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Lippujuhlapäivän paraati Helsingissä
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän paraati pidettiin 4.6. Senaatintorilla. Paraatin vastaanotti Tasavallan Presidentti 
Tarja Halonen seurassaan Puolustusvoimien komentaja amiraali Juhani Kaskeala. Paraatiin osallistui 1 800 sotilasta. 
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Reserviläiset, aseet ja ammunta

UUtisia 70 vUotta sitteN

Uusi Suomi 15.6.1937

Ranska huolissaan Keski- ja Itä-Eu-
roopan tapahtumien johdosta.

Saksan vaikutuksen kasvu Tonavan laaksossa 
ja Kaakkois-Euroopassa pelottaa Pariisia

Times tyyni, pitää Saksan johtavaa osaa Keski-
Euroopan talousneuvotteluissa luonnollisena.

JUURi NäiNä tUNteiNa on Moskovassa käyn-
nissä oikeusjuttu, joka varmaan on historian 
oudoimpia, jollei suorastaan oudoin: kokonai-
nen liuta armeijan korkeimpia päälliköitä, mu-
kana äskeinen yleisesikuntapäällikkökin katsoo 
kuolemaa silmästä silmään syytettyinä maansa 
myymisestä vieraalle vallalle. Täkäläisten neu-
vostoystävien äänenkannattaja, antifascistinen 
News Chronicle ei tänään aivan suotta huudah-
da epätoivoissaan: ”Jos tosiaan on totta, että 
kommunismin oltua Venäjällä vallassa 20 vuot-
ta, siellä on suuri määrä epälojaalisuutta, kyke-
nemättömyyttä, turmelusta ja kapinallisuutta 
kuin neuvostohallitus väittää, niin millainen 
tuomio se onkaan neuvostovallasta ! Jos taas 
syytökset eivät ole totta ja jos koko juttu on, ku-
ten  Trotski selittää, vain Stalinin  keino lakais-
ta pois kaikki ne, jotka voisivat tulla hänen per-
soonallisiksi kilpailijoikseen, niin se olisi  vain 
ellottava näyte tyranniasta.”

K
uten tästäkin lehdestä 
voi lukea, suomalais-
ten aktiivireserviläisten 
ampumataito on kan-
sainvälisestikin erit-
täin korkealla tasolla. 
Siitä huolimatta, että 

meillä valtion ja kuntien tuki palvelusase-
ammunnan harrastamiseen on ollut 1930-
luvun jälkeen kovin vähäistä. Esimerkiksi 
Sveitsissä tai Ruotsissa ymmärretään, että 
kyse on mainiosta harrastuksesta ja reser-
viläisen kannalta tärkeimmän sotilastai-
don ylläpitämisestä. 

PääkaUNkiseUdUN reserviläisten pokaa-
lit Lombardia 2007 -sotilastaitokilpailusta 
ja Baltic Cup 2007 -ampumakilpailusta 
ovat hyvä osoitus siitä, miten tärkeitä am-
munnan omatoiminen harrastaminen ja 
reserviläisten itse omistamat aseet ovat 
kenttäarmeijan ammattitaidolle. Reser-
viläisten keskuudessa suositut sovelletut 

ammuntalajit kasvattavat suomalaisten 
reserviläisten aseenkäyttövarmuutta ja 
–nopeutta tasolle, joka on aivan selkeästi 
eurooppalaista huippuluokkaa.

ReseRviläisammUNtoihiN sopivien asei-
den hankinnassa kansalaiset ovat kuiten-
kin olleet voimakkaasti eriarvoisessa ase-
massa - jo ihan pääkaupunkisedun sisällä. 
Helsingissä tunnetaan reserviläisaseet, 
reserviläiset ja terve kaupunkilaisjärki, 
kun taas esimerkiksi Espoossa on lähdetty 
siitä, että mikä ei ole aivan erityisesti sisä-
asianministeriön suosittelemaa ja www.
mil.fi sivuilla esiteltyä, on ehdottomasti 
kiellettävä.

syksyllä mahdollisesti käyttöön tu-
levan aselupakäytäntöntöjen yhtenäistä-
misohjeen todennäköisin ja pysyvin vai-
kutus tulee olemaan siinä, että lupaviran-
omaisten puutteet omassa koulutuksessa 
ja osaamisessa paikataan tulevaisuudes-

sakin vain kiristämällä lupakäytäntöjä ja 
-ehtoja. Siihen loppuu paikallisen lupavi-
ranomaisen viimeinenkin mahdollisuus 
käyttää omia aivojaan ja todellista lupa-
harkintaa. 

ohJeeN lUoNNos ja Sisäasianministeriön 
viime vuosina antamat lausunnot ja lä-
hettämät kiertokirjeet eivät lupaa hyvää. 
Osa kyseisen hallintoalan virkamiehistä 
on jo vuosia sepittänyt taruja reserviläis-
käyttöön erinomaisen hyvin soveltuvien 
kiväärien piipuista puuttuvien senttien 
tai taittoperien aiheuttamasta vakavasta 
vaarasta ”yleiselle järjestykselle ja turval-
lisuudelle”. Toki alle puolen metrin pi-
tuinen itselataava kivääri voi olla vääriin 
käsiin joutuessaan vähän turhan helposti 
kätkettävissä tulivoimaansa nähden, mut-
ta ministeriön selostukset kaikkien muu 
ase –luokkaan kuuluvien aseiden helposta 
kätkettävyydestä tai huonosta soveltuvuu-
desta Practical tai SRA-ammuntaan ovat 

vailla minkäänlaista todellisuuspohjaa. 
Esimerkiksi 75 cm pituinen kivääri ei ole 
yhtään sen helpommin ”kätkettävissä” 
kuin 85 cm mittainen, mutta sen käsitel-
tävyys ja paino voivat olla huomattavasti 
paremmin toiminnalliseen ammuntaan 
sopivia.

valitettavasti myös pääkaupunkiseu-
dun ampumaratatilanne huononee koko 
ajan. Helsingin kaupunki päätti juuri olla 
rakentamatta Kivikon ampumarataa. On-
neksi tähän mennessä KAARTJR:n ratoja 
on ollut viikonloppuisin ihan kohtuulli-
sesti reserviläisten käytössä. Hyrylän lak-
kauttamisen ja E-SSL:n syntymisen myötä 
Santahaminassa kasvaa kuitenkin niin ra-
toja käyttävien varusmiesten kuin erilais-
ten vapaaehtoisten kurssien määrä. Tämä 
ei lupaa hyvää reserviläisten ampumara-
tavuoroille 1.1.2008 alkaen.

39. vuosikerta

485. ilmestymiskerta

Nro 5/2007 ilmestyy 15.6.2007 

Helsingin

henkilöstö voimavarana
PUolUstUsvoimieN PalkatUN hen-
kilöstön kulut ovat noin 30 % Suomen 
puolustusbudjetista. Se on suuruusluo-
kaltaan saman verran kuin puolustus-
voimat käyttää materiaalihankintoihin. 
Puolustusvoimien henkilötyövuodet 
ovat laskeneet melko tasaisesti vuodes-
ta 2002 lähtien. Vuonna 2002 puolus-
tusvoimissa tehtiin noin 16 500 henki-
lötyövuotta ja tavoitteena on vuoteen 
2012 mennessä vähentää henkilötyö-
vuosien määrää hieman runsaaseen 15 
000 henkilötyövuoteen. Jotta näinkin 
mittaviin supistuksiin päästään, jou-
dutaan henkilöstön käyttö miettimään 
kokonaan uudelleen. Suurimmat kehit-
tämiskohteet ovat kunnossapidon ke-
hittäminen. Tämä sisältää mm Puolus-
tusvoimien Materiaalilaitoksen alaisten 
varikoiden ja joukko-osastojen korjaa-
mojen ulkoistamiset. Suunnitteilla on 
myös vartiostojen turvallisuusvalvo-
mohanke, jonka on tarkoitus säästää 
vuoteen 2012 mennessä 130 henkilö-
työvuotta. Palkka- ja taloushallinnon 
keskittäminen tuo runsaasti säästöjä. 
Uudistuskohteena on myös maavoi-
mien johtamis- ja hallintojärjestelmä.

RatioNalisoiNti oN kohdistUNUt jo 
nyt 53 paikkakunnalle. Henkilöstöä on 
pystytty vähentämään vuosina 1990-
2005 noin 3900 hengellä. Mutta lisää 
tarvitaan. 
 Positiiviselta näyttää toki se, että 
puolustusvoimista irtisanoutuneet tai 
irtisanotut ovat löytäneet uuden työn 
melko hyvin. Esimerkiksi Helsingin Il-
matorjuntarykmentin siirron ja Savon 
Prikaatin lakkauttamisen yhteydessä 
irtisanottiin yhteensä lähes 60 henkeä, 
joista vain yksi on vielä ilman uutta 
työtä. Puolustusvoimat on käyttänyt yli 
2 miljoonaa euroa irtisanottujen uudel-
leen työllistämiseen.
 Puolustusvoimilla on tällä hetkel-
lä lukuisia henkilöstöryhmiä johtuen 
useista koulutusjärjestelmien muutok-
sista. Upseeristoon kuuluvat vanhan 
koulutusjärjestelmän läpikäyneet up-
seerit, nykyisen koulutusjärjestelmän 
sotatieteen maisterit, -kandidaatit sekä 
määräaikaiset reservinupseerit. Lisäksi 
pakkaan kuuluvat vanhan koulutusjär-
jestelmän opistoupseerit ja erikoisup-
seerit sopimussotilaiden lisäksi. Uutena 
ryhmän vuoden alusta aloittivat aliup-

seerit, jotka aiemmin olivat olleet soti-
lasammattihenkilöinä eri tehtävissä.

sotilasviRoissa toimivieN henkilöi-
den lisäksi puolustusvoimat työllistää 
eri tasoisia siviiliammatin omaavia. 
Puolustusvoimat tavoittelee vuoteen 
2020 mennessä yksinkertaisempaa 
henkilöstörakennetta. Tavoitetilassa 
rauhanajan henkilöstön kokoonpanos-
sa olisi vain upseereita, aliupseereita ja 
kahden koulutustason siviilivirkoja. So-
danjana henkilöstökokoonpanoon tuli-
si mukaan vielä sodanajan joukkoihin 
sijoitettavat miehistön jäsenet. Suunni-
telmissa on sotilas- ja palvelusarvoista 
jätetty yliluutnantin arvo pois. Tosin 
asiaa ei ole vielä päätetty.

PUolUstUsvoimieN henkilöstöraken-
teen kehittämisen päämäärä on siirtää 
painopiste henkilöstöhallinnosta osaa-
misen johtamiseen. Tällä pyrittän sii-
hen, että oikea osaaja on oikeassa pai-
kassa, oikeaan aikaan, työhönsä sitou-
tuneena. Kunnioitettava tavoite, mille 
tahansa organisaatiolle.
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Useimmille ReseRviläisille va-
paaehtoinen maanpuolustustyö 
on harrastus, joka tuo vaihtelua 
ja virkistystä elämään sekä antaa 
mahdollisuuden irrottaa ajatuk-
set normaaleista arkisista työ- ym. 
askareista. Tärkeitä ovat myös tä-
mänkin harrastuksen mukanaan 
tuomat ystävyys- ja tuttavuusver-
kostot.
 On tärkeätä pitää huoli, että 
harrastuksesta ei tule rasitetta ja, 
että siitä saatava henkinen virkis-
tys ja lataus on suurempi kuin sii-
hen uhrattu aika ja tarmo.
seNPä vUoksi on tarpeellista pitää 
lomaa myös vakioharrastuksesta.
Kesä siihen yleensä ajoittuvine lo-
mineen on mainio mahdollisuus 
ladata akkuja ja uudistua ei pel-
kästään työn, mutta myös harras-
tusten osalta.
 Suomen luonto siihen liittyvine 
vuodenaikojen vaihteluineen tar-

joaa erinomaisen mahdollisuuden 
harrastaa erilaisia esim. liikunnal-
lisia asioita paljon laajemmalla 
skaalalla kuin monessa muussa 
maailmankolkassa, jossa vaihtelut 
ovat ovat vähäisemmät tai lähes 
olemattomat.

eRityiseN hyviN kesäiset olo-
suhteet sopivat reserviläisenkin 
fyysisen kunnon ylläpitoon ja ko-
hentamiseen. Viime aikoina on 
paljon puhuttu suomalaistenkin 
mm. varusmiesten fyysisen kunnon 
laskemisesta ja ylipaino-ongelmis-
ta sekä näiden mukanaan tuomista 
monenlaisista terveyshaitoista.

Mitäpä jos mekin, aktiivireservi-
läiset katsoisimme rehellisesti pei-
liin, vaakaan ja mittanauhaan, ve-
täisimme oikeat johtopäätökset ja 
ryhtyisimme toimiin kuntomme ja 
terveytemme kohentamiseksi. Täy-
tyy muistaa, että elämä ja terveys 
ei ole lomalla.
 Tavoitteena voisi olla, että 
syystoimintakautena olemme en-
tistä tarmokkaampia ja toimeli-
aampia reserviläisiä.

toivotaNkiN kaikille pääkau-
punkiseudun reserviläisille, vapaa-
ehtoisille maanpuolustajille sekä 
yhteistyökumppaneillemme virkis-
tävää ja rentouttavaa kesää.

Terveisin
Jukka Pietiläinen

Vääpeli reservissä

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 

puheenjohtaja

kesälomalle

ei ampumarataa kivikkoon 
”helsiNgiN kaUPUNgiN liikunta-
lautakunta päätti 29.5. luopua Ki-
vikkoon suunnitellun ampumara-
dan rakentamisesta. Vuonna 2001 
hyväksytyn ampumaradan hanke-
suunnitelman jälkeen voimaan tul-
leet rakentamismääräykset, viran-
omaisohjeet sekä rakennuskustan-
nusten yleinen nousu on johtanut 
siihen, että ampumaradan kustan-
nusarvio on noussut niin paljon, 
ettei sen toteuttaminen Kivikkoon 
ole enää mahdollista.”
 Eipä tuohon ole paljon lisättä-
vää. Parikymmentä vuotta kului 
tähän surulliseen prosessiin ja nol-
latulos.

”samalla laUtakUNta Päätti, 
että pääkaupunkiseudun yhteisen 
ampumaradan selvitystyö käyn-
nistetään välittömästi. Selvitystyö 
aikataulutetaan siten, että toteutus 
voi tapahtua vuonna 2009.”
 Jos vanhat merkit pitävät edel-
leen paikkansa, tämä on unikuva.

Töölöntorinkadun 
pistoolirata
Onneksi Töölöntorinkadun ruu-
tiaserata on piirien omissa käsissä. 
Lehden tämän numeron ilmestyes-
sä perusparannukset radalla ovat 
alkaneet. 

 Ampumarata remontoidaan, 
luotiloukkurakenne uusitaan ja 
tilaan otetaan käyttöön kulunval-
vontajärjestelmä. Kumirouhelevyi-
hin perustuvalla kimmokesuojajär-
jestelmällä parannetaan käyttötur-
vallisuutta.
 Syksyllä käytettävissämme on 
entistä ehompi, palvelusasekelpoi-
nen rata, jonka käyttö- ja täyttöas-
tetta voidaan merkittävästi nostaa 
nykyisestä.

Ilma-aseammunnat
Piirien ilma-aseammunnat yhdis-
tetään Töölöntorinkadun katuta-
sossa sijaitsevalle ilma-aseradalle 
(liikuntasali). Radalla on sähköiset 
taululaitteet ja sen kapasiteetti on 
suurempi kuin kellarikerroksen 
ruutiaseradan. Suunnittelemalla 
vuorot sopivasti, saadaan ilma-ase-
ampujille enemmän harjoitusmah-
dollisuuksia nykyisten itsepuolus-
tussaliharjoitteiden juurikaan kär-
simättä.

Ratavuorot
Piirien yhteinen ampumatoimi-
kunta tulee jakamaan ratojen 
käyttövuorot tasapuolisesti, kaikki 
tarvittavat näkökohdat huomioi-
den ennen syksyn käyttökauden 
käynnistymistä. Yhdistysten rata-
vuorotoivomuksia otetaan vastaan 
piiritoimistossa.
 Suunnittelun lähtökohtana on 
mahdollistaa seitsemänä päivänä 
viikossa tapahtuva harjoittelu.

Maastopuku mallia 05
Puolustusvoimien käyttämät va-
rusteet päivittyvät aika ajoin. Moni 
aktiivireserviläinen vaihtaisi mie-
lellään kuluneen maastopukunsa 
uuteen malliin, omalla rahalla. 
 Miten voi olla mahdollista, että 
veronmaksajien rahoilla pyöritet-
tävä sotavaltio tekee päätöksen, 
ettei malli 05:n maastopukua voi-
da myydä reserviläisille?
 Mitkä ovat perusteet ja kenen 
etua tämä palvelee? Suomalainen 
reserviläinen käyttää hyväksyttyjä, 
yhdenmukaisia varusteita. Uuden 
mallin varusteet on asetettava kau-
pallisesti saataville.

Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

sota-aRkisto PeRUstettiiN 
vuonna 1918 vapaussodan ai-
kaisten joukko-osastojen asia-
kirja-aineistojen säilyttämistä 
varten. 1920-luvun lopulla toi-
minta laajeni, kun puolustus-
voimien eri joukko-osastojen 
säännölliset arkistoluovutukset 
Sota-arkistoon alkoivat. Talvi-
sodan ja jatkosodan asiakirja-
aineistot, yhteensä noin 15 hyl-
lykilometriä, siirrettiin Sota-ar-
kistoon lyhyessä ajassa. Niiden 
kunnostamiseen ei Sota-arkis-
tolla ole ollut resursseja tähän 
päivään mennessä.
 
elokUUssa 2002 Sota-arkisto 
lähestyi reserviläisjärjestöjä, 
jotta arkistoon saataisiin va-
paaehtoisia henkilöitä kunnos-
tamaan sota-aikaisia arkistoja. 
Maanpuolustuksesta ja histori-
asta kiinnostuneita vapaaehtoi-
sia ilmoittautui lyhyessä ajassa 
yli 50, ja tammikuussa 2003 ar-
kistojen kunnostus voitiin aloit-
taa. Projekti sai nimen Sota-ar-
kiston ystävät. Aktiivisten ys-
tävien lukumääräksi vakiintui 
varsin pian n. 20 henkilöä. Asia-
kirja-aineistoa on kunnostettu 
mm. poistamalla asiakirjoista 
niitit ja liittimet, kansioimalla 
aineisto uudelleen ja laatimalla 
tarvittaessa uusi luettelo.

samassa yhteydessä, kun 
Sota-arkisto on päätetty liittää 
Kansallisarkistoon 1.1.2008 lu-
kien, on myös luotu taloudelli-
set edellytykset saada kunnos-
tamistyö tehdyksi palkkatyönä. 
Sota-arkiston ystävät ovat siis 
oman osansa tehneet. Projektin 
päättymistä juhlittiin Santa-
haminassa toukokuun lopulla. 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtori kenraalimajuri Pertti 
Salminen kiitti talkoolaisia ar-
vokkaasta työstä ja aktiivisesta 
panoksesta sotahistorian tal-
lennuksessa. Projektin aikana 
on kunnostettu yli 1200 hylly-
metriä asiakirjoja ja tuhansia 
karttoja. Sota-arkiston ystävät 
ovat saaneet tunnustusta myös 
puolustushallinnon ulkopuolel-
ta: Sotaperinteen Seura valitsi 
projektin vuoden 2005 sotilas-
perinneteoksi.

sota-arkiston ystävien 
vapaaehtoistyö päätökseen

Maanpuoluskorkeakoulun rehtori kenraalimajuri Pertti Salminen kiitti 

Sota-arkiston ystäviä siitä merkittävästä ja suuriarvoisesta työstä, jon-

ka he ovat vuosien aikana tehneet.

Helsinki päätti:
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Arto Pulkki

sUomeNhevoseN rotumäärittelystä tu-
lee kuluneeksi tänä vuonna 100 vuotta. 
Ilmari Ojala julkaisi 10 vuotta sitten kir-
jan, jossa kerrottiin suomenhevosesta 
sodassa. Hevosen merkitys sotajoukon ja 
kaluston liikuttamisessa oli tärkeä. Nyt 
kirjasta on otettu toinen painos rodun 
100-vuotisjuhlan kunniaksi. 
 Talvi- ja jatkosotien taistelut merkit-
sivät äärimmäistä voimain ponnistusta 
Suomelle ja suomalaisille. Tuon ajan 

sodankäynti vaati uskomattoman paljon 
myös suomenhevosilta, sillä suurin osa 
koko armeijan huollosta toimi hevosten 
varassa. Miltei koko tykistö liikkui hevos-
ten vetäminä.

hevoset JoUtUivat koville joukkojen 
osana. Suomalaiseen divisioonaan kuu-
lui noin 15 000 miestä ja runsaat 3 500 
hevosta. Talvisodassa kuoli vihollistulen 
vaikutuksesta lähes 4 000 hevosta. Jat-
kosodassa kaatui tai katosi yli 14 000 he-
vosta. Tappioprosentti oli peräti 24.

 Teokseen ovat kirjoittaneet luvun 
R.W.Stewen, Matti Waris ja Ilmari Ojala. 
Ilmari Ojala on kirjoittanut mielenkiin-
toisen artikkelin sodanajan palvelukses-
ta Mikkelin kasarmialueen Päämajan tal-
lin palveluksesta. Tallissahan hoidettiin 
Mannerheimin Käthy-hevosta.

kiRJa aNtaa hyväN ja monipuolisen 
kuvan suomenhevosen käyttämisestä so-
dassa ja hieman sodan ulkopuolellakin. 
Kirjan kuvitus on monipuolinen.

suomenhevonen 100 vuotta

suomenhevonen suomen puolesta 
1939—1945 

toimittanut Ilmari Ojala, Karisto Oy, Hämeenlinna 2007,  
2.painos, ISBN 978-951-23-3670-8, 287 sivua, runsas kuvitus.

kirjat

maRkkU mäkiPiRtti on palvellut puo-
lustusvoimien A-luokan ajoneuvotarkas-
tajana sekä varikon suunnittelijana ollut 
mukana ajoneuvojen suunnittelussa ja 
korjauksissa vuodesta 1973 lähtien. Hän 
on aiemmin kirjoittanut kirjat Puolustus-
voimien moottoriajoneuvot 1919-1959 
ja Puolustusvoimien moottoriajoneuvot 
1960-2000.
 Nyt julkaistussa teoksessa esitellään 
mm Kuljetusvälinevarikko, joka kehit-
ti toimivat varaosavarastot panssari- ja 
ajoneuvotarpeisiin. Lisäksi kirjassa ker-
rotaan laajasta ajoneuvojen erikoispe-
rävaunujen suunnittelu- ja valmistus-
prosessista. Lisäksi varikko suunnitteli 
ja valmisti puolustusvoimien tarpeisiin 
kuljetusalan erikoislaitteita, joista siviili-
teollisuus ei ollut kiinnostunut. 

eRäs eRikoisimmista laitteista oli ns 
nestemoottori, jolla saavutettiin takave-
toisille kuorma-autoille huima vetokyky. 
Puolustusvoimilla ei ollut 1960-luvulla 
raskaita kuorma-autoja raskaiden tyk-
kien vetämiseen. Ainoaksi käyttökel-
poiseksi ratkaisuksi arvioitiin voiman 
siirtäminen hydraulisesti auton mootto-
rista perävaunun pyöriin. Vuonna 1964 
valmistui ensimmäinen tuotantosarja. 
Moottori oli 5-sylintereinen säteismän-
tämoottori, jonka männät työskentelivät 
keskiöstä poispäin nestepaineen voimal-
la. Ulkokehän sisäpinta oli tehty aalto-
maiseksi 8-nokkaiseksi renkaaksi, jonka 
viistoihin pintoihin mäntien työntövoi-
ma kohdistui aiheuttaen nokkarenkaan 
ja siihen liittyvän pyörivän liikkeen. 
Keskiön jakoventtiili pyöri samalla kul-

manopeudella ohjaten nesteen virtausta 
vuorotellen kuhunkin sylinteriin ja niis-
tä pois. Koko nestemoottori oli sijoitettu 
pyörännapaan. 

sisUN NestemoottoRi on patentoitu 14 
maassa. Nestemoottoreita valmistettiin 
vuoteen 1978 mennessä 3000 kpl. 
 Ensimmäiset nestemoottorit asen-
nettiin 150 H 40-kenttätykkiin, jonka ve-
täjänä oli Fordson Super Major-traktori.  
Siinä 2,5 tonnia painava traktori veti 5,5 
tonnia painavaa tykkiä.
 Laadukkaasta kirjasta on otettu vain 
pieni painos, joten kirjaa ei myydä kirja-
kaupoissa. Tiedustelut ja tilaukset suo-
raan kustantajalta, Apali Oy, (03) 2700 
500.

markku mäkipirtti, Puolustusvoimien 
autovarikko 1939-2007

Apali Oy, Tampere, ISBN 978-952-5026-61-2, 239 sivua,  
runsas kuvitus.

autovarikko 3:sta kuljetusvarikkoon

ASIANAJOTOIMISTO HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS OY
Bulevardi 1 A, 00100 Helsinki

www.hpplaw.fi

A S I A N A J O T O I M I S T O

sissiosastoN JäseN, alik Timo McKe-
own on kirjoittanut kaikille toiminta-
ammuntaa aloitteleville tarkoitetun pe-
rusoppaan. Timo tunnetaan siitä, että 
hän on varmasti Suomen eniten pistoo-
liammuntaa harjoitellut henkilö – tulok-
sena useita SM ja PM mitaleita practical 
(IPSC) ammunnasta. Hän toimii myös 
SAL:n practical-jaoksen puheenjohtaja-
na. 
 Kirjassa käsitellään lähinnä practi-
cal/IPSC nimillä tunnettua urheiluam-
muntaa, mutta oppaasta on toki apua 
myös SRA-ammunnasta kiinnostuneil-

le. Sovelletussa reserviläisammunnassa 
pääpaino on kuitenkin itselataavalla ki-
väärillä, mitä oppaan 1. osassa ei käsitel-
lä. Kirjassa on myös pieni kertaus SRA:n 
historiaan, mikä lienee melko tuntema-
ton useimmille nykyharrastajille.

mckeowN kiRJoittaa sUJUvasti, ja 
kirjassa on todella paljon hyviä vinkkejä 
niin aloittelijalle kuin vähän enemmän-
kin ampuneelle. ”Mäkkärin” vinkit am-
munnan harjoitteluun ja kilpailussa toi-
mimiseen alentavat toivottavasti uusien 
ampujien kynnystä tulla mukaan kisai-

lemaan. Vanhan totuuden mukaan yksi 
kuva kertoo kuitenkin enemmän kuin 
tuhat sanaa. Valitettavasti tämän oppaan 
kuvat ovat vähän turhan pieniä, ja niiden 
laatu vastaa osittain vain huonoa sano-
malehtitasoa. 
 Suomenkielinen opas toiminnalli-
seen urheiluammuntaan on omakus-
tanne, mistä hatunnosto Timolle. Itseni 
kaltaista tieteistelijää ilahdutti myös ää-
rettömästi, että Jarmo Jääskeläinen on 
taittanut oppaan LaTeX:lla. 

opas toiminnalliseen 
urheiluammuntaan — osa 1. Pistooli

opas toiminnalliseen urheiluammuntaan. 
osa1. Pistooli.

