antti Kotiranta (040- 5347437), Mauno Rinne (0400-
442356) ja Matti Jääskinen (09-637384, email matti.jaaskinen@pp.inet.fi).Tapaami-
siin Keuruulla!

Vartioparaatit helsingin kesässä
Helsingin varuskunnan perinteiset vartioparaatit pidetään tänä kesänä joka perjantai 
juhannusaattoa lukuun ottamatta. 

Vartioparaatit pidetään klo: 12.30 perjantaisin 18. toukokuuta - 31. elokuuta 2007 
(paitsi 22.6.2007). Osastot marssivat Senaatintorilta Esplanadin ja Kauppatorin kaut-
ta päävartioon sekä sieltä takaisin Esplanadia pitkin paraatin päättyessä Kasarmito-
rille. 

Soittokunnat antavat vartioparaatien jälkeen joka perjantai klo 14.00 noin tunnin 
mittaisen konsertin Kappelin lavalla, lukuun ottamatta 25.5, 15.6, ja 20.7.2007, jolloin 
lava on varattu muuhun käyttöön.

Vartioparaatien soittokunnat:

18.5. Kaartin Soittokunta
25.5. Pohjanmaan ja Satakunnan Sotilassoittokunnat
1.6.  Kaartin Soittokunta
8.6.  Laivaston Soittokunta
15.6. Lapin ja Pohjan Sotilassoittokunnat
29.6. Kaartin Soittokunta
6.7.  Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
13.7. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
20.7. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
27.7. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
3.8.  Ilmavoimien Soittokunta
10.8. Kaartin Soittokunta
17.8. Panssarisoittokunta
24.8. Savon, Karjalan ja Kainuun Sotilassoittokunnat
31.8. Rakuunasoittokunta

Jari Gerasimoff tykittää pistoolilla.Helsingin kilpailujoukkue
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hUhtikUUN kolMaNteNa vii-
konloppuna Santahamina täyttyi 
Maanpuolustuskoulutus ry:n kurs-
siryppään jäsenistä. Maanpuo-
lustuskoulutus ry järjesti saarella 
viisi osittain toisiinsa tukeutuvaa 
kurssia. Sotilaallisia kursseja olivat 
kenttälääkintä-, kenttämuonitus-, 
taisteluväline- ja vääpeli-kurssit. 
Lisäksi saarelle kokoontui joukko 
lukiolaisia Vantaan, Espoon ja Hel-
singin lukioista suorittamaan lu-
kiolaisten turvakurssin leiriosiota.

Kenttämuonituskurssi
Kenttämuonituskurssi oli osanotta-
jiltaan määrällisesti pienin, mutta 
tuo noin kymmenen hengen osas-
to huolehti koko viikonlopun ajan 
noin 400 hengen muonituksesta. 
Henkilökohtainen hygienia, ylei-
nen hygienia ja ruokatavaroiden 
säilyttäminen olivat harjoituksen 
aiheina samoin kuin huoltotuki-
kohdan suojaaminen ja oma täy-
dennys. 
 Vaikka kenttämuonituskurssil-
la oli jatkuvasti tekemistä ja päivät 
venyivät pitkiksi, olivat osallistujat 
tyytyväisiä kurssin sisältöön. 

Vääpelikurssi
Santahaminassa järjestetyn tor-
juntakomppanian vääpelikurssin 
sovelletulla harjoitusviikonlopulla 
tarkoituksena oli ennen kaikkea 
tarjota kurssilaisille tietoa, jolla he 
pystyvät vastaamaan tämän päivän 
haasteisiin komppanian vääpelin 
tehtävässä komento- ja huoltojouk-
kueen johtajana. 
 Päivä alkoi ryhmätöiden ja 
karttaharjoitusten parissa. Lisäksi 
suoritettiin maastontiedustelua. 
Koulutusrasteina olivat taisteluvä-
line-, kuljetus-, talous- ja lääkin-
täryhmien toiminta-alueet, joissa 
toimintaa opeteltiin tehtävän mu-
kaisesti.
 Vääpelikurssilaiset joutuivat 
kurssin aikana pitämään päivä-
kirjaa sekä ratkaisemaan erilaisia 
vääpelin tehtäviin kuuluvia ongel-
matilanteita. 
 Kurssin johtajan luutnantti A. 
Hautalan mukaan ”Tänä päivänä 
on tärkeää kouluttaa vääpelikurs-
silla asioita, joita kurssilaiset tuli-
sivat todellisuudessakin kohtaa-
maan.”

Kenttälääkintäkurssi
Viikonlopun aikana järjestettiin 
myös kenttälääkintäkurssi. Kurssil-
le osallistui toistakymmentä hen-
keä. Omien harjoitustensa lisäksi 
kurssi toimi viikonlopun kurssi-
ryppään lääkintäosastona. Omien 
harjoitustensa lisäksi kurssilaiset 
saivat myös jonkin verran aitoa 
toimintaa. Kurssilaiset antoivat en-
sihoitoa parille vatsatautiselle sekä 
yhdelle kuumepotilaalle. Pieniltä 
naarmuiltakaan ei vältytty, mutta 
onneksi mitään vakavampaa ei sat-
tunut.

Taisteluvälinekurssi
Taisteluvälinekurssilaiset keskittyi-
vät kurssilla tutustumaan taistelu-
välineryhmän toimintaan. Kurssilla 
tutustuttiin myös aseiden huoltoon 
ja kunnostukseen. Taisteluväli-
neryhmän tehtävänä on vastata 
komppanian aseiden huollosta ja 
kunnostamisesta. Harjoitustyönä 
kurssi rakensi Lukiolaisten turva-
kurssille tulenkuvauskentän.
 Kurssin johtajan luutnantti 
Hautalan mukaan kurssilaiset oli-
vat erittäin motivoituneita. 

Lukiolaisten turvakurssi
Osallistujamäärältään ehdotto-
masti suurin Santahaminassa vii-
konlopun kursseista oli Lukiolais-
ten turvakurssi. Kurssille osallistui 
Espoon, Kauniaisten, Vantaan sekä 
Itä- ja Kanta-Helsingin lukioiden 
oppilaita. Lukiolaisten turvakurs-
si, jonka virallinen nimi on Kan-
salaisen turvakurssi, on MPKRY:n 
järjestämä vapaaehtoiskurssi, joka 
on suunnattu lukiolaisille. Kurs-
silla tutustutetaan kurssilaiset eri 
turvallisuusorganisaatioihin kuten 
poliisin, pelastuslaitoksen, rajavar-
tion, tullilaitoksen sekä puolustus-
voimien toimintaan.
 Lukiolaisten turvakurssit ovat 
olleet Lukion vapaavalintaisina 
kursseina jo useamman vuoden. 
Osallistujia kursseilla on toistuvas-
ti ollut kiitettävä määrä. Tämän 
kevään kurssilla oli Helsingin, Es-
poon ja Vantaan lukioista yhteensä 
noin 250 osallistujaa. Käytännön 
järjestelyjen vuoksi kurssin jo ai-
emmin käyneet lukiolaiset ovat 
toimineet myös kurssilla apukou-

luttajina joissakin tehtävissä. 

Kurssin järjestelyt
Viikonloppu sisälsi luentoja, kalus-
toesittelyitä, rastikoulutusta sekä 
suunnistusta. Lukiolaisille oli käy-
ty kouluilla esittelemässä kurssia 
vapaavalintaisena kurssina. Lu-
kiolaisten mielestä tietoa kurssista 
saatiin riittävästi. Koulun lisäksi 
tietoa oli saatu kavereilta, jotka 
olivat aiempina vuosina käyneet 
kurssilla. 

Miksi turvakurssille?
Useimmilla oli kurssille tuloon 
syynä muu kuin se, että kurssis-
ta saisi opintopisteen ilman, että 
tarvitsee tehdä koetta. Varsinkin 
tytöt hyödynsivät mahdollisuutta 
päästä tutustumaan varuskuntaan 
sekä puolustusvoimien toimintaan 
ja helpottamaan päätöstään läh-
teä armeijaan. Osa tytöistä halusi 
päästä näkemään miltä se poikaka-
verien mainostama armeijassa olo 
tuntuu. 
 Sisällöltään oppilaat pitivät 
kurssia onnistuneena ja kokivat 
tiedon lisäksi saaneensa kurssilta 
myös elämyksiä. 
 - Teltassa yöpyminen oli jän-
nää, totesi yksi itähelsinkiläinen 
opiskelija. ”Tosin teltat olisivat 
saaneet olla syvemmälläkin met-
sässä.”, lisäsi yksi pojista.
 Perinteisestä rasteille jonotta-
misesta sekä muusta toiminnasta 
johtuneesta odottelusta oppilaat 
totesivat, että ”Kurssilla oppii kär-
sivällisyyttä.”

Aikaisesta heräämisestä 
huolimatta hauskaa on ollut
Tunnelma kurssilla oli yleisesti 
ottaen hyvä. Järjestyshäiriöitä tai 
muita selkkauksia ei opiskelijoiden 
keskuudessa esiintynyt. Kurssin 
tunnelmista kysyttäessä vastaus-
ten kirjo oli monipuolista. Erilaiset 
tehtävät ja suoritukset olivat pai-
nuneet ensimmäiseltä päivältä tyt-
töjen mieleen. ”Puidenhakkuu oli 
kivaa, sitä olisi voinut tehdä enem-
mänkin” totesi toinen ruokailun lo-
massa haastatelluista tytöistä.
 Kurssin aikataulu oli tiukka ja 
päivät olivat pitkiä. Päivän varhai-
sesta aloittamisesta tuli myös kom-
mentteja. ”Aikaisin herääminen oli 
tylsää, yleensä lauantaina heräisin 
vasta puolenpäivän jälkeen”, kom-
mentoi yksi tytöistä harjoituksen 
ohjelman aikaista aloittamista. 
 ”Kurssin maasto-osio voisi olla 
pidempi tai esimerkiksi kahtena 
viikonloppuna” pohti yksi innokas 
lukiolainen kurssin pituutta. 

