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Toimintakeskuksista lausunto

P

uolustusministeriössä
luovutettiin 24.8. valtakunnallisia toimintakeskuksia koskeva raportti
puolustusministeri Jyri
Häkämiehelle. Työryhmä asetettiin jo edellisen ministerin aikana selvittämään mahdollisuuksia perustaa eri turvallisuutta
edistävien yhteisöjen toimintapaikkojen
yhteistoimintaa.

la ei luoda päällekkäisiä uusia toimintoja
tai rakenteita. Tavoite on hieno ja tavoiteltava.

Tavoitteena oli saada aikaan valtakunnallinen toimintakeskusten verkosto, jossa
alueellisesti eri toimijat voisivat käyttää
toistensa alueita koulutukseen sekä harjoituksiin. Työryhmä esitti, että eri toimijat
(MPK, SPEK, SPR, VaPePa) voisivat käyttää toistensa koulutustiloja omiin harjoituksiinsa. Tavoitteena oli synergiaetujen
saavuttaminen. Toimintakeskusverkostol-

Maanpuolustuskoulutus ry:llä ei ole omia
alueita käytössään. Se on voinut tukeutua
puolustusvoimien alueisiin. MPK:n käyttöön on saatu alueiden lisäksi koulutus- ja
majoitustiloja. Toimintakeskusten merkitys on kasvava tulevien maakuntajoukkojen koulutuksessa. Puolustusvoimien alueiden ja tilojen käytössä pelkästään ”siviiliorganisaatioiden” koulutuksessa saattaa

Työryhmä ei ota kantaa toiminnan rahoitukseen. Kaikki osapuolet edellyttävät,
että keskusten palveluja käyttävät maksavat aiheuttamansa kustannukset. Eri
toimijoilla on hyvinkin erilaisia tiloja ja
alueita käytössään. Alueet olisivat varsin
käyttökelpoisia kaikkien käyttöön.

olla vaikeuksia. Nyt jo näyttää siltä, että
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä
mukana olevien pääsyä varuskuntien alueille on voimakkaasti rajoitettu.
Toimintakeskusverkosto muodostuu paikoista, joihin voi kuulua esimerkiksi koulutuskeskuksia, koulutuspaikkoja, harjoitusalueita ja ampuma-alueita. Työryhmä
esitti, että toimintakeskuksia olisi kahden
tyyppisiä. Toisessa voisi antaa sotilaallista
koulutusta ja toiset keskittyisivät vain siviililuonteiseen koulutukseen.
Taloudellisesti kukin tiloja hallitseva taho
vastasi tilojen ja alueiden kustannuksista. Muut käyttäjät maksaisivat käytöstä
aiheutuneet kulut tilojen haltijalle. Näin
saataisiin aikaan, ei pelkästään yhteistyön
paranemista, vaan myös toiminnallisia
etuja eri järjestöille. Toiminnan rahoituk-

sesta tehdään selvitys vuoden 2007 loppuun mennessä.
Erikoista työryhmän kokoonpanossa oli
varsinaisten maanpuolustusjärjestöjen
edustuksen puuttuminen. Reserviupseeriliitolla, Reserviläisliitolla eikä Maanpuolustuskiltojen Liitolla ei ollut suoraa
edustusta työryhmässä. Nämä järjestöt
kuitenkin toteuttavat henkilöjäsenillään
suuriman osan Maanpuolustuskoulutuksen koulutuksesta. Sotilaskotiliitto oli saanut työryhmään jopa kaksi edustajaa. Väheksymättä millään lailla Sotilaskotiliiton
arvokasta työtä omalla sarallaan, oli sen
edustus ylimitoitettu. Maanpuolustuskoulutus on saanut viranomaisilta kaikkien
maanpuolustusjärjestöjen ”kattojärjestön”
roolin. Perinteisille maanpuolustusjärjestöille on jäänyt lausuntojen antajan rooli.

Uutisia 70 vuotta sitten

Kolme kehää ja geopolitiikka
Puolustusministeri Jyri Häkämies
puhui 6.9. arvovaltaisella ja siteeratulla valtiomiesfoorumilla, Center for
Strategic and International Studies’issa
(CSIS) Washington DC:ssä.
Ministeri Häkämies toi selvästi
esille, että Suomella on kolme puolustuskehää, emmekä siinä mielessä suinkaan ala perinteisen turvallisuuskäsityksenkään mukaista puolustautumista
vasta vihollisen tunkeuduttua maahan.
Uloin kehä on meille tärkeiden arvojen maailmanlaajuinen tukeminen,
mikä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi osallistumista YK:n toimintaan ja sen
rauhanturvaamis- ja humanitaarisiin
operaatioihin.
Toinen puolustuskehämme on jo
lähempänä Suomea, NATO- ja EU-johtoisissa operaatioissa Euroopassa, Afrikassa ja Afganistanissa, joiden turvallisuusuhkat vaikuttavat suoraan koko
Eurooppaan. Mitä vakaampi Eurooppa,
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sitä turvallisempi Suomi, muistutti ministeri.
suojaa viime
kädessä itsenäisyyttämme, kansamme
elinmahdollisuuksia ja olemassaoloa.
Tämä puolustuskehä vaatii Suomelta
voimakkaan puolustuksen, joka meidän on itse rakennettava ja ylläpidettävä suuren ja korkealaatuisen reservin
avulla.
Suomi osallistuu aktiivisesti rauhanoperaatioihin ja pitää samalla huolen siitä, että “ruuti on kuivaa”, jos itsenäisyyttämme tai olemassaoloamme
uhataan, kiteytti ministeri.