Timo McKeown, 2007, ISBN 978-952-92-1734-2.
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Kesäkuu
19.6. Diplomi-insinööri, yliluutnantti Seppo Virmalainen (lähipiirissä)  50 v
20.6.  Koulutussuunnittelija, sotilasmestari Paavo J. Martikainen (lähipiirissä)  70 v
23.6. Kiinteistönvälittäjä, runoilija, kapteeni Mauri Syrjäläinen (matkoilla)  70 v
26.6.  Kansliapäällikkö, yliluutnantti Risto Y.Valkama (perhepiirissä)   80 v
26.6.  Toimitusjohtaja, kapteeni Olli Oksanen (matkoilla) 50 v
29.6.  Liikuntapaikkamestari, alikersantti Mauri Leinonen (matkoilla)  60 v
30.6.  Järjestelmäpäällikkö, luutnantti Pertti Ripatti (matkoilla) 60 v 

Heinäkuu
2.7. Rehtori, vänrikki Eero Henell (matkoilla) 80 v
2.7. Liikennelentäjä evp, majuri evp Lauri-Kalevi Karjalainen (matkoilla) 70 v
2.7. DI, luutnantti Jukka Rintala (matkoilla) 60 v
14.7. Emeritusprofessori, lääkintäyliluutnantti Pentti Rokkanen 80 v
15.7. Työkaluviilaaja, alikersantti Erkki Kupiainen (ei vastaanottoa) 80 v
17.7. Merkonomi, luutnantti Pauli Mäkinen (matkoilla) 75 v
18.7. Toimitusjohtaja, majuri Jyri Favorin  (matkoilla) 50 v
19.7. Kansakoulunopettaja, kapteeni Soini Airila 95 v
23.7. Autonkuljettaja, ylikersantti Henrik Jansson  (matkoilla) 60 V
24.7. Toimitusjohtaja, komentajakapteeni Christian Elfving 60 v
29.7. Paloesimies, alikersantti Heikki Hurme (perhepiirissä) 70 v

Elokuu
6.8. Ekonomi, luutnantti Juha Rautalahti (matkoilla) 50 v
12.8. Herastuomari Anders Westerholm 60 v
14.8. Alikersantti Toimi Savolainen  (matkoilla) 75 v
14.8. Toimitusjohtaja, luutnantti Till Sahlgren (matkoilla) 50 v
18.8. Fil.maisteri, luutnantti Juha Toivola (perhepiirissä) 60 v
21.8. Eläkeläinen, vänrikki Koit Loss 85 v
23.8. Koulutuspäällikkö, kapteeni Ilari Langinkoski  (matkoila) 70 v
23.8. Graafikko, luutnantti Rolf Berger (matkoilla) 80 v
23.8. Tekninen asiantuntija, vääpeli Kari Vainio 50 v
25.8. Vakuutusneuvos, luutnantti Jorma Perälä  (matkoilla9 70 v
25.8. Eläkeläinen, vänrikki Boris Lindström (perhepiirissä) 70 v
26.8. Eläkeläinen, yliluutnantti Jaakko S.Vakkuri 90 v
26.8. Diplomi-insinööri, yliluutnantti Arto Sirma  (matkoilla) 70 v
29.8. Rikosylikonstaapeli, kersantti Mikko K.Penttinen  (matkoilla)   70 v

Onnittelemme

hRUP uudisti 
sääntönsä 
 
Helsingin Reserviupseeripiirin 14.5. pidetty piirikokous päätti muut-
taa piirin sääntöjä ajanmukaisiksi. Sääntömuutokset olivat lähinnä 
teknisiä, joilla täsmennettiin muun muassa kokousaikatauluja 
sekä määräaikoja, joiden kuluessa on mahdolliset piirin kokousten 
käsiteltäväksi toivotut asiat tuotava piirihallituksen tietoon.

Erikoismatkojen asiantuntija

JaPi - Matkat  Oy
Aunus ja Maaselkä                 4 pv 16.-19.7.                           369
Laatokan kierros                    4 pv  13.-16.8.                          369
Viipurin saaret                        3 pv   3.-5.8.                           329 
Karjalan Kannas                    3 pv   6.-8.7., 20.-22.7.            299
Uhtua – Kiestinki – Kostamus 5 pv 23.-27.7.                        399
JR8, Tuntemattoman taistelupaikoilla 
4 pv 30.7.-2.8., 23.-26.8.                                                           369
 

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

PiiRikokoUs Päätti mUUttaa piirival-
tuutettujen äänimäärän asianomaisen 
kerhon koosta riippuvaksi piirihallituksen 
esittämällä tavalla.

Uudet säännöt otetaan käyttöön, kunhan 
yhdistysrekisteri on ne käsitellyt.

HRUP:n piirivaltuusto piti kokouksensa 
samana päivänä ja valitsi puheenjohtajak-
seen majuri Jaakko Häyhtiön ja varapu-
heenjohtajakseen kapteeni Jorma Loimu-
kosken. 

Valtuusto hyväksyi toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen piirihallituksen esitys-
ten mukaisesti. Tili- ja vastuuvelvollisille 
myönnettiin vastuuvapaus. 

Kokousesitelmän piti neuvotteleva virka-
mies Jukka Knuuti (puolustusministeriö, 
Espoo-Kauniainen Reserviupseerit) ai-
heesta Nato vuonna 2007. Knuutin esitys 
antoi selkeitä tietoja Natosta, sen pää-
töksentekomekanismeista sekä Suomen 
mahdollisen jäsenyyden vaikutuksista.

Kokousten aluksi piiri suoritti palkitsemi-

sia. Yliluutnantti, Helsingin Sotilasläänin 
Esikunnan alueupseeri Jarmo Rytinki pal-
kittiin Suomen Reserviupseeriliiton ho-
peisella ansiomitalilla. Ylil Rytinki on toi-
minut erittäin ansiokkaasti reserviläisten 
kanssa yli 10 vuoden ajan ensin Kaartin 
Jääkärirykmentissä ja sittemmin HELSLE:
ssa.

Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyk-
sen Reserviupseerikerho palkittiin HRUP:
n vuoden kerhona. Yhdistys on toiminut 
erinomaisella tavalla niin jäsenistönsä 
kuin Viron maanpuolustuksen hyväksi. 
Yhdistyksen jäsenet ovat Suomen puo-
lustusvoimissa sotiemme aikana upsee-
rina palvelleita virolaisia vapaaehtoisia. 
Kiertopalkinnon vastaanotti yhdistyksen 
varapiirivaltuutettu, majuri Esa Pajunen. 
Palkinnon varsinainen luovutus tapahtuu 
Tallinnassa 16. kesäkuuta yhdistyksen 
vuosijuhlassa.

Luutnantti Topi Tuominen palkittiin 
HRUP:n vuoden nuorena upseerina. Ltn 
Tuominen sai vuodeksi haltuunsa kenraa-
limajuri Olli Rekolan lahjoittaman kierto-
palkintotikarin.

Sininen Reservi ry järjestää 
 
ILTAJUHLAN UUDENMAAN PRIKAATIN UP-
SEERIKERHOLLA, DRAGSVIKISSA
maanantaina 9.7.2007 klo 19.00-24.00 
  
Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja 
väyliä; Perinteinen ja samalla rento tun-
nelma ja lyhyet puheet. Juhlavan illallisen 
jälkeen voi seurustella mukavassa seurassa 
tai pyörähdellä parketilla nauttien kesästä 
ja etenkin upeasta miljööstä. 
 
Illalliskortin hinta on 29 euroa. Kortti sisäl-
tää illallisen ruokajuomineen 
(alkumalja, ruokaviini sekä kahvi ja avec).
  
Asu on paraatipuku tai tumma puku (kun-
niamerkit).
  
Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan teh-

dään sähköpostitse osoitteeseen ilmoit-
tautuminen@sininenreservi.fi tai Kimmo 
Kinos 050 388 0282 (iltaisin). Illalliskortti 
tulee maksaa 20.6. mennessä tilille Nordea 
219918-199726 / Sininen Reservi ry. Mainit-
kaa lisätiedoissa osallistujien nimet, puhe-
linnumero ja sähköposti.
 
Hotellimajoitusta voi tiedustella Motel Ma-
rinesta, puh 019 241 3833 tai sähköposti 
reception@motelmarine.fi.
  
Lisätietoja tapahtumasta: Mika Kuutti, mika.
kuutti@sininenreservi.fi, puh iltaisin 0400 
447 853. 
 
SININEN RESERVI RY TOIVOTTAA LÄM-
PIMÄSTI TERVETULLEIKSI KAIKKI TUTUT 
SEKÄ UUDET JUHLIJAT.  TAVATAAN 
DRAGSVIKISSÄ!

RUL:n hopeisen ansiomitalin sai ylil Jarmo Rytinki (vas). Vuoden nuoreksi upseeriksi valittiin ltn Topi 

Tuominen (oik). Keskellä maj Esa Pajunen, joka vastaanotti Viron yhdistyksen vuoden kerhon palkinnon.

Merivoimien vuosipäivän  iltajuhla 9.7.2006 Tammisaaressa
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Hans Gabrielsson

helsiNgiN sibeliUs-PUistossa 
paljastettiin 29.5. muistopatsas 
inkeriläisten ja itäkarjalaisten hei-
moveteraanien Jatkosodassa osoit-
taman uhrivalmiuden muistoksi. 
Lähes kaksi metriä korkean,   Kar-
jalan punaisesta graniitista tehdyn 
muistopatsaan on suunnitellut ark-
kitehti Yrjö Sormunen. 
 Muistopatsashanketta ovat 
ajaneet Inkeriläiset ja Karjalaiset 
Heimoveteraanit ry, Suomen So-
taveteraaniliitto ry ja muistomerk-
kityöryhmä. Muistomerkkien han-
kintakustannuksiin on keskeisesti 
osallistunut Sotavahinkosäätiö. 

PatsaaN paljastustilaisuudessa 
eversti Matti Lukkari, piispa Leino 
Hassinen ja arkkitehti Yrjö Sormu-
nen muistivat puheissaan heimo-
soturien uhrauksia ja heidän kär-
simysten tietään sodan jälkeisinä 
vuosikymmeninä.
 Pieni heimoveteraanien joukko 
kuunteli vakavana kunniapuheen-
johtajansa Aleksanteri Dubbelma-
nin johdolla, kun Kaaderilaulajat 
esittivät heidän kunniakseen Sil-
lanpään marssilaulun ja Finlandia-
hymnin

sodissamme Palveli kaksi heimo-
soturiyksikköä HeimoP3 ja ErP6. 
Ne muodostettiin 2400 vapaaeh-

toisesti Suomen puolustusvoimiin 
siirtyneistä inkeriläisistä ja itäkar-
jalaisista. 
 Välirauhan astuttua voimaan 
heidän kohtalokseen tuli joko luo-
vutus Neuvostoliittoon tai pakene-
minen pois Suomesta.

vasta NeUvostoliitoN hajottua 
heimopataljoonien pieneksi kutis-
tunut veteraanijoukko pääsi paluu-
muuttajina takaisin Suomeen, jon-
ka itsenäisyyden puolesta he olivat 
uhrauksensa antaneet.
Heimoveteraanit perustivat oman 
yhdistyksensä vuonna 1996 ja se 
toimii yhtenä Suomen Sotavete-
raaniliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.   

muistopatsas inkeriläisille ja 
karjalaisille heimoveteraaneille

sUomi tUNNetaaN Nokiasta ja myös siitä, että meillä kil-
paillaan eukonkannossa ja muurahaispesässä istumisessa. 
Viime aikoina on kilpailtu siitä kuka suomalainen on mer-
kittävin äijä. Ehdokkaat eivät välttämättä ole itse olleet it-
seään äänestämässä. Samalla tavalla valittiin pari vuotta 
sitten kaikkien aikojen suurin suomalainen. Tämän vuoden 
äijä-kilpailussa ja suurin suomalainen äänestyksessä oli 
sama voittaja eli Suomen Marsalkka Mannerheim.
  Kesäkuun 4. päivä on C. G. E. Mannerheimin synty-
mäpäivä. Nyt hänen syntymästään tuli kuluneeksi jo 140 
vuotta ja Marskin kuolemastakin on jo 56 vuotta. Kuitenkin 
tämä suurmies menestyy edelleen monenlaisissa äänestyk-
sissä. Viimeisenä tämä äijä-valinta. Kesäkuun neljäs päivä 
on siten saanut yhden lisämääritteen eli on suomalaisen äi-
jän syntymäpäivä. Marskin syntymäpäivästä tuli jo vuonna 
1942 puolustusvoimain lippujuhlapäivä.
 
c. g. e. maNNeRheim on ollut niin merkittävä mies, että hän 
joko voittaisi tai olisi ainakin kärkisijoilla monessa muussa-
kin äänestyksessä kuin edellä mainitut suurin suomalainen 
tai merkittävin äijä. Sotilaana Mannerheim on ylivertainen 
meihin muihin nähden, vaikka joutuikin aikanaan erotetuk-
si Hamina Kadettikoulusta. Mannerheim menestyi erittäin 
hyvin Venäjän keisarin joukoissa ja hankki silloin myös tais-
telukokemusta eri komentajatehtävissä. Itsenäisen Suomen 
puolustusvoimia hän johti kolmessa sodassa menestykselli-
sesti.
  Mannerheim teki merkittävän tutkimus- ja tiedustelu-
matkan Kauko-itään. Hänen muistelmiensa ensimmäisessä 
osassa tätä osaa hänen elämäntyöstään kuvataan lähes sa-
dalla sivulla otsikolla ”Ratsastus Aasian halki”. Jos Manner-
heim olisi jatkossa suuntautunut samanlaisiin asioihin olisi 
hänen nimensä varmasti muiden tunnustettujen tutkijoiden 
rinnalla. Aasian ratsatuksesta saa vielä tänäänkin mielen-
kiintoisia tietoja, jos vieralee Helsingin Mannerheim-muse-
ossa.
 
RatsastUs oli maNNeRheimiN jokapäiväinen harrastus. 
Toinen merkittävä harrastus oli metsästys. Ratsastuksessa 
Mannerheim olisi varmasti menestynyt myös kilpakentil-
lä. Metsästys liittyi merkittävällä tavalla hänen tekemiinsä 
tutkimusmatkoihin ja tuki siten Mannerheimin tieteellistä 
työtä. Aasian ratsastuksesta Mannerheim julkaisi tieteelli-
sen raportin vuonna 1911. Matkalla kerättyä materiaalia on 
myös luovutettu Kansallismuseolle.
  Valtiomiehenä Mannerheim teki myös merkittävän 
elämäntyön. Hänet valittiin valtionhoitajaksi 12.12.1918 ja 
tehtävä päättyi 25.07.1919, kun K. J. Ståhlberg oli valittu 
presidentiksi. Valtionhoitajana Mannerheim vieraili sekä 
Tukholmassa että Kööpenhaminassa. Suomen suuntautu-
minen pohjoismaihin oli käynnistetty. Jo aikaisemmin Man-
nerheim oli vieraillut Lontoossa ja Pariisissa, jotta britit ja 
ranskalaiset tunnustaisivat Suomen itsenäisyyden.
 
URa valtiomieheNä jatkui, kun Risto Ryti erosi presidentin 
virasta ja C. G. E. Mannerheim valittiin tasavallan presiden-
tiksi 4.8.1944. Samanaikaisesti sota Neuvostoliittoa vastaan 
vielä jatkui ja tuli kiireesti saada aikaan taistelujen päättä-
minen sekä aselepo. Mannerheimin johdolla tässä onnistu-
tuttiin. Menestyksellisesti myös saatiin päätökseen Lapin 
sota ja viimeiset saksalaiset poistuivat maasta 27.4.1945.
 Kun Mannerheim ulkopolitiikallaan onnistui johdatta-
maan maan rauhan kannalle, niin sisäpolitiikan puolella 
ei samanlaista menestymistä tullut. Oppositio saavutti ta-
voitteensa ja Mannerheim pyysi eroa presidentin virasta 
4.3.1946. Pitkä pavelus isänmaan hyväksi eri tehtävissä oli 
päättynyt ja Mannerheim saattoi keskittyä muistelmiensa 
kirjoittamiseen. Terveydellisten syiden takia hän vietti pal-
jon aikaa Sveitsissä ja siellä hän sitten myös kuoli 28.1.1951.

sUURiN sUomalaiNeN ja nyt myös äijä-tunnustuksen saa-
nut Suomen Marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim on 
kaikkien mittareiden mukaan suurmies. Mannerheimiä ar-
vostetaan myös ulkomailla. Erittäin korkeaan arvoon Suo-
men Marsalkka nostetaan Venäjällä. Hän oli Venäjän keisa-
rin luottohenkilö ja kuului jonkin aikaa myös 
keisarin seurueeseen kenraalina. Erittäin 
hyvät suhteet Mannerheimillä oli suuri-
ruhtinas Nikolai Nikolajevitsiin.

”äijän 
syntymäpäivä”

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi toiminut Tartossa 

Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Teksti ja kuva: Jukka Kalervo

Helsingin Reserviläisten Viestiosaston 
1960-70-luvun ”vanhat parrat” kokoon-
tuivat 5.5.2007 piirin pirtille Vuosaareen 
muistelemaan menneitä ja tutustumaan 
uuteen toimintaan. Ohjelma alkoi lipun-
nostolla. Kuvassa vas. Jukka Kalervo, 
Seppo Airto, Kari Moliis, Kari Latvala, 
Leif Saari, Seppo Pätäri, Uolevi Sand-
roos (perustajajäsen), Jorma Vesteri-
nen, Kari Mäkikara (pj), Yrjö Lemmetti 
(naruissa) ja Martti Rusi (pj). Kuvasta 
puuttuu Ari Pesonen. 
 Tämän jälkeen tutustuttiin tarkka-
ampujatoimintaan. Laadukkaan esityk-
sen piti Juha Espo Tarkka-ampujakillas-
ta. 

S I R K KU  R A N TA K A R I

Patsas on paljastettu ja piispa Leino Hassinen on aloittamassa puhettaan. Kunniavartion asetti Töölön Reserviupseerit ry. 

vanhat viestimiehet koolla

Stadin Jotos 
lähestyy

ReseRviläisURheilUliitto järjes-
tää kaksi jotosta vuodessa. Yhden 
talvella ja toisen syksyllä. Tulevana 
syksynä valtakunnallinen syysjotos 
järjestetään pääkaupunkiseudulla. 
Jotos on Reserviläisurheiluliiton 
maastokilpailu, jossa partiot etene-
vät ennalta määrättyä reittiä rasti-
pisteestä toiselle. Rasteilla partiot 
suorittavat tehtäviä, jotka liittyvät 
reserviläistaitoihin. Nämä suori-
tukset pisteytetään ja näin partiot 
pystytään laittamaan paremmuus-
järjestykseen. Rasteja reitillä on 
noin 40 kappaletta. Jotoksen rei-
tin kokonaispituus on noin 30-40 
kilometriä. Jotokset ovat näihin 
vuosiin saakka olleet nimenomaan 

maastokilpailuita, jotka järjestet-
tiin metsäisessä maastossa. Syys-
kuun 14.-16. päivinä järjestettävä 
kilpailu on ensimmäinen, jossa 
partiot joutuvat suunnistamaan 
asutuskeskuksessa. Myös muita 
yllätyksiä on luvassa. Partiot läh-
tevät reitille perjantai-iltana, jol-
loin illan aikana partiot aloittavat 
jo kilpailusuoritusten tekemisen. 
Maaliin ensimmäiset partiot saa-
puvat sunnuntaina aamupäivän 
aikana. Partiot majoittuvat omissa 
majoitteissa ja ruokailevat omista 
repuista.
 Jotokselle odotetaan 120 par-
tiota, joissa on siis noin 500 kilpai-
lijaa. Rasteille tarvitaan lisäksi lä-
hes 200 toimitsijaa, jotka valvovat 
ja pisteyttävät partioiden suorituk-
set. Rastit on jaettu Helsingin piiri-
en eri kerhoille ja yhdistyksille.
 KERHOT JA YHDISTYKSET 

TARVITSEVAT APUASI. Ilmoittau-
du mahdollisimman pian kerhosi 
tai yhdistyksesi puheenjohtajalle. 
Suurin tarve toimitsijoista on lau-
antaipäiväksi. Mitään erikoistaitoja 
et tarvitse. Kaikki tarvittavat taidot 
opetetaan ennen tapahtumaa. Voit 
ilmoittautua myös suoraan rasti-
päällikkö Jyrki Uutelalle, 040 500 
4906.
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Arto Pulkki

S
uomeen on jostain le-
vinnyt ”tieto”, jonka 
mukaan Sveitsin re-
serviläisillä oli joskus 
ennen rynnäkkökivää-

rit kotonaan, mutta ei olisi enää. 
Kylmän sodan otettua erätaukoa 
Sveitsi on toki laskenut hieman 
legendaarisen korkeaa liikekannal-
lepanovalmiuttaan, ja maavoimien 
operatiivisen reservin koko on puo-
litettu huippuvuosista. Aseet ovat 
kuitenkin pysyneet tiukasti reser-
viläisten kodeissa, eli valaliitossa 
vannotaan tänäkin päivänä ihan 
jonkun muun kuin parin valmius-
yhtymän ja muutaman sopimusso-
tilaan nimeen. 

sveitsiN puolustusvoimien ma-
teriaalilaitoksen mukaan valtion 
omistama 5.6 mm Stgw 90 (SG 
550) rynnäkkökivääri löytyi tämän 
vuoden alusta nk. henkilökohtai-
sessa säilytyksestä (Persönliche 
Ausrüstung) tasan 178 509:n reser-
viläisen kodista. Vanhempia Stgw 
57 rynnäkkökiväärejäkin löytyy 
maahantunkeutujan kiusaksi vielä 
yli 10 000 reserviläisen kaapista. 
Alppimaan liikekannallepanoval-
miutta avitetaan myös pitämällä 
9 mm Pistole 75 (SIG P225) yli 44 
000 kodissa.
 Ammunta on Sveitsissä todella 
suosittua niin armeijassa, reservis-
sä kuin siviilissä. Yhteistoiminta eri 

osapuolten välillä on saumatonta, 
mitä edistää osaltaan se, että liitto-
valtion tasolla yksi ja sama minis-
teriö (VBS) vastaan sekä maanpuo-
lustuksesta, siviilipuolustuksesta 
että urheilusta. Asiaan kuuluu, 
että valtion reserviläisten haltuun 
luovuttamia aseita saa, ja on jopa 
osittain velvollisuus käyttää kilpa- 
ja harrasteammunnoissa. 