Sopiiko tällainen kurssi 
lukion opetusohjelmaan?
Kaikkien kurssille osallistuneiden 
mielestä lukiolaisen turvakurssi 
sopii hyvin lukion opetusohjel-
maan vapaaehtoisena kurssina. 
Kurssin tavoitteena oli antaa opis-
kelijoille selkeä kuva Suomen eri 
viranomaistahojen toiminnasta. 
Lisäksi maastoviikonlopun aikana 
oli tarkoituksena kalustoesittelyjen 
lisäksi esitellä nuorille eri viran-
omaisten kalustoa.

 Kurssilaisten mielipidettä kurs-
sin soveltuvuudesta lukion ope-
tusohjemaan saatiin palautteeksi 
muun muassa seuraavanlaisia 
kommentteja ”Kurssista on hyötyä, 
kurssilla on opittu suunnistamista, 
viranomaisten toimintaa ja tehtä-
viä sekä liikkumista maastossa.”
 ”Sopii hyvin, kurssin kautta 
selkeän ja käytännönläheisen ku-
van viranomaisten toiminnasta.” 
totesi vantaalainen opiskelija nyt 
järjestetystä kurssista.
 Apukouluttajat toimivat erin-
omaisesti. Toiminnan vastuullisuus 
korostui varsinkin ampumaradal-
la, jossa käskyjä noudatettiin soti-
laallisesti. Hauskaa oli huomata, 
kuinka tytötkään eivät epäröineet 
yhtään tarttuessaan pienoiskivää-
riin ja öljytessään piippua.
 Kaikkiaan kurssiviikonloppu 
onnistui hyvin. Eri kurssit tukeu-
tuivat toisiinsa ja toimivat saumat-
tomassa yhteistyössä. Tällaisten 
kurssien järjestämiseen Santahami-
na on erinomainen paikka. Hyvällä 
järjestelyllä sekä yhteisellä harjoi-
tusten komentopaikalla vältyttiin 
siltä, etteivät kurssit missään vai-
heessa olleet toistensa tiellä, vaan 
kaikille oli tilaa. Kokeneiden ja  
asiansa osaavien kouluttajien yh-
teistyötä oli hienoa seurata. Täl-
laista toimintaa voisi olla enem-
mänkin.

Kari Suomela
tiedottaja

Itä-Helsingin paikallisosasto

Santahaminassa 
neljän kurssin 
koulutusviikonloppu

Lukiolaiset tutustuivat Rajavartiolaitoksen kalustoon.
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itä-helsinki
Itä-Helsingin paikallisosaston toukokuun tupailta 
Paikka: Santahamina, Radioniemen koulutustilat  Aika: 24.5.2007 klo 18 - 21

Ohjelma:
Esitelmä: Suomalaisen sotilasarvojärjestelmän syntyminen 1918, Jukka I. Mattila
Suunnistus, Lenkki, Maastoajo
Muistakaa ilmoittautuminen MPKRY:n järjestelmän kautta, jotta saamme kulkulu-
vat kuntoon. Ilmoittautumiset 23.5.07 mennessä.

Tulevaa toimintaa:
Tupaillat:
Toukokuu: 24.5.2007 klo 18-21 Syyskuu: 20.9.2007 klo 18-21
Kesäkuu: KESÄTAUKO Lokakuu: 18.10.2007 klo 18-21
Heinäkuu: KESÄTAUKO Marraskuu: 22.11.2007 klo 18-21
Elokuu: 23.8.2007 klo 18-21 Joulukuu: 20.12.2007 klo 18-21

TULEVIA KURSSEJA 

Vartiokomppanioiden yhteisharjoitus  7.-9.9.2007
Juha Konttinen, juha.konttinen@bikexpress.com

Reserviläisten urheiluliiton valtakunnallinen SYYSJOTOS -07 – partiokilpailu 14.-
16.9.2007. Kari Suomela 040-574 0297 / kari.suomela@welho.fi

Maastoajokurssi II 5.-7.10.2007. Kari Laitila 050-402 6180 / kari.laitila@welho.net

Lukiolaisen turvakurssi / Itä-Helsinki (syksy) 2. – 4.11.2007
Kari Laitila 050-4026180 / kari.laitila@welho.net

Suunnitteilla olevat kurssit

Taistelulähettikurssi
Taistelulähettikurssi on suunnattu ensisijaisesti maakuntajoukkojen lähettitehtä-
viin määrätyille henkilöille. Kurssi on sisällöllisesti samantyyppinen kuin vuoden 
2006 TST-lähettikurssi

Linnoitusretki Vuosaari
Linnoitusretkellä tutustutaan Vuosaaren ympäristössä oleviin linnotteisiin. Retki 
järjestetään keväällä tupaillan yhteydessä. Tarkempi ajankohta määrätään myö-
hemmin.

Linnoitusretki Salpalinja
Kokopäivän tai kaksipäiväinen retki, jonka aikana tutustutaan Lappeenrannan 
ympäristössä sijaitseviin Salpa-linjan linnotteisiin. Retki on omakustanteinen.

Lisää tietoa kursseista ja toiminnastamme myös MPKRy:n järjestelmästä www.
mpkry.fi.

Yhteystiedot:
Paikallisosaston päällikkö: Kari Laitila, 040 – 754 0777, kari.laitila@welho.net
Koulutuspäällikkö: Jonne Kaskimies 040 – 505 0369, jonne.kaskimies@nbl.fi
Tiedottaja: Kari Suomela 040-574 0297, kari.suomela@welho.com

espoo-kaunianen
KOULUTUS 2007
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maanpuo-
lustuskoulutus.fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuo-
rot löydät kotisivuilta. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi. Katso myös 
keskusteluosuudesta tarkennuksia.

Maastomarssi V
Kokoontuminen Matinkylän jäähallin pysäköintialueella su 27.5.2007 klo 09:45. 
Varustus normaali ulkoiluasu, varsikengät, vettä ja reppu. Matkan pituus noin 31 
km. Maastomarssit ovat harjoitusmarsseja Kesäyön marssiin, joten painojen käyt-
tö repussa on suositeltavaa, noin 7½-10 kg. Ilmoittautuminen www.maanpuolus-
tuskoulutus.fi -sivuston kautta. Tiedustelut: Jan Ek 09-803 3600, Juha Matikainen 
050-597 7139.

Espoon-Kauniaisten paikallisosasto
Päällikkö kapt Kai Haatainen 040 748 7099  kai.haatainen@luukku.com 
Varapäällikkö ylil Jaro Pietikäinen  jaro.pietikainen@welho.com
Koulutuspäällikkö vänr Veijo Rautio 040 5558165  veijo.rautio@helsinki.fi 
Yhteysupseeri maj Heikki Simola 050 5495277  h.simola@luukku.com 
Koulutusupseeri ltn Laura Tiilikainen 040 563 3169  laura.tiilikainen@iki.fi 
Ampumaupseeri vänr Teemu Salmela 044 5466608  teemu.salmela@kolumbus.fi  
Tiedotusvastaava Hannu Koponen 040 745 2326  hannu.koponen@icenet.fi 
TstoR:n johtaja alik Juha Matikainen 050 59 77139  juha_matikainen@suomi24.fi 
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen 040 7185907  elsi.tuominen@iki.fi

EsKaPAT:in kotisivuosoite: www.eskapat.net

helsingin Maanpuolustuspiirin 
paikallisosastot

kyoSeRa Mita ceNteR
Solution Masters oy

Tulostimet, kopiokoneet ja toimistotarvikkeet

Kirvesmiehenkatu 4

00810 HELSINKI, Puh. 0403 400300

www.kyo.fi

Oy K.G.Öhman Ab

Viking Line

Hertz Autovuokraamo

LP-Mercatura Oy 
Kaikki elektroniikan komponentit 

Puh (09) 271 1565

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Trans-Huolto Oy

Kone-Tukku Oy

Kiittää tukijoitaan

Helsingin
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kaNta-helSiNki

Kerho teki alkukeväästä pääte-
tyn retken Tallinnaan perjantaina 
4.5.2007. Ajankohta oli mitä otol-
lisin ja voidaan jopa sanoa, että 
ilmassa oli ’historian siipien havi-
naa’. Viron suojeluskuntaan kuu-
luva oppaamme kertoi edellisen 
viikon mellakoista ja viranomais-
ten toimista turvallisuuden var-
mistamiseksi jatkossa. Useimmat 
mellakoitten taustalla olevat syyt 
johtuvat Viron kokemasta miehi-
tyksestä. Se ettei Suomen osaksi 
tullut miehitystä, sitä seuranneita 
toimia ja nyt Virossa olleita väki-
valtaisuuksia, johtuu suurelta osin 
suomalaisten sotilaitten antamasta 
panoksesta viime sodissa. Kunni-
oittakaamme heitä käymällä san-
karihaudoilla Kaatuneitten muis-
topäivänä sunnuntaina 20.5.2007.

Kerho järjestää jäsenilleen perin-
teisen ampumaleirin Padasjoella 
18.-19.8.2007. Tilaisuudessa mah-
dollisuus tutustua SRA-ammun-
taan sekä kokeilla erilaisia aseita. 
Monipuoliset ampumaohjelmat 
soveltuvat sekä vasta-alkajille että 
ammuntaa ennenkin harrastaneil-
le. Omien aseiden käyttö mahdol-
lista.  Paikalle siirrytään omilla au-
toilla Helsingistä lauantaiaamuna, 
paluu sunnuntaina. Mahdollisuus 
myös osallistua ilman omaa autoa 
sopimalla kuljetuksesta. Leirillä 
parakkimajoitus. Illanvietto sauno-
misen merkeissä. Valmisteluosas-
to siirtyy paikalle jo perjantaina 
- ilmoita halukkuudestasi valmis-
telutehtäviin ilmoittautumisen yh-
teydessä. Leirin hinta jäsenille 30 
euroa/osallistuja sis. muonitukset 
ja patruunat. Nuoret alle 25 v mak-
sutta! Osallistujat mukaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Otamme 
mukaan myös kerhon ulkopuoli-
sia mikäli tilaa jää. Ulkopuolisilta 
leirin hinta 30 euroa + patruunat 
omakustannehintaan. Lisätietoja 
ampumaupseereilta ja ilmoittautu-
minen heille tai kerhon sihteerille 
10.8 mennessä.