Kolmas puolustuskehä

on tullut voimalla takaisin ja ne, jotka sanoivat geopolitiikan ajan päättyneen kylmän sodan
loppumiseen, olivat väärässä, lausui
ministeri.
Venäjä jatkaa pohjoisten alueiden
voimakkaana toimijana. Kuolan alueen

Geopolitiikka

merkitys herättää Venäjän asevoimat
talviunesta, minkä Venäjä on jo osoittanut toimillaan Pohjoisnavan suunnalla
ja pommikonelennoillaan. Itämeren
merkitys Venäjän energiaviennille kasvaa lähivuosina. Geopolitiikan paluun
on saatava Suomen vastuunalaiset
päättäjät johtopäätösten tekoon, painotti Häkämies.
Puolustusministeri päätti esityksensä toteamalla, että elämme maailmassa, jossa uhkat ja haasteet ovat globaaleja, monimutkaisia ja –ulotteisia. Niihin ei ole vakioituja malliratkaisuja.
Vaikkakin ministeri Häkämies piti
esityksensä Yhdysvalloissa ja englanniksi, toivon, että esitys ymmärretään
myös Suomessa ja lisäyksellä “mitä
tämä meiltä edellyttää?”.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla
toimituksessa viimeistään
aineistopäivänä klo 16.30
mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa.
Virheiden välttämiseksi ei
käsinkirjoitettua materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
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Nürnbergin puoluepäivät päättyivät
eilen valtavaan sotavoimain paraatiin.
Hitler kuvaili lopettaispuheessaan
ytimekkäästi Saksan taistelua
bolshevismia vastaan.

U . S . – N ü r n b e r g , m a a n a n ta i n a

Valtakunnankansleri Hitlerin puhe kansallissosialistien puoluepäivien loppuistunnossa
tänään oli hyökkäys juutalais-bolshevismia
vastaan. Puhe keskittyi poliittisesti huomioonotettavaan tiedoksiantoon, ettei Saksa tule välipitämättömästi suhtautumaan bolshevismin
leviämiseen Euroopassa, vaan pitää sitä, missä
maassa se tapahtuneekin, Saksan etuja välittömästi koskevan asiana.
Tätä kantaa Hitler perusteli sillä, että bolshevismin eteneminen on, missä se tapahtuneekin, ristiriidassa Saksan taloudellisten elinehtojen kanssa. Saksa ei voi kansansa toimeentulon
takia sallia sellaista voimainsiirtoa bolshevismin hyväksi.
Hitler korosti aluksi ”saksalaisten suurimman juhlan”, puoluepäivien kasvattavaa merkitystä. Sen nyt kokeneet saksalaiset ovat olleet
syvän rukouksen lumoissa.

Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat mielellään joko originaaleina tai tif-muotoisina 200
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Risto Piekka RUL:n puheenjohtajaksi
on tulossa pitkästä aikaa kunnon taistelu. Ehdokkaat ovat sen verran
kovatasoisia, että RUL kyllä operatiivisesti pyörii kenen tahansa
ohjauksessa jatkossakin. Mutta
rutiinisuoritus ei riitä, kun halutaan vaikuttaa valtakunnan tason
päätöksentekoon. Haasteita tulee
riittämään erityisesti jatkossa ja
edunvalvonnan sekä vaikuttamisen harjoitteluun käytetty aika ei
edistä yhteistä asiaamme.
Oma arvioni on, että varsinainen kilpailu tullaan käymään
oman piirimme ehdokkaan majuri
Risto Piekan ja Pirkanmaan ReserPuheenjohtajavaalista

viupseeripiirin kapteeni Mika Hannulan välillä.
Miesten ominaisuuksia on turha laittaa vastakkain, ne täydentävät toisiaan. Yhdistämällä Riston ja
Mikan vahvuudet, saataisiin liitolle
superpuheenjohtaja. Valitettavasti elävässä elämässä näin ei voida
menetellä ja vain yksi ehdokkaista
on valittava.
Uskon vakaasti että Riston ylivoimaiset yhteiskuntasuhteet ja
mahdollisuus omistautua käytännössä täysiaikaisesti puheenjohtajatyöhön tuottaa isänmaan ja
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kannalta parhaan lopputuloksen.

Päätöksen tekevät liittokokouksessa perusyhdistykset, käynnistäkää
keskustelu asiasta viimeistään nyt.

Töölöntorinkadun
palvelusaserata käytössä
Pistoolirata on otettu käyttöön ja
piirien ampumatoimikunnan 6.9.
kokouksessaan päättämät ratavuorot on tiedotettu anojille.

Suosittelen kaikkia eri yhdistysten ampumavastaavia käymään
tutustumassa rataan, ottakaa yhteys piiritoimistoon ja sopikaa
aika. Ratavuoroanomuksia otetaan
jatkossakin vastaan joustavasti ja
vuoroja myönnetään vapaille ajoille.
Ampumaradan taustatilojen
perusparannukset tulevat jatkumaan edelleen vaiheessa II ja ne
voidaan toteuttaa radan peruskäyttöä häiritsemättä. Seuraava
suuri perusparannus radalla tulee
olemaan ilmastoinnin uusiminen.
Tästä tiedotetaan kun ajankohta
on selvillä.