ReseRviNaika on Sveitsissä ny-
kyisin selkeästi lyhyempi kuin 
Suomessa. Järjestelmä on porras-
teinen; miehistön ja alempien ali-
upseeriarvojen kohdalla siirrytään 
varareserviin viimeistään 34 ikä-
vuoteen mennessä ja esiupseerien-
kin kohdalla reservin yläikäraja on 
50 v. Aseiden ja varusteiden hen-
kilökohtaisessa säilytyksessä ei siis 
ole kyse mistään ikuisesta lainasta 
- kun sveitsiläisen reserviläisvel-
vollisuus on tullut suoritetuksi, 
valtion lainaamat varusteet on pa-
lautettava. 
 Toisaalta suomalainen reser-
vinaika ilman omia varusteita ja 
satunnaisine kertausharjoituksi-
neen vastaa huomattavasti enem-
män sveitsiläisen aikaa varareser-
vissä kuin aktiivisessa reservissä.   

maaNPUolUstUs ja ampumahar-
rastus ovat Sveitsissä todella arvos-
tettuja asioita, eikä operatiivisesta 
reservistä varareserviin siirtymi-
nen tarkoita sielläkään maanpuo-
lustusvelvollisuuden loppumista. 

Tämän vuoksi varareserviin siirty-
välle reserviläiselle tarjotaan mah-
dollisuus lunastaa oma palvelusase 
muodollista korvausta vastaan. Ki-
väärien osalta lunastuksen lisäeh-
tona on, että ko. reserviläinen on 
viimeisen kolmen vuoden aikana 
saanut kahdesti hyväksyttävän tu-
loksen 300 m kivääriammunnois-
ta. 
 Myytävät kivääriaseet muu-
tetaan samalla toimimaan vain 
itselataavalla kertatulella. Kun 
aseet ovat erinomaisia laatuaseita 
ja lunastushinnat halvempia kuin 
suomalainen hankintalupa, käyt-
tää suurin osa reserviläisistä tätä 
tilaisuutta hyväkseen. Määrä oli 
tosin hieman laskussa 2000-luvun 
alusssa, kunnes vuonna 2005 tuli 
mahdolliseksi lunastaa itselleen 
myös uudempi Stgw 90. 
 
vUodeN 2007 alUssa sveitsiläis-
ten varareserviläisten itselleen 
lunastamien aseiden määrät ja lu-
nastushinnat olivat:

sveitsiN vaRaReseRviiN on näin 
saatu siirrettyä lähes 200 000 ryn-
näkkökivääriä ja toinen mokona 
sotilaspistooleja. Kuka muistaa, 
missä maassa sulatettiin juuri yli 
100 000 rynnäkkökivääriä säilytys-
kustannusten vuoksi?
 Käkikellomaan laki luettelee 
lisäksi ison nipun erilaisia reser-
viläis- ja ammuntaharrastukseen 
liittyviä tehtäviä ja virkoja, joiden 
hoitajalla lainataan automaatti-
sesti sotavaltion puolesta Stgw 90 
(nk. Leihsturmgewehr). 
 Sveitsissä ollaan yleisen asevel-
vollisuuden ja reserviläistoiminnan 
järjestelyistä varsin ylpeitä. Eikä 
syyttä.

Reserviläisaseet 
sveitsin malliin
Rousseau ja Machiavelli ihailivat suuresti Sveit-
sin valtiomuotoa ja sen maanpuolustustahtoi-
sia kansalais-sotilaita. Alppimaassa kun ollaan 
oltu viimeiset kolmesataa vuotta sitä 
mieltä, että puoli miljoonaa kunnolla 
aseistettua ja tarkasti ampuvaa kan-
salaista saa maahantunkeutumista 
suunnittelevan ajattelemaan asiaa 
vielä toisen ja kolmannenkin kerran.

alppimaakuntajoukot

Tätä lukiessasi 250 000 Sveitsin reserviläisellä on kotonaan valtion 
omistama:
- Rynnäkkökivääri ja/tai pistooli
- 50 patruunan ”rautaisannos”
- Kaasunaamari
- Maastopuku
- Maastokengät
- Kypärä
- Talviasu
- Taisteluliivi ja reppu

kUN kaNsalaissotilaat saaPUvat ennalta määrättyihin kokoon-
tumispaikkoihin varusteineen, on Schweizer Armeen operatiiviseen 
kärkeen kuuluvat neljä jalkaväkiprikaatia, kolme vuoristojalkaväkip-
rikaatia ja kaksi panssariprikaatia taisteluvalmiudessa noin vuoro-
kaudessa. Sen jälkeen mietitään, aloitetaanko varsinaisten reservien 
kutsuminen palvelukseen.
 1.1.2008 aktiiviseen valmiuteen jää ”enää” 2 jv-prikaatia, 2 vuo-
ristoprikaatia ja 2 panssariprikaatia. Toisaalta reserviin peruste-
taan yhden jv-prikaatin ja yhden vuoristoprikaatin esikunnat, neljä 
uutta jv-pataljoonaa sekä kaksi uutta katastrofiapupataljoonaa. Nk. 
2008/2011-suunnitelmaan kuuluvien muutosten jälkeen Sveitsin re-
servistä löytyy 129 pataljoona (vast.), kun vastaava luku on nyt 133.  

sveitsiN aRmeiJaN tilastoJeN mUkaaN vuonna 2006 aktiiviseen 
reserviin kuuluvat 260 000 henkilöä palvelivat yhteensä 6,3 miljoo-
naa vuorokautta. Tämä tekee noin 24 vuorokautta per henkilö, eli 
viikonlopun kuukaudessa.
 Tätä voi verrata Suomen suunnitelmiin maakuntajoukon koosta 
(28 kpl TORJK(B), n. 5000 miestä), harjoitusten määristä (2 vuodes-
sa) ja kotiin jaettavasta (suoja)varustuksesta.

Sveitsiläinen reserviläinen rautatieaseman kahvilassa. Suomalaisen tulkinnan mukaan kuvasta löytyy kolme vakavaa 

uhkaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle  – Sveitsiläisen tulkinnan mukaan kuvassa on kaksi maan yleisen järjes-

tyksen ja turvallisuuden kulmakiveä.

Sveitsiläisillä reserviläisillä on kotonaan sekä valtion rynnäkkökivääri että 50 

patruunan valmiuspakkaus (Taschenmunition). Confœderatio Helvetica on puo-

lueeton maa, joten 5.56 mm NATO kaliiperi kulkee siellä salanimellä 5,6 mm 

Gew.Patr.

Sveitsiläinen partio Grenadier kilpailussa. Kir-

joittajan tapaamat alppimaan reserviläiset ovat 

olleet tarkkoja ampujia ja muiltakin sotilaallisilta 

taidoiltaan erinomaisia.

Pistole 49 (SIG P210)  30 SFr. (18 e) 105 620 kpl
Pistole 75 (SIG P225)  30 SFr. (18 e)  71 210 kpl
Stgw.57 60 SFr. (36 e) 163 872 kpl
Stgw.90 (SG 550) 100 SFr. (60 e) 10 019 kpl



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT8 15.6.2007  •  5/2007

Teksti: Arto Pulkki 

Kuvat: Arto Pulkki ja Tuomo Valve

S
veitsin armeija 
otti 80-luvun lo-
pulla käyttöön 
uuden Stgw 90 
(5,6 MM STURM-
GEWEHR 90, FU-
SIL D’ASSAULT 

5,6 MM) rynnäkkökiväärin. Ki-
vääreissään aiemmin teknisesti 
varsin haastavia suoravetolukkoja 
ja rullasulkuja suosineet sveit-
siläiset valitsivat 
uuden aseensa 
itselataus- ja sul-
kumekanismiksi 
AK-tyyppi-

seen kaa-
sumännän ja pyörähtävän 

lukon. Aseen laatikko on myös 
valmistettu teräslevystä taittamal-
la ja hitsaamalla. Samankaltaisuus 
esim. venäläiseen AK-10X sarjaan 
loppuu kuitenkin tähän - sen ver-
ran eri ääripään filosofialla sveitsi-
läiset aseitaan valmistavat. 
 Kaupallisesti PE 90 ja SG 550 
nimillä tunnetun aseen pitkä (53 
cm) piippu sopii erinomaisesti 
vuoristomaan pitkille ampumae-
täisyyksille ja Sveitsissä suursuosit-
tuihin 300 m ampumakilpailuihin. 

Muun muassa integroiduilla etuja-
loilla varustetulle rynnäkkökivää-
rille tulee kuitenkin kokonaispi-
tuutta metrin verran ja painoa yli 
4 kg - ilman lipasta, patruunoita tai 
mahdollista optiikkaa. Painonsa ja 
kokonsa puolesta lähinnä pikaki-
vääriä muistuttavaan edeltäjäänsä 
(Stgw 57) verrattuna Stgw 90 oli 
kuitenkin alppimaan sotureiden 
mielestä siro ja kevyt. 

saN swiss aRms ag:N (ex. SIG 
Arms AG, ex. Schweizerische 

Industrie-Gesell-

schaft) 
valmis-
taman 
SG 55X-sarjan kes-

kimmäinen ase, SG 551 
SWAT, on selkeästi enemmän 

nykymuodin kokoinen ja painoi-
nen. Täysikokoiseen 550-malliin 
verrattuna tämän aseen piippua 
on lyhennetty 17 cm, ja painoa on 
pudonnut samalla 700 g. Samasta 
aseesta on saatavilla myös hieman 
pidemmällä piipulla varustettu 551 
LB (l. Long Barrel) –versio, jolloin 
piippuun on isoveljen tavoin saatu 
mahtumaan 22 mm istukka kivää-
rikranaattia varten.
 551:n SWAT-lisänimellä yrite-

tään viestittää sitä, että 
karbiini-kokoi-
nen ase 
soveltuu 
hyvin po-
liisien ja 
erikoisjouk-
kojen voi- man-
käyttöväli- neeksi. 
Siinä on myös onnis-
tuttu, sillä monen muun euroop-
palaisen valmiusyksikön tavoin 
myös Helsingin Poliisilaitoksen 
valmiusyksikkö, eli Karhu-ryhmä, 
on hankkinut sekä niitä että lyhyt-
tä SG 552 Commando-mallia. Nyt 
näillä markkinoilla tosin jyräävät 
H&K G36K ja G36C, joiden muovi-
rungolla saadaan laskettua aseen 
painoa 15 % ja hintaa lähes puolet.

Oman kokemukseni mukaan SG 
551 ja 551 LB soveltuvat varsin hy-
vin suomalaiseen maastoon ja 
ampumaetäisyyksille. Itse asiassa 
SG 551 LB:n strategiset mitat ovat 

kaliiperia lukuunottamatta 
lähes identtiset 762 RK 95 
TP:n kanssa. Luonnollisesti 

molempien aseiden itselataa-
vaa kertatulta ampuvat versiot (eli 
SP-mallit) sopivat erinomaisesti 

meillä suosittuun sovellettuun re-
serviläisammuntaan (SRA).
vakiomalliNeN sg 551 on varus-
tettu 36 cm piipulla (14,5”), jota 
voi pitää lähtönopeuksien kan-
nalta pienimpänä järkevänä .223 

Rem./5.56 
NATO kaliipereissa. Kun 

nimellispituudesta vähen-
netään patruunapesän ja liekin-
sammuttimen pituus, ei varsinai-
selle rihlatulle osalle jää pituutta 
kuin vajaat 11”.
 LB-mallissa piippua on jatkettu 
9 cm:llä (18”). Lyhyillä (100-200 
m) matkoilla tällä ei saavuteta juu-
ri mitattavaa etua tarkkuudessa, 
mutta keskipitkillä (300-500 m) 
matkoilla luotien n. 50 m/s ko-
vemmasta lähtönopeuksista ei ole 
ainakaan haittaa. Toisaalta normi-
mallia on helpompi käyttää ahtais-
sa tiloissa, ja se on paremmin tasa-
painossa.

Useiden eri yksilöiden perusteella 
SG 55X-sarjan aseita voi pitää vä-
hintäänkin riittävän tarkkoina re-
serviläiskäyttöön. Esimerkiksi 551:
t takovat tyypillisillä tarjousam-
pumatarvikkeilla (S&B 55 grs jne) 
10 cm / 150 m kasoja, ja kohtuu-
hintaisilla tarkkuuspatruunoilla 

(esim. S&B 69 
gr Match, sveits. 
64 gr PG90) 
saavuttaa jo 
kulmaminuutin 
(< 5 cm / 150 
m) tarkkuuden. 
Kun patruunat 
lataa itse, ja am-
puu yhteen ka-
saan vain kolme 
laukausta, niin 
kasan koon saa 

puristettua jopa puolen kulmami-
nuutin tuntumaan.

PaRhaaseeN taRkkUUteeN pääs-
tään toki vaan optiikalla, mutta 
SG:n vakiotähtäimet ovat aika 

lailla parasta, mitä rynnäkkökivää-
reistä löytyy. Takatähtäimenä toi-
mivasta rummusta löytyy diopteri-
reiät 200, 300 ja 400 m matkoille 
ja 100 m lähitaistelutähtäimenä 
käytetään rumpuun avarrettua 
hahloa. Jälkimmäisen molemmilla 
puolilla on lisäksi tritium-ampullit 
hämäräkäyttöä varten. Myös etu-
tähtäimenä toimivan tolpan eteen 
saa nostettua tritium-ampullilla 
varustetun yö-/lähitaistelutähtä-
men. 
 55X-sarjan aseita on saatavilla 
myös kiinteällä MIL-STD-1913 (nk. 
Picatinny) kiskolla ja ylös nostetta-
valla (hätäapu)-tähtäimillä varus-
tettuna. Näihin aseisiin on käytän-
nössä tilattava Sveitsistä erikseen 
(lue kalliilla) kiskoon asennetta-
va takatähtäin, jos asetta mielii 
käyttää esim. SRA-vakioluokassa. 
Toisaalta aseen päälle optiikkaa 
varten pikakiinnitettävä kiskokin 
maksaa sen 150-200 €, ja ilman kiin-
teää takatähtäin optiikan saa asen-
nettua alemmalle ja/tai lähemmäs 
silmää. 

sveitsiN aseet valmistetaan sekä 
1:10” (-1 mallit) että 1:7” (-2 mallit) 
rihlannousulla. Tämä on aiheut-
tanut suomalaisille jonkun verran 
hämmenystä ja harmaita hiuksia. 
Raskaat luodit vaativat vakavoitu-
akseen jyrkemmän nousun, mutta 
loivemmalla nousulla saa suurem-
mat lähtönopeudet, paremman pii-
pun eliniän ja enemmän anteeksi 
luotien muotovirheitä. Luodin pyö-
rimisnopeus on kuitenkin rihlan-
nousun ja lähtönopeuden tulo, ja 
jälkimmäinen riippuu olennaisesti 
piipun pituudesta. Armeijan Stgw 
90 on 1:10” nousulla ja sen vakio-
kaurana on 64 grainin luodilla va-
rustettu 5.6 mm Gew.Pat. 90.
 Lyhytpiippuisessa SG 552-mal-
lissa valinta on 1:7”, sillä alhaisilla 
lähtönopeuksilla luotien vakavoi-
miseen tarvitaan kaikki mahdol-

sig sg 551 sP swat– 
ressukiväärien tag heuer

Voi olla, että jonkun mielestä yli 2000 e on kohtuut-
toman kova hinta rannnekellosta, tai peltirunkoisesta 
Kalashnikovista. Mutta jos haluaa välttämättä saada 
itselleen AK:n, jonka kaliiperi on .223 Rem./5.56 mm 
NATO, tarkkuus alle kulmaminuutin, ergonomia erin-
omainen ja työnjälki huimaiseva, täytyy vaan alistua 
käkikellomaan yleiseen hintatasoon.

 S&B 55 gr Bulk S&B 69 gr Match

SG 551 875 m/s 800 m/s
SG 551 LB 930 m/s 850 m/s
SG 550 975 m/s 890 m/s
Lämpötila +20˚C, mittarina Chrony Beta Master, 10 ls keskiarvot. 
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linen apu. Täysimittaisessa SG 
550-mallissa alkuperäinen 1:10” 
on hyvä valinta, sillä pitkän piipun 
lähtönopeuksilla se riittää vaka-
voimaan kaikki raskaat luodit, ja 
hillitsee samalla kevyiden luotien 
pyörimisnopeuden turhaa kasvua 
ja siten tarkkuuden laskua. 
 SG 551 ja 551 LB mallit ovat sit-
ten astetta hankalampia tapauksia 
– molemmissa 1:10” nousu riittää 
yleensä vakavoimaan 64-69 gr luo-
dit, mutta 75-77 gr luotien kanssa 
on raportoitu ongelmia SG 551-1:
n kanssa. Toisaalta 1:7” nousulla 
varustetut 551-2 LB:t ovat olleet 
joidenkin mielestä hieman nirsoja 
kevyiden 55 grs luotien suhteen. 
Oma valinta molempien kohdalla 
on 1:7”, eli vaakakupissa painaa 
enemmän raskaiden tarkkuusluo-
tien luotettava vakavoituminen. 

sigiN taittoPeRä on ergonomi-
ansa ja lukituksensa puolesta erin-
omainen. On sääli, että meillä am-
puma-aselain ”muu ase” –luokkaan 
ja taittoperiin kohdistettu epäluulo 
rajaa sen useimpien harrastajien 
ulottumattomiin. Normaali SG 551 
on tosin jo piipun pituuden (lyhyy-
den) puolesta aina ”muu ase”. On-
neksi 551 LB ja 550 täyttävät, perät 
pysyvästi paikoilleen jäykistettynä, 
”kiväärille” ampuma-aselaissa ase-
tetut vaatimukset (väh. 840 mm 
pituus, väh. 400 mm piippu).
 Muiltakin osiltaan sveitsiläiset 
aseet ovat todella hyvin rakennet-
tuja ja viimeisteltyjä, ja 100 % var-
masti ainakin hienoimmat koskaan 
rakennetut peltirunko-AK:t. Erin-
omaiset tähtäimet, hyvä liipaisu 
ja aseen hyvä ergonomia kertovat 
siitä, että Sveitsissä ammunta ote-
taan vakavasti. Talvihansikkaiden 
tieltä sivulle taittuva liipaisinkaari 
ja 2-asentoinen kaasusäädin ker-
tovat taas siitä, että myös Sveitsis-
sä on välillä kylmä ja sataa lunta. 
Puhdistusta varten irrotettava kaa-

sukammio, selkeä tähtäimensää-
tö ja monet muut yksityiskohdat 
osoittavat, että aseperheen tilaajat 
ja suunnittelijat ovat olleet varsin 
hyvin tehtäviensä tasalla. 

oNko kelloPeli sitten hintansa 
arvoinen? Laadusta voi ainakin to-
deta, että vaikka kuinka pitäisi si-
nivalkoisia laseja päässä, niin kyllä 
sveitsiläisen aseen toiminnallisuus, 
osien viimeistely ja niissä käytetyt 
modernit pinnoitusmenetelmät 
saavat kotimaisen rynnäkkökivää-
rin näyttämään hieman kyläsepän 
tekeleeltä. 
 Toisaalta yhden SG 551 SWAT 
SP:n hinnalla saa neljä venäläis-
tä Saiga M3 reserviläiskivääriä, ja 
kaupan päälle pari tuhatta patruu-
naa. Jos vielä malttaa mielensä ja 
ostaa vain yhden Saigan, säästyy 
yli 1500 €. Edullisimmat AR15-kloo-
nitkin irtoavat n. 500-700 € edulli-
semmin. 
 Toisaalta yhden Volvo V50 T5 
AWD:n hinnalla saa neljä vankkaa 
venäläistä Lada 110-vankkuria, ja 

kaupan päälle kesän bensat. Vol-
vo on toki käypä kulkupeli, mut-
ta matkustajia ja kuormaa siihen 
mahtuu yhtä vähän kuin kymppi-
tonnin Ladaan, eikä niitä vetäviä 
pyöriä, kilowatteja tai newtoneja 
ole siinä kuin korkeintaan tuplasti. 
Silti Volvoja myydään Suomessa 
monta kertaa enemmän kuin La-
doja. 
 Kun Volvolla sitten ajaa vähän 
ja pitää sitä hyvin, tippuu sen arvo 
kolmessa vuodessa noin kolman-
neksen, eli 15 000 e. Jos taas SG 
551-2 SWAT SP-reserviläiskivääril-
lä ampuu kolmessa vuodessa pari 
tuhatta laukausta ja pitää sitä hy-
vin, on ase lähes käyttämätön. Sen 
piippu kun kestää tarkkana 5000 
– 10 000 laukausta, ja on aivan 
käyttökelpoinen vielä toiset 5000 - 
10000 laukausta. Vähän käytetystä 
aseesta saattakin hyvässä saumas-
sa saada omansa kokonaan pois, ja 
huonoimmassakin tapauksessakin 
sen arvo on laskenut vain muuta-
man satasen. Raudassa on raha 
turvassa, MOT.

tekNiset tiedot

  SG 551 SG 551 LB RK 95 TP

Pituus 84 cm 93 cm  94 cm
(taitettuna) 59 cm 68 cm  70 cm
Tähtäinväli 47 cm 47 cm  47 cm
Piippu 36 cm 45 cm  45 cm
Rihlaus
- määrä 6 kpl, oikeakätinen
- nousu -1 mallit 1:25 cm (1:10”)
  -2 mallit 1:18 cm (1:7”)
Massa 
-tyhjä ase 3,4 kg 3,6 kg  3,5 kg
-täysi lipas 20-patr 350 g   800 g
  30-patr 500 g

Jäsenet kysyvät,  
järjestösihteeri vastaa

Kannattaako minun peruuttaa kesälomamatka per-
heeni kanssa, ottaa kolme pikavippiä ja tilata uusi 
SG 551-2 LB? t. Kahden lapsen isä, ja aseeton.
 Ei. Osta käytetty Saiga (n. 300 e) ja ammu sil-
lä hyvällä omallatunnolla 0,14 e maksavia 7,62x39 
rautapaukkuja.

Kannattaako minun ostaa sveitsiläinen TAG Heuer 
Carrera Crono?t. 4 ke taskussa, eikä lapsia. 
 Ei. Osta Swatch (50 e) ja hanki säästyneillä 
rahoilla SG 551-2 ja ACOG-tähtäin. Yhdistelmä soi 
kuuluvammin ja käy tarkemmin kuin yksikään 
sveitsiläinen kello.

Ostanko käytetyn Sako 92:n 1400 e:lla, uuden Bush-
master AR-kloonin 1500 e:lla vai uuden SG 551-2 
SWAT:n 2000 e:lla? t. Nim. opintolaina tuli. 
 Sako muistuttaa sotavaltion asetta ja on hyvä 
ase kaliiperissa 7,62x39, Sig taas on erinomainen 
ase kaliiperissa .223/5,56. Matteleihin saa valtavan 
määrän erilaisia viritysosia, eikä aseen huonoista 
puolista ole juuri haittaa harrastekäytössä. 

Kerhollamme on nippu vanhoja .22 aseita, eikä nii-
tä käytä kuin kaksi jäsentä (Y70). Mitä teen? t. Vänr 
xxxxxxxx, ampumavastaava. 
 Kerrot, että kyseessä on sveitsiläinen .22(3) 
Rem Extra Long Rifle ja sillä on mukava ampua, 
koska se on itse lataava. Myyt piekkarit jäsenille 
tai kauppaan, ja jos puuttuvia välirahoja muuten ei 
tipu, uhkaat hallituksen jäseniä esim. talkoilla. 

SG 550 ja SG 551:ssä (kuvassa yllä) palautinjousi on kierretty kaasumännän 

varren ympärille. Varsi taas kiinnitetään luistiin viritinvivulla. SG 552:ssa (ku-

vassa alla) käytetään perinteisempää ratkaisua. Irroitettava viritinvipu mah-

dollistaa kiinteän laatikon kannen, mistä syntyy erinomainen alusta optisille 

tähtämille.

SG 552 Commando kaliiperissa 5.56 mm NATO pesee viranomaiskäytössä 9x19 

mm MP5 A4 –konepistoolin 5-1. Reserviläiskäytössä 552:n lyhyestä piipusta on 

yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä.