Pistooliammuntavuorot jatkuvat 
Helsingin Urheilutalon 50 m radal-
la maanantaisin klo 18-19. Lisätie-
toja ampumaupseereilta. Kevään 
SRA-kilpailuohjelmasta lisätietoa 
kerhomme verkkosivustolla.

Kerhon yhteystietoja:
Verkkosivusto: www.khru.net
Sähköposti: khru@khru.net

Kerhomme siirtyi viime vuonna 
Reservin Sanomien ilmoitusten li-
säksi pelkkään netti- ja sähköpos-
titiedottamiseen. Sähköpostitie-
dotteita 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.appel-
qvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 
7880 9029; jukka.kariola@khru.
net, p. 050 570 0195.

läNSi-VaNtaa

Kaatuneiden muistopäivänä 20.5. 
kunniavartio ja lippu Pyhän Laurin 
kirkon sankarihaudoilla.  Muista-
kaa myös kevään sotahistoriata-
pahtuma ”Viipurin viimeinen päivä 
20.6.1944”, luentoillat 5.6. ja 12.6. 
Toimintakeskuksessa.  Perinteinen  
Kesäyön Marssi  Tuusulassa per-
jantaina 29.6.2007.  Keskiviikkona 
22.8. teemme iltaretken Kuivasaa-
reen, joka on linnakesaari Helsin-
gin edustalla. Tarkempi aikataulu 
Reservin Sanomien kesäkuun nu-
merossa.
Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 
2007 toimintakalenteri löytyvät 
verkkosivuiltamme osoitteesta 
http://lvru.rul.fi 

MUNkkiVUoRi

Perinteinen pistooliottelu Riihi-
mäen Reserviupseereita vastaan 
ammuttiin 41. kerran Urheilutalol-
la. Ottelun voitti tällä kertaa Rii-
himäki. Tämä päätti samalla tältä 
keväältä sisäratakauden. Hallitus 
toivottaa jäsenille menestyksekäs-
tä ulkoratakautta ammunnan ja 
muiden aktiviteettien parissa.

Kalvolassa ammutaan perinteisin 
kuvioin 09.06 ja 18.8. Mahdolli-
suus ampua sekä pistooli- että ki-
väärilajeja.

HRUP:n pistooliammunnat Santa-
haminassa ovat alkaneet pika-am-
munnalla 08.05. Reservin Sano-
missa on julkaistu koko kesän oh-
jelma, joten lukaiskaa se ja tulkaa 
radalle. Muusta piirin toiminnasta 
lehdessä ja verkkosivuilla.

Poolin 300 m vuorot on lähetetty 
sähköpostilla osoitteensa ilmoitta-
neille. Muut halukkaat ottakaa yh-
teyttä tarpeen mukaan.

Lisätietoja ampumaupseerilta 050 
9662565 tai risto.koskinen@orion.
fi. 

VR:N ReSeRViUPSeeRit 

Spjutsundin perinteinen kevätret-
ki ammuntoineen ja saunoineen 
toteutetaan torstaina 24. päivänä 
toukokuuta (huom. muuttunut 
aika!). Spjutsundiin mennään au-

toilla, lähtö VR pääkonttorin sisä-
pihalta klo 16.00. 

Ajo-ohje on seuraava: Porvoon 
moottoritietä nro E18 ajetaan Kalk-
kirannan/Söderkullan risteykseen 
asti, josta vanhaa 6-tietä edelleen 
itään n. 2 km Boxiin, missä kään-
nytään huoltoaseman kohdalta oi-
kealle aluksi moottoritien yli kohti 
Spjutsundia tietä nro 1534. Ennen 
Svartbäckia käännytään suuntaan 
Kitas oikealle, mistä n. 1 km:n 
päässä käännytään vasemmalle Ki-
tön suuntaan (ison kiven jälkeen). 
Ajetaan n. 2 km, kunnes havaitaan 
oikealle opastava viitta HRUP:n 
tukikohtaan, joka löytyy ajamalla 
pysäköintialueelle ja kävelemällä 
100 m tulosuuntaan nähden va-
semmalle mäennyppylän taakse 
meren rantaan.

ilMailUkeRho

Haulikkokisassa Hyvinkään Ridas-
järvellä voittajaksi selviytyi Viljo 
Turunen.

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.

Rentouttavaa kesää kaikille.

ilMatoRjUNtakeRho

Kerhon toiminta jatkuu kesää koh-
den seuraavasti:

Jälleen kerran järjestetään yhdessä 
HelItR:n killan kanssa perinteinen  
Museopäivä 26.5. Ohjelma alkaa 
klo 11 Helsinki-Vantaan kentän ku-
peesta Suomen Ilmailumuseolta, 
jossa meitä opastaa aselajin vete-
raani Olavi Lumes. Tämän jälkeen 
siirrytään Hyrylään IT-museolle 
tutustumaan museon uuteen näyt-
telyyn. Pakollinen kaikille ilma-
aseen ja -torjunnan historiasta 
kiinnostuneille! Ilmoittautuminen 
(mieluiten s-postilla) timo.niira-
nen@gmail.com tai 0400 743 877. 
Ilmoita samalla, mikäli olet kimp-
pakyydin tarpeessa. Myös Killan 
jäsenet mukaan!

Kesän ohjelma huipentuu perin-
teiseen Kesäyön marssiin 29-30.6. 
Kaikkia kesäisen liikunnan ystäviä 
pyydetään ilmoittautumaan ker-
hon joukkueeseen. Ilmoittautumi-
set vastaanottaa Ilkka Anttonen 
(0400 717 890, ilkka.anttonen@
wmdata.fi).

Marssijoille harjoitukseksi ja kaikil-
le mukavaksi yhdessäoloksi järjes-
tetään 7.6. Suomenlinnassa Kerho-
lenkki. Tasoryhmittäin suoritetaan 
kevyttä liikuntaa oman maun mu-
kaan, jonka jälkeen nautitaan up-
seerikerhon saunasta. Lenkille läh-
detään noin klo 17 upseerikerholta. 
Kaikki mukaan, ja sauvakävelijät 
ottakaa sauvat mukaan! Lenkkeili-
jät voivat ilmoittautua Topias Uoti-
lalle (yhteystiedot alla).

Olavi ja Elli Rahelan säätiö myön-
tää stipendin nuorelle miespuoli-
selle IT-upseerille Pariisin ilmailu-
näyttelyyn tutustumiseksi (näyt-

tely: 18-24.6.) Vapaamuotoiset 
hakemukset stipendin saamiseksi, 
sisältäen
rahoitustarpeen (maksimissaan 
1000 e) ja sotilaallisen koulutus-
taustan toimitetaan 31.5. mennes-
sä  Antti Lillebergille (yhteystiedot 
alla).

Kerhon viikottainen ampumavuo-
ro jatkuu maanantaisin klo 20-21 
Helsinginkadun ampumaradalla 
Urheilutalossa aina toukokuun 
loppuun saakka, jolloin jäädään 
kesätauolle. Vuorot alkavat taas 
tauon jälkeen 3.9. 50 metrin radal-
la voi ampua joko kerhon pienois-
pistooleilla tai omilla - myös 9 mm 
- pistooleilla. Pienoispistoolin pat-
ruunoita voi lunastaa paikan pääl-
tä. Lisätietoja antaa Varapuheen-
johtaja Timo Wiiala (0400 476 726, 
timo@wiiala.com).

Kerhon jäsenten mahdolliset säh-
köpostiosoitteet pyydetään ilmoit-
tamaan tiedotusupseeri Topias Uo-
tilalle (yhteystiedot alla).

Lisätietoja kerhon toiminnasta 
antavat mm. puheenjohtaja Antti 
Lilleberg (040 596 2905, antti.lil-
leberg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri 
Topias Uotila (040 719 5777, thuo-
tila@cc.hut.fi).

Kerhon verkkosivut löytyvät osoit-
teen www.ilmatorjuntaupseeriyh-
distysfi kautta valitsemalla oikeas-
ta laidasta linkin: Helsinki.

Helsingin Reserviupseerien Ilma-
torjuntakerho vastaa pääkaupun-
kiseudulla myös ITUY:n paikallis-
toiminnasta. Näin ollen kaikki pää-
kaupunkiseudun it-upseerit ovat 
tervetulleita kerhon tilaisuuksiin.

Mahdollisen osoitteenmuutoksen 
voi tehdä RUL:n kotisivun kaut-
ta (www.rul.fi). Etusivulta löytyy 
linkki jäsentietolomakkeeseen, jo-
hon voi päivittää osoitteen lisäksi 
muitakin tietoja. Tarvittaessa ota 
yhteyttä jäsenupseeri Patrik Ham-
maréniin (044 592 2982, patrik.
hammaren@helsinki.fi).

jääkäRikeRho

Kesäkuun saunailta on 5.6. Santa-
haminan Kiltasaunalla klo 17.00 
alkaen. Heinäkuussa saunailtaa 
ei ole, joten seuraava saunailta on 
7.8.
Isopistoolikilpailun ensimmäinen 
osakilpailu kesäkuun saunaillan 
yhteydessä klo 16.00 alkaen.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha Koi-
ranen, puh. 745 3907 tai 040 503 
4804, siht. Yrjö Saulamo, puh. 349 
3162 tai 050 344 5635.

ReSeRViMeRiUPSeeRit

Merivoimien vuosipäivää vietetään 
9.7. Tammisaaressa. Tammisaaren
alaosasto järjestää paikalla oman 
vastaanoton 60-vuotisjuhliin liit-
tyen.
Lisätietoa tapahtumasta myöhem-
min.

Veneen kunnostukset jatkuvat tou-
kokuussa Eiran rannassa, Mika Pa-
lasto organisoi toimintaa.

Yhteystiedot
www.hrmu.fi
Puheenjohtaja Erik Westerinen 050 
5119279, erik.westerinen@hrmu.fi.
Sihteeri Mika Palasto 0400 704680, 
mika.palasto@hrmu.fi. Alusup-
seeri Sami Linnermo 050 5123364, 
sami.linnermo@hrmu.fi.