Syysjotos 2007
Lehden tämän numeron ilmestyessä koteihin, piirien järjestelyvastuulla oleva Syysjotos 2007 on juuri käynnistymässä. Rastit tulevat
olemaan vaativia ja jotoksen teema sotilaallinen. Kiitän aktiivisia
järjestäjiä ja rastivastaavia, sekä
toivotan sotaonnea osallistuville
partioille.
Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

RES2015 käsittelyyn
Reservin Sanomien mukana toimitetaan jokaiselle lehden lukijalle lehtemme
ja Kustannusosakeyhtiö Suomen
Miehen toimittama jo kuudes Huomio!-kirja. Kirjan toimii hyvänä
oppaana pääkaupunkimme puolustamisessa. Kirjasessa esitellään
asutuskeskustaistelussa käytettäviä joukkoja ja sen käyttämiä välineitä. Kirja ei korvaa mahdollisia
puolustusvoimien omia ohjesääntöjä. Tilan rajallisuuden vuoksi
on paljon eri osa-alueita jouduttu
jättämään pois. Erityisesti epäsuorantulen käyttö on saanut melko
vähän tilaa. Samoin on käynyt
pioneeritoiminnan kanssa. Ilma- ja
merivoimien osuus olisi vaatinut
ammattikirjoittajat. Kirjanen on
kuitenkin osoitus reserviläisten
mahdollisuudesta ja taidosta tehdä
opas näinkin spesiaalista puolustusvoimien toiminnasta.
Nyt jaettava kirjanen perustuu
viime vuoden aikana Helsingin
Reservin Sanomissa olleisiin kirjoituksiin, joissa käsiteltiin asustuskeskustaistelun erityispiirteitä.

Tämän Helsingin

saavat Huomio!-kirjan jäsenetuna. Ilman Arto
Pulkin aktiivista panosta ja lehden
kirjaan sijoittamaa taloudellista
panostusta kirja tuskin olisi ilmestynyt. Kehotan jokaista pääkaupungin reserviläistä tutustumaan
kirjan sisältöön. Huomio!-kirja on
osa reserviläisille suunnattua kou-

Lehtemme lukijat

lutusta, jonka tyyppisen reserviläisen sotilaallisen ammattitaidon kehittämiseen tähtäävän toiminnan
toivoisin saavan suuremman roolin liittomme suunnitelmissa ja panostuksissa. Lehtemme tilasi kirjaa
noin 30 % enemmän kuin pääliitot
yhteensä.
Tulevassa liittokokouksessa
Jyväskylässä hyväksytään Reserviläisliiton strategia vuoteen 2015
saakka. Yhdistyksillä on tulevassa
piiriseminaarissa mahdollisuus
vaikuttaa suunnitelman sisältöön.
Syyskuun viimeisenä viikonloppuna piirin johto ja jäsenyhdistysten
edustajat kokoontuvat kahdeksi
päiväksi Padasjoen leirialueelle
pohtimaan liiton tulevien vuosien
toimintaa. RES2015 vaikuttaa jokaisen yhdistyksen ja myös piirin
toimintaan. Toivon, että sotilaallisten valmiuksien kehittäminen
saisi suunnitelmassa keskeisen
sijan. Tämä on myös seminaarimme ensimmäisen, toimintapäivän,
teemana. Toivottavasti tapaamme
Padasjoella runsain joukoin.
Järjestyksessään toinen sotaelokuvafestivaali pidetään lokakuun 26. ja 27 päivinä. Paikka
jouduttiin vaihtamaan Bio Rexistä
Suomen Elokuvasäätiön saliin,
joka sijaitsee Katajanokalla hyvien kulkuyhteyksien päässä. Osoite
on Kanavakatu 12. Festivaalin teemana on tänä vuonna talvisotaan
liittyvät elokuvat. Tarkemmat tiedot elokuvista on tässä lehdessä

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n

PIIRIVALTUUSTON KOKOUSKUTSU
Piirivaltuuston syyskokous pidetään maanantaina 12.11.2007
kello 19.00 Katajanokan Kasinolla.

toisaalla olevassa ilmoituksessa.
Paikkoja on rajoitetusti, mutta, jos
toimit nopeasti, saat paikan. Paikkoja teatterissa on 150, joten pidä
kiirettä. Viime vuonna festivaali sai
hyvän vastaanoton ja uskon, että
näin on tänäkin vuonna. Festivaalilla esitetään fiktiivisten elokuvien
lisäksi myös puolidokumentaarinen elokuva, joka on ensiesitetty
vasta toukokuussa.
Suomalaiset reserviläiset osoittivat jälleen kerran olevansa ammattitaitoisia kansainvälisessä vertailussa. Helsinkiläisistä reserviläisistä koottu joukkue oli kolmas
Berliinin lähistöllä järjestetyssä
partiokilpailussa. Kilpailussa testattiin partioiden taitoja erilaisissa
reserviläistaidoissa, kuten toimintaa ajoneuvon tarkistuspisteessä
sekä henkilön tarkastuksissa. Fyysinen kunto tuli myös testattua.
Parhaimmat onnittelut kolmannesta sijasta kovassa seurassa.