SIG SG 551-2 LB SWAT, ITL MARS punapiste- sekä IR-laser -tähtäin ja tämän 

perässä 3x suurentava ITL Trisight. Noin 5000 eur asejärjestelmän voisi toki jo 

vakuuttaakin erikseen, mutta Tapiola-tarra kertoo tässä tapauksessa aseen ja 

tähtäimen omistajasta (Tapiolan Reserviupseerit ry).
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maJURiksi yleNNettiiN Sissi-
kerhon pitkäaikainen aktiivi Juha 
Karell ja Espoo-Kauniaisten paikal-
lisosaston päällikkö, Tapiolan Re-
serviupseerien Kai Haatainen. Re-
serviupseeriliiton 1. varapuheen-
johtaja Yrjö-Pekka Rautalahti sai 
komentajakapteenin arvon. Uusia 
kapteeneja ovat mm. Pioneeriosas-
ton Jukka Rusila, Viestiosaston 
Marko Nordberg, vapaaehtoisjär-
jestelmän kehittämiseen merkittä-
västi vaikuttanut Risto Penttinen, 
Kanta-Helsingin Reserviupseerien 
Risto Jouttimäki sekä Rannikko-
tykistökerho Johtorenkaan Jukka 
Toukkari. Saman kerhon Harri 
Mäkitie sai kapteeniluutnantin 
arvon. Yliluutnantin arvon saivat 
Kenttätykistökerhon Joakim Flinck 
ja Jorma Kainulainen, Pioneeri-
osaston Pekka Suorsa sekä Tapio-
lan Reserviupseerien Laura Tiili-
kainen. Uusi yliluutnantti on myös 
Kanta-Helsingin Reserviupseerien 
Aarne Krogerus.

kUNNia- Ja aNsiomeRkeiN Pal-

kittUJa

Uudenmaan Reserviupseeripii-
rin puheenjohtaja, kapteeni Arto 
Kivistö palkittiin 3. luokan Va-
paudenristillä. Ylijohtaja, majuri 
Eero Lavonen (Ilmatorjuntaker-
ho) sai Suomen Valkoisen Ruu-
sun (SVR) komentajamerkin. 

Professori, majuri Ohto Man-
ninen (Kanta-Helsingin Reser-
viupseerit) sai Suomen Leijonan 
(SL) komentajamerkin. Majuri 
Matti Kuula (Espoo-Kauniainen 
Reserviupseerit) palkittiin SVR:n 
1. luokan ritarimerkillä. Tapiolan 
Reserviupseerien Keijo Tapiovaa-
ralle myönnettiin SL:n 1. luokan 
ritarimerkki.

RUl:N toimiNNaNJohtaJa Janne 
Kosonen ja RES:n toiminnanjoh-
taja Olli Nyberg on palkittu SVR:n 
ritarimerkillä. Reserviläisurheilu-
liiton puheenjohtaja Seppo Sund-
berg ja HELSLE:n kapteeni Tapio 
Sundman saivat SL:n ritarimerkin. 
Samalla merkillä palkittiin myös 
Pioneerikerhon Kari Linnamaa.

PUolUstUsvoimaiN komentaja 
myönsi sotilasansiomitalin Erkki 
Anderssonille sekä Asta Ruuska-
selle.

PUolUstUsmiNisteRi JyRi häkä-

mies oN 4.6. myöNtäNyt mUUN 

mUassa seURaavat aNsiomita-

lit

Suomen Reserviupseeriliiton kul-
tainen ansiomitali soljen kera 
(RUL am sk): 
komkapt Yrjö-Pekka Rautalahti 
(Espoo-Kauniainen RU) ja ltn Erk-
ki Stenman (Tapiolan RU).

karell ja haatainen 
majuriksi, Rautalahti 
komentajakapteeniksi
Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin toiminta-alueella ylennettiin 4.6. 
satoja reserviläistä, joukossa luonnollisesti suuri 
määrä maanpuolustusjärjestöjen aktiiveja. Lukuisia 
maanpuolustajia palkittiin myös isänmaan hyväksi 
tehdystä työstä kunnia- ja ansiomerkein.

Tasavallan presidentti 
on ylentänyt mm. seu-
raavat reservin upseerit 
4.06.2007 

MAJURIKSI 
Allonen Matti Juhani (Espoo), 
Dhyring Heikki Rainer (Vantaa), 
Haatainen Kai Sakari (Espoo), Hä-
mäläinen Kari Olavi (Helsinki), Ilo-
la Jarno Tapani (Helsinki), Juvo-
nen Seppo Ilmari (Helsinki), Karell 
Juha Kalevi (Helsinki), Kohvakka 
Unto Aulis (Espoo), Korkealaakso 
Juhani Antero (Espoo), Naukkari-
nen Juha Antero (Espoo), Pentti-
nen Jukka Pekka (Espoo), Savasti 
Kai Eirik (Helsinki), 

KOMENTAJAKAPTEENIKSI
Rautalahti Yrjö-Pekka (Kauniai-
nen) 

 
KAPTEENIKSI
Allonen Heikki Ilmari (Helsinki), 
Anttila Hannu Ilmari (Espoo), 
Happonen Olli Vilho Tapio (Hel-
sinki), Heinonen Ilkka Antero 
(Helsinki), Jouttimäki Risto Juha-
ni (Vihti), Karhu Jarkko Tuomas 
(Helsinki), Kataja Hannu Kalevi 
(Helsinki), Kavekari Janne Saka-
ri (Espoo), Leivo Markku Tapani 

(Espoo), Lindstedt Jukka Ilmari 
(Helsinki), Nordberg Marko Johan 
Kalervo (Helsinki), Penttinen Risto 
Arvi Olavi (Helsinki), Raappana 
Jari Eerik (Espoo), Rautanen Pert-
ti Antero (Helsinki), Rusila Jukka 
Tapio (Helsinki), Suila Mika Jan-
ne Sakari (Espoo), Toukkari Jukka 
Miael (Tuusula), Virtanen Erkki 
Kalevi (Helsinki), 

KAPTEENILUUTNANTIKSI
Mäkitie Harri Martti (Helsinki), 
Nuutinen Ilpo Artturi (Espoo), 
Pankka Kari Keijo Juhani (Espoo), 
Wichmann Tuomas Seth Kristian 
(Helsinki), Wirman Kari Mikael 
(Espoo),

TALOUSKAPTEENIKSI 
Hyvönen Ari Veikko Juhani (Es-
poo), 

YLILUUTNANTTIKSI
Aho Jarmo Timo Tapani (Espoo), 
Flinck Karl Joakim Alexander 
(Espoo), Gabrielsson Håkan Ber-
tel Erik (Kauniainen), Harjanne 
Risto Erkki (Vantaa), Harju Aki 
Perttu Ilari (Helsinki), Heng Leo 
Juhana (Espoo), Hussi Sami Esko 
Ilari (Espoo), Ihantola Petri Juha-
ni (Helsinki), Isotalo Pertti Erkki 
(Helsinki), Junkkaala Jouni Juha-

ni (Helsinki), Kainulainen Jorma 
Juha Matti (Helsinki), Kari-Koski-
nen Erkki Jaakko (Vantaa), Karl-
son Jari Ilmari (Espoo), Kaup-
pinen Asko Johannes (Espoo), 
Kekäläinen Juha-Pekka (Espoo), 
Kenttämies Kalle Samuli (Van-
taa), Kivelä Heikki Ville (Helsinki), 
Kohtala Antti Leo Juhani (Espoo), 
Koivu Klaus Asko Yrjänä (Helsin-
ki), Krogerus Aarne Henrik Walter 
(Espoo), Kuisma Jyrki Visa Tapani 
(Vantaa), Kuoppamäki Kalle Tapa-
ni (Helsinki), Laaksonen Pasi Olavi 
(Espoo), Lakomaa Markku Kustaa 
(Espoo), Lehti Jyri-Pekka (Van-
taa), Lehtinen Ville Nestori (Hel-
sinki), Lehto Juha-Pekka (Vantaa), 
Liikkanen Ari Kaarlo (Helsinki), 
Lilja Lasse Emil (Espoo), Lilje-
ström Hans Gustav (Helsinki), 
Lind Raimo Henrik (Helsinki), 
Louhivuori Tuomo Mikael (Van-
taa), Lundmark Pekka Ilmari (Hel-
sinki), Löyttyniemi Timo Juhani 
(Espoo), Manni Kimmo Kyösti Sa-
muli (Helsinki), Manninen Janne 
Olavi (Helsinki), Mattila Ari Pekka 
(Helsinki), Mertano Eero Ilmari 
(Espoo), Moisio Vesa Tapani (Hel-
sinki), Niemelä Juha Antti (Helsin-
ki), Nieminen Timo Jouni Tapani 
(Kauniainen), Nybergh Jan Marcus 
(Espoo), Packalen Matti Heikki Ju-
hani (Helsinki), Paiho Risto Juhani 
(Helsinki), Pakarinen Harri Juhani 
(Espoo), Parviainen Simo-Pekka 

(Espoo), Pentti Petri Heikki (Hel-
sinki), Rasilainen Pasi Antero (Hel-
sinki), Rauhansalo Sanna Tuulikki 
(Helsinki), Rikala Mikko Matias 
(Helsinki), Roiha Markku Taneli 
(Helsinki), Saariluoma Lauri Matti 
(Helsinki), Sarpaneva Mika Ontrei 
(Helsinki), Savolainen Aslak Mart-
ti Aatos (Helsinki), Savonen Jukka 
Sakari (Vantaa), Sinivaara Raimo 
Erkki (Espoo), Sipilä Jukka Pekka 
(Helsinki), Snellman Seppo John 
(Helsinki), Somerla Jorma Juhani 
(Vantaa), Suomi Jaakko Samuli 
(Vantaa), Suoranta Veli-Matti Ila-
ri (Helsinki), Suorsa Pekka Ilmari 
(Vantaa), Taipalus Tapio Pietari 
(Helsinki), Tenhunen Jari Olavi 
(Helsinki), Terho Toni Arto Martti 
(Helsinki), Tiilikainen Laura Inke-
ri (Espoo), Ylä-Anttila Ari Veikko 
(Helsinki), Äkräs Juha Petri (Es-
poo), 
 

LÄÄKINTÄ-
YLILUUTNANTIKSI 
Alanko Arto Juha Päiviö (Helsin-
ki), 

LUUTNANTIKSI 
Ahola Jani Kristian (Ulkomaat), 
Apilo Ari Juhani (Helsinki), Ar-
salo Juha Alpo Tapio (Helsinki), 
Björklund Herman-Filip (Vantaa), 
Bygglin Hans Gustav Anders (Hel-

sinki), Elonen Veli-Pekka (Espoo), 
Eränen Samu Jussi Sakunpoika 
(Helsinki), Eskola Jyrki Altti Ju-
hani (Espoo), Gåsström Ilmar Erik 
(Helsinki), Haataja Eero Asko 
(Espoo), Haavisto Jarmo Olavi 
(Helsinki), Hakanen Vesa Petteri 
(Helsinki), Hakkala Heikki Eemil 
(Helsinki), Halme Tommi Petteri 
(Espoo), Hario Pasi Sakari (Hel-
sinki), Heinonen Tommi Olli An-
tero (Helsinki), Heinämäki Antti 
Otto (Vantaa), Heiskanen Kalle 
Pekka (Espoo), von Hertzen Rab-
be Paul Hans Magnus (Helsinki), 
Hietanen Antti Eino Ilmari (Hel-
sinki), Hillo Kari Juhani (Espoo), 
Holmström Bengt Robert (Ulko-
maat), Holopainen Tapani Mikael 
(Helsinki), Honkanen Ville Sakari 
(Helsinki), Hotti Jukka-Pekka Ju-
hani (Lappeenranta), Hovila Antti 
Tapani(Helsinki), Hovilainen Nils 
Christian (Helsinki), Huttunen 
Jani Markus (Helsinki), Hämälä 
Ilkka Tapio (Espoo), Hänninen 
Janne Johannes (Helsinki), Hänni-
nen Ralph Kenneth (Vantaa), Jarva 
Jukka-Pekka Olavi (Espoo), Juss-
lin Kimmo Mika Petteri (Espoo), 
Kammonen Osmo Juhani (Espoo), 
Kanniainen Vesa Lennart (Helsin-
ki), Kantola Miikka Teppo Peller-
vo (Espoo), Kemppainen Tommi 
Petteri (Helsinki), Kettunen Pyry 
Juhani (Helsinki), Kilpiniemi Tuo-
mas Erik (Vantaa), Kinnunen Mika 

sUomeN ReseRviUPseeRiliitoN 

kUltaiNeN aNsiomitali (RUl am): 

kaptl Tapio Björklund (Helsingin 
Reservimeriupseerit), kapt Mauno 
von Fieandt (Ilmatorjuntakerho), 
kapt Harri Heimbürger (Ilmator-

juntakerho), kapt Kimmo V Kinos 
(RT-kerho Johtorengas), kapt Ari 
Koski-Ukko (Länsi-Vantaan RU), 
ylil Tommi Laakkonen (Pionee-
riosasto), ltn Ragnar Lilius (Es-
poo-Kauniainen RU), kapt Veikko 

Luomi (Kenttätykistökerho), evl 
Matti Mähönen (Pioneeriosasto), 
kaptl Reima Mäkeläinen (Reservi-
meriupseerit), kapt Timo Niiranen 
(Ilmatorjuntakerho) ja kapt Jukka 
Toukkari (Rt-kerho).

Vääpeli Herkko Korhonen (vas.), majuri Kai Haatainen ja ylikersantti Matti Mäenpää.

Yliluutnantit Jorma Kainulainen ja Joakim Flinck. Kapteeni Risto Penttinen.
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Helsingin sotilasläänin 
komentaja on ylentänyt 
seuraavat reservin aliup-
seeristoon ja miehistöön 
kuuluvat 04.06.2007

 
YLIVÄÄPELIKSI 
J u n n o l a  Te i j o  R i s t o 
Antero(Helsinki), Kaijansinkko 
Harri Martti Sakari (Helsinki), Lil-
ja Jorma Kalervo (Helsinki), Niemi 
Matti Reino Juhani(Helsinki), 

VÄÄPELIKSI 
Arajoki Pertti Yrjö Aarne (Vantaa), 
Isojärvi Vesa-Matti (Espoo), Korho-
nen Herkko Ilmari (Helsinki), Kuu-
sinen Sami Petteri (Vantaa), Leino 
Markku Tapani (Vantaa), Luolaka-
ri Markku Tapani (Helsinki), Nord-
berg Pertti Sakari (Helsinki), Osala 
Jukka Kustaa (Espoo), Pynnä Harri 
Viljam (Kauniainen), Rautio Pauli 
Antero (Espoo), Seppänen Jyrki 
Tapani (Espoo), Utriainen Juha 
Tuomo Taneli (Kauniainen), Vai-
nio Kari Juhani (Vantaa), Yli-Kyy-
ny Tomi Kaleva (Espoo),

 
PURSIMIEHEKSI
 Arpikari Pauli Matias (Espoo), Ni-
kula Alpo Veikka Johannes (Hel-
sinki), Partanen Aulis Johannes 
(Espoo), 

YLIKERSANTIKSI 
Ahlroth Tuomo Samuli(Helsinki), 
Ahokas Mika Petteri (Vantaa), 
Aronkytö Timo Ilmari (Helsinki), 
Auromaa Mikko Topias (Helsinki), 
Autero Ville Antero (Espoo), Die-
sen Andreas Gustaf Christopher 
(Kauniainen), Gruner Ville Erik 

(Helsinki), Heikkilä Jaakko Oskari 
(Helsinki), Heilala Teri Tapio (Es-
poo), Honko Kristiina (Espoo), Hä-
mäläinen Jari Petri Juhani (Van-
taa), Hörhammer Johan Niklas 
(Helsinki), Jansson Mathias Ralf 
Patrik (Espoo), Katainen Markku 
Antero (Vantaa), Kiviniemi Jarmo 
Pasi (Vantaa), Kujala Janne Mikael 
(Helsinki), Kuoppala Timo Tapani 
(Vantaa), Lahtinen Veikko Antero 
Juuso (Helsinki), Laitila Kari An-
tero (Helsinki), Lappalainen Jani 
Ilari (Helsinki), Lardot Robin De-
rek (Vantaa), Lehto Juha-Pekka 
(Espoo), Lehto Jussi Olavi (Van-
taa), Liukku Jari Matti (Helsin-
ki), Lumppio Juha Lauri (Espoo), 
Luomala Vesa Kaleva (Helsinki), 
Majuri Jouni Tapio (Espoo), Miet-
tinen Tiina Johanna (Espoo), Mik-
konen Hannu Pekka Samuel (Kau-
niainen), Mäenpää Matti-Aukusti 
(Helsinki), Niemi Tomi Kristian 
(Lappeenranta), Niemistö Niko 
Olavi (Vantaa), Nikula Sami Tatu 
Kalevi (Espoo), Nurminen Tomi 
Paavo Tapani (Vantaa), Olli Pasi 
Tapio (Vantaa), Pitkäranta Martti 
Jaakko Paavali (Vantaa), Pulk-
kinen Harri Christian (Helsinki), 
Puoliväli Seppo Mikael (Vantaa), 
Pyhältö Tuomo Tapani (Helsinki), 
Rantala Mika Esa Kristian (Helsin-
ki), Siimelä Ismo Juhani (Vantaa), 
Siitari Mika Markus (Vantaa), Siu-
rua Jukka Tapani (Helsinki), Suku-
la Jyrki Mikko Tapani (Helsinki), 
Tuupanen Satu Sinikka (Helsinki), 
Ukkonen Tuukka Taneli (Helsin-
ki), Vehma Sampo Lauri Johannes 
(Vantaa), Vermas Mikko Markus 
(Espoo), Virolainen Antti Vesa 
(Vantaa), Vuorinen Jarno Ensio 
(Vantaa), Väisänen Rauno Kalevi 
(Vantaa), Wallin Jyrki Tapio (Hel-
sinki), Yliluoma Hannu Seppo An-
tero (Espoo), 

KERSANTIKSI 
Aalto Erkki Olavi (Helsinki), 
Aarnio Karl Gustav Konstantin 
(Helsinki),Aavaharju Lari Miik-
kula (Vantaa), Ahlers Mikael Al-
fred (Helsinki), Aho Isto Johannes 
(Helsinki), Alanko Matti Einari 
John-Hans (Espoo), Alasalmi Mika 
Antero (Helsinki), Axén Jari Ju-
hani (Helsinki), Blomstedt Labidi 
Jemil Jesper Aron (Helsinki), Bär-
lund Dennis William (Helsinki), 
Cavonius Rolf Göran (Helsinki), 
Elo Tero Tapio (Vantaa), Enell 
Fredrik Sigfrid Johannes (Helsin-
ki), Forss Ville Olavi (Helsinki), 
Gröhn Jari Juhani (Espoo), Haimi-
la Miikka Jaakko (Helsinki), 
Hainola Harri Aulis Juhani (Van-
taa), Hamutta Toni Juhani (Hel-
sinki), Harjuniemi Matti Juhani 
(Helsinki), Heikkinen Tuomas 
Antero (Helsinki), Heiska Matti 
Johannes (Vantaa), Helkiö Pekka 
Matias (Espoo), Honkonen Tomi 
Johannes (Helsinki), Hytönen Kari 
Tapani (Helsinki), Hyvönen Juho 
Pekka (Vantaa), Hyvönen Timo 
Rainer (Helsinki), Häkkinen Jan-
ne Mikael (Helsinki), Hämäläinen 
Pentti Jalmari (Espoo), Härkönen 
Pekka Eemeli (Espoo), Härmälä 
Åke Lennart (Helsinki), Höglund 
Tom Mikael (Espoo), Ikonen Pekka 
Petteri (Helsinki), Isoniemelä Pek-
ka Santeri (Vantaa), Jaakkola Jou-
ni Ensio (Espoo), Jalova Antti Ma-
tias (Helsinki), Jarmo Markku Ka-
levi (Helsinki), Jokinen Eerik Kalle 
Matias (Espoo), Junell Timo Juha-
ni (Helsinki), Juntunen Janne Ilari 
(Vantaa), Jääskeläinen Jaakko Pie-
tari (Helsinki), Kaatranen Markus 
Mikael (Helsinki), Kahila Markku 
Tapio (Vantaa), Kangas Antti Ju-
hani (Helsinki), Kangas Veli-Pekka 
Petteri (Helsinki), Kangasharju Aki 

Henrik (Helsinki), Kantola Jarno 
Markus (Vantaa), Karilahti Aleksi 
Yrjö Ensio (Helsinki), Kauppinen 
Sami Mikael (Helsinki), Kelokaski 
Pasi Kalevi (Vantaa), Keränen Ossi 
Seppo Olavi (Espoo), Kettunen 
Sari Elisa (Vantaa), Kinnunen Pek-
ka Henrik (Espoo), Kivelä Teppo 
Jaakko Antero (Helsinki),Koistinen 
Jarkko Tapani (Helsinki), Kontola 
Juha Aleksanteri (Vantaa), Koske-
la Timo Johannes (Espoo), Koso-
nen Jyrki Akim Kullervo (Espoo), 
Kotisaari Sauli Juhani (Helsin-
ki), Kuhmonen Timo Arvo Petteri 
(Espoo), Kujala Jiri Olavi Juhana 
(Helsinki), Köykkä Juha-Matti 
(Helsinki), Laatio Timo Antero 
(Helsinki), Lamberg Mikael Chris-
tian (Espoo), Latva-Aho Markus 
Mikael (Vantaa), Lehtimäki Petrus 
Henrik (Helsinki), Lehtonen Jussi 
Osmo Ilmari (Helsinki), Leppänen 
Jan Erik (Helsinki), Leskinen Jussi 
Veikko (Vantaa), Lilja Risto Bertel 
Johannes (Espoo), Lindroos Olli 
Johan (Helsinki), Lindroos Tomi 
Tapani (Helsinki), Lounento Heik-
ki Juhani (Helsinki), Löfqvist Jussi 
Pietari (Vantaa), Malino Christian 
Peter (Helsinki), Mertamo Mikko 
Sakari (Vantaa), Mettälä Jonas 
Mikael (Helsinki), Mikkonen Otso 
Andreas (Espoo), Mäkinen Jussi 
Kalevi (Helsinki), Niiranen Jus-
si Johannes (Helsinki), Nyman 
Mikko Juhani (Helsinki), Nystén 
Kenneth Gustav (Espoo), Oinonen 
Arto Kalevi (Vantaa), Oittila Mat-
ti Valtteri (Helsinki), Ollikainen 
Markku Antero (Helsinki), Olsen 
Kimmo Olavi Pajunen (Helsinki), 
Ossi Henri Mikael (Espoo), Paa-
janen Olli Pekka Ilmari (Espoo), 
Palosaari Jukka Tapani (Espoo), 
Parviainen Kimmo Kari Petteri 
(Espoo), Patamaa Tuukka Ilari 
(Helsinki), Pelkkikangas Martti 

Kustavi (Espoo), Peltola Aleksi Sa-
kari (Espoo), Peltola Tuomo Eero 
Antero (Helsinki), Posio Juha Hen-
rik (Helsinki), Puonti Petri Mikko 
Johannes (Helsinki), Puustinen 
Harri Pietari (Espoo), Puustinen 
Olli Heikki Iisakki (Helsinki), Pön-
tinen Marko Tapio (Helsinki), Pöy-
ry Arttu Tapani (Helsinki), Pöyry 
Mika Pentti (Helsinki), Rainiala 
Petri Eero (Helsinki), Ristola Kal-
le Oskari (Espoo), Roinisto Jarmo 
Tapani (Vantaa), Romo Juha-Pek-
ka Tapio (Vihti) Roponen Rami 
Mikael (Espoo), Rosenholm Kari 
Pekka Yrjänä (Helsinki), Rosen-
lund Jouko Antero (Vantaa), Ruot-
sala Harri Untonpoika (Espoo), 
Ruuhonen Samu Mikko Tapani 
(Vantaa), Räisänen Samuli Henrik 
(Espoo), Räty Lasse Olavi (Espoo), 
Saikko Jani Juhani (Helsinki), 
Sajaniemi Kalle Akseli Mikonpoika 
(Espoo), Sallinen Ville Johannes 
(Helsinki), Salovaara Marko Johan 
Kristian (Helsinki), Sarpola Tomi 
Juhani (Espoo), Satta Anssi Nes-
tori (Helsinki), Savolainen Lauri 
Martti (Helsinki), Selenius Stefan 
Arthur (Vantaa), Seppänen Kal-
le Heikki Tapio (Vantaa), Sillstén 
Sami Petteri (Espoo), Sivonen Jani 
Juhani (Helsinki), Soininen Antti 
Jarmo Juhani (Espoo), Sommer-
schield Martin Björnson (Espoo), 
Sorvari Markku Edvin (Helsinki), 
Strandén Heikki Juhani (Helsinki), 
Tahvonen Topi Samuli (Helsinki), 
Takamäki Mikko Matti (Vantaa), 
Tanskanen Antti Tapio (Espoo), 
Tergujeff Atte Raine Samuli (Hel-
sinki), Terho Antti Matti Nestori 
(Espoo), Tervo Janne Matti Kuller-
vo (Hattula), Tirkkola Sampo Veik-
ko (Espoo), Toivola Janne Juhani 
(Espoo), Tommiska Jari Tuomas 
(Vantaa), Tormonen Jouni Tapio 
(Helsinki), Tumme Pekka Kullervo 

Uusia ylivääpeleitä 10 
vuoden tauon jälkeen
Reserviläisliiton puheenjohtaja 
Matti Niemi ylennettiin ylivää-
peliksi. Hän on toiminut liiton 
puheenjohtajana vuodesta 2000 
lähtien. Samaan sotilasarvoon 
ylennettiin myös Harri Kaijan-
sinkko. Kaijansinkko työskentelee 
Helsingin Maanpuolustuspiirin pii-
ripäällikön apulaisena. Ylivääpelin 
arvon sai myös Teijo Junnola 
Vääpelikillasta. Teijo Junnola on 
toiminut monipuolisesti jo vuosien 
ajan vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen eri tehtävissä. 
     Vääpeliksi ylennettiin Herkko 

Korhonen Helsingin Reserviläi-
sistä. Korhonen on ollut vuosia 
aktiivinen kouluttaja maanpuo-
lustuskoulutuksen kursseilla. 
Samaan sotilasarvoon ylennettiin 
myös Pauli Rautio Espoosta. Rau-
tio tunnetaan myös aktiivisena 
paikallisosaston toimijana. 
     Ylikersantiksi ylennettiin 
Vantaan Reserviläisten Markku 
Katainen, Itä-Helsingin paikallis-
osaston päällikkö Kari Laitila sekä 
HelResP:n piirihallituksen jäsen 
Niko Niemistö (Vantaa).