PioNeeRioSaSto

Pioneeriosaston 60-v juhlakisa 
järjestettiin 25.4. Santahaminan 
hirviradalla. Paikalla oli 15 ampu-
jaa. Kisassa ammuttiin liikkuviin 
maaleihin kolmelta eri etäisyydel-
tä ja kolmella eri aseella (kivääri, 
rynnäkkökivääri, 9 mm pistooli). 
Henkilökohtaisen kisan kolme pa-
rasta olivat Kari Wuokko (TaRU), 
Markus Saarela ja Jukka Luoto-
la (TiRUK). Joukkuekisan voitti 
TaRU, joka sai muistoksi kaiverre-
tun pioneeripatsaan. Toiseksi tuli 
Pioneeriosaston partio ja kolman-
neksi TiRUK.

Pioneeriosasto järjestää kuntoko-
keen tiistaina 22.5.2007 Santaha-
minan urheilukentällä. Aiheena 
Cooper-juoksutesti ja/tai UKK-kä-
velytesti. Tapaaminen Santiksen 
portilla klo 17.00.
Kadettikoulun saunaan voidaan 
mennä tapahtuman jälkeen (pyyhe 
mukaan).
Sykemittari mukaan, mikäli omis-
taa sellaisen. Limsaa on, oli saunaa 
tai ei. Ilmoittaudu sihteerille vii-
meistään 16.5. Tilaisuus on avoin 
kaikkien kerhojen jäsenille!

Pioneeriosasto järjestää pioneeri-
rasteja 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, yhteyshenki-
lönä tommi.laakkonen@porvoo.fi, 
0400 757 048. Koko viikonloppua 
ei todennäköisesti tarvitse olla pai-
kalla. Rastimiehen tulee olla jämp-
ti ja tasapuolinen ja jaksaa toistaa 
samat asiat useita kertoja. Ikärajaa 
ei ole. Molemmista tapahtumista 
myös rastimiehet saavat kertaus-
harjoitusvuorokausia. Ilmoittaudu 
heti ja vietä syksyllä reipashenki-
nen viikonloppu ulkona pioneeri-
toiminnan parissa!

Kesä-heinäkuun vaihteessa teem-
me retken Miehikkälään Pioneeri-
museon II-osan avajaisiin. Seuraa 
ilmoittelua.

Pioneeriosaston 60-v historiikki 
ilmestyy Hakku-lehdessä 2/07. 
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
maamme vanhimman aselajileh-
den voit tilata varapuheenjohta-
jaltamme tommi.laakkonen@por-
voo.fi, 0400-757 048 jäsenhintaan 
16 e/vuosi (normaalisti 22,50 e). 
Historiikki julkaistaan laajempana 
ja runsaammin kuvitettuna koti-
sivuillamme kevään aikana.

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneeri-
logo (työkalut). Hinta vain 10 eur. 
Tilaa puheenjohtajalta. Myynnissä 
myös pioneerilippiksiä ja pioneeri-
patsaita.

Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä puheenjohtajaan tai sih-
teeriin sekä osoitteessa http://pio-

helsingin 
Reserviupseeripiiri

toiMiNtakaleNteRi
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neeriosasto.net. Netissä teet myös 
kätevimmin osoitteenmuutoksen.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakai-
nen, 040 521 8383, sami.hotakai-
nen@kolumbus.fi
Sihteeri, tiedotusupseeri ylil Jukka 
Rusila, 040 779 5619, jukka.rusi-
la@ramboll.fi
Ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen@nbl.fi

Rt-keRho 
johtoReNGaS

 
JOHTORENKAAN 70-VUOTISJUH-
LAT
Johtorengas kiittää kaikkia tahoja, 
jotka muistivat kerhoa 70-vuotis-
juhlien yhteydessä. Kiitokset myös 
Helsingin Energialle ja Suomenlin-
nan Upseerikerholle juhlapaikko-
jen järjestelyistä.

UUSI KUNNIAPUHEENJOHTAJA 
JA -JÄSENET
Kerhon kevätkokouksessa pää-
tettiin kutsua uudeksi kunniapu-
heenjohtajaksi Pentti Jänkälä sekä 
uusiksi kunniajäseniksi Pertti E.K. 
Aalto ja Ensio Selin.

JÄSENKYSELY 2007
Jäsenten toivotaan osallistuvan 
Reserviupseeriliiton jäsenkyselyyn 
2007.
Kyselyyn pääsee vastaamaan in-
ternetissä: www.rul.fi ja sieltä va-
litaan ’Ajankohtaista’ -valikko ja 
’jäsenkysely 2007’.

RUL KESÄPÄIVÄT 25.-26.8.2007
*Tänä kesänä Opiskelijain Reser-
viupseeripiiri, ORUP, järjestää 
ensimmäiset RUL:n kesäpäivät. 
Tapahtuma pidetään Padasjoen 
koulutuskeskuksessa elokuun nel-
jäntenä viikonloppuna, 25.-26.8. *

Viikonlopun ohjelma tulee ole-
maan liikuntapainotteinen. Oh-
jelmassa tulee olemaan ainakin 
sotilastaitoja, ammuntaa, suunnis-
tusta ja pallopelejä, unohtamatta 
kuitenkaan yhdessäoloa saunan, 
järven ja makkaranpaiston mer-
keissä. Samalla voi suorittaa osan 
kenttäkelpoisuustestistä. Tapah-
tuma on avoin kaikille RUL:n jäse-
nille. Osalle osallistujista on punk-
kamajoitus koulutuskeskuksen 
majoitusparakeissa, osa pääsee 
verestämään armeijamuistojaan 
sissi- ja puolijoukkueteltoissa.

Yritämme koota pienen ’joukku-
een’ Johtorenkaalaisia ja lähteä 
joukolla edustamaan kerhoa ke-
säpäiville. Kaikkia halukkaita pyy-
detään ilmoittautumaan pikapikaa 
hallituksen jäsenelle Katja Nurmi-
selle: katja.nurminen@nokia.com
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIH-
TEERILLE
Jäsenten mahdollisia sähköposti-
osoitteita pyydetään ilmoittamaan 
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikä-
li et ole saanut kerhon tiedotteita 
emailiisi, ilmoita osoitteesi maili-
listalle.

YHTEYSTIEDOT

Internet:
www.johtorengas.com

Puheenjohtaja:
Kare Vartiainen
Mannerheimintie 128 A 29
00270 Helsinki
gsm 0400 694 538 

helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

helSiNGiN  

ReSeRViläiSet

Kesäkuulle suunniteltu Marskin 
Retki Pietariin jouduttiin valitetta-
vasti peruuttamaan, koska ilmoit-
tautuneita ei ollut tarpeeksi. Sen 
asemesta tehdään lauantaina 9.6. 
klo 11 alkaen vierailu Mannerheim-
museoon, joka on Kaivopuistos-
sa osoitteessa Kalliolinnantie 14. 
Tutustumisen jälkeen sään niin 
salliessa siirrymme Kaivopuistoon 
pienelle Mannerheim-piknikille. 
Yhdistys maksaa jäsentensä sisään-
pääsyn ja päivän teemaan sopivan 
piknik-tarjoilun. Timo Elolähde ot-
taa vastaan ilmoittautumisia. 

Yhdistys on varannut lippuja Suo-
menlinnan kesäteatteriin keski-
viikoksi 8.8.2007, jolloin Ryhmä-
teatteri esittää näytelmän TUNTE-
MATON SOTILAS. Esitys alkaa klo 
19. Lipun hinta on 20 e. Lippuja on 
rajoitetusti ja niitä voi tilata Ilkka 
Jolmalta.

Yhdistys osallistuu Sotiemme ve-
teraanit -keräyksen varusmiesten 
ohjaustehtäviin Lauttasaaressa to 
31.5. iltana. Mikäli sinulla on mah-
dollisuus tulla mukaan, ota yhteys 
Ilkka Jolmaan.

Kesäyön marssi järjestetään Tuu-
sulassa 29–30.6. Helsingin Reser-
viläiset osallistuu tähän 10-vuotis-
juhlamarssiin siviilijoukkueella 15 
km+15 km sarjaan. Ilmoittautumi-
set Risto Tarkiaiselle, puh. 050 541 
2007.

Jotos 2007 järjestetään 14–16.9. 
pääkaupunkiseudulla. Yhdistyk-
semme on saanut tehtäväkseen 
toteuttaa yhden rastin, jonka toi-
mitsijoiksi tarvitaan vapaaehtoisia. 
Lisätietoja antaa Aatos Ahlsten, 
puh. 050 468 5142.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnas-
ta antavat puheenjohtaja Ilkka Jol-
ma, puh 040 503 5193, 
helsinki@helresp.fi ja sihteeri 
Timo Elolähde, puh 040 830 4097, 
timo.elolahde@ytv.fi .

itä-helSiNGiN 
ReSeRViläiSet

Toiminnallista Reserviläiskevättä! 
Kiitos veteraanipäivän  27.4 ke-
räykseen osallistuneille ja samoin 
Pirtin talkoissa ennen Vappua ol-
leille.
Osallistumme joukolla Kaatuneit-
ten muistopäivän tilaisuuteen 20.5 
Kulosaaressa. Kesäyön marssille 
aikovat ilmoittautukoot Kalevi 
SORRILLE, gsm 040  556 5646.
IHRUn Juhani HARTELALLE eri-
tyiskiitos Herrasmieskisan järjestä-
misestä 10.5.
Jäsenmaksu on usealta maksamat-
ta! Yhdistyksen johtokunta toivoo, 
että suoritat rästissä olevan jäsen-
maksusi välittömästi. On ikävää, 
kun asiasta pitää jatkuvasti ja vuo-
si vuodelta muistuttaa. Piirin yh-
distyksistä meillä oli viimeksi isoin 
rästiläisten joukko. Hoidetaanpa 
asia mallikelpoisesti kuntoon !
Osallistu 4.6. tilaisuuksiin!
Kevätkauden viimeinen kerhoilta 
Pirtillä 12.6. Ohjelmassa vapaa-
muotoista jutustelua, sauna, kahvit 
ja makkaraa. Tervetuloa myös IH-
RUlaiset! Omat jäsenemme, tulkaa 
kerran katsomaan hirsimökkistä 
tukikohtaamme. Opastusta perille 
antaa sihteerimme Heikki Tulokas 
gsm 040  527 1009 tai e-mail Heik-
ki.Tulokas@tkk.fi. Mahdollinen 
kuljetus perille järjestyy myös hä-
nen kauttaan.
Tietoja yhdistyksen toiminnasta 
antaa mielellään pj Erkki  Nikka-
nen gsm 050  368 6969 tai e-mail 
erkki.nikkanen@espoo.fi.
Lämmintä ja aurinkoista alkukesää 
kaikille jäsenille. 