Kokousasiakirjoja lähetetään postitse piirivaltuutetuille lokakuun lopulla.
Piirihallitus

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri ry:n vuosikokous
Vuosikokous pidetään Katajanokan Kasinolla maanantaina
12.11.2007 kello 19.00 alkaen. Ennen vuosikokousta esitelmä
yhdessä HRUP:n kanssa. Kokouksessa äänivaltaa käyttävät
yhdistysten valtuuttamat edustajat.

Jukka Pietiläinen
Vääpeli reservissä
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja

Korjaa tai rakenna,

koneet vuokraa Ramirent.

Ramirent Finland Oy,
Tapulikaupungintie 37,
00750 Helsinki,
puh. 020 750 200,
www.ramirent.fi

Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat
kuten:
- valitaan piirihallitus vuodeksi 2008
- päätetään jäsenmaksusta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

Hallitus.
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Landeswettkampf für
Reservisten 2007
Suomalainen partio on asemissa Kunduzissa sijaitsevan kylän laitamilla. Aamuhämärän ja sumun keskeltä
näkyy, kuinka puolisotilaalliset joukot lähestyvät
kylää. ”UN, stop or I fire!” kuuluu päättäväinen huuto
suomalaisen luutnantin suusta. Koska liike ei lakkaa,
käskee hän vieressään olevaa ylikersanttia ampumaan varoituslaukauksen lähestyvän joukon päiden
yli. Naapuri vastaa yksittäiseen G36 rynnäkkökiväärin
5.56 mm NATO taistelupatruunan laukaukseen
rynnäköllä, ja tulitaistelu on väistämätön.
Teksti ja kuvat: Arto Pulkki, OLt d.R.

päättyessä yksikään siviili tai rauhanturvaaja ei ole haavoittunut, ja kylän
turvallisuus on taattu taas ainakin
muutamaksi päiväksi. Suomalainen joukko saa myöhemmin kehuja ROE-sääntöjen (Rules Of Engagement) tiukasta noudattamisesta
ja hyvästä osumaprosentista, vaikka saksalaiseen rynnäkkökiväärin
on tutustuttu ensimmäisen kerran
vasta aiempana iltana.
Asemissa ei kuitenkaan ollut tällä kertaa suomalainen rauhanturvajoukko, vaan Helsingin
Reserviupseeripiirin ja Helsingin
Seudun Reserviläispiirin yhteinen
kilpajoukkue. Paikkakaan ei ollut
ihan Pohjois-Afganistanissa, vaan
Pohjois-Saksassa.
Kyseessä oli siis Berliinin ja
Brandenburgin reserviläispiirien
yhdessä järjestämästä sotilastaitokilpailusta, johon helsinkiläiset
oli kutsunut Berliinin piirin varapuheenjohtaja, everstiluutnantti
Armin Brenker. Ryhmän taisteluammuntojen lisäksi päivän kestävässä kilpailussa mitattiin miten

Lyhyen tulitaistelun

sujui toiminta miinoitteessa, miinojen ja räjähteiden tunnistus, sotilasesterata, haavoittuneen evakuointi, henkeä pelastava ensiapu,
pikamarssi sekä toiminta median
kanssa. Kehyskertomuksena oli
ISAF-joukon rauhanturvatoiminta
Pohjois-Afganistanissa.

TrÜbPl Lehnin
Kisapaikkana ollut Lehninin harjoitusalue (Truppenübungsplatz)

sijaitsee noin 50 km Berliinistä
lounaaseen, Brandenburgin osavaltiossa. Alueen rakentaminen
aloitettiin vuonna 1956 DDR:n
kansanarmeijaa varten. Viimeinen
siellä majaansa pitänyt NVA:n yksikkö oli sen ainoa laskuvarjoyksikkö, Luftsturmregiment 40. Tänä
päivänä tämä 7 500 hehtaarin alue
toimii Bundeswehrin eri panssarija jalkaväkiyksiköiden harjoitus- ja
ampuma-alueena. Saksalaiseen
tapaan aluetta käyttävät myös
paikalliset ja liittovaltion poliisiyksiköt, Punainen Risti sekä muut
kriisiajan avustusjärjestöt (mm.
Technisches Hilfswerk -THW). Toisin kuin Suomessa, yhteisiä harjoituksia järjesteään jatkuvasti.
Alueella on kolme (!) AKE-simulaattoria (Ortskampfanlage),
joista isoimmassa on 70 eri rakennusta (ml. useita kerrostaloja),
lentokenttä yms. Tämän lisäksi
alueelta löytyy viisi eri jv-aseiden
ampumarataa sekä erilliset ampumaradat vaunukanuunoille sekä
ammusilmatorjunta-aseille.