Tapio (Helsinki), Kivi Matti Kaler-
vo (Vantaa), Koivula Reijo Juha-
ni (Vantaa), Kokki Teemu Olavi 
(Espoo), Kokkonen Jukka Matti 
Tapani (Helsinki), Korhonen Juha 
Sakari (Helsinki), Korsström Frank 
Evert Ulfsson (Kauniainen), Kos-
kela Jussi Petteri (Espoo), Kuisma 
Jari Juhani (Helsinki), Kujanpää 
Mikko Juhani (Espoo), Kuusinie-
mi Kari Juhani (Espoo), Kyrklund 
Carl-Magnus (Espoo), Kyrönlah-
ti Antti Samuli (Helsinki), Köntti 
Ilkka Kalle Henrikki (Tampere), 
Laaksonen Kari Päiviö (Vantaa), 
Laamanen Olli-Antti Antero (Hel-
sinki), Lahtinen Erkki Ilmari (Hel-

sinki), Laine Petri Mikko Johannes 
(Vantaa), Lapinsuo Sakari Vilho 
(Espoo), Lavikainen Pekka Tapani 
(Espoo), Lehtinen Lasse Kristian 
(Kirkkonummi), Leppä Ari Heikki 
Olavi (Vantaa), Leppänen Antti 
Olavi (Helsinki), von Liechten-
stein Jaana Tuulikki (Ulkomaat), 
Lustila Antti Johannes (Helsinki), 
Meriniemi Marko Juhani (Helsin-
ki), Miettinen Aarne Juhani (Hel-
sinki), Miettinen Markus Tapio 
(Helsinki), Miettinen Topi Markus 
(Helsinki), Muttilainen Olli Tapio 
(Helsinki), Mäkinen Aki Juhani 
(Helsinki), Mäkiranta Ari Markus 
(Helsinki), Mönkkönen Jussi Ka-

levi (Helsinki), Niemenmaa Mikko 
Esko Olavi (Helsinki), Niiranen Ilk-
ka Johannes (Helsinki), Nora Mar-
kus (Helsinki), Numminen Jani Ta-
pani (Helsinki), Nurmio Kai Martti 
Henrik (Helsinki), Nykänen Marko 
Tapani (Vantaa), Närvänen Mikko 
Petteri (Helsinki), Oksanen Vesa 
Väinö (Espoo), Palkama Markku 
Juhani (Vantaa), Pantsar Ville Mi-
kael (Helsinki), Patoja Risto Pek-
ka Ilmari (Helsinki), Pentikäinen 
Juho Matias (Espoo), Pentikäinen 
Reima Juhani (Helsinki), Penttilä 
Teemu Henrik (Espoo), Pesonen 
Pauli Veikko Tapio (Helsinki), 
Ponkkonen Lauri Tapio (Helsinki), 

Porthén Jari Tapani (Vantaa), Po-
ussu Teemu Petter (Espoo), Qvick 
Teemu Sakari (Espoo), Rantala 
Arttu Matias (Helsinki), Rintala 
Juha Erkinpoika (Espoo), Rotko 
Heikki Antero (Kauniainen), Roto 
Risto Antero (Helsinki), Rytö-
vuori Antti Juhani (Espoo), Saa-
lismaa Juha Tapani (Helsinki), 
Saarela Konsta Johannes (Espoo), 
Saarenranta Jani Albert (Espoo), 
Saarinen Jouni Tapani (Helsinki), 
Saarinen Matti Tapani (Helsinki), 
Saarinen Mikko Juhani (Helsinki), 
Saastamoinen Kimmo Aulis Severi 
(Espoo), Saukoski Mikko Heikki 
(Helsinki), Savolainen Jarmo Ossi-

an (Espoo), Seikku Kai Aarne Olavi 
(Helsinki), Siiriäinen Sampo Ilmari 
(Helsinki), Silvennoinen Matti Jo-
hannes (Helsinki), Siukonen Antti 
Armas (Helsinki), Suckman Petteri 
Harri Henrikki (Espoo), Sääksjärvi 
Simo Markus Hemminki (Espoo), 
Tarvainen Heikki Mikael (Kerava), 
Tilander Tomi Juhani (Vantaa), 
Tähtisalo Hannu Eino (Vantaa), 
Upola Keijo Sakari (Espoo), Van-
hatalo Jarno Petteri (Espoo), Vir-
tanen Tero Tapio (Espoo), Vähä-
Jaakkola Kalle Juha Petteri (Hel-
sinki), Välläri Janne Sami Petteri 
(Vantaa), Westermark Juha Erik 
(Espoo), 

Ylivääpeli Harri Kaijansinkko ja vääpeli Pauli Rautio.
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(Helsinki), Tuominen Jarkko Ka-
levi (Vantaa), Tölö Miikka Matias 
(Espoo), Valkeinen Jonas Kristian 
(Helsinki), Velling Petri Tapani 
(Helsinki), Vierimaa Ville Tuomas 
(Helsinki), Wikström Mats Rune 
(Helsinki), Yli-Peltola Juha Mikael 
(Helsinki), Yrjövuori Pauli Päiviö 
(Espoo), 

ALIKERSANTIKSI
Ahlsten Joni Mikael (Vantaa), 
Ahonen Janne Tapani (Helsinki), 
Aimonen Tuomo Kustaa (Helsin-
ki), Alin Jukka Valdemar (Van-
taa), Berg Karl Markus (Helsinki), 
Bergius Henri Johannes Gabriel 
(Helsinki), Danielsson Jorma Ka-
levi (Vantaa), Eerola Sampo Paa-
vo Kalevi (Helsinki), Grönholm 
Thomas Kristoffer (Helsinki), Hal-
mela Kari Juhani (Vantaa), Hast 
Pasi Matias (Vantaa), Helkamäki 
Marko Juhani (Vantaa), Hinkka 
Eero-Petri Johan (Helsinki), Hu-
janen Reima Tapio (Helsinki), 
Huovinen Matti Juhani (Helsinki), 
Hyppänen Juho Petteri (Helsinki), 
Hyyppä Harri Mikael (Vantaa), 
Jeskanen Ilkka Tapio (Helsinki), 
Järvinen Heimo Kalevi (Helsinki), 
Jääski Kari Krister (Vantaa), Kan-
gaspunta Mika Heikki (Helsinki), 
Karjalainen Tomi Sakari (Helsin-
ki), Keinänen Lauri Tuomas Sa-
muel (Joensuu) Kesäniemi Sami 
Tapani (Espoo), Kojo Lauri Olavi 
(Helsinki), Koponen Vesa-Pekka 

(Helsinki), Korpialho Juha Tapio 
(Espoo), Koskimaa Sanna Katarii-
na (Helsinki), Kunnassaari Esa Ka-
levi (Helsinki), Lahikainen Jukka 
Tapio Abel (Vantaa), Lahti Sami 
Petteri (Vantaa), Lanki Jari Juhani 
(Espoo), Lehto Juha Antti Uolevi 
(Helsinki), Lehtonen Timo Sakari 
(Helsinki), Leppänen Mika Kalevi 
(Helsinki), Linnermo Teemu Ju-
hani (Helsinki), Loukonen Ville 
Anton (Helsinki), Långström Kim 
Erik (Vantaa), Malinen Juha Mika-
el (Helsinki), Mannonen Timo Ta-
pani (Espoo), Mononen Jussi Ola-
vi (Espoo), Monto Mikko Sakari 
(Helsinki), Mukula Mikko Johan-
nes (Espoo), Mustonen Jan Mii-
ka Tapio (Espoo), Männikkö Arja 
Anneli (Helsinki), Niemelä Vesa-
Matti Sakari (Vantaa), Niemi Jari 
Antero (Espoo), Nishimura Geor-
ge Allan (Espoo), Oker-Blom Jan 
Didrik (Helsinki), Paananen Jouko 
Edvard (Helsinki), Palomäki Sami 
Tapio (Helsinki), Parkkinen Ville-
Kustaa Henrikki (Helsinki), Pfaler, 
Klaus Erik von (Espoo), Pärssinen 
Mats Wilhelm (Helsinki), Railio 
Jani Petteri (Vantaa), Raito Jaak-
ko Petteri (Vantaa), Rasanen Jari 
Mikael (Espoo), Rautama Lauri 
Pekka (Espoo), Repo Ari-Pekka 
(Helsinki), Roivainen Martti Juha 
(Helsinki), Räsänen Juha Tuomas 
(Helsinki), Saarinen Mikko Petteri 
(Helsinki), Saastamoinen Joona-
Pekka (Vantaa), Siilin Sami Juha-
ni (Espoo), Siitonen Timo Kalevi 

(Vantaa), Sinkkonen Risto Petri 
(Vantaa), Sissonen Juha Simana 
(Helsinki), Stick Virpi Irene (Es-
poo), Suominen Juri Hermanni 
(Helsinki), Tikkanen Ville Tommi 
Antero (Helsinki), Tuominen Timo 
Ilmari (Espoo), Tuovinen Pirkka 
Mikael (Helsinki), Untamala Eero 
Esaias (Vantaa), Vanhala Pasi Ola-
vi (Espoo), Ventälä Markku Henrik 
(Helsinki), Vertanen Vesa Juhani 
(Helsinki), Viuhko Juha Markus 
(Espoo), Vähätörmä Erkki Ante-
ro (Kerava) Vättö Mika Kristian 
(Espoo), Väänänen Pauli Antero 
(Helsinki), Wasström Hans Niklas 
(Helsinki), Ylikoski Juha Veli-Mat-
ti (Helsinki

 
KORPRAALIKSI
 Arola Jussi Eero Ilmari (Helsinki), 
Blomfelt Patrick Erik Edvard (Van-
taa), Eronen Juha Erkki (Helsinki), 
Hämäläinen Juha Petri (Espoo), 
Hållfast Mika Valtteri (Vantaa), 
Jarva Teemu Johannes (Vantaa), 
Järvinen Pekka Tapani (Helsinki), 
Kangasniemi Kaarle Juhani (Hel-
sinki), Kuha Isko (Helsinki), Lah-
tinen Kalle-Ville (Helsinki), Laine 
Kalle Juhani (Helsinki), Lam-
minmäki Jorma Tapio (Vantaa), 
Laurén Aki Helmuth (Vantaa), 
Manninen Tommi Henrik (Hel-
sinki), Niskanen Markku Juhani 
(Helsinki), Nousiainen Pasi Juha-
ni (Vantaa), Pellikka Timo Eino 
(Helsinki), Perälä Tapani Ribert 

(Helsinki), Pietola Kyösti Sakari 
(Helsinki), Pohjalainen Kari Paul 
Markus (Vantaa), Rantanen Jorma 
Olavi (Espoo), Rouvali Santtu-Ma-
tias (Helsinki), Salmola Tero (Hel-
sinki), Salomaa Markku Mikko 
Tapani (Helsinki), Suoranta Lauri 

Joonatan (Espoo), Tuovinen Jussi 
Jouko Antero (Espoo), Voutilainen 
Paavo Kullervo (Helsinki), Vuosal-
mi Reijo Pekka Juhani (Kauniai-
nen), Väisänen Jukka Mauno Ta-
pani (Espoo), 

PeRiNNekivääRiN HelResP & 
HRUP:n mestaruuskilpailu ammut-
tiin Santahaminassa 26.05.2007 
sateisen sumuisena lauantaina. 
Osallistujia oli sentään 21 ampujaa  
sekä kivääreitä eri vuosikymmenil-
tä neljää eri mallia. Parhaat tulok-
set ammuttiin m-39 Pystykorvalla 

sekä Suojeluskunta mallin 28–30 
kiväärillä. Perinteinen 3-asentokil-
pailu 150 m matkalta ruoti parhaat 
ampujat hyvin esille. Kahdella 
ampujalla oli perinnepuvut ja ase-
tarkastukset suoritti Helsingin Ase-
historialliseen Seuraan kuuluva 
Markku Katainen. 

Piirien perinnekiväärikilpailut

Ylivääpeli Teijo Junnola. Yliluutnantti Klaus Koivu (vas.), yliluutnantti Pekka Suorsa ja kapteeni Jukka Rusila.
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PRINTEC ASE

www.printecase.fi
Hiojankuja 2 B, 02780 Espoo

fax. 09-8134106

puh.09-813 8897

HAULIKOT

KIVÄÄRIT

PISTOOLIT

PATRUUNAT

Päällekkäispiippuiset alk.
Remington 870 Express

Arsenal SAR-M1 762x39 ½-auto, neljällä lippaalla ......
Arsenal SAR-M1 .223 ½-auto, neljällä lippaalla ...........
Remington 700SPS .223Rem, .308Win .......................
Baikal IJ18 .222Rem + BSA 3-9x32 kiikaritähtäin ........
TOZ 78-04L .22lr + BSA 4x32 Essencial + vaimennin ..
TOZ 78-06 .22lr + BSA 4x32 Essencial + vaimennin ...
Magtech M7022 .22lr ½-auto + BSA 4x32 ja vaimennin
Ruger 10/22 RPF .22lr ½-auto ......................................

Glock alk. .......................
Norinco 9mm alk. ...........
Alfa Combat 9mm ..........
Baikal Marco .22lr ..........
Walther P22 Target .22lr

Sellier&Bellot 9mm
                       .223
PMP "nato"     .308
Magtech 45acp
Sellier&Bellot 45acp
CCI 45acp
.22lr 5000kpl alk. ..................
Saga kiekkopatr. 1000kpl. ....

250kpl ..
140kpl ..
100kpl ..
50kpl ....
50kpl ....
50kpl ....

  38,-
  38,-
  30,-
  17,-
  17,-
  16,-
150,-
159,-

549,-
309,-
490,-
195,-
380,-

350,-
450.-

650,-
750,-
599,-
270,-
296,-
345,-
305,-
290,-

Arto Pulkki

PohJois-italiassa käytyyn kil-
pailuun osallistui tänä vuonna lä-
hes 70 partioita 11 eri Nato- ja PfP-
maasta. Rastien aiheisiin kuului 
mm. ajoneuvojen ja rakennusten 
tarkastamista, viestivälineiden ja 
kevyen krh:n käyttöä, EOD-toimin-
taa, miinakenttien raivaamista, 
taisteluajoneuvojen ja miinojen 
tunnistusta, ensiapua, tulenjohtoa 
sekä erilaisia ampumasuorituksia 
rynnäkkökiväärillä, pistoolilla ja 
haulikolla. Käskyissä, viestiliiken-
teessä, tulenjohdossa ja paikan-
määrityksessä noudatettiin luon-
nollisesti Nato-maiden kesken so-
vittuja käytäntöjä ja standardeja.

 Orobiche vuoristossa yhden 
vuorokauden aikana suoritetul-
le partiomatkalle tuli pituutta 25 
km, minkä vaikeuskerrointa lisäsi 
huomattavsti reitin matalimman 
ja korkeimman pisteen välinen yli 
1 km korkeusero. Rastien odotus-
ajat mukaan lukien Suomen par-
tio liikkui vuorten rinteitä ylös ja 
alas noin 15 h – kypärät koko ajan 
päässä, 10-15 kg reput selässä, 
26–29˚C lämpötilassa. Kuumuus ja 
veden vähyys saikin monet partiot 
keskeyttämään kilpailun jo ennen 
puoliväliä. 

viime vUosiNa tämän kisan kärki-
sijoja hallusssaan pitäneet Saksan 
ja Sveitsin partiot nappasivat tä-

näkin vuonna palkintosijat reser-
viläisten sarjassa. Bundesheerin 
joukkueet olivat vahvasti edustet-
tuna tässä(kin) sotilastaitokilpai-
lussa - heillä kun ”firma” tukee täl-
laista toimintaa voimakkaasti. Ensi 
kertaa kilpailuun osallistunut Suo-
men partio oli lähinnä tiedustelu-
matkalla – oma sijoitus (4.) olikin 
pienoinen yllätys, varsinkin kun 
palkintosija jäi lopulta vain 0,3 % 
päähän. Samoilla pisteillä olisi am-
mattisotilaiden ja sotilasoppilaitos-
ten sarjoissa ollut palkintopallilla. 
 Suomen valttia oli hyvä osaa-
minen suurimmalla osalla rasteis-
ta, vaikka partion jäsenistä yksi-
kään ei ollut peruskoulutukseltaan 
jv-koulutettu, eikä taustalla ollut 
kokemusta sen enempää rauhan-
turvatehtävistä kuin Nato-ope-
raatioista. Aika moni ylenkatsoo 
vapaaehtoista maanpuolustuskou-
lutusta hyödyttömänä puuhaste-
luna, mutta kumman hyvin siellä 
hankituilla opeilla tuntui jälleen 
pärjäävän ulkomailla.

sUomeN PaRtio sai kilpailun kor-
keimmat pisteet kaikista ammun-
noista, mikä sekin oli positiivinen 
yllätys ammattisotilaita ja -poliise-
ja vilisevässä kilpailussa. Toiseksi 
parhaiten ampuivat, kuinkas muu-
ten, sveitsiläiset reserviläiset. 
 Partio teki huipputulokset 
myös miinanraivaus ja -tunnistus 
rasteilla, mikä ei ollut yllätys pio-
neereja vilisevältä partiolta. Sii-
täkään ei ollut haittaa, että kaksi 

tilaisUUdeN järjestäjät, Maanpuo-
lustuskiltojen liitto ja sen alueel- 
linen yhteistyöelin, Helsingin Kil-
tapiiri, olivat saaneet perinteiselle 
tilaisuudelleen ensi kertaa näin 
historialliset puitteet. Vieraiden 
toiveena olikin saada viettää myös 
jatkossa maanpuolustajien yhteistä 
tilaisuutta vaakunoiden ja kansal-
listen merkkinimien aateloimassa 
ilmapiirissä.
 Juhlavieraiden joukossa oli 
pääkaupunkiseudun reserviläisten 
lisäksi maanpuolustusjärjestöjen 
nokkaväkeä, tärkeitä taustavaikut-
tajia sekä palveluksessa olevia ja 
reserviin siirtyneitä ammattilaisia.
 
kiltoJeN JäseNteN yhdessäolon 
hetkeen osallistuivat muun muassa 
Matti Louekoski Suomen Pankista. 
Aivan erityinen merkitys marsalk-

ka Mannerheimin syntymäpäivällä 
oli Ritarihuoneen juhlaan osallis-
tuneelle Paavo Frimanille, joka 
tunnetaan yhtenä maan perehty-
neimmistä Mannerheim-tuntijois-
ta. Tilaisuuden yhteydessä luo-
vutettiin Sotilasperinteen Seuran 
puheenjohtajalle Markus Anajalle 
hopeinen kiltaristi.
 Hyvin vähäeleisesti hoidettu 
huomionosoitus sekä äärimmäisen 
lyhyt avajaispuhe korostivat juhlan 
pokkuroimatonta ja jäykistelemä-
töntä, yhdessä olon luonnetta.

bUffet-iltaPalaN sulamisesta 
huolehti kiltasisarten ja -veljien 
rupattelun lisäksi taustalla soinut 
elävä pianomusiikki. Jääkärimars-
sin soidessa kyseltiin jo naurussa 
suin lupaa laulaa mukana.

lippujuhlan 
päivänä yhdessä
Kesäsää helli noin 160:tä pääkaupunkiseudun 
maanpuolustajaa, jotka olivat kokoontuneet 
puolustusvoimain lippujuhlan päivän vastaanotolle 
Ritarihuoneelle juhlavaan, joskin rentoon ilmapiiriin.

Noin 160 pääkaupunkiseudun kiltalaista kokoontui illanviettoon Ritarihuoneelle lippujuhlan päivänä.

Pinohiiret 
bergamossa
Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosaston nelihen-
kinen partio sijoittui neljänneksi Italian Bergamossa 
19.—20.5. pidetyissä kansainvälisissä sotilastaitokilpai-
lussa. Italian reserviupseeriliiton (UNUCI) järjestämässä 
Lombardia 2007 -kilpailussa mitattiin nuoremmilta 
upseereilta rauhanturvaamistehtävissä tyypillisesti 
vaadittavia taitoja sekä fyysistä ja henkistä kuntoa. 

partion jäsenistä oli ollut viime 
vuonna viikon ajan erinomaisessa 
sotilaskoulutuksessa ja -kilpailus-
sa Itävallan alpeilla. Myös reservi-
läisten sarjan voittaneessa Oberf-

rankenin partiossa oli kaksi viime 
vuonna Itävallan Grenadier-kilpai-
luun osallistunutta alppijääkäriä.

RaNkassa kilPailUssa suomalai-
sille aiheutti ylivoimaisesti eniten 
päänsärkyä suunnistaminen sekä 
järjestäjien vaihteleva kielitaito. 
Vasta jälkikäteen selvisi, että jär-
jestäjien jakamat 1:50 000 kartat 
olivat 70-luvulta, ja osa niiden ku-
vaamasta aineistosta ehkä jostain 
50-luvulta. Ei siis ihme, että polku-
ja ja metsäautoteitä oli ”hieman” 
kadonnut. Nato-tyylisen yleistaso-
mittarin (6400 piirua sekä asteet) 
puuttuminen antoi myös tiukkaan 
aikarajoitetuilla KRH- ja TJ-rasteil-
la turhaa tasoitusta Nato-maista 
tulleille partioille. 
 Pioneeriosaston joukkueessa 
kilpailivat ylil (4.6 kapt) Jukka Ru-
sila, ylil Arto Pulkki, ltn Jari Kek-
konen ja ltn Markus Saarela. Kil-
pailumatkaa tukivat taloudellisesti 
sekä HRUP että RUL.

Tilapäinen tarkkailuasema Charlie 1500 metrin korkeudessa. Ltn Saarela pai-

kantaa maaleja, ltn Kekkonen mittaa koordinaatteja ja ylil Pulkki piirtää taktisia 

merkkejä sekä tunnistaa kalustoa. Kiire tuli, mutta ylil (kapt) Rusila ehti ottaa 

yhden kuvan.

Suomen partio palkittiin kilpailun parhaasta ampumasuorituksesta pokaalilla 

ja ampumamerkeillä. Italialaiseen tapaan palkintojen jaosta ei puuttunut juh-

lallisuutta — Suomen pokaalin kävi luovuttamassa maaherra (il prefetto) Gono 

Federico. 
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itä-helsinki
Itä-Helsingin paikallisosasto on tupailtojen osalta kesätauolla kesä- ja heinäkuun. 
Seuraava tupailta järjestetään elokuussa 23.8.07 klo 18-21 Radioniemessa, Santaha-
minassa.