MeRiReSeRViläiSet

Hyvä jäsen, tule rohkeasti mukaan 
toimintaan! Kokoonnumme pur-
jehduskauden avajaisiin 24.5.2007 
kello 18-20 (lauttayhteydet HKL), 
Merisotakoulun isolle saunalle. 
Tule mukaan keskustelemaan yh-
distyksen toiminnasta ja Ahven-
veneestä löylyn lämpöön. Varaa 
mukaan omat saunavarusteet. Yh-
distys tarjoaa pari saunajuomaa. 

SeNioRiUPSeeRit

Senioriupseerien avec-kesäretki 
suuntautuu tänä vuonna Tuusu-
laan. Vierailemme Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Täydennyskou-
lutus- ja kehittämiskeskuksessa. 
Bussi lähtee 1.6.2007 Rautatiento-
rilta Fennian edestä klo 9.00 ja 
klo 10.00 alkaen pääsemme seu-
raamaan MPKK:n ja TKKK:n 
yleisesittelyä ja katsomaan alueen 
historiaa käsittelevän filmin jonka 
jälkeen tutustumme KESI:in (ko-
mentaja- ja esikuntasimulaattori-

järjestelmä) sekä TKKK:n simulaat-
toritoimintaan. Lounaan jälkeen, 
klo 11.45, seuraa tutustuminen  
TKKK:n elokuvatuotantoon, oh-
jaaja Irma Nyfors lienee itsekin 
paikalla. Tehtyämme lyhyen kier-
tokäynnin perinnetiloissa suun-
taamme n. klo 14 Lottamuseoon, 
jossa juonemme kahvit. Kotimatka 
alkaa n klo 15.
Bussimatkan hinta on n 25 euroa/
osallistuja, lounas n 6 euroa? ja 
Lottamuseon sisäänpääsy muuta-
man euron ja kahvikin kai jotain. 
Bussiraha kerätään bussissa, muut 
kulut maksaa jokainen itse.
Ilmoittautumiset viimeistään 
27.5.2007 mennessä: arto.aremo@
kolumbus.fi  tai 050 367 5970

Yhdistyksen tapahtumista tiedo-
tetaan sähköpostitse sekä www.
sininenreservi.fi tapahtumakalen-
terissa. 

Alushankinta
Hyvät jäsenet, Teitä tarvitaan Ah-
ven-veneen kunnostamisessa:
1) Ahvenen kunnostustyöhön, eri-
tyisesti kaipaamme seuraavien 
alojen tekijöitä: kone-, sähkö- ja 
puutyö.
2) Aluksemme tarvitsee ensivarus-
teiksi lahjoituksena ylimääräisiä 
perustyökaluja ja/tai ylimääräisiä/
vanhoja veneilytarvikkeita. Isom-
pien tavaroiden ja määrien nouto 
järjestetään! 
2) Halutessasi voit tukea Ahven-
projektiamme rahallisesti, esim. 
suorittamalla 20–50 e :n tukisum-
man yhdistyksen tilille. Kiitokset 
jo tukensa antaneille. Pidämme 
tukirahoista erillistä kirjanpitoa, 
osallistuneille myönnämme lahjoi-
tuksesta aluskunniakirjan. 
Tilinomistaja: Merireserviläiset ry 
/ Sjöreservister rf. 
Tili no: 102330-219795, Viitenume-
ro: 201120064 
Lisätiedot: Projektivastaava: Ah-
ven -alushankintaprojekti Ilkka 
Tiihonen, 0400 453 068

Ampumatoiminta ja Luola-vuorot

Tämän kevään luolavuorot ovat jo 
takana. Tiedotamme syksyn vuo-
roista heti niiden vahvistuttua.
Kevään Santahaminan kiväärirata-
vuorot (HVA ja pooli):
pe 18.05. klo 16-21 300 m
la 19.05. klo 16-21 300 m Vakioki-
vääri 3 x 20 ls (HVA mest)
to 24.05. klo 16-21 150 m
HVA 1929-kilpailu (perinnekivääri 
300 m + perinnepistooli 50 m) la 
09.06. klo 10-18.
Perinnekivääri 300 m 30 ls makuu 
(HVA mest) to 14.06. klo 16-21.
Vakiokivääri 300 m 30 ls makuu 
(HVA mest) ti 19.06. klo 16-21
Lisätiedot:
Tatu Korhonen puh. 050 565 4408 
tai sähköpostitse tatu.korhonen@
finnlines.fi 

Johtokunta:  merireservilaiset@
helresp.fi Puheenjohtaja Juha Wal-
lius, 050 458 4644
Varapuheenjohtaja ja ampumatoi-
mintavastaava Tatu Korhonen, 050 
565 4408
Sihteeri Martti Helamaa, 050 357 
3658
Projektivastaava: Ahven -alushan-
kintaprojekti Ilkka Tiihonen, 0400 
453 068
Merikilpailutoiminta ja lippuvas-
taava Timo Arkiomaa, 050 582 
0798
Talousvastaava Seppo Vihersaari, 
0400 253 380
PR ja tiedotus Mika Kuutti, 0400 
447 853

hFoRSNejdeNS SVeNSka 

ReSeRVUNdeRoFFiceRaRe

Skytte i ”Luolan” 21.5 och sen på 
hösten 2007 kl. 17:00-19:00. Ifall 
du är sen ring Luolan tel. (09)4056 
2098.

Gevär
Måndagen 21.5

Triangelkampen 2007

Tisdagen 7.8 terränglöpning Ka-
saberget, samling kl. 18:00, start 
18:30.

Torsdagen 4.10 luftgevärsskytte 
Västerby skyttehall kl. 18:00.

Lördagen 20.10, avslutningsfest.

Övriga tävlingar

Torsdagen 16.8 Tammet tävling, 
Baggby, start kl. 18:00, deltagarav-
gift 3 e/person.

VääPelikilta

Santahaminassa järjestettyyn har-
joitusviikonloppuun 20.– 22.4.2007 
osallistui yhteensä noin 400 maan-
puolustajaa mukaan lukien Helsin-
gin sotilasläänin maakuntakomp-
pania. Vääpelikilta ry:llä oli pää-
vastuu huollon erikoiskoulutuksen 
toteuttamisesta ja sen jäseniä oli 
mukana kaikkien huollon toimi-
alojen kouluttajina. Puheenjohta-
ja Juha Parkkonen kiittää kaikkia 
harjoitusviikonlopun toteutta-
miseen osallistuneita. Toimintaa 
kiittelivät myös Päijät-Hämeen 
maanpuolustuspiirin huollon kou-
lutuksen edustajat, jotka tutustui-
vat vääpelikurssin järjestelyihin 
lauantaina.

Puolustusvoimien lippujuhla-
päivän valtakunnallinen paraati, 
Helsinki Senaatintori 4.6.2007 klo 
13 alkaen. Vääpelikilta ry:n lippu 
osallistuu paraatin lippulinnaan.

Marssiharjoittelu, 25.5, 8.6. ja 
15.6.2007 klo 18 alkaen. Valmistau-
tuminen kesäyönmarssiin reittiä: 
Kalasataman metroasemalta radan 
vartta Meri - Rastilan metroase-
malle, n. 10 km. Lisätiedot: Eero
Kumpulainen, puh.040 866 8666. 
eero.kumpulainen@hotmail.com

Kesäyönmarssi, Tuusula, 29. 
– 30.6.2007. Kesäyön marssin 
reitit kiertelevät Tuusulan ja Jär-
venpään kauniissa kulttuurimai-
semissa. Matkan voit valita 15 tai 
30 kilometristä yhtenä tai kahtena 
päivänä. Myös sauvakävelijöille on 
oma sarjansa. Vääpelikilta ry an-
taa tukea jäsentensä osallistumis-
maksuun. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen 25.5.2007 mennessä Eero 
Kumpulaiselle.

Ammunnat ovat siirtyneet kesän 
ajaksi ulkoradoille. Lisätietoja pis-
tooli- ja kivääriammunnoista anta-
vat Timo Kyyhkynen, puh. 09 753 
7837 ja Markku Nieminen 0400 
709 782, mardes@kolumbus.fi  

Reserviläisurheiluliiton syysjotos 
järjestetään 14. – 16.9.2007 Helsin-
gissä. Huolto - ja järjestelytehtäviin 
kaivataan vapaaehtoisia. Ilmoit-
tautuminen ja lisätiedot jotoksen
huoltopäällikkö Jouko Karppinen 
044 5230 764. jouko.karppinen@
kotiposti.net

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www.
helresp.fi/vaapelikilta tai ota yh-
teyttä: pj. Juha Parkkonen, puh. 
040 8663 055, juha.parkkonen@
gmail.com ja sihteeri Teijo Junno-
la, puh. 050 5387 429, teiska.jun-
nola@elisanet.fi.

kokoNaiSMaaN-
PUolUStUS

Yhdistys järjestää Timo Soinisen 
johdolla ampumapäivän avec Iitta-
lassa sunnuntaina 20.5., tulet teh-
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AMMUNTA

Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m 
ja 300m radoilla kivääriammuntaa. Tarjontaa siis on yllin kyllin. Muista 
ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista 
saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari 
Wuokko, Maarit Granath tai Hannu Kerovuo.

Lisää ammunnasta nettisivuiltamme.

KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ
Kaatuneitten muistopäivää vietetään toukokuun kolmantena sunnuntai-
na, 20.5. Juhlamenot alkavat jumalanpalveluksella kello 10.00, jonka jäl-
keen järjestytään 11:15 seppeleiden laskua varten. TaRU ja EsRes laskevat 
seppeleensä sekä sankarihaudalle että Karjalaan jääneiden muistomerkil-
le. Seppeleen laskun jälkeen on seurakuntasalissa kahvitilaisuus. Lisätie-
toja: Kari Karjalainen,  k.karjalainen@kolumbus.fi,  gsm 040-558 1193.

SYYSJOTOS
Stadin jotos (14.-16.9.): http://www.helresp.fi/jotos2007/ Tekijöitä kai-
vataan eli saa ja pitää ilmoittautua jo nyt. Rastimiehiä tarvitaan runsaas-
ti.  Ei ennakkotehtäviä eli riittää, että  olet paikanpäällä koko lauantai 
päivän 15.9. Myös muina päivinä on mahdollista avustaa. Pääkaupunki-
seutu näyttää mallia sotilaallisesta jotoksesta muille piireille. Nyt on mei-
dän näytön paikka - Ole mukana!
Taru: Heikki Valkonen, heikki.t.valkonen@kolumbus.fi, 040 552 9530
EsRes: Leila Ylikahri, leila.ylikahri@teollisuussijoitus.fi, gsm 050 357 
7053

PADASJOKI
Padasjoen kesäpäivät pidetään tänä vuonna 10.-12.8. Laita jo kalenteriin! 

YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi
Puheenjohtaja; ylil Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040-552 9530; Vara-
puheenjohtaja ylil Tomi Alajoki (Tomi@kooaa.com) 041-515 0133; Kou-
lutusupseeri vänr Juha.Suvisaari@itella.com, 040-315 4071; Ampumaup-
seeri lnt Kari.Wuokko@pp.nic.fi, 040-515 0574; Paikallisosastoupseeri 
kapt kai_haatainen@msn.com, 040-748 7099; Perinneupseeri ltn Erkki.
Stenman@gmail.com, 0500-389 850; Tiedotusupseeri ylil Arto.Pulkki@
upknowledge.com, 040-5121215; Hallintoupseeri Jussi.w.Makinen@luuk-
ku.com, 0400-277 609; Talousupseeri ylil Ville.Maijanen@kolumbus.
fi, 040-511 1681; Ampumavastaava (Otaniemen sisäratavuoro) ylil Kari 
Puustinen (puustiset@elisanet.fi) 050-5366 376

Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja vääp Kimmo Karinen (espoo@helresp.fi) 040-564 8143; 
Varapj. alik Perttu.Salonen@raitatuote.fi, 0400 280 378; Sihteeri Talou-
denhoitaja, VaPePa alik Ari.Haavisto@tkk.fi 0500-628 797; Perinnevas-
taava alik Kari Karjalainen (k.karjalainen@kolumbus.fi) 040-558 1193; 
1.Ampumavastaava Maarit.Granath@kolumbus.fi, 0500-725 167; 2.Am-
pumavastaava korp Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com) 040-547 
1515

dään ja retkieväät syödään maas-
tossa. Ammunnasta ei-kiinnostu-
neet voivat tutustua mm. Iittalan 
lasimuseoon.Veikko Hiiri (veikko.
hiiri@mikrohiiri.com) on yhdis-
tyksen yhteyshenkilönä Helsingin 
Reserviupseeripiirin Viestiosaston 
kanssa järjestettävässä keskussa-
nomalaitekurssissa 4.-6.5. Santa-
haminassa. Yhdistys järjestää jäse-
nilleen retken historialliseen San-
tahaminaan su 3.6.. Oppaanamme 
on Maanpuolustuskorkeakoulun 
Sotahistorian Laitoksen johtaja evl 
Jarmo Nieminen. Yhdistyksemme 
pääsihteeri Tuomo Niemi vetää re-
serviläisvoimavarakurssin  su 16.9. 
Maanpuolustuskorkeakoululla. 

Marskin syntymästä on kulunut 
140 vuotta, minkä johdosta yhdis-
tys on mukana järjestämässä syys-
kaudella Tervetuloa Marskin pöy-
tään ruoanlaittokurssia, mukaan 
pääsevät 12 ensimmäistä, ks. myös 
tästä lisää MPK ry:n sivuilta. Yhdis-
tyksen jäsen Juhani Parkkari johti 
MPK ry:n johtamisen peruskurssin 
14.-15.4. Santahaminassa. 

Yhdistyksen pj jatkaa RESUL:n 
hallituksen asettaman ilmailutoi-
mikunnan puheenjohtajana. Ota 
yhteyttä, jos olet kiinnostunut il-
mailun yhteydessä toteutettavasta 
urheilusta ja liikunnasta.

Lisätietoja koulutetuille kokonais-
maanpuolustuksesta kiinnostuneil-
le Suomen kansalaisille tarkoite-
tusta yhdistyksestä www.helresp.
fi/kokonaismaanpuolustus, tai pj 
tapanisarvanti@hotmail.com, 050 
553 5534

helSiNGiN kiltaPiiRi

Helsingin Kiltapiiri suorittaa So-
tiemme Veteraanit 2007 -kerä-
ykseen liittyen lipaskeräystem-
pauksen lauantaina, 9 päivänä 
kesäkuuta. Kokoontuminen Havis 
Amandan patsaalla Kauppatorilla 
kyseisenä päivänä kello 09.00, mis-
tä tilanteen mukaan jalkaudumme 
eri keräyskohteisiin. Varmistaak-
semme keräyslippaitten ja -liivien 
riittävyyden ilmoittanet ystäväl-
lisesti halukkuutesi tähän meitä 
kaikkia velvoittavaan kunniateh-
täväämme 6 päivään kesäkuuta 
2007 mennessä joko Helsingin 
kiltapiirin keräysvastaavalle: Alpo 
Seppälä, alpo.seppala@pp.inet.fi 
, gsm 0400 180 460 tai kiltapiirin 
puheenjohtajalle: Pirkko Saarto, 
pirkkosaarto@hotmail.com , gsm 
050 5817135, työ 09 18135845.
Huom! Mikäli suoritat keräyspa-
noksesi veteraaniemme hyväksi  
Helsingin Reservin Sanomat-leh-
den mukana tulleella liitepankki-
siirrolla  niin käytä maksaessasi 
viitenumeroa 3081. Silloin keräys-
tulos lisätään kiltapiirimme kerä-
ystavoitteeseen!”

Vetreaanikeräysterveisin

Alpo Seppälä
Helsingin Kiltapiiri
Sotiemme veteraanit 2007 keräyk-
sen johtoryhmä
Helsinki-Vantaan alue
 

aUtojoUkkojeN 
helSiNGiN kilta

Autojoukkokiltojen liitto ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous on pi-
detty Tikkakoskella 14.4.2007. Lii-

ton puheenjohtaja Hannu Mäkilän 
johdolla pidettiin ensin liiton halli-
tuksen kokous. Hallitus valmisteli 
ehdotuksen liiton vuosikokouksien 
määrien muuttamista kahdesta yh-
teen vuosikokoukseen. Esityksen 
perusteluina ovat liiton kokoontu-
misten suuret matkakustannukset 
ja niiden kohdentaminen kiltojen 
omaan toimintaan.

Kevätkokouksen avasi pj  H. Mäki-
lä, joka toivotti paikalle saapuneet 
kokousedustajat tervetulleiksi. Ko-
kouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Aimo Nurminen Keski-Suomen kil-
lasta sekä sihteeriksi Heikki Sou-
tua. Esityslistan pykälät käytiin ri-
peästi läpi ja kuultiin vuoden 2006 
toimintakertomus, sekä tilinpäätös 
ja tilintarkastajien lausunto.

Hallituksen valmistelema liiton 
sääntöjen 7 § muutosesitystä kan-
natettiin. 

Liitto siirtyy vuona 2008 yhden 
kokouksen käytäntöön, joka on ke-
väällä.

Muutoksen tarkoituksena ei ole 
vähentää kiltojen välistä yhteistoi-
mintaa, vaan kohdentaa sitä niihin 
tapahtumiin, joita alueellisesti ja 
paikallisesti saadaan järjestettyä.

Syyskokous 2007 pidetään Helsin-
gissä, Jääkäritalolla 10.11.2007.

Autojoukkojen Keski–Suomen kil-
lan automiehille suuret kiitokset 
kokousjärjestelyistä.

AJK-Helsingin kivääri-ammunta 
kilpailu on käyty 25.4.2007 Santa-
haminassa.

Seuraavia tuloksia saavutettiin ke-
vätsateen vallitessa: 
Virtanen Paavo 92 pist. Hakkarai-
nen Eero 90 pist. Holmberg H-R 
89 pist. Tarkiainen Raimo 84 pist. 
Perasto Ilkka 76 pist. Virtanen Jari 
72 pist.
Ahonen Tauno 61 pist. Hartikainen 
Jouko 53 pist. Moring Kari 48 pist.
Tonteri Kari 47 pist. ja Sani Kai 7 
pistettä.
Syksyllä pyritään järjestämään pis-
toolikilpailu.  
Ampumavuoroja on seuraavasti 
käytössä:
Kiväärivuoro on 23.5. MPKKrata.  
6.6., ja 20.6.2007 keskusradalla.
Pistoolivuoro on 23.5., 30.5., 6.6., 
13.6., 20.6. ja 27.6.2007
Huom! Varmista vuoro ampuma-
vastaavalta Heikki Heikkoselta 
puh. 0400-776 294. Äkkilähtö paik-
koja muutama jäljellä automuseo-
retkelle Kangasalaan 26.5. 2007. 
Kiireesti ilmoittautumaan pj. Timo 
Koukkarille puh. 040 564 3295

 

helSiNGiN 
ilMatoRjUNta-

RykMeNtiN kilta

Kevät on pitkällä ja kesäkin on tuo-
ta pikaa täällä. Kevään ohjelmat on 
takana ja kesällä on mukavaa har-
rastaa esim. kävelyä tai juoksua.  
Kilta osallistuu (jos saadaan jouk-
kue kasaan) KESÄYÖN MARSSIL-
LE 29-30.6. Ennen lopullista koi-
tosta voidaan tehdä yksi yhteinen 
harjoittelulenkki kesäkuun alussa 
Tuusulassa tai Helsingissä. Jouk-
kuetta varten pitää saada kasaan 
5 henkilöä joten killan sihteerin 
lisäksi tarvittaisiin 4 henkilöä. Il-
moittautumiset ja harjoittelulenk-
kitiedustelut; 
Edward Breitenstein (yhteystiedot 
alla). 