Kisa
Aktiivisista reserviläisistä koottu
ja hyvillä sotilastaidoilla varustettu helsinkiläisten joukkue sijoittui
ulkomaalaisten sarjassa toiseksi ja

yleiskilpailussa kolmanneksi. Ulkomaalaisten sarjan voitti Skotlannista tullut RAF:n tukirykmentin
joukkue ja yleiskilpailun Berliinin
reserviläis- ja reserviupseeripiirin
oma joukkue. Suomalaisten sijoitusta voi pitää erinomaisena, sillä
kaikki muut joukkueet saattoivat
käyttää kilpailun aikana äidinkieltään ja ne oli koulutettu tehtävissä vaadittuihin Nato-menettelyihin. Esimerkiksi RAF:n joukkueen
huoltajana toiminut toimiupseeri
(Warrant Officer) ei suostunut uskomaan, että toisin kuin heidän
joukkueensa, suomalaiset eivät olleet entisiä ammattisotilaita.
Kisan jälkeen ulkomaalaisille
joukkueille tarjoutui myös mahdollisuus tutustua alueella samaan
aikaan harjoitelleen mekanisoidun
yksikön kalustoon. Paikalla oli
muun muassa uusi Leopard 2A6 taistelupanssarivaunu (KPz), Marder 1A3 -rynnäkköpanssarivaunu
(SPz), Dachs-pioneeripanssarivaunu (PiPz) sekä Fuchs-miehistönkuljetusajoneuvo (TPz).

Baretit kunnossa
Kilpailupaikalla huomio kiinnittyi
toiminnan selkeään sotilaallisuuteen. Kaikilla paikalla olleilla oli

14.9.2007 • 7/2007

päällään maastokäyttöön sopivat
sotilaspuvut. Varusteiden kuluneisuudesta ja niiden kantotavasta
näki myös selvästi, että paikallinen järjestönomenklatuurakin
viettää runsaasti aikaa maastovarusteissa. Kisaorganisaatiossa oli
myös varsin ”luonnollinen” suhde
upseereita, aliupseereita ja miehistöä - Saksassahan on vain yksi
ja kaikille sotilasarvoryhmille yhteinen reserviläisjärjestö. Paikalliset Hauptfeldwebelit olivat myös
kaikki selkeitä toiminnan miehiä,
joiden varassa käytännön toiminta
täälläkin pitkälti pyöri.

Die Brandenburger
Helsingin joukkueen johtajana toimi HRUP:n piirihallituksen jäsen
ja useiden kilpailujen veteraani,
Pionierleutnant (pionltn) Markus
Saarela. Muut jäsenet olivat Oberfeldwebel (ylik) Matti Mäenpää,
Oberfeldwebel Tuomo Forsberg,
Unteroffizier (alik) Perttu Salonen
sekä Unteroffizier Henrik Kumlin.
Mukaan lähteneiden hopeisten
ja pronssisten mitalien lisäksi kaikki suomalaiset nimitettiin palkintojakotilaisuuden lopuksi Kuninkaallisen Preussilaisen Krenatöörirykmentin kunniakrenatööreiksi.

5

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

7/2007 • 14.9.2007

Stadin Sissien
perinteinen

PAHKIS-07
Vekaranjärvellä

http://www.stadinsissit.ﬁ/html/pahkis.html

Saksa rakentaa rauhaa
Kylmän sodan jälkeen on Saksa suunnannut asevoimiensa
(Bundeswehr) toiminnan painopisteen kansainvälisiin operaatioihin, niin rauhanturvaamiseen
(peacekeeping) kuin -aikaansaamiseen (peacebuilding).
Saksan – niin kuin Suomenkin – ulkomaanpalveluksessa
olevista sotilaista suuri osa on
reserviläisiä, joten on luonnollista, että tämä painotus näkyy
myös reserviläisjärjestöjen työssä.

tehtävät
olivatkin tyypillisiä kansainvälisten operaatioiden perussuoritteita, joiden koulutukseen ja
harjoitteluun Saksan reserviläisjärjestöt panostavat ja joiden
opettelua Bundeswehr tukee.
Luonnollisesti kansainvälissä ja kotimaan tehtävissä perussuoritteet ovat suureksi osaksi
samoja, esimerkkeinä taito käsitellä aseita, tunnistaa miino-

Landeswettkampf’in

ja, antaa ensiapua tai käyttää
viestivälineitä. Siten koulutus
kansainvälisiin tehtäviin ei välttämättä ole pois kotimaan tehtävien osaamisesta.
tehtävissä
on tyypillistä, jopa sääntö, että
toimintaympäristössä on niin
siviileitä kuin siviilien seassa
toimivia vihamielisiä aseellisia
voimia. Tosin samankaltainen
tilanne olisi todennäköinen
myös esimerkiksi Saksaan tai
Suomeen kohdistuvassa hyökkäyksessä, joten myös voimankäytön sääntöjen harjoittelu ja
hallinta on pitkälti yhteistä niin
kotimaan kuin ulkomaanpalveluksen tehtäville.
Saksan kansainvälisen toiminnan tärkeä kohdemaa on Afganistan, tunnuksella ”Frieden
in Afghanistan - Sicherheit für
uns”.
Afganistanissa palvelleilla,
sen enempää kuin muillakaan

Kansainvälisissä

saksalaissotilailla ei ollut haavekuvia siitä, miten kauan työtä
riittää ja miten paljon kustannuksia ja jopa henkilöstötappioita vaaditaan. Afganistanin-operaatioiden kestoaika arvioitiin
useiksi kymmeniksi vuosiksi.
ei yksikään
ammattisotilas tai reserviläinen
silti asettanut Afganistanin-toimintaan osallistumista kyseenalaiseksi. Päinvastoin oltiin sitä
mieltä, että maa tarvitsee entistä
enemmän tukea ja apua jälleenrakennuksessa, sosiaalijärjestelmän luomisessa ja terrorismin
vastaisessa taistelussa.
Hyvinvoivien länsimaiden
velvollisuutena ja etujen mukaisena pidettiin sitä, että Afganistanin-prosessia autetaan ja tuetaan.