Elokuun tupaillan ohjelma:
Tiedotustilaisuus STADIN JOTOS 2007 - kilpailusta
Syksyn toiminnan esittely sekä suunnittelutilaisuus
Maastoajo
Suunnistus

Toivotamme kaikille iloista ja turvallista kesää!
Itä-Helsingin paikallisosasto
Johtoryhmä

Yhteystietoja:
Paikallisosaston päällikkö: Kari Laitila / 050 402 6180
Koulutuspäällikkö: Jonne Kaskimies / 040 505 0369
Tiedottaja: Kari Suomela / 040 574 0297
Stadin Jotos 2007
Paikallisosaston apua tarvitaan 14.-16.9 Pääkaupunkiseudulla järjestettävän valta-
kunnallisen syysjotoksen toteuttamiseen. Erityisesti vartiojoukkueen aktiiveille/
muille kokeneille toimijoille on tarjolla lauantaiksi 15.9 haastavaa tekemistä jotos-
reitin rasteilla. Nyt on mahdollisuus näyttää maakunnan miehille paikallisosaston 
osaamista!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Juha Isokangas, p.050 547 6001 ja/tai 
juhaisokangas@hotmail.com

espoo-kauniainen
Espoon-Kauniaisten paikallisosasto onnittelee 4.6.2007 ylennettyjä.

KOULUTUS 2007
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maanpuolus-
tuskoulutus.fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuorot 
löydät kotisivuilta. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi. Katso myös kes-
kusteluosuudesta tarkennuksia.

Jääkärileiri 2 
Santahaminassa 17.8. - 19.8. Katso kotisivuilta tapahtumakalenteristä elokuun koh-
dalta.

Maastomarssit jatkuvat jälleen syksyllä. Ilmoittaudu mukaan www.mpkry.fi. Lisä-
tietoa syksyn marsseista Jan Ek p. 8033 600 ja Juha Matikainen 050-5977 139.

Päällikkö maj 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 ylil Laura Tiilikainen 040 563 3169  laura.tiilikainen@iki.fi 
Ampumaupseeri vänr Teemu Salmela 044 5466608  teemu.salmela@kolumbus.fi  
Tiedotuspäällikkö ylil Arto Pulkki 040 5121215 arto.pulkki@upknowledge.com
Tiedotusvastaava Hannu Koponen 040 745 2326  hannu.koponen@icenet.fi 
TstoR:n johtaja alik Juha Matikainen 050 5977139  juha_matikainen@suomi24.fi 
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen 040 7185907  elsi.tuominen@iki.fi

EsKaPAT:in kotisivuosoite: www.eskapat.net

helsingin maanpuolustuspiirin 
paikallisosastot

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

HRUP / HELRESP SUUNNISTUSKILPAILU 
PALOHEINÄSSÄ 21.5.2007
H (4 km)

1. Timo Vehviläinen  VaRes  32:38
2. Vesa-Pekka Murtovaara  VaRes  37:25
3. Heikki Tilander     40:06
4. Heikki Lepistö   HelRes  43:59
5. Jukka Luotola   TiRUK  52:30
6. Harri Kaijansinkko  Sissios.  56:20
7. Erkki Simpanen   Ilmailuos.  1:07:20

D/H50 (3 km)

1. Seppo Kuokkanen  TiRUK  21:38
2. Heikki Hurme   Ilmailuos.  31:19
3. Rauno Hotti   HelRes  32:10
4. Matti Heikinheimo  TaRu  39:02
5. Onni Kukkonen   I-HR  54:48
6. Eija Härkönen   VaRes  1:01:54
7. Hannu Ilonummi  VaRes  1:15:11

Mahdolliset tuloksia koskevat huomautukset:
Niko Niemistö (VaRes)
GSM 050 5656632
niko.niemisto@finnsteve.fi

Molempien sarjojen kolme parasta palkitaan piirien ampumatoimikunnan
vuoden 2007 palkintojenjakotiilaisuudessa.

Naisten valmiusliiton helsingin alueneuvottelukunta 
Nyt on aika ilmoittautua seuraavaan Nasta-suurharjoitukseen, Karpalo 2007 -har-
joitukseen, joka pidetään Kontiorannassa 7.-9. syyskuuta 2007. Voit valita seuraa-
vista kursseista: 
Etsintä ja maastoensiapu, henkinen tuki, katuturvallisuus, kuljetus, viestiliikenne, 
maastotaidot ja vesiturvallisuus, joukkomuonitus sekä sotilaskotitoiminnan perus-
kurssi.
Kurssit ovat peruskoulutusta eivätkä edellytä ennakkotietoja tai -taitoja. Kursseille 
voi osallistua 15 vuotta täyttänyt suomalainen nainen. Kurssi maksaa 36 euroa si-
sältäen opetuksen, muonituksen ja majoituksen. Ilmoittaudu 17.8.2007 mennessä 
MPK:n internetsivujen kautta (www.mpkry.fi >kurssihaku> Pohjois-Karjala> va-
rautumiskoulutus). Ota tarvittaessa yhteyttä Kristiina Slotteen, kristiina_slotte@
yahoo.com tai puh 050 525 0022. 

Toiminnantäyteinen alkuvuosi on päättymässä ja lomat alkamassa. Olemme yhdes-
sä edistäneet naisten mahdollisuutta osallistua kokonaismaanpuolustuksen. Kiitos 
toimijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Aurinkoista kesää kaikille!

Kristiina Slotte
Naisten Valmiusliiton Helsingin Alueneuvottelukunta 
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helsiNgfoRs sveNska 
ReseRvofficeRsklUbb

Trots det varma vädret, vill vi no-
tera följande evenemang. 
 Kesäyön Marssi 29-30.6. Kom 
med, vi svenskspråkiga officerare 
bör synas i bland! Övrig informati-
on och anmälningar till Ulf-C Fors-
ström.
 ”ROSIS”, Reservofficerssällska-
pet i Stockholm har inbjudits till 
att besöka HSRK veckoslutet den 
7-8.9.2007. Reservera datum i ka-
lendern redan nu. Det är av största 
vikt att möjligast många HSRKare 
deltar i denna över 50-åriga tradi-
tion. Programmet utarbetas ännu. 
Mera information hittas på hemsi-
dan.
 Skytte återupptas efter semes-
tern. Följ med hemsidan för när-
mare information.
 Klubben och styrelsen kontak-
tas bäst via www.hsrk.fi.
 Styrelsen önskar Dig en varm 
och skön sommar.

kaNta-helsiNki

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 
31.7. mennessä.

Esitelmätilaisuuksista ja muista 
ampumatapahtumista tietoa ker-
hon verkkosivulla.

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

Keskiviikkona 22.8. teemme iltaret-
ken Kuivasaareen, joka on linnake-
saari Helsingin edustalla. Tarkem-
pi aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan 
jäsenkirjeessä elokuun alussa. Va-
ratkaa jo nyt päivä kalentereihin. 
Lisätietoa Kuivasaaresta osoittees-
sa  http://www.rt-kilta.net/kuiva-
saari.html 
Itsenäisyyden juhlavuoden syys-
jotos järjestetään 14. - 16.9.2007 
Helsingissä. Järjestäjinä toimivat 
Helsingin Reserviupseeripiiri ry. ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
ry.  Jotos tarvitsee lisää henkilöitä 
erilaisiin toimitsijatehtäviin. Suu-
rin tarve on lauantaina 15.9.  Eri-
tyisosaamista ei vaadita.  Lisätieto-
ja asiasta antaa ja ilmoittautumisia 
vastaanottaa Jyrki Uutela, puhelin 
040 500 4906, sähköposti jyrki.uu-
tela@kolumbus.fi
Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 
2007 toimintakalenteri löytyvät 
verkkosivuiltamme osoitteesta 
http://lvru.rul.fi 
Hyvää kesää kaikille!

mUNkkivUoRi
 

Hallitus toivottaa jäsenille hyvää ja 
aktiivista kesää reserviläistaitoja 
kohottavan toiminnan parissa. Lo-
makauden jälkeen jatketaan perin-
teistä ampumatoimintaa.
Tulevaa ampumatoimintaa:
Seppälä: Ammunnat Seppälän ra-
dalla jatkuvat 18.8.
Santahaminan ammunnoista leh-
den muissa ilmoituksissa
Lisätietoja ampumaupseerilta 050 
4292565 tai risto.koskinen@orion-
pharma.com

PohJois-helsiNgiN 
ReseRviUPseeRit

Kerho osallistuu Tuusulassa jär-
jestettävään Kesäyön marssiin 
29.-30.6.2007. Tule mukaan naut-

timaan liikunnasta, mukavasta 
seurasta ja hienosta elämyksestä. 
Valinnaisina matkoina 15 km ja 30 
km. Ohjeita ja vinkkejä antaa kou-
lutusupseeri Peter Korvensyrjä; 
cossu541@saunalahti.fi gsm: 045 
674 8754. 

Lokakuun 6.-7. päivinä suoritam-
me retken Padasjoelle. Erityisai-
heena ampuminen hämärässä.
Syksyllä tutustumme Pelastuskes-
kukseen, jäänmurtajaan ja VTS-
keskukseen. Tarkemmat tiedot 
seuraavissa lehdissä.
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustus-
taitojen opiskelun kohtuulliset 
kurssimaksut. Tiedusteluihin vas-
taa koulutustusupseeri Peter Kor-
vensyrjä, gsm: 045 674 8754. cos-
su541@saunalahti.fi

tikkURila

STADIN JOTOKSELLE tarvitaan 
rastimiehiä. Jotos järjestetään 14.-
16. syyskuuta 2007 Santahaminaan 
tukeutuen.
Eniten rastihenkilöitä tarvitaan 
lauantaina 15.9.  Monilla kerhom-
me jäsenillä on vastaavaa rastiko-
kemusta mm. Vantaan Jotokselta 
eli Lohenvaellukselta. Myös muut 
halukkaat ottakaa yhteyttä Vesa 
Kotilaiseen puh. 873 5520. Rasti-
miehillä on mahdollisuus saada 
kertausharjoitusvuorokausia.
Seuraa myös kotisivujamme www.
tiruk.net
Ampumaharjoituksista ja -kilpai-
luista tietoja antaa Jukka Luotola 
puh.0500 455474. Ammunnat ovat 
tiistaisin klo 19.30-21.00 Tikkurilan 
Urheilutalossa.
Hallitus toivottaa kaikille HYVÄÄ 
KESÄÄ!

töölö

10-vuotisjuhlakesäyönmarssi mars-
sitaan 29.-30.6. Tuusulassa. Töö-
lön RU kokoaa oman joukkueen 
marssille ja lisäksi isännöimme Vi-
ron puolustusvoimien edustajia ai-
kaisempien vuosien tapaan. Mars-
silla on valittavissa useita matka-
vaihtoehtoja. Spjutsundin maja 
marssisaunoineen on varattu ko. 
viikonlopuksi. Vielä ehdit mukaan, 
ilmoittaudu Kesäyönmarssiin Pert-
ti Elvilälle 0400 840 889.
Kerhomme tukee Suomen Sotave-
teraaniliiton 50-vuotisjuhlatapah-
tumaa 18.-19.8.2007. 
Tapahtumaan kaivataan vapaaeh-
toisia avustajia järjestysmiehiksi, 
opastukseen ja tilaisuuden tuki-
henkilöiksi. Ilmoittaudu Hans Gab-
rielssonille 050 3304005. Tilaisuus 
on suuri yleisötapahtuma, jossa 
toiminnan pääpaikka on Senaatin-
torilla (esillä mm. panssarivaunuja 
sekä Hurricane-lentokone, Tali-
Ihantalan taistelujen elokuvaesitys 
jne.) ja toimintaa on lisäksi Espla-
nadin lavalla ja Kauppatorin ran-
nassa, jossa on merivoimien laivas-
toesittely. Ilmojen salliessa näem-
me Hornettien ja DC-3:n ylilennot. 
Legendaarista DC-3:sta lentää ker-
homme jäsen Pentti Niemi.
24.8. menemme kootusti katso-
maan Suomenlinnan kesäteatterin 
Tuntemattoman sotilaan -näytän-

töä. Jokainen hankkii lippunsa itse 
Lippupalvelusta puh 0600 10800 
tai www.lippupalvelu.fi.
Kerhon syyskauden ampumavuo-
rot Töölöntorinkadun ampumara-
dalla ovat seuraavat: keskiviikko 
29.8, maanantai 24.9, perjantai 
12.10, maanantai 12.11 sekä keski-
viikko 12.12. Merkkaa jo tässä vai-
heessa kalenteriisi. Tilaisuudet al-
kavat kello 18.00. Ensikertalaisille 
yhdistys tarjoaa patruunat. Kerhon 
ammunnasta tietoja ja ohjeita saa 
ampumavastaava Raimo Ahok-
kaalta 020 490 7503.
Kerhon toimintaa koskevat kehi-
tysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo 
Martiskaiselle 040 709 8459, sam-
po.martiskainen@tapiola.fi  tai 
sihteeri Erkki Nikuselle 040 715 
4486, enikunen@.welho.com. 
Vaikka kerhomme toiminta jat-
kuu kesän aikana, voimme tänä 
aikana ottaa rennommin ja ”lada-
ta akkuja” syksyn toimintakautta 
varten. Kesällä Suomea kiertäes-
sä kannattaa käydä tutustumassa 
eri paikkakuntien monipuolisiin 
maanpuolustusaiheisiin nähtä-
vyyksiin ja käydä katsomassa kesä-
teatteriesityksiä Suomenlinnan li-
säksi vaikkapa Helsingin Kalliossa 
Teatteri Pihan Ässä-Rykmenttiä tai 
Ilomantsin Möhkössä Seitsemän 
miehen sotaa. Hyvää kesää.

itä-helsiNgiN 
ReseRviUPseeRit

Ilma-aseammunnat jatkuvat kesän 
jälkeen tukikohdan radalla Puoti-
lantie 1 D, ammunnat aloitetaan 
keskiviikkona 22.8.2007 klo 18.00. 
Syysjotos järjestetään tänä vuonna 
Helsingissä ja myös IHRU on mu-
kana järjestelyissä. Stadin Jotos 
tarvitsee toimihenkilöitä, jos asia 
kiinnostaa sinua niin ota yhteys 
Keijo Talja p. 041 514 9140 tai Jyrki 
Uutela p. 040 500 4906. 
Ihrun hallitus toivottaa kaikille jä-
senille hyvää kesää ja kunnon ko-
hennusta syksyn koitoksiin.
Muista myös Ihrun nettisivut www.
ihru.org.
Yhteystietoja: p.joht. Keijo Talja p. 
041 514 9140, v.p.joht. Jukka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, s. Juha Iis-
kola p.050 543 6214.

hUoltoUPseeRikeRho

Helsingin Reserviupseerien Huol-
toupseerikerho (ent.Autokerho) 
täytti 60 vuotta 12.05.2007. Tilai-
suuden kunniaksi järjestettiin juh-
lalounas ravintola Food Cellarissa. 
Ylil Heikki Heikkonen esitelmöi 
kerhomme historiasta. Esillä oli-
vat yhteistoiminta Kaartin Patal-
joonan, Huoltokoulutuskeskuk-
sen ja erityisesti Moottorikoulun 
kanssa sekä Kuljetusvälinevarikon 
kanssa. Muistin virkistämiseksi 
Huoltoupseerikerho haluaa kiittää 
Pääesikunnan Kuljetusosastoa ja 
Helsingin varuskuntaa sekä Kaar-
tin Soittokuntaa ja Soittajakoulua 
saamastamme tuesta puolustusvoi-
mien taholta. Kaartin saunaa jäim-
me kovasti kaipaamaan, mutta nyt 
puhaltavat uudet tuulet.
60-v-tilaisuudessa valittiin kunnia-
jäseneksi ylil Leo Poijärvi. Kerho 

muisti myös ansioituneita jäse-
niämme petankkipalloilla. Palkin-
non saivat Pellervo Eräheimo,Leo 
Poijärvi, Jorma Stenvall ja Heikki 
Heikkonen. Valitettavasti tälle 
palstalle emme vielä saaneet valo-
kuvia. Tarkoitus on kuitenkin ava-
ta omat nettisivumme tiedotusup-
seeri vänr Heikki Huhtalan toimes-
ta lähiaikoina. Sinne tallentuvat 
kuvat ja ajankohtaiset asiat yhteys-
tietoineen. Tämän palstan kirjoit-
taminen jatkuu tietenkin edelleen. 
Tiedotusupseerin tavoitat heikki.
huhtala@welho.com.

Hallitus:
Puheenjohtaja ylil Harri Kouvon-
korpi p. 050 3007690
Varapuheenjohtaja maj Timo 
Koukkari.
Kapt Kai Runela kerhomestari p. 
044 5282848
Sihteeri ylil Paavo Virtanen.
Ylil Leo Poijärvi kulttuuriupseeri p. 
040 5429106
Ltn Jorma Stenvall talousupseeri 
p. 0500 410880
Vänr Heikki Huhtala  tiedotusup-
seeri heikki.huhtala@welho.com
Vänr Yrjö Malmström logistiik-
kaupseeri p.041-5193030
Ase-, ampuma- ja koulutusupsee-
ri ylil Heikki Heikkonen p.0400 
776294. Kivääri- ja pistooliammun-
nasta kiinnostuneet voivat ottaa 
häneen yhteyttä.

Hyvää ja reipasta yhdistysvuotta 
2007! JA ENNEN KAIKKEA HY-
VÄÄ KESÄÄ. Tervetuloa mukaan 
niin vanhat kuin uudetkin jäsenet! 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä halli-
tuksen jäseniin jos mielessänne on 
hyviä ideoita tai haluatte antaa pa-
lautetta toiminnastamme.

ilmatoRJUNtakeRho

Kerhon 60-vuotisjuhlien päivä-
määräksi on varmistunut 26.10., 
joten se kannattaa jo varata ka-
lentereihin. Tarkempia paikka- 
ja aikatietoja tulevissa lehdissä 
sekä netissä. Kerhon viikottainen 
ampumavuoro on nyt kesätauol-
la, mutta vuorot jatkuvat jälleen 
tuttuun aikaan maanantaisin klo 
20-21 Helsinginkadun ampumara-
dalla Urheilutalossa 3.9.50 metrin 
radalla voi ampua joko kerhon pie-
noispistooleilla tai omilla - myös 9 
mm - pistooleilla. Pienoispistoolin 
patruunoita voi lunastaa paikan 
päältä. Lisätietoja antaa Varapu-
heenjohtaja Timo Wiiala (0400 
476 726, timo@wiiala.com).Ker-
hon jäsenten mahdolliset sähkö-
postiosoitteet pyydetään ilmoitta-
maan tiedotusupseeri Topias Uoti-
lalle (yhteystiedot alla). Lisätietoja 
kerhon toiminnasta antavat mm. 
puheenjohtaja Antti Lilleberg (040 
596 2905, antti.lilleberg@tkk.fi) ja 
tiedotusupseeri Topias Uotila (040 
719 5777, thuotila@cc.hut.fi). Ker-
hon verkkosivut löytyvät osoitteen 
www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.
fi kautta valitsemalla oikeasta lai-
dasta linkin: Helsinki. Helsingin 
Reserviupseerien Ilmatorjuntaker-
ho vastaa pääkaupunkiseudulla 
myös ITUY:n paikallistoiminnasta. 
Näin ollen kaikki pääkaupunkiseu-
dun it-upseerit ovat tervetulleita 
kerhon tilaisuuksiin. Mahdollisen 
osoitteenmuutoksen voi tehdä 
RUL:n kotisivun kautta (www.rul.
fi). Etusivulta löytyy linkki jäsen-
tietolomakkeeseen, johon voi päi-

helsingin 
Reserviupseeripiiri

toimiNtakaleNteRi
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vittää osoitteen lisäksi muitakin 
tietoja. Tarvittaessa ota yhteyttä 
jäsenupseeri Patrik Hammaréniin 
(044 592 2982, patrik.hammaren@
helsinki.fi).Hyvää kesää! 

JääkäRikeRho

Lomakauden alkaessa kaikille hy-
vää kesälomaa. Aloitamme syys-
kauden toiminnan 7.8.saunomalla 
Santahaminan Kiltasaunalla. Löy-
lyt ovat valmiit klo 17.00 alkaen. 
Uusi jäsen, jos et tiedä saunan si-
jaintia niin ota yhteyttä sihteeriin.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha Koi-
ranen, puh. 745 3907 tai 040 503 
4804, siht. Yrjö Saulamo, puh. 349 
3162 tai 050 344 5635.

kt-keRho

Hedberg-kilpailu viettää 40-v-juh-
lavuottaan. Kilpailu järjestetään 
Niinisalossa 5.-7.10.2007 MPK ry:n 
kurssina.
Kurssin nimi: Kenttätykistön kou-
luttajakoulutus, kurssin numero: 
0400 07 14211
Kurssin johtaja: Markku Mantere, 
040-7098902
Kummitykin puhdistus Tykistömu-
seolla 11.8. yhdessä Uudenmaan  
Tykistökillan kanssa.

Tulevia tapahtumia:
Toimintakalenteri 2007 luettavissa 
osoitteessa:  http://www.ktkerho.
fi/toimintakalenteri2007.pdf

Lisätietoja Kenttätykistökerhon 
toiminnasta:
Pj. Jyri Vilamo (GSM) 044 -511 04 
72, email: jyrppy@hotmail.com
vpj. Joakim Flinck (GSM) 040 556 
47 57, email: joakim@kolumbus.fi
sihteeri Erkki Vuori (GSM) 040 722 
89 24, email: sihteeri@ktkerho.fi

www.ktkerho.fi

PioNeeRiosasto

Jälleen on aktiivisia reserviläisiä 
ylennetty ja palkittu. Onnittelut 
kaikille, joiden kohdalle osui. Pio-
neeriosaston jäsenistä ylennyksen 
saivat ainakin Kai Haatainen ma-
juriksi, Jukka Rusila kapteeniksi 
sekä Klaus Koivu ja Pekka Suorsa 
yliluutnanteiksi. Tommi Laakko-
nen ja Matti Mähönen saivat Re-
serviupseeriliiton kultaisen ansio-
merkin.
Pioneeriosaston partio Kekkonen, 
Rusila, Saarela (ja piirin järjestö-
sihteeri Arto Pulkki vahvennuk-
sena) osallistui Lombardia 2007- 
sotilastaitokilpailuun Italian Ber-
gamossa 18.-20.5. Sijoituksemme 
ulkomaisten reserviläisten sarjassa 
oli neljäs, eikä kolmas sija jäänyt 
kuin viiden pisteen päähän meidän 
pisteidemme oltua 1321. Kokonais-
tuloksissa olimme sijalla 15 noin 
kuudenkymmenen partion joukos-
sa. Ammunnassa olimme koko po-
rukan parhaita.
Pioneeriosaston järjestämäl-
le tutustumiskäynnille Vuosaa-
ren satamaan ja maantietun-
neliin osallistui ilahduttavan 
runsaasti jäseniämme ja muu-
takin väkeä. Yhteensä paikalla 
oli 30 henkeä, mukana seniori- 
upseerikerhon jäseniä ja pääesi-
kunnan pioneerejä. 

Lauantaina 30.6. teemme retken 
Miehikkälään Pioneerimuseon II-
osan avajaisiin. Ilmoittaudu sihtee-
rille 28.6. mennessä ja kerro tarvit-
setko kuljetusta.
Torstaina 30.8. järjestämme maa-
laustalkoot ja hallituksen kokouk-
sen Helsingin reserviupseeripiirin 
majalla Spjutsundissa. Osasto 
tarjoaa talkooeväät. Oma pyyhe 
mukaan. Majalla voi myös yöpyä. 
Ilmoittaudu sihteerille 27.8. men-
nessä.
Kysele kesän ammunnoista ampu-
maupseeriltamme!
Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä puheenjohtajaan tai sih-
teeriin sekä osoitteessa http://pio-
neeriosasto.net. Netissä teet myös 
kätevimmin osoitteenmuutoksen.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja ltn Sami Hotakai-
nen, 040 521 8383, sami.hotakai-
nen@kolumbus.fi
Sihteeri, tiedotusupseeri kapt Juk-
ka Rusila, 040 779 5619, jukka.ru-
sila@ramboll.fi
Ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen@nbl.fi

ReseRvimeRiUPseeRit

Kiitokset kaikille 60-vuotisjuhlaan 
osallistuneille. Juhlavuosi jatkuu.
Merivoimien vuosipäivää viete-
tään 9.7. Tammisaaressa. Yhdistys 
järjestää vastaanoton kello 13-15, 
paikkana Tammisaaren vanha 
pappila osoitteessa Iso Kirkkokatu 
10, Tammisaari. Ohjelmassa mm. 
kenttälounas ja tutustuminen va-
ruskuntaan. Lisätietoa tapahtu-
masta yhdistyksen verkkosivuilta. 
Tervetuloa jäsenet ja ystävät, il-
moittautuminen sähköpostitse hal-
litus@hrmu.fi tai puhelimitse 050 
5123364 (Sami Linnermo).
Purjehduskausi on alkanut, vene 
laskettiin vesille 6.6. Purjehduska-
lenteri löytyy verkkosivuilta, terve-
tuloa mukaan merelle.
Yhteystiedot
www.hrmu.fi 
Puheenjohtaja Erik Westerinen 050 
5119279, erik.westerinen@hrmu.
fi. Sihteeri Mika Palasto 0400 
704680, mika.palasto@hrmu.fi. 
Alusupseeri Sami Linnermo 050 
5123364, sami.linnermo@hrmu.fi.