Jälleen kerran järjestetään yhdessä 
Helsingin Reserviupseerien Ilma-
torjuntakerhon kanssa perinteinen 
MUSEOPÄIVÄ 26.5. Ohjelma alkaa 
klo 11 Helsinki-Vantaan kentän ku-
peesta Suomen Ilmailumuseolta, 
jossa meitä opastaa aselajin vete-
raani Olavi Lumes. Tämän jälkeen 
siirrytään Hyrylään IT-museolle, 
oppaana kapteeni evp. Matti Kul-
mala, tutustumaan museon uuteen 
näyttelyyn. Mainio kohde kaikille 
ilma-aseen ja -torjunnan histori-
asta kiinnostuneille. Ilmailumu-
seon osoite: Tietotie 3 (Fonectan 
luettelo sivu 55 D3) ja It-museo 
Klaavolantie 2 (Fonectan luette-
lo sivu 76 H2) tai vaihtoehtoisesti 
www.020202.fi  / kartat tai reitit. 
Ilmoittautuminen tai mahdolliset 
tiedustelut (mieluiten s-postilla)  
timo.niiranen@gmail.com tai 040 
0743 877 ! Ilmoita samalla, mikäli 
olet kimppakyydin tarpeessa. 

Ehdotuksia retkikohteista otetaan 
vastaan. Pyritään myös tulevai-
suudessa tiivistämään yhteistyötä 
muiden ilmatorjuntayhdistyksien 
kanssa. Näistä sitten enemmän 
syksyllä. Edelleen otetaan vastaan 
sähköpostiosoitteita osoitteeseen 
edward.breitenstein@kolumbus.
fi. Osoitteet käytetään ainoastaan 
killan tiedotuksia varten ja niitä ei 
jaeta kolmannelle osapuolelle.  

Ampumatoiminta:  Ampumatoi-
minta jatkuu Helsingin Urheilu-
talolla maanantaisin klo. 20.00-
21.00. 22-patruuna maksaa 5 
senttiä / kpl eli rasian kokonaishin-
naksi tulee 2,50 e. Lisätietoa am-
pumatoiminnasta Ari Vaarasmaal-
ta , GSM 040 502 3754.  HUOM ! 
Ampumatoiminta jää kesätauolle 
kesäkuun alusta elokuun puoleen 
väliin saakka. 

KILLAN BARETTIMERKKI ja HIS-
TORIIKKI on nyt tilattavissa tai 
ostettavissa killan tilaisuuksissa. 
Barettimerkin hinta on 10 e lisät-
tynä postituskuluilla. Maavoimien 
vihreä baretti on myynnissä MP-
myymälässä puh. (09) 4056 2014 
tai fax (09) 4056 2099 ja s-posti:  
Pohj. Hesperiankatu 15 (ja Töölön-
torinkadun kulmassa) ja hinta on 
n.  15 e.  KILLAN UUSI HISTORIIK-
KI ON NYT SAATAVANA HINTAAN 
10 e.  Vanhempia historiikkikirjoja 
on myös jäljellä ja näistä voidaan 
rakentaa mukava paketti vaikka 
lahjaksi tai itselle. Tilaukset ot-
taa vastaan killan sihteeri Edward 
Breitenstein tai s-postilla edward.
breitenstein@kolumbus.fi 

Killan internetsivut löytyy Maan-
puolustuskiltojen liiton yhteydes-
sä osoitteessa www.mpkl.fi. Sieltä 
kannattaa etsiä jäsenkillat (vasen 
reuna) ja hakea esim. aakkosjär-
jestyksessä. Klikkaa killan nimeä 
niin pääset omille sivuillemme no-
peasti ja helposti. Sivuilta löytyy 
AJANTASAISTA TIETOA KILLAN 
TAPAHTUMISTA  (päivitetään 
säännöllisesti) sekä KAIKKI TÄR-
KEÄT YHTEYSTIEDOT.  KÄY KAT-
SOMASSA !
 
Lisätiedot ja tiedustelut killan 
toiminnasta saa puuheenjohtaja 
Reijo Hoikkalalalta puh. työ (09) 
432 5725 / s-posti: reijo.hoikkala@
vtv.fi tai killan sihteeriltä: Edward 
Breitenstein GSM 044 333 1027 tai 
s-posti: edward.breitenstein@ko-
lumbus.fi .  Sihteerin vastuualuee-
na on myös tiedotus sekä  yhteydet 
Uudenmaan Kiltapiiriin.

taPiolaN ReSeRViUPSeeRit 
eSPooN ReSeRViläiSet

PääkaUPUNkiSeUdUN 
PioNeeRikilta

Kilta järjesti itsepuolustuskurssin 
24.4. Rajamäellä Hannu Lakeen 
toimiessa kouluttajana. Paikalla oli 
15 innokasta koulutettavaa, joiden 
joukossa oli 6 naista.
Killan seuraavana toimintana on 
tutustumismatka Loviisaan Svart-
holman linnakkeeseen la 9.6. Yh-
teyshenkilönä Ismo Pajarinen. Il-
moittautumiset Ismolle ismo.paja-
rinen@mbnet.fi, tai 040 536 5412.

Pioneeri- ja suojelujotos Dragsvi-
kissä 4-5.8.Kisan järjestää Pioneeri-
osasto ja yhteyshenkilöinä on Sami 
Hotakainen ja Mikael Tötterman. 
Rastimiehiä tarvitaan. Kisapaikka 
on myös mielenkiintoinen.

Kilta järjestää Helsingin Kiltapiirin 
Kiltakisan la 1.9. Santahaminassa 
alkaen kello 9.00. Kisa pidetään 
MPK:n kurssina. Rasteina on am-
puminen pystykorvilla ehkä myös 
ilma-aseilla, lisäksi 1-2 rastia en-
siapua. Kisaan osallistutaan  kol-

mimiehisillä joukkueilla. Kahvi ja 
ruokailu sisältyy ilmoittautumis-
hintaan. Kisasta saatte lisätietoja 
MPK ry:n tai  Helsingin Kiltapiiri 
ry:n sivuilta tai pirkkosaarto@hot-
mail.co.

Hyvää alkavaa kesää kaikille. 

helSiNGiN SiNiBaRetit

Tuomo Ruohonen, puheenjohta-
ja, t. 020 4835377, p. 040 5867874, 
tuomo.ruohonen@metso.com; 
Kirsti Kujanpää, sihteeri, kirsti.ku-
janpaa@netsonic.fi ja helsb@mpo-
li.fi; Hannu Juvonen, jäsenvastaa-
va, p. 050- 4921956,
hhjuvonen@hotmail.com. Mervi 
Aho, kotona ja kaukana -yhdyshen-
kilö, päiv.puh. 044 2981540 (jätä 
viesti), mervi.aho@mehilainen.fi.
− Kesän aikana ei ole messi-iltoja. 
Vapaamuotoiset kokoontumiset 
Juttutuvan terassilla to 7.6, to 5.7 
ja to 2.8 klo 18. 
– Ammunta. Perinteinen ELMO-
cup Santahaminan kivääriradalla 
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la 19.5.2006 klo 12-17. Ilmoittau-
tumiset MPK ry:n sivujen kautta. 
Lisätietoja Jari Luostarinen, p.050 
3103347, jari.luostarinen@kolum-
bus.fi
− Sotiemme veteraanien Läntisen 
Suomen kirkkopäivä 23.5.2007 Es-
poon Länsi-Auto areenalla. 
Sinibaretit toimivat tilaisuudessa 
airueina. Varustus: vihreä paita, 
m./91 housut, arvomerkit (mita-
linauhat), baretti, sininen liina. 
Ilmoittautumiset Juha Orkomies, 
p. 050 593 8847, juha.orkomies@
kolumbus.fi 
− Maailma kylässä – tapahtuma 
(World Village Festival) Kaisa-
niemen puistossa 2829.5.2007: 
Suomen Rauhanturvaajaliitto ja 
Helsingin Sinibaretit osallistuvat 
tapahtumaan. Mm. esittelytehtä-
viä löytyy la 26.5 klo 12- 20 ja su 
27.5 klo 12- 18 välisinä aikoina. Il-
moittautumiset Kirsti Kujanpäälle 
16.5.07 mennessä. Yhteystiedot 
yllä.
– Seppeleen lasku Hietaniemen 
hautausmaalla Rauhanturvaajan-

päivänä 29.5.2007 klo 18 rauhan-
turvaoperaatioissa menehtyneiden 
muistomerkille. Baretit mukaan.
- Luontoretki su 27.5 klo 8.00.  Ko-
koontuminen Sörnäisten rantatien 
Essolla. Ennakkoilmoittautumiset 
em.minkkinen@jippii.fi  
Kevään jäsentiedote ilmestyy ai-
noastaan sähköisenä versiona ja 
on luettavissa yhdistyksen sivuilta 
www.helsb.org.