Keskusteluissa

Veikko Luomi
Hptm d.R.

Onnittelemme
Syyskuu
14.9.
21.9.
22.9.
25.9.
25.9.
26.9.

Konsultti, luutnantti Yrjö Aalto
70 v
Toimitusjohtaja, vänrikki Henry Haglund
60 v
Liikenneopettaja, yliluutnantti Tapio Koskinen (perhepiirissä) 75 v
Ekonomi, luutnantti Martti Tapanainen (perhepiirissä)
70 v
Insinööri, kapteeni Hannu Tuomela (matkoilla)
60 v
Eläkeläinen, alikersantti Pentti O.Viljakainen (matkoilla)
70 v

Lokakuu
1.10.
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
7.10.
8.10.
10.10.
10.10.
13.10.
15.10.
18.10.
18.10.
18.10.
19.10.
19.10.
24.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.

Geologi, kapteeni Pentti Rouhunkoski (matkoilla)
Toimitusjohtaja, majuri Pekka Hakanen (matkoilla)
Insinööri, ylikersantti Risto Koskela (matkoilla)
Kanslianeuvos, luutnantti Erkki Wuori (matkoilla)
Yli-insinööri, kapteeni Pekka Calonius (perhepiirissä)
Insinööri, yliluutnantti Harri Räsänen (matkoilla)
Vääpeli Lasse Pitkänen
Varatuomari, yliluutnantti Reino J. Auvinen (perhepiirissä)
Toimitusjohtaja, ylivääpeli Ragnar Pettersson (perhepiirissä)
Oppilaanohjauksen lehtori, majuri Seppo Sonkeri
(12.10. Kasavuoren koulukeskus 15-18)
Lehtori, vänrikki Otto Jeskanen
Ekonomi, yliluutnantti Aimo Nurmela (matkoilla)
Ekonomi, vänrikki Antti Konkola (matkoilla)
Nuorisotyönohjaaja, ylivääpeli Teijo Junnola
(vastaanotto 20.10.)
Toimitusjohtaja, alikersantti Ilkka Lammassaari
Yli-insinööri, vänrikki Aulis Suomela (matkoilla)
Liikenteenohjaaja, vääpeli Erkki Joukainen (perhepiirissä)
VTL, tietokirjailija, kapteeni Matti Haro (matkoilla)
Insinööri, vänrikki Kalevi Kouvonen (matkoilla)
Tutkimusjohtaja, majuri Risto Sinkko
Opettaja, vänrikki Unto Manninen (matkoilla)
Koulutus- ja laatupäällikkö, majuri Ulf Dahlman

75 v
60 v
85 v
75 v
70 v
50 v
60 v
90 v
90 v
60 v
75 v
70 v
80 v
50 v
50 v
60 v
50 v
75 v
60 v
60 v
80 v
50 v
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peelliseksi siirtää Ahmadinejadin
sivuun, se voisi tehdä sen. Iranilla
tulee menemään taloudellisesti
hyvin niin kauan kuin öljyn hinta
säilyy korkealla tasolla. Historiaan
perustuen Alterman esitti, että todennäköisesti jossakin vaiheessa
tapahtuu vallankumouksen tapainen nopea muutos.

Tiivistelmä CSIS:n Lähi-idän ohjelman johtajan, historian tohtori Jon Altermanin
esitelmästä ja keskustelusta Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry:n tilaisuudessa 30.8.
Katajanokan Kasinolla. Tiivistelmässä on viittauksia esitelmän ulkopuolisiin asioihin,
jotka on pyritty erottamaan varsinaisesta esitelmästä.

Lähi-idän tilanne ja
tulevaisuuden näkymiä
Monimutkainen
kokonaisuus
Tri Alterman käsitteli eri maita ja
kriisejä. Esityksen tärkeä osa koski
koulutusta, taloutta, teknologiaa
ja myös terrorismia.
Lähi-idässä tapahtuu suuria
muutoksia, joiden taustalla on
nuorten suuri osuus väestöstä.
Alterman painotti koulutusta, joka
vaatii investointeja. Lähi-idässä
koulutus on edelleen pitkälle ulkolukua, mikä ei ole hyvä malli.
Nuorten identiteetti ei ole arabimaissa selkeä. Tarjolla on uutta
teknologiaa, kuten satelliittitelevisio, internet ja DVD-laitteet.
Seuraus on, että sodista ja terroriteoista on saatu heti videokuvaa
internetistä, se on kopioitu DVD:
lle ja levitetty nopeasti. Altermanin
näkemys oli, että seuraavat 20 – 30
vuotta näyttävät suuntaa islamin
vaikutuksen muuttumisesta. Tärkeä suunnannäyttäjä on koulutus.
Lähi-idän nuorissa on potentiaalia,
joka voidaan saada käyttöön koulutuksella. Esitelmän ulkopuolelta
esimerkki Lähi-idän talouden mitoista: alueen öljyntuottajamaiden
muu kuin energiaan liittyvä vienti
on samaa suuruusluokkaa kuin
Suomen vienti. Alterman totesikin

Eri maitten tilanteesta

ennen kuin tilanne normalisoituu.
Alterman viittasi edelleen PohjoisIrlantiin, jossa rauhoittuminen kesti vuosikymmeniä. Kurdiongelman
Alterman arvioi pahenevan 20-30
vuoden kuluessa.