Rt-keRho 
JohtoReNgas

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 liikuntapainoitteinen. 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 jä-
senille. Osalle osallistujista on 
punkkamajoitus koulutuskeskuk-
sen majoitusparakeissa, osa pääsee 
verestämään armeijamuistojaan 
sissi- ja puolijoukkueteltoissa.

Yritämme koota pienen ’joukku-
een’ Johtorenkaalaisia ja lähteä 

helsingin seudun 
Reserviläispiiri

joukolla edustamaan kerhoa kesä-
päiville.Kaikkia halukkaita pyyde-
tään 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.

HALLITUS TOIVOTTAA KAIKILLE 
AURINKOISTA KESÄN JATKOA!

Internet: www.johtorengas.com

Puheenjohtaja: Kare Vartiainen, 
Mannerheimintie 128 A 29, 00270 
Helsinki, gsm 0400 694 538
kare.vartiainen@blickle.fi
Sihteeri: Toni Aalto, Tikankolo 4 
F 39, 02660 Espoo, gsm 040 311 
3348, toni.aalto@iki.fi

viestiosasto

Stadin jotos 14.-16.9.2007 kaipaa 
toimitsijoita ja aivan erityisesti 
viestiasioita tuntevia toimitsijoita!

Ilmoittautumiset yhdistykselle 
osoitteeseen puheenjohtaja@vies-
tiosasto.net tai suoraan jotoksen 
organisaatioon osoitteeseen jyrki.
uutela@kolumbus.fi.

Syyskaudella viestikoulutuksen 
aloittavat Helsingin piirin HF-ra-
dioliikenneharjoitus 7.-9.9.2007 ja 
elektroninen sodankäynti -kurssi 
8.-9.9.2007. Syksyn viestisota-
anti jatkuu sitten Uudenmaan 
piirin viestikursilla Tolkkisissa 21.-
23.9.2007. Kannattaa laittaa nämä 
alkusyksyn kurssit kalenteriin jo 
nyt. Kursseille ilmoittautudutaan 
MPK ry:n portaalin kautta osoit-
teessa www.maanpuolustuskoulu-
tus.fi.

Yhdistyksen nuoret upseerit voivat 
hakea stipendejä Helsingin Re-
serviupseeripiirin organisoimalle 
nuorten matkalle taistelupaikoille 
3.8.- 5.8.2007. Mielenkiintoinen 
rajantakainen reissu on piirin sub-
ventoima ja Karjalan kannakselle 
suuntautuvaan matkaan kuuluu 
kuljetus, majoitus, puolihoito ja 
viisumi. Lisätietoja myös osoit-
teessa http://www.japi-matkat.
fi/index1.htm. Nuoria upseereita 
pyydetään pikaisesti ilmoittamaan 
lähtöaikeestaan yhdistykselle 
osoitteeseen puheenjohtaja@vies-
tiosasto.net.

helsiNgiN  

ReseRviläiset

Yhdistys on varannut lippuja 
Suomenlinnan kesäteatteriin ke 
8.8.2007, jolloin Ryhmäteatteri 
esittää näytelmän TUNTEMATON 
SOTILAS. Esitys alkaa klo 19. Li-
pun hinta on 20 e. Lippuja on jäl-
jellä rajoitetusti ja niitä voi tilata 
Ilkka Jolmalta.

Helsingin Reserviläiset järjestää 
RES perheliikuntapäivän tapahtu-
mana koko perheen liikunnallisen 
kävelyretken Lauttasaareen su 
2.9.2007 klo 10-12. Tutustumme 
mm. Krimin sodan raunioihin ja 
ilmapuolustuksen muistomerkkiin, 
upeaan luontoon  ja saamme tietoa 
saaren historiasta ja nykypäivästä. 
Kävelyretken jälkeen on mahdolli-
suus tutustua Lauttasaari-Päivien 
ohjelmaan. Oppaanamme toimii 
Lauttasaari-seurasta Ville Elomaa. 
Tarkempaa tietoa tapahtumasta 
seuraavassa lehdessä, mutta varaa 
ajankohta jo nyt kalenteristasi.

Kesäyön marssi järjestetään Tuu-
sulassa 29-30.6. Helsingin Reser-
viläiset osallistuu tähän 10-vuo-
tisjuhlamarssiin siviilijoukkueella 
15km+15km sarjaan. Ilmoittautu-
miset 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

Kevään viimeinen kerhoilta pi-
dettiin 12.6 Pirtillä. Mukana myös 
sotaveteraani Olavi Ahola. Saunot-
tiin ja nautittiin Soinin laittamasta 
maukkaasta iltapalasta ja maistu-
vista kahveista. Keskusteltiin alus-
tavasti syksyn tarkemmasta ohjel-
masta.
Kiitos IHRU/Juhani Hartela Her-
rasmieskisan järjestelyistä 10.5. 
Kiitos aktiivijäsenille osallistumi-
sesta eri reserviläistilaisuuksiin 
kuluneen kevään aikana. Kiitos 
myös kaikille jäsenmaksunsa suo-
rittaneille. Ellet vielä ole hoitanut 
jäsenmaksuasiaa omalta kohdalta-
si, niin tee se heti.
Teemme syyskuussa mukavan re-
serviläisretken. Siitä tarkemmin 
elokuun lehdessä. Aurinkoista re-
serviläiskesää  ja iloisia kesätun-
nelmia kaikille !

vaNtaaN 
ReseRviläiset

Vantaan Reserviläiset r.y:n yhte-
ystiedot: pj. Olli Korkalainen GSM 
050 3028308, s-posti olli.korkalai-
nen@kavika.fi ja siht. Niko Nie-
mistö GSM 050 5656632, s-posti 
niko.niemisto@finnsteve.fi. Yhdis-
tyksen kotisivut ovat osoitteessa 
www.vantaanreservilaiset.fi.
Ajantasaisen kalenterin kesän 
ampumavuoroista Santahami-

nan radoilla löydät yhdistyksen 
kotisivuilta. Lisätietoja voit myös 
kysellä ampumavastaavilta, M. 
Kataiselta GSM 040 5272124 tai K. 
Sihvolta GSM 0400 453100. Oma-
toimiseen harjoitteluun on loista-
vat mahdollisuudet Lopen radalla, 
lisätiedot kotisivuilta tai ampuma-
vastaavilta.
Ampumatoiminta Tikkurilan ra-
dalla hiljenee kesäksi, ja pistooli-
ampujat hakeutuvat tiistai-iltaisin 
Santahaminaan piirien ampuma-
toimikunnan sarjakilpailuihin, 
joissa ammutaan .22:lla ja 9mm:
llä. Kalenteri pistoolikilpailuista 
löytyy toisaalta tästä lehdestä sekä 
yhdistyksen kotisivuilta. Kysellä 
voit myös Niemistöltä, GSM 050 
5656632.
26.8. VaRes Cup 3, ja 30.9. VaRes 
Cup 4. Molemmat kilpailut am-
mutaan Lopen radalla. Lisätiedot 
yhdistyksen kotisivuilta tai M. Ka-
taiselta.
Tulossa syksyllä 2007: kurssit ai-
heina taktinen ensiapu ja vartio-
miehen voimankäyttö, tutustumis-
päivät erityisesti uusille jäsenille 
Lopen ja Tikkurilan radoille, Sta-
din Jotos -07, sekä paljon muuta. 
AURINKOISTA JA AKTIIVISTA KE-
SÄÄ!

meRiReseRviläiset

Purjehduskausi on avattu! Terve-
tuloa mukaan Merireserviläiset  
ry:n toimintaan. 
Yhdistyksen tapahtumista tiedote-
taan tällä palstalla, sähköpostitse 
sekä www.sininenreservi.fi tapah-
tumakalenterissa. 
Alushankinta
Yhdistyksen ostama Ahven3-vene 
on saapunut Turusta pääkaupun-
kiseudulle. Jotta saamme veneen 
veteen ja kulkukelpoiseksi tarvit-
semme Teidän apuanne!
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! 
3) Halutessasi voit tukea Ahven-
projektiamme rahallisesti, esim. 
suorittamalla 20–50 euron tuki-
summan yhdistyksen tilille. Kiitok-
set jo tukensa antaneille. Pidämme 
tukirahoista erillistä kirjanpitoa, 
osallistuneille myönnämme lah-
joituksesta aluskunniakirjan. Ti-
linomistaja: 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.
Lisätiedot: Tatu Korhonen puh. 
050 565 4408 tai sähköpostitse 
tatu.korhonen@finnlines.fi 
Mukavaa veneilykesää,
Johtokunta:  merireservilaiset@
helresp.fi
Puheenjohtaja Juha Wallius, 050 
458 4644
Varapuheenjohtaja ja ampuma-
toimintavastaava 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 
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0798
Talousvastaava Seppo Vihersaari, 
0400 253 380
PR ja tiedotus Mika Kuutti, 0400 
447 853

vääPelikilta

Marssiharjoittelu, 15.6.2007 klo 18 
alkaen. Valmistautuminen Kesä-
yönmarssiin. Reitti Kalasataman 
metroasemalta radan vartta Meri-
Rastilan metroasemalle, n. 10 km. 
Lisätiedot: Eero Kumpulainen, 
puh. 040 866 8666, eero.kumpu-
lainen @hotmail.com.
Kesäyönmarssi, Tuusula, 29.-
30.6.2007. Kesäyön marssin reitit 
kiertelevät Tuusulan ja Järven-
pään kauniissa kulttuurimaise-
missa. Matkan voit valita 15 tai 30 
kilometristä yhtenä tai kahtena 
päivänä. Myös sauvakävelijöille on 
oma sarjansa. Varsinainen ilmoit-
tautumisaika on jo ohi, mutta jälki 
ilmoittautuminen on vielä mah-
dollista. Lisätiedot: Eero Kumpu-
lainen, puh. 040 866 8666, eero.
kumpulainen@hotmail.com.
Vierailu Inex Partnersin logistiik-
kakeskukseen tiistaina 21.8. klo 
17:00. Vierailulla tutustutaan S-
ryhmän logistiseen järjestelmään 
sekä huoltovarmuuteen liittyviin 
kysymyksiin normaali ja poikkeus 
olosuhteissa. Yhteyshenkilönä ja 
esittelijänä Jori Wahlroos. Lisä-
tiedot ja ilmoittautuminen: Juha 
Parkkonen, puh. 040 866 3055, 
juha.parkkonen@gmail.com.
Reserviläisurheiluliiton syysjotos 
Stadin Jotos 2007, pääkaupunki-
seutu 14.-16.9.2007. Jotoksen jär-
jestelyihin, toimitsija ja huoltoteh-
täviin tarvitaan runsaasti vapaa-
ehtoisia. Ilmoittautuminen Jouko 
Karppinen gsm: 044 523 0764 säh-
köposti: jouko.karppinen@koti-
posti.net. Jotoksen johto-, rasti- ja 
huoltohenkilöstölle Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n kurssi (0400 07 
13410). Lisätietoja: Kari Talikka, 
puh. (09) 4056 2080. 
Vääpelikilta ry. onnittelee kaikkia 
4.6.2007 ylennyksen saaneita ja 
toivottaa hyvää ja aktiivista kesää 
kaikille!

s-RyhmäN 
ReseRviläiset

Yhdistyksemme keväiselle Hiiden-
maan retkelle osallistui yhteensä 
35 henkilöä. Mainiona oppaa-
namme toimi, vanha tuttavamme, 
Anne. Hiidenmaalla tutustuimme 
toisen maailmansodan linnoituk-
siin paikallisen museonjohtajan 
Urmaksen opastuksella. Hän myös 
esitteli johtamaansa museota.
Matkan järjesti perinteinen Por-
naisten Matkailu, ja kuljettajamme 
Petri hoiteli taas mallikkaasti kul-
jetuksen ja matkajärjestelyt.
Toukokuiseen ”Wanhan ajan her-
rasmieskisaan” Piirin Saunapirtille 
Vuosaareen uskaltautui yhdeksän 
henkilöä, jotka nauttivat kauniissa 
säässä pidetystä kisasta. Kisassa 
kilpailtiin ilmakivääriammunnas-
sa, kranaatin heitossa, tikanheitos-
sa sekä suunnistuksessa. Lopuksi 
oli tietokilpailutehtävänä tunnis-
taa maavoimien sotilasarvomer-
kit. Lajien parhaat palkittiin sekä 
eniten lajivoittoja saanut kilpailija. 
Kisojen jälkeen nautittiin saunan 
makoisista löylyistä sekä takka-
makkarasta tykötarpeineen. Jäl-
kipeliä Pirtille kisaamaan jäi neljä 
kisailijaa vielä yöksi.

Yhdistyksemme perinteinen Ou-
lunkylän Kuntoutussairaalan po-
tilaille järjestettävä kesäpäivän 
tapahtuma pidetään syyskauden 
avauksena torstaina 6.9.2007 klo 
13.00 - 14.30. Tilaisuus noudattaa 
aikaisempien kertojen ohjelmaa, 
ainoastaan hernekeittoa ei tarjoil-
la lähellä tarjottavan lounaan joh-
dosta. Vapaaehtoisia avustajia tar-
vitaan runsaasti potilaiden iän ja 
liikuntarajoitteisuuden johdosta. 
Halukkaat, muistakin yhdistyksis-
tä, voivat ilmoittautua Rauno Tiai-
selle puh 040 512 3392.
Oulunkylän Kuntoutussairaala tar-
vitsee jatkuvasti vapaaehtoisavus-
tajia mm. ulkoiluttamiseen, kirjo-
jen ja lehtien lukemiseen sekä vain 
keskustelemaan. Jos olet kiinnos-
tunut ja Sinulla on aikaa niin ota 
yhteys Rauno Tiaiseen. Vapaaeh-
toistyö ei ole aikaan sidottua vaan 
itse voit määrätä milloin se Sinulle 
sopii.
Hyvää kesää kaikille ja nauttikaa 
siitä, sillä Suomen kesä on kuiten-
kin aika lyhyt.

hfoRsNeJdeNs sveNska 

ReseRvUNdeRofficeRaRe

Skytte i Luolan fortsätter på hösten 
2007. Närmare om tiderna i följan-
de nummer.
Triangelkampen 2007
tisdagen 7.8, Terränglöpning, Ka-
saberget Grankulla. Samling kl. 
18:00, start kl. 18:30.
torsdagen 4.10, Luftgevärsskytte, 
Västerby skyttebana. Samling kl. 
18:00
Övriga tävlingar torsdagen 16.8, 
Tammet tävling, Baggby, kl. 18:00
Deltagaravgift 3 e/person.

kokoNaismaaN-
PUolUstUs

Yhdistys järjesti sunnuntaina 3.6. 
tutustumisretken avec historialli-
seen Santahaminaan everstiluut-
nantti Jarmo Niemisen opastuksel-
la. Timo Soinisen johdolla käytiin 
ampumassa Iittalassa Kalvolan 
radalla sunnuntaina 20.5. Veikko 
Hiiri oli yhdistyksen vastuuhenki-
lönä Helsingin Reserviupseeripiirin 
4.- 6.5. Santahaminassa toteutta-
malla keskussanomalaitekurssilla. 
Juhani Parkkari johti MPK ry:n uu-
simuotoisen johtamisen peruskurs-
sin Santahaminassa 14.-15.4.
Tuomo Niemi johtaa 16.9. MPK 
ry:n reserviläisvoimavarakurssin 
Santahaminassa. Juhani Parkka-
ri luennoi SPR:n humanitaarisen 
oikeuden kurssin 27.-28.10. Kari 
Saviniemi johtaa MPK ry:n viestin-
tä- ja propagandakurssin Hyrylässä 
17.-18.11. Yhdistyksen viisivuotis-
juhlaillallinen nautitaan ravintola 
Töölönrannan Linnunlaulukabi-
netissa sunnuntaina 9.9. avec.
Yhdistyksen ampumayhdyshen-
kilönä toimii edelleen juuri vää-
peliksi ylennetty Pauli Rautio, 
pauli.rautio@kolumbus.fi. jolta 
voi tiedustella lauantaisin järjes-
tettävistä ammunnoista Santaha-
minassa. Pauli Rautio johtaa myös 
täydennyspoliisikurssin yhdessä  
Eskapat:n kanssa 16.-18.11. Kaptee-
niksi ylennetty Markku Heikkilä 
junailee ”Tervetuloa Marskin pöy-
tään” -kurssia ensi syksyksi yhteis-
toiminnassa Espoon työväenopis-
ton kanssa. 
Lisätietoja koulutetuille koko-

naismaanpuolustuksesta kiin-
nostuneille Suomen kansalaisille 
tarkoitetusta yhdistyksestä www.
helresp.fi/kokonaismaanpuolustus 
tai tapanisarvanti@hotmail.com, 
puheenjohtaja Tapani Sarvanti 050 
553 5534.

killat

helsiNgiN kiltaPiiRi

Kiltasisarten kesäkurssi Kuivasaa-
ressa 30.6.
Turvaa Kiltasisarille -kurssi järjes-
tetään Kuivasaaressa lauantaista 
sunnuntaihin 30.6.-1.7. Kurssi tar-
joaa historiaa, elämyksiä ja kou-
lutusta. Suljettuun Kuivasaareen 
tutustumisen lisäksi tutustutaan 
saariston erikoisolosuhteisiin ylei-
semminkin. Kurssilla tarjotaan 
myös turvallisuutta parantavia 
käytännön tietoja. Prime Sec Oy 
on turvallisuuden käytännön vien-
tiin erikoistunut yritys, jonka am-
mattilaiskouluttaja perehdyttää 
kurssilaisia sekä tekemään turval-
lisuudesta yksinkertaisesti hallit-
tavan kokonaisuuden että antaa 
kurssilaisille yksilöllisen, ohjatun 
itsepuolustus- ja turvallisuuspe-
rehdytyksen. Kurssin numero MPK 
ry:llä on 2002 07 16004, ja sille voi 
ilmoittautua web-sivuilta www.
mpkry.fi / meripuolustuspiiri / 
muu toiminta / turvaa kiltasisaril-
le. Ilmoittautua voit 15.6. asti, mut-
ta mieluummin heti!
Pala ohjelmaa: la 30.6. klo 11.30 
kokoontuminen Santahaminan 
päälaiturilla, 11.50 merikuljetus 
vuoroaluksella Santahamina-(Iso-
saari)-Kuivasaari ja siitä jatkamme 
ohjelman mukaan, kunnes Su 1.7. 
16.00 Lähtö kotiin: merikuljetus 
Kuivasaari-Santahamina. 16.30  
Saapuminen Santahaminaan ja ko-
timatkalle.
Kiltakisat Santahaminassa 1.9.
Kiltakisat järjestetään ampumapäi-
vänä Santahaminassa lauantaina 
1.9. Tapahtuma on MPK ry:n kurs-
si. Ohjelmassa on ampumakisan 
(aseena sotilaskivääri ”pystykor-
va”) lisäksi  EA- ja mahdollisesti 
itsepuolustuskoulutusta. 12 euron 
hintainen kurssi sisältää myös ruo-
kailun ja kiltapiiri tarjoaa a-tarvik-
keet. Voittajajoukkue saa 200 eu-
ron palkinnon.
- joukkueet ovat kolmihenkisiä
- ilmoittautuminen kahdessa vai-
heessa: ensin MPK ry:n normaalin 
kurssin tapaan www.mpkry.fi, sit-
ten Pirkko Saarrolle ilmoitus jouk-
kueen kokoonpanosta (pirkkosaar-
to@hotmail.com)
- Henkilökohtaisen ampumavakuu-
tuksen pitää olla kunnossa. MPKL 
ry tarjoaa ampumavakuutuksen 17 
euron hintaan ja se on voimassa 
hankinta-ajankohdasta riippumat-
ta maaliskuun alusta seuraavan 
vuoden helmikuun loppuun. Nyt 
on siis aika ottaa vakuutus. Lisää 
tietoa löytyy osoitteesta www.
mpkl.fi palvelut-linkin alta.
- kurssilla ei käytetä sotilaallisia 
arvo- tai tunnusmerkkejä.
Kiltakisa löytyy Helsingin Maan-
puolustuspiirin ”muut toiminta”-
kategoriasta,
kurssinumero 0400 07 16054, il-
moittautumisaika on 1.6 - 15.8
Kiltatiedotteen jakelu
Mikäli joku muu kiltalainen kuin 
puheenjohtaja, sihteeri tai rahas-
tonhoitaja haluaa Kiltapiiritiedot-
teen ja MPKL:n tiedotteen omaan 
sähköpostiinsa, hän voi lähettää 
yhteystietonsa Helsingin kiltapii-

rin sihteerille, Sami Kesäjärvelle 
(sami.kesajarvi@helsinginsotilas-
poliisikilta.fi).
Hyvää rentouttavaa kesää kaikille.

aUtoJoUkkoJeN 
helsiNgiN kilta

Kesä alkaa olla parhaimmassa te-
rässä. Kevätretkellä olemme käy-
neet ja ilokseen voidaan todeta, 
että kiltasisaria ja kiltaveljiä oli 
runsaasti matkalla sekä meidän 
vieraamme, varusmieskuljettajat 
ja rykmentin henkilökuntaa.
Matkapäivänä oli sateinen ilma, 
mutta se ei matkaohjelmaa haitan-
nut. Retken ensimmäinen etappi 
oli Kangasalan Mobiilia-automu-
seo. Tänä vuonna on teemana ”SA-
ajoneuvot sodanaikaisesta kalus-
tosta tähän päivään”.
Myös SKODAn 60 -vuotistaival 
Suomessa on näyttävästi esillä. 
Vehoniemen automuseo oli toise-
na etappina. Museonjohtaja Aki 
Suutarisen opastuksella saimme 
nähdä harvinaisia autoyksilöitä 
sekä moottoripyöriä eri aikakausil-
ta. Lounas nautittiin näyttelyn tu-
tustumisen lomassa. Retkiväki oli 
tyytyväinen näkemäänsä ja kuule-
maansa. 
Vahvuuslaskennassa lähtöhetkel-
lä meitä oli yksi liikaa. Automo-
biilikoira Tassu. New Foundland 
merkkinen, iso musta oli pyrkimäs-
sä mukaan. Jouduttiin tekemään 
pikakäännyttämispäätös, koska 
talon emäntä ei raaskinnut antaa 
matkustuslupaa Santahaminaan.
Tassu hoitaa korkeastä iästään 
huolimatta edelleen vastuuntun-
toisesti Vehoniemen automuseon 
maskotin virkaa. Puolustusvoimain 
valtakunnallinen Lippujuhlapäivän 
paraati oli Helsingissä 4.6.2007 Pa-
raatiin osallistui runsaasti joukko-
ja sekä kalustoa. AJK:n Helsingin 
lippua oli ryhdikäästi kantamassa 
Eero Hakkarainen. 
Heinäkuussa su 15.7.2007 on 
KaartJR:n omaisten päivä Santa-
minassa. Kiltalaisia on paikalla 
Jääkäritalolla esittelemässä auto-
miesten perinteitä. Ampumavuo-
roja heinäkuusta eteenpäin ei ole 
varmuudella tiedossa lehden 4.6 
painotakarajan umpeuduttua. Am-
pumavastaava Heikki Heikkoselta 
puh: 0400-776 294, voi tiedustella 
mahdollisia tulevia vuoroja. 
Lehtipalsta siirtyy kesälaitumille ja 
palaa takaisin elokuussa.
Johtokunta toivottaa hyvää kesää 
koko kiltaväelle.

helsiNgiN 
ilmatoRJUNta-

RykmeNtiN kilta

Killan hallitus ja valtuuskunta toi-
vottaa hyvää kesää kaikille jäse-
nille ja yhteistyökumppanille. Hal-
litus siirtyy kesälomille ja kokoon-
tuu seuraavan kerran 21.08.2007. 