KWH Freeze Oy Ab
Pl  92

01530  VANTAA
(09) 348 211

OP-Kiinteistökeskus
Länsituulentie 8
02610  ESPOO
010 255 900

K.Jousmaa Ky
PL  90

10601  TAMMISAARI
(019) 251 4488

Pöyry Engineering
Ma-Ti Maalaus- ja 

Tasoitetyöt Oy
PL  20

00711  HELSINKI
0400 675 234

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy

Evata Finland
Eteläesplanadi 22 C

00130  HELSINKI
(09) 413 0300

fax (09) 413 3011

Oy Autotank Ab
Nuutisarankatu 4
33900  TAMPERE

(03) 231 1200

Oy Philips Ab
Hammaslääkäri 

Arto & Ritta Snäll
Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

SAKO

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11

28100  PORI
(02) 641 8540

Pirkkakorko Oy
Naistenmatkantie 261

33950  PIRKKALA
(03) 343 6200

www.laakkonen.fi
HangTel

Ratakatu 3
10900  HANKO
(019) 248 6494

Mikrolog Oy Ltd
Ennekuja 2

02270  ESPOO
042 47 401

Profecons Oy
PL  38

04251  KERAVA
(09) 294 0194

Hotelli Privatell
Porarinkatu 3

02600  ESPOO
(09) 511 051

Pirkanmaan 
Keittiökaluste Oy

Teollisuustie 8
33470  YLÖJÄRVI

(03) 3142 1900

Minimark/ 
Toypap-Team

Hapero 5
00760  HELSINKI
(09) 3746 8310

Metallisorvaamo 
M.Hakala 
Juholankatu 3

45130  KOUVOLA
(05) 886 4800

Rakennusliike Henry 
Kataja

PL  61
00661  HELSINKI

(09) 777 1130

Teruxcon Ky
Metsätorpantie 5 A 5

02430  MASALA
045 651 6091

Oy Promotor Ab
Sahaajankatu 41

00880  HELSINKI
(09) 755 2480

Oy Julius Tallberg Ab
Karapellontie 11
02610  ESPOO
020 742 0700

Oy Flinkenberg Ab
PL  69

02771  ESPOO
(09) 859 911

Iskuasfaltti Oy
PL  4

00711  HELSINKI
(09) 274 4600

Kylmäkide Oy
Imppalanmäki 3
04200  KERAVA

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064

Maalausliike Pintor
Kirvesmiehenkatu 10 A

00880  HELSINKI
0400 507 015

Kymen Teollisuuskoneistus Oy
Moreenitie 3

45200  KOUVOLA
(05) 321 2334
www.kyteko.fi

Oy J-Trading Ab
Kuriiritie 15

01510  VANTAA

Insinööritoimisto 
Stacon Oy

Lepolantie 14
00660  HELSINKI

(09) 720 6660

Rema TipTop Oy
Hakamäenkuja 7
01510  VANTAA
(09) 870 0520

Kiinteistöalan 
Kustannus Oy

Annankatu 24
00100  HELSINKI

tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Testaamme 
painolaatua

Sotiemme Veteraanit keräys

Rautasormuksen tarina jatkuu, hakaristisormukset myyntiin

Suomessa järjestettiin vuonna 1940 kultakeräys, johon suomalaiset 
luovuttivat kultaisia vihkisormuksia ja muita arvoesineitä. Vastik-
keeksi he saivat rautaisen sormuksen, joita oli kaksi erilaista. Sileässä 
sormuksessa oli koristeena maavoimien heraldinen ruusuke. Toinen 
sormuksista oli ilmapuolustussormus, jossa on hakaristitunnus ja tyy-
litellyt siivet. Nyt myynnissä oleva sormus on alkuperäisestä ilmapuo-
lustussormuksesta taottu hopeasormus. Sen hinta 60 e + lähetyskulut 
3.90 e. 
 Sormuksia voi tilata Viljo Lehtoselta tai Raimo Ilveskerolta. Sor-
muksia voi myös noutaa Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toimis-
tosta, os. Mannerheimintie 93 A. Toimisto on auki ma- to klo 9-12.
 Hakaristisormuksista on myös saatavana 250 e:n hintaisia tauluja,  
tilaukset samoin kuin sormuksetkin.

Lisätietoja kultakeräyksestä www.sotiemmeveteraanit.fi
Keräyskampanjassa yhteistyössä mukana MTV3 ja Rahapaja Moneta.

Lisätietoja ja tilaukset:
Helsinki-Vantaa keräysalue:
Viljo Lehtonen, 050 5642088,  email: viljo.lehtonen.@elisanet.fi
Espoo- Kauniainen keräysalue:
Raimo Ilveskero, 0500 206527, email: raimo.ilveskero@luukku.com 

Uk 60

Perinteinen kurssilounas 
perjantaina 7.9.-07 klo 12 
Katajanokan Kasinon Marski-
kabinetissa. Sovitut muistelut 
kurssiajalta mukaan! Musiik-
kiohjelma: Niilo Nikku ja Martti 
Räsänen. Ilmoittautumiset to 
30.8. mennessä Katajanokan 
Kasinolle puh. 09-622 2722.

Tervetuloa!
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Nato-tulenjohto

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 
 
Toimisto avoinna  1.6.—31.8. klo 8.00—15.00 
  Lomalla 23.6.—27.7.

helsingin Seudun Reserviläispiiri ry (helResP)

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Fax: 448 659
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki 
 
Toimisto avoinna  1.6.—31.8. klo 8.00—15.00 
  Lomalla 23.6.—27.7.

Teksti: Arto Pulkki

Nyt MyöS SUoMalaiNeN tulen-
johtaja kykenee tarvittaessa joh-
tamaan suomalaisia karttoja käyt-
täen vaikka jonkin Nato-maan tu-
liyksikköä. Hätätilanteessa homma 
onnistunee vaikka kääntämällä 
tavallinen kotimainen tulikomen-
to apua antavan maan kielelle, tai 
englanniksi. Varminta on kuiten-
kin opetella käyttämään etukäteen 
sovittuja komentoja.

Nato-maiden yleisesti käyttämän 
tulikomennon (Call For Fire) ylei-
nen kaava on seuraava:

1. TJA:n tunnistautuminen

2. Ennakkovaroitus tulitehtävästä
 a. korjauksella (Adjust fire)
  b.  heti vaikutukseen (Fire 

for effect)
  c.  komennosta (At my com-

mand)

3. Maalin paikka

4. Maalin tyyppi

5.  Miten ammutaan (tuliyksikkö 
ilmoittaa)

6.  Mikä ja milloin ampuu (tuliyk-
sikkö ilmoittaa)

Tarvittaessa tuliyksikkö pyytää 
tulenjohtajaa todentamaan itsen-
sä (authenticate) vielä ennen tu-
likomennon suorittamista. Tämä 
tapahtuu samalla tavalla kuin suo-
malaisen tarkistetunnistekentän 
käyttäminen.
 
Nato-tulenjohdossa on myös syytä 
muistaa, että 
- Nato-maissa käytetään suun-
tien ilmoittamiseen 6400:n piirun 
järjestelmää
- tulensiirrot ja korjaukset ovat 
metrisiä ja ne tehdään tähystys-
suunnan suhteen.

”Direction 4800, add 100, left 150”

FOB
(TJA)

48-00

100 m

15
0 

m

PLATTA
NATO:n tulikomennoissa käy-

tetetään metrejä ja 6400:n pii-

run järjestelmää. Tulensiirron 

korjaukset tehdään tähystys-

suunnan mukaan. 

Naisten Valmiusliiton Helsingin  
Alueneuvottelukunta 10 vuotta
Naisten Valmiusliiton Helsingin Alueneuvottelukunta 
juhli 10-vuotista toimintaansa huhtikuun lopulla maan-
puolustusjärjestöjen talossa Döbelninkadulla. 

kUlUNeet kyMMeNeN VUotta ovat ol-
leet toiminnantäyteisiä ja uraauurtavia. 
Helsingin Alueneuvottelukunta on alus-
ta alkaen aktiivisesti edistänyt suoma-
laisen naisen mahdollisuuksia osallis-
tua kokonaismaanpuolustukseen sekä 
kehittänyt naisten valmiuksia selviytyä 
arjen vaaratilanteissa. Kaiken varalta 
-teemansa mukaan Alueneuvottelu-
kunta on toteuttanut yhteistyökumppa- 
niensa kanssa mm. lukuisia kursseja 
sekä valtakunnallisia harjoituksia nai-
sille. Alueneuvottelukunnan järjestöjen 
välinen aktiivinen yhteistyö on myös 

luonut aivan uusia mahdollisuuksia va-
rautumiseen.
 
helSiNGiN alUeNeUVottelUkUNta 
haluaa nyt kiittää kaikkia yhteistyöta-
hojaan, jotka osallistuivat sen juhlaan. 
Erikoiskiitokset lisäksi niille tahoille, 
jotka lahjoittivat lahjoihin tarkoitetut 
varat Sotiemme Veteraanit 2007 -kerä-
ykseen. 

Kristiina Slotte
Puheenjohtaja

Naisten Valmiusliiton Helsingin 

Alueneuvottelukunta

esimerkki Nato-tuliko-
mennoista radiolla:

Tunnistus, ennakkovaroitus

Tja: M5 this is G17, adjust fire, 
over (ammutaan tulen korjauk-
sella)
Ptri: G17 this is M5, adjust fire, 
out

Maali

Tja: Grid LG 7962 7227, over 
(MGRS-ruutukoordinaatti) 
Ptri: Grid LG 7962 7227, out

Tja: two Mi-8s and 40 enemy 
dismounted infantry in the open, 
over (vihollinen)
Ptri: two Mi-8s and 40 enemy 
dismounted infantry in the open, 
out

Ammutaan

Ptri: R, F, DPICM in effect, 5 
rounds over (mitkä ja miten am-
puu vaikutuksessa)
Tja: R, F, DPICM in effect, 5 
rounds out

Ptri: Shot, over (ampuu)
Tja: Shot, out

Ptri: Splash, over (iskemiin 5 s)
Tja: Splash, out

Tarvittaessa korjaus 

Tja: Direction 4800, add 100, 
left 150, over (tähystyssuunta 
länteen, jatka 100 m, vasempaan 
150 m) 
Ptri: Direction 4800, add 100, left 
150, out

Kun kohdalla

Tja: Fire for effect, over (vaikutu-
sammuntaan)
Ptri: Fire for effect, out

Ammuta lisää tai ilmoita 
tehtävä suoritetuksi

Tja: Repeat, over (sama uudes-
taan)
Ptri: Repeat, out

tai

Tja: M5, this is G17, end of missi-
on: 2 Mi-8s destroyed, estimate 
30 casualties, over
Ptri: G17, this is M5, end of mis-
sion: 2 Mi-8s destroyed, estimate 
30 casualties, out

Onnitteluvuorossa Anneli Järvinen (vas) ja Marja-Sisko Hartikka (toinen vasemmalta).

Uusien karttojen ja MGRS-tasokoordinaattien 
käyttöönotto helpottaa tulevaisuudessa selkeästi 
Suomen kansainvälistä yhteistoimintaa.