Irakin tilanteen Alterman totesi
olevan sekava. Lähialuevaltiot eivät haluakaan Irakista vahvaa, jolloin se voisi olla vaara muille. Irakin somalisoitumistakaan ei toivota eikä uskota tapahtuvan. Irakin
keskushallinnon valta on pienentynyt, pienenee edelleen ja alueitten
rooli kasvaa. Alterman arvioi paremmaksi vaihtoehdoksi, että USA
siirtyisi yhteistyöhön keskushallinnon sijasta enemmän alueitten
kanssa. Alterman mielestä USAn
olisi hyvä päättää, mitä se tahtoo
Irakista. Alterman ei esitellyt mahdollisia vaihtoehtoja. Joukkojen
määrän osalta on esitetty kolme
vaihtoehtoa eli: nykytilanteen jatkuminen, vaiheittainen vetäytyminen, ja nopea kokonaisvetäytyminen. Kysymykseen Irakin rauhoittumisen kestosta Alterman vastasi,
että kyse ei ole pelkästään shioista,
sunneista ja kurdeista. Shiat ovat
edelleen hajaantuneet useisiin
ryhmiin, kolmen pääryhmän ollessa tärkeimpiä. Vaatii pitkän ajan.

Lähi-idän kestokriisistä eli
Israelin, palestiinalaisten ja arabimaitten suhteista Alterman arvioi
nykytilanteen jatkuvan. Israelin
puolella pääministeri Ehud Olmertin kannatus on alle 10 % ja
poliittiset kilpailijat kuten Ehud
Barak ja Benjamin Netanjahu
odottavat tilanteen kypsymistä
heille suotuisaksi. Israelilaisilla
ei ole kiire todellisiin rauhanneuvotteluihin. Terrorismi on ainakin
toistaiseksi saatu kuriin suurilla
turvallisuusinvestoinneilla kuten
mm. turva-aidat koko Libanonin
rajan pituudelta ja Länsirannalla,
turvatarkastukset kaupoissa, pankeissa, julkisilla paikoilla ja liikenteessä, terroristijohtajien etsintä
ja toimintakyvyn rajoittaminen,
kansan oman tarkkaavaisuuden
lisääntyminen ja runsas aseistus
koko yhteiskunnassa (poliisit, vartijat, turvamiehet ja lomalla olevat
sotilaat). Lisäksi Israelilla menee
taloudellisesti hyvin ja valtionta-

yleistäen, että energiasektori ja
turvallisuusorganisaatiot ovat tehokkaimmin toimivia asioita alueella.

ELINTARVIKEHUOLTO JA
–LOGISTIIKKA POIKKEUSOLOISSA
Maanpuolustuskoulutus ry järjestää 15.10. – 22.10. kurssin,
jonka tavoitteena on perehdyttää osallistujat Puolustusvoimien ja siviilisektorin yhteistyönä tapahtuvaan huollon organisointiin normaali- ja poikkeusoloissa painopisteen ollessa
elintarvikehuollossa. Kurssilla perehdytään mm. Puolustusvoimien uuteen huolto- ja ruokahuoltojärjestelmään sekä
ruokahuollon kalustoon.

sanoi, että 10
vuotta sitten puhuttiin konservatiivien ja demokraattien välisestä
kilpailusta, mutta nyt vaikutusvallasta kilpailevat konservatiivit ja
radikaalit voimat. Ylin uskonnollinen johto on vallassa ja presidentti Mahmoud Ahmadinejad joutuu
toimimaan sen antamissa rajoissa.
Mikäli todellinen johto näkisi tar-

Iranista Alterman

Kurssi soveltuu erityisesti huollon tehtäviin koulutetuille
mutta on hyödyllinen kaikille aiheesta kiinnostuneille reserviläisille. Sen laajuus on 16 tuntia, mikä vastaa 2 kh-vuorokautta. Ohjelmaan kuuluu kaksi luentoiltaa 15.10. ja 17.10. klo
17–21, tutustuminen ruokahuollon kalustoon Santahaminassa
20.10. klo 10–15 ja yritysvierailu 22.10. klo 17–20. Tarkempi ohjelma näkyy MPK ry:n järjestelmässä (kurssi numero
04000712403).

Kymen sotavammaisten
sairaskoti
Kokkokalliontie 2
49400 HAMINA
(05) 755 041

lous on ylijäämäinen. Palestiinalaisosapuoli on kyvytön pitkäaikaisen rauhan sopimiseen. Fatahin ja
Hamasin joukot taistelevat ajoittain toisiaan vastaan. Altermanin
mukaan Hamas tarvitaan pysyvän
rauhan sopimiseen. Esitelmän
ulkopuolelta allekirjoittajan havainnot heinäkuisen Israelin-matkan perusteella ovat samanlaisia.
Lisäksi Israelissa on pelko myös
Länsirannan siirtymisestä Hamasin valtaan. Kestävän rauhansopimuksen mahdollisuudet nähdään
huonompana kuin 1990-luvulla
ennen toisen Intifadan aloittamista
syksyllä 2000. Israel tuntuukin olevan enemmän valmistautumassa
seuraavaan sotaan kuin rauhaan.
Konkreettisin esimerkki on Israelin
historian ehkä suurimmat sotaharjoitukset Golanilla vuonna 2007.