Kilta osallistuu (jos saadaan jouk-
kue kasaan) KESÄYÖN MARSSIL-
LE 29-30.6. Ennen lopullista koi-
tosta voidaan tehdä yksi yhteinen 
harjoittelulenkki ennen juhannus-
ta (tai jälkeen) Tuusulassa tai Hel-
singissä. Joukkuetta varten pitää 
saada kasaan 5 henkilöä joten kil-
lan sihteerin lisäksi tarvittaisiin 4 
henkilöä. Ilmoittautumiset ja har-
joittelulenkkitiedustelut; Edward 
Breitenstein (yhteystiedot alla). 

Syyskuussa järjestetään retki Vuo-

saaren Satamaan. Lisää tietoja sih-
teeriltä ja myöhemmin tämän
lehden palstalla sekä internetsi-
vuillamme.  Tervetuloa mukaan. 

Ampumatoiminta:  HUOM ! Am-
pumatoiminta jää kesätauolle ke-
säkuun alusta elokuun puoleen vä-
liin saakka. Lisätietoa ampumatoi-
minnasta Ari Vaarasmaalta , GSM 
040 502 3754.

Killan internetsivut löytyy Maan-
puolustuskiltojen liiton yhteydessä 
osoitteessa www.mpkl.fi.

Lisätiedot ja tiedustelut killan toi-
minnasta saa puheenjohtaja Reijo 
Hoikkalalta puh. työ (09) 432 5725 
/ s-posti: reijo.hoikkala@vtv.fi tai 
killan sihteeriltä: Edward Breiten-
stein GSM 044 333 1027 tai s-posti: 
edward.breitenstein@kolumbus.fi. 
Sihteerin vastuualueena on myös 
tiedotus sekä yhteydet Uuden-
maan Kiltapiiriin.

kaaRtiN 
JääkäRiRykmeNtiN 

kilta

14. - 15.7.2007 Omaistenpäivät San-
tahaminassa 6.8.2007 klo 17.00 Jä-
sensauna, naisten vuoro 17.8.2007 
Kaartin Jääkärirykmentin vuosipäi-
vä, II/07 saapumiserän valatilai-
suus 18.8.2007 klo 8.00 Jäsenretki 
4, Naantali, Kultaranta ja Turku, 
Saaristomeren meripuolustusalue 
Ilmoittautuminen: 10.8. mennessä 
Kai Wigren p. 050 465 4088 tai kai.
wigren@pp.nic.fi 20.8.2007 Killan 
avoimet ovet, tutustuminen kiltaan 
sekä rykmentin kalusto- ja taiste-
lunäytös Ilmoittautuminen: 15.8. 
mennessä Kai Wigren  27.8.2007 
klo17.00, Jäsensauna, miesten 
vuoro 3.9.2007 klo 17.00, Jäsen-
sauna, naisten vuoro 17.9.2007 
klo 18.00, Jäsenilta 6, esitelmä, 
paikka: Jääkäritalo Ilmoittautumi-
nen: 15.9. mennessä Kai Wigren  
24.9.2007 klo 17.00, Jäsensauna, 
miesten vuoro 1.10.2007 klo 17.00, 
Jäsensauna, naisten vuoro 13.10 
klo 9.00, Jäsenretki 5, Riihimäki, 
Viestirykmentti ja rautatiemuseo 
Ilmoittautuminen: 3.10 mennessä 
Kai Wigren 22.10 klo 17.00, Jäsen-
sauna, miesten vuoro 27.10.2007 
klo 11.00 Killan syyskokous ja esi-
telmätilaisuus, Paikka: Jääkäritalo 
29.10.2007 Killan avoimet ovet, tu-
tustuminen kiltaan sekä rykmentin 
kalusto- ja taistelunäytös Ilmoit-
tautuminen: 15.8. mennessä Kai 
Wigren 5.11.2007 klo 17.00 Jäsen-
sauna, naisten vuoro 12.11.2007 klo 
18.00 Jäsenilta 7, esitelmä, Paikka: 
Jääkäritalo Ilmoittautuminen: 9.11. 
mennessä Kai Wigren 26.11.2007 
klo 17.00 Jäsensauna, miesten 
vuoro 3.12.2007 klo 17.00 Jäsen-
sauna, naisten vuoro 10.12.2007 
klo 18.00 Jäsenilta 8, esitelmä, 
Paikka: Jääkäritalo Ilmoittautu-
minen 7.12. mennessä Kai Wigren 
15.12.2007  Jäsenretki 6, Tutustu-
minen Helsingin väestönsuojeluun 
Ilmoittautuminen 10.12. mennessä 
Kai Wigren 

PääkaUPUNkiseUdUN 
PioNeeRikilta

Killan tärkein tapahtuma killalle 
on kesän aikana kiltamme järjes-
tämä Valtakunnallinen Pioneeri- ja 
Suojelujotos Rannikko 2007, joka 
järjestetään Uudenmaan Prikaa-
tin tukemana. Jotos järjestetään  
4-5.8.2007 Syndalenin harjoitus-
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www.taru.pp.fi

Toukokuussa järjestetyt ampumapäivät Nummi-Pusulan radalla sujuivat 
leppoisasti runsaan osanottajamäärän suosimana. Kiitokset Tompalle 
järjestelyistä. Aktiivinen kevätkausi on taittumassa suven vietoksi. Perin-
teisen grillauksen vastapainoksi on syytä muistaa pitää kunnosta huolta. 
Ainakaan sää ei voi olla esteenä. Retkeily, pyöräily, melonta ym vaihto-
ehtoja kyllä riittää. Tuusulan kauniita maisemia kannattaa käydä ihaste-
lemassa Kesäyön marssilla, vaihtoehtoina 15km/30km: reitti. Ks lisätie-
dot: www.kesayonmarssi.fi .

AMMUNTA

Padasjoen kesäpäivät paukutellaan Suomen suvessa jälleen elokuussa, 9. 
- 12.8. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tomi Alajoki ja Maarit Granath.

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

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: Perttu Salonen, perttu.salonen@raitatuote.fi ,  0400 280 378
Hyvää ja aurinkoista kesää !

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 ltn Kari.Wuokko@pp.nic.fi, 040-515 0574; paikallisosastoupseeri 
maj kai_haatainen@msn.com, 040-748 7099; perinneupseeri ltn Erkki.
Stenman@gmail.com, 0500 389 850; tiedotusupseeri ylil Arto.Pulkki@
upknowledge.com, 040 512 1215; hallintoupseeri Jussi.w.Makinen@luuk-
ku.com, 0400 277 609; yalousupseeri ylil Ville.Maijanen@kolumbus.fi, 
040 511 1681; ampumavastaava ylil Kari Puustinen (puustiset@elisanet.
fi) 050 536 6376
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja vääp Kimmo Karinen (espoo@helresp.fi) 040 564 8143; 
varapj. alik Perttu.Salonen@raitatuote.fi, 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 korpr Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com) 040 547 
1515

maastossa Hankoniemellä. Jotos 
järjestetään MPK ry:n  kurssina ja 
siitä saa kaksi korvaavaa kertaus-
harjoituspäivää. Tarkemmat tiedot 
kilpailusta viimeisessä Hakku-leh-
dessä 2/2007. Kisaan tarvitaan ras-
timiehiä. Ilmoittautumiset kilpai-
lun johtaja Mikael Töttermanille: 
mikael.totterman@bicworld.com 
tai 050 326 8791. Vierailijat ovat 
tervetulleita seuraamaan kisaa 
lauantaina iltapäivällä. Ilmoittau-
tumiset myös Mikael Töttermanille 
30.6.2007 mennessä. Ilmoituksen 
yhteyteen liittäkää kotiosoite.
 Kiltamme järjestää Hel-
singin Kiltapiirin Kiltakisan la 
1.9.2007Santahaminassa alkaen 
kello 9.00. Kisaan osallistutaan 
3-miehisin joukkuein. Kisassa am-
mutaan sotilaskivääreillä ja ilma-
kivääreillä. Lisäksi on ensiapurasti 
sekä mahdollisesti myös näytös 
itsepuolustustaidoista vaaratilan-
teissa. Kisasta tarkemmin seuraa-
vassa HRS:n lehdessä ja Helsingin 
Kiltapiirin palstalla.
Hyvää kesän jatkoa

helsiNgiN siNibaRetit

www.helsb.org

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
-Suomen Rauhanturvaajaliiton Fal-
ling Plate -ammunta 25-26.8.2007 
Haminassa. HelSB osallistuu kil-
pailuun kahdella mies- ja yhdellä 
naisjoukkueella. Jos olet kiinnos-
tunut, niin ota yhteyttä Jukka Soi-
niin, p. 050 374 0994, jukka.soini@
kolumbus.fi tai Jari Luostariseen, 
p.050 3103347, jari.luostarinen@
kolumbus.fi
-Kesän aikana ei ole messi-iltoja. 
Vapaamuotoisesti kokoontumiset 
Juttutuvan terassilla to 5.7 ja to 2.8 
klo 18.  
- Syksyn ensimmäinen jäsenilta to 
6.9 klo 19: Kosovon maakonttorin 
aluejohtaja Tom Asplund kertoo 
EU:n poliittisesta tarkkailijamissi-
osta Balkanilla. Kokoontumispaik-
ka hotelli Arthurin kabinetti. Vuo-
rikatu 19, Kaisaniemi.
- Uusin jäsentiedote luettavissa 
sähköisenä versiona yhdistyksen 
sivuilta www.helsb.org

taPiolaN ReseRviUPseeRit 
esPooN ReseRviläiset

Helsingin reserviläispiirien ( HRUP, HELRESP) ampumatoimikunta tiedottaa 

Ampumaohjelmat KAARTJR:n pistooliradalla Santahaminassa – 2H/2007

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA  SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 19.6.2007    ti 26.6.2007
ti 31.7.2007    ti 7.8.2007
ti 14.8.2007 mest    ti 21.8.2007 mest
ti 28.8.2007    ti 4.9.2007
ti 11.9.2007    ti 18.9.2007

Ohjelma ei ole sitova. Satunnaisiin ampumapäiviin voi tulla muutoksia.
Niistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan lehdessä ja radalla.

Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraavasti:
isopistooli    torstai 7.6.2007 klo 18.00

HUOM! Osallistujilla on oltava mukanaan kerhon v. 2007 jäsenkortti/maksukuitti, aseen hallussapitolupa, am-
pumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan.

Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua. 
Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta klo 17.20. Osallistumismaksu 3 euroa kilpailijalta. Ota 
mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikkalaput. Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjajakoa: H - H50 
- H60 - H70 - H80 - D - D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme jäsentä. Joukkue ilmoitetaan ilmoit-
tautumisen yhteydessä.

Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek kuviotauluun, 20 l ( 
4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun. Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupis-
tooli.

Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen 10 laukauksen sarjoi-
hin PV:n kenttätauluihin SA4. Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase vähintään cal 7.65, 2 lipasta. Lipastus 
aina 6+4. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa näky-
vistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto.

Lajin kilpailusääntöjä noudatetaan ja tullaan pistokoeluontoisesti valvomaan myös aseiden osalta. Kilpailukoh-
taisesti tarkistetaan ja punnitaan kolmen arvalla valitun ampujan aseet ja niiden liipasinvastus.

Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen sarjakilpailun siten, että 
kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen. Mestaruuskilpailujen tulokset 
huomioidaan sarjakilpailuun. Samoin joukkueiden kolme tulosta osallistuu joukkueiden kisaan. Molempien 
lajien ensimmäiset kilpailut ovat samalla koulutustilaisuuksia niille kiinnostuneille halukkaille, jotka jatkossa 
osallistuvat kilpailujen vetämiseen. 

Vapaaehtoisia tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautu-
maan ampumatoimikunnalle. Kysymyksiin vastaa Seppo Laitakari puhelin 050 – 4626780 pist.pika

RUK - 76

Kurssin 55-vuotisjuhla järjestetään  Hel-
singissä 21.9.2007. Päivän ohjelma alkaa 
klo 15.00 opastetulla vierailulla Manner-
heim-museoon, Kalliolinnantie 14. Muse-
osta on bussikuljetus Suomalaiselle Klu-
bille, Kansakoulukuja 3, jossa ohjelma 
alkaa klo 17.00. Ilmoittaudu viimeistään 
5.9.2007 maksamalla 25 euroa Nordea 
Pankin tilille Antti Lappalainen/ 142635-
32451. Maksu kattaa museokäynnin, 
kuljetukset, ohjelman ja eteispalvelun. 
Illallisen maksavat osanottajat paikan 
päällä. Illallismaksu ilman juomia on 45 
euroa.Yhteyshenkilö Airi Harmoinen 
puh. 09-351 4620; sähköposti: airi.har-
moinen@gmail.com.

II Sotaelokuvafestivaali

Teemana talvisodan elokuvat
26.-27.10.2007

Bio Rex, Mannerheimintie 22-24
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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Testaamme 
painolaatua

Editext Oy Ab
Saharinne 9 B 

01860  PERTTULA
(09) 849 3560

Tampereen Mac-repro
Hatanpään Valtatie 34 B

33100  TAMPERE
(03) 223 1150

Safe Team Oy
Leppäkorventie 42 B

01450  VANTAA
(09) 872 1155

Avant Tecno Oy
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

PVK-Kaivu Oy
Härkäsuontie 112
47200  ELIMÄKI

0400 552 141

Enercigo Oy
Lastenkodinkuja 1
00180  HELSINKI

(09) 686 6150

Pirkan Ase Oy
Ilmarinkatu 37

33500  TAMPERE
(03) 255 1096

Martelius-Exthaus Oy
PL  58

23801  LAITILA
(02) 856 616

Buslink Oy
Lars Sonckin Välitie 3 E

00570  HELSINKI
(09) 454 8878

Aaltola & Haapsaari Oy
Kurjenpellonkuja 1
00940  HELSINKI

(09) 342 1044

Arkkitehtitoimisto 
Jaakko Merenmies

Niemeläntie 9
50100  MIKKELI
(015) 228 480

Arkkitehtitoimisto 
SARC Oy

Tammasaarenlaituri 3
00180  HELSINKI

(09) 622 6180

Automaalaamo 
S.Nyström Ky

Kyntäjäntie 20
45610  KORIA
(05) 382 1923

Erel Oy
Pirttitie 2

01680  VANTAA
0400 458 734

Eläinlääkäri Tuija 
Salminen

Sopulitie 2 B
00800  HELSINKI

(09) 784 713

Geohorisontti Oy
Tataarikuja 3

04430  JÄRVENPÄÄ
(09) 289 227

Hammaslääkäri Jussi 
Kuusisto

Kirkkotallintie 4 B 22
02400  KIRKKONUMMI

(09) 298 9796

Heikin Liha Oy
Työpajankatu 2

00580  HELSINKI
(09) 761 470

Hienomekaaninen Konepaja 
J & P Raunio Oy

Pertuntie 178
05400  JOKELA
(09) 250 7557

Autokorjaamo- ja 
maalaamo Halttunen Ky

Laurintie 4
41310  LEPPÄVESI

(014) 632 888

Insinööritoimisto JS-
Suunnittelu Oy

PL  123
03101  NUMMELA

(09) 224 2650

JT Kaivoskoneet Oy
Kytkintie 51

00770  HELSINKI
(09) 343 4970

Kiertokapula Oy
Kapulasillantie 10

05880  HYVINKÄÄ
(019) 426 2211

Kiinteistöhoito Nerola Oy
Tuokkostie 4 A
02710  ESPOO
(09) 505 1783

Kiuruveden Kaupunki
Harjukatu 2

74700  KIURUVESI
(017) 272 900

Lai-Teräs Mäkinen Ky
Mallastie 1

66400 LAIHIA
(06) 477 0868

LVI-Työt Putkari Ky
Sahamäentie 3

01860  PERTTULA

Plast Service Oy
Yhteystie

04220  KERAVA
0207 121 480

Porin Putkirakentajat Oy
Lounainen Linjakatu 5

28130  PORI
(02) 630 1800

Pawest Oy
Malvatie 40 A

01390  VANTAA
0400 618 920

Lohkoasennus Oy
PL  25

21101  NAANTALI
(02) 432 7327

Girafe 
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Oy J-Trading Ab
Kuriitie 15

01510  VANTAA

Pukkila Oy Ab
PL  29

20521  TURKU
(02) 412 2600

Punkaharjun  
Puutarha Oy

Oikotie 5
58500  PUNKAHARJU

(015) 441 420

Rakennuskonevuokraamo 
Oskarin Vuokrakone

Kauhkialantie 4
42100  JÄMSÄ
040 312 0210

Rakennustoiminta 
Risto Vuorenpalo Ky

Taka-Ruonalantie 12
48300  KOTKA
(05) 226 4202

Scan-Boss Oy
Maneesikatu 2 b A
00170  HELSINKI

(09) 684 4610

Suomen  
Tietokehitys Oy Ab

Robert Huberintie 2
01510  VANTAA
(09) 549 4700

Tekstiili- ja 
Vaateteollisuus ry

PL  50
33211  TAMPERE

(03) 388 9111

Geomachine Oy
Hiekkakuopantie 4
04300  TUUSULA

(09) 274 6710

Total Balance
Malminkaari 23 B
00700  HELSINKI
(09) 3508 3210

Hyvinkään Tieluiska
Harkkokatu 6

05800  HYVINKÄÄ
0207 590 400

Keravan 
Keskusapteekki

Kauppakaari 4
04200  KERAVA
(09) 274 7930

Kirjansitomo Haglund Oy
Pohjolankatu 43
00610  HELSINKI

www.pikkusitomo.fi

Oy Arico Ab
Luotsikatu 9 A

00160  HELSINKI
(09) 622 9110

Muovijaloste Oy
PL  55

15871  HOLLOLA
(03) 882 020

Unifeeder Finland Oy

Lai-Mu Oy
Niittaajankatu 9
26820  RAUMA
(02) 8385 2400

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3

06450  PORVOO

Tmi Rajaprint 
Risteentie 177
32830  RISTE

Valkeakosken 
Kiinteistöpiste Oy

Apiankatu 3
37600  VALKEAKOSKI

(03) 584 3011

Oy Motoral Ab

Puistosairaalan 
Silmälääkärit Oy

Puistokatu 4
40100  JYVÄSKYLÄ

(014) 339 0150

Hioma-Aine Oy
PL  133

06151  PORVOO
(019) 265 4000

Supermaster Ky
Kellosilta 2 C 65

00520  HELSINKI
(09) 143 703

Japeka Oy
Heikkiläntie 140

21840  KARINAINEN
0106 173 200

Ruoveden Seurakunta
PL  20

34601  RUOVESI
(03) 476 2290

IF-Paino Oy
Urheilukatu 28

00250  HELSINKI
(09) 241 7144

Grafimpex Oy
PL  30

00711  HELSINKI
(09) 387 8188

Rakentajan IPA Oy
Saikkosentie 21

40250  JYVÄSKYLÄ
(014) 675 747

Juntinmäki Oy
Autokoulu E.Nygård

Mannerhemintie 36
00100  HELSINKI

(09) 495 979

Roihuvuoren 
Seurakunta

Tulisuontie 2
00820  HELSINKI

(09) 759 7200

Uniferm Oy
Aleksanterinkatu 17
00100  HELSINKI

(09) 295 2261

Würth Oy
logo

Pöyry Engineering
logo

MA-TI Maalaus- ja 
Tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234

Eiran 
Isännöitsijätoimisto Oy

Evata Finland Oy
Eteläinen Rautatiekatu 6

00100  HELSINKI
(09) 4130 3098

Ashland Finland Oy
PL  370

06101  PORVOO
(09) 228 420

OP-
Kiinteistökeskus

Länsituulentie 8
02610  ESPOO
010 255 900

Sähkösuunnittelu 
Forssell Oy

Larin Kyöstintie 6
00650  HELSINKI

(09) 720 6330

Kaivuutyö 
A.Reinikka Ky

Vaahteramäentie 8
04150  MARTINKYLÄ

050 377 4602
www.reinikka.org

Viking Line Abp

Smith & Nephew Oy
Äyritie 12 C

01510  VANTAA
0102 187 300

Wipak Oy
PL  45

15561  NASTOLA
0205 10 311

Varattu

Niklashipping Oy Ltd
Itätuulentie 1
02100 ESPOO

(09) 4782 9300
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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.

helsiNgiN seUdUN Reserviläispii-
rin ampumajoukkue voitti Virossa 
tiukan ampumakilpailun. Tallinna 
Malevan joukkue ampui toiseksi 
ja Tanskalainen Hjemmevaerne-
tin joukkue kolmanneksi. Liettua 
sijoittui neljänneksi. Baltic Sea 
Shooting Cup ammuttiin nyky-
muodossaan jo 11.kerran. Kilpailu 
käynnistettiin uudelleen vuonna 
1997. Ampumakilpailu järjestet-
tiin ensimmäisen kerran jo vuonna 
1927, jolloin Tallinnan ja Helsingin 

suojeluskunnat ampuivat kaupun-
kien välisen ampumakilpailun.
 Tänä vuonna kilpailu järjes-
tettiin Männikun ampumaradalla 
hieman Tallinnan ulkopuolella. 
Ammunta oli sovellettu ammunta, 
joka pyritään ampumaan kunkin 
maan omilla aseilla. Nyt ampuma-
rasteja oli neljä, joista kaksi oli pis-
toolilla ammuttavia. Kolmannessa 
rastissa ammuttiin Mini-Uzilla 50 
metrin matkalta peräti 20 lauka-
usta polvelta ja pystystä. Yllättävin 
ammunnoista oli hirviammunta 
liikkuvaan maaliin. Ammunta suo-
ritettiin kiikarilla varustetulla pie-
noiskiväärillä.

helsiNgiN JoUkkUe voitti ylivoi-
maisesti pistoolilla ammutut so-
velletut ampumarastit. Joukkue 
otti heti noin 100 pisteen etumat-
kan. Mini-Uzilla ammunnan voitti 
Tallinnan joukkue. Helsinkiläiset 
ampuivat parhaan yhteistuloksen 
hirviammunnassa.
 Männikun ampumaradat ovat 
hienot ja erittäin sopivat tällaisen 
kilpailun läpivientiin. Radoilla pys-
tyy ampumaan sekä kouluammun-
toja että sovellettuja ammuntoja. 
Järjestelyt olivat toimivat.

helsiNgiN JoUkkUeessa ampui-
vat Timo McKeown, Sami Markka-
nen, Tommi Forsell ja Mika Riste. 
McKeown voitti molemmat pistoo-
lituliasemat. Hirviammunnassa 
helsinkiläiset miehittivät sijat 2-5, 
joten joukkueen suoritus oli erit-
täin tasainen.

Tulokset: Pistooli: 
1) Helsinki 405,0162, 
2) Tallinna 307,9049 
3) Fredrikssund, Tanska 204,2094 
4) Panevezys, Liettua 68,7709

Hirviammunta: 
1) Helsinki 370, 
2) Tallinna 363, 
3) Fredrikssund 297, 
4) Panevezys 163.

Mini-Uzi: 
1) Tallinna 578, 
2) Fredrikssund 544, 
3) Helsinki 524, 
4) Panevezys 299.

Yhteistulos: 
1) Helsinki, 
2) Tallinna, 
3) Fredrikssund, 
4) Panevezys.

voitto suomeen 
Ainutlaatuinen 
Mannerheim 
muistomitali

Hankkeen takana on Champion 
of Liberty ry, joka on perustettu 
vaalimaan Mannerheimin muistoa 
ja tukemaan Mannerheim -eloku-
vahanketta.  

Mannerheim -mitali on hopeinen 
pienikokoinen mitali. (Jeton) 
Mitali on kiinnitetty nauhaan (yh-
teispituus n. 60 mm), mutta sitä 
ei voi käyttää yhdessä virallisten 
(tai järjestöjen) suurten kunnia-
merkkien kanssa. Mitalin myyn-
tihinta 40 euroa ja sen tuotosta 
suurin osa menee suunnitteilla 
olevan Mannerheim -elokuvan 
rahoittamiseen.

Mitalia myydään joidenkin kaup-
paliikkeiden / kioskien kautta.
Reserviupseerikerhot ja reser-
viläisyhdistykset voivat tilata 
mitaleita omalle jäsenkunnalleen 
myytäväksi. Mitali tilataan 10 kap-
paleen vähimmäiserissä. Kerhot 

ja yhdistykset saavat 4,- euron 
myyntipalkkion.

Kesäkuun lopusta alkaen mitalia 
on kuitenkin jo mahdollista tie-
dustella kirjakaupoista. Sinne mi-
talit toimittaa Kirjavälitys Oy.

Kerhojen ja yhdistysten tilaukset 
olli.ollila@kolumbus.fi

Sami Markkanen ampuu Mini-UZI:lla. Taustalla kapteeni Heino Piirsalu 

(EROK).

Mika Riste pistoolirastilla.