Libanonin tilannetta Alterman kommentoi varovasti sanoen
epäselvän tilanteen mahdollisesti jatkuvan. On mahdollista, että
keskushallinto tai Syyrian tukema
Hizbollah ja Syyrian kannattajat
saavat lisää valtaa. Saudi-Arabian
Alterman uskoi pysyvän vakaana.
Altermanin näkemys oli, että
terrorismi voi tulla pienissä Lähiidän valtioissa nykyistä suuremmaksi ongelmaksi. Esimerkkinä
hän mainitsi Dubain. Altermanilta
kysyttiin näkemystä Turkin kehityksestä. Hän vastasi Turkin taloudellisen merkityksen kasvavan ja
siitä tulevan globaali vaikuttaja.
Turkilla on myös tärkeä geopoliittinen asema Euroopan ja Lähi-idän
välillä. Kysyttäessä Venäjän roolista Lähi-idässä, Alterman näki Venäjän olevan vähäinen vaikuttaja
niin taloudellisesti kuin poliittisesti. Alterman sanoi Kiinan työskentelevän taloudellisen vaikutusvaltansa lisäämiseksi Lähi-idässä ja
olevan selvästi edellä venäläisiä.

Öljy ja tulevaisuus
Alterman sanoi Lähi-idän olevan
vielä 30 vuoden kuluttua tärkeä
koko maailmalle. Tärkein syy on
öljy. Arvioitten mukaan yli 60 %
todennetuista maaöljyvaroista on
Lähi-idässä.
Kanta-Helsingin Reserviupseerit
kiittää tri Altermania.
Kanta-Helsingin Reserviupseerit
Raimo Hynynen
kapteeni res

Kouluttajilla ja luennoijina kurssilla toimivat alan parhaat asiantuntijat ja avainhenkilöt. Näin kurssi tarjoaa erinomaisen
mahdollisuuden päivittää huollon alueen osaamista. Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu MPK ry:n järjestelmän kautta
17.9. mennessä.
Lisätietoja kurssista antaa Eemil Kukkola,
sähköposti eemil.kukkola@kolumbus.fi ja
gsm 046 856 7415.

Eiran Isännöitsijätoimisto
Castreninkatu 8
00530 HELSINKI
(09) 272 7350

7

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

7/2007 • 14.9.2007

Itä-Vantaan maanpuolustusnaiset 50 vuotta
Toimintaa on leimannut rakkaus
isänmaahan. Kunnollisen, rehellisen työn arvostus. Kannustus itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen. Aito auttamisenhalu, vilpitön, nöyrä sydän ja iloinen mieli.
Avustettiinpa sotainvalidiperhettä
rahallisesti, ruoan tai vaatteiden
muodossa tai Suomen Rajaseutuyhdistyksen valitsemaa kummiperhettä katon korjauksessa tai lehmän hankinnassa.

ja eettisten arvojen
lisäksi maanpuolustusnaiset ovat
tuottaneet myös muita virikkeitä. Ei ole vain pidetty yllä perusoikeuksia kokoontumalla yhteen
keskustelemaan päivänpolttavista
kysymyksistä jakaen arjen ilot ja
surut kanssasisarten kanssa, vaan
arkisten kysymysten ohella on voitu jakaa yhteistä aikaa myös mu-

Moraalisten

siikin, muodin ja elävän taiteen
parissa. On järjestetty myyjäisten
ja arpajaisten lisäksi konsertteja,
muotinäytöksiä, teatterikäyntejä.
Kaunialan sotavammasairaalan vähimmäisiä veljiä on muistettu tarjoten virkistyshetkiä myös heille.
Joka vuosi on silti toimittu Puolustusvoimien ohella Sotainvalidien
keräyksen kerääjinä.
ja muistot,
on aistittavissa edelleen, vaikka
siitä ei niin monesti ole puhuttu.
Silti varautuminen ja ei niin miellyttävien, vaan suorastaan ikävien
tilanteiden ennakointi on tärkeää,
jopa välttämätöntä. Elämä ei aina
ole ruusuilla tanssimista. Siksi
on järjestetty ensiapukursseja ja
kannustettu niin jäsenistöä kuin
muitakin vantaalaisia pelastuspalvelukursseille ja väestönsuoje-

Tausta, sodan arvet

lukursseille. Kokouksiin ja koulutuksiin on kutsuttu asiantuntijoita
luennoimaan kotivaraan tarvittavasta ja väestönsuojelusta yksittäisen perheen näkökulmasta. Joskus
elämä voi koetella ja olla niukkaa.
Siihenkin on hyvä varautua, jos
ruista ei olisikaan tarjolla vehnästä
puhumattakaan.
50 vuotta sitten (27.3.1957) oltiin perustamassa Tikkurilan Reserviupseerikerhon naisjaostoa.
Pirteään toimintaan tuli heti toinen
toistaan reippaampia naisia, vuosien varrella eri tehtävissä toimineiden nimilista olisi pitkä. Vuonna
1997 toimintapohjaa laajennettiin
toivottamalla tervetulleiksi kaikki maanpuolustushenkiset naiset.
Seuraavana vuonna Itä-Vantaan
Maanpuolustusnaiset ry:n nimisenä yhdistys rekisteröitiin. Tällä

hetkellä vuorossa puheenjohtajan
mielenkiintoisessa tehtävässä on
Anne Seppänen. On toimittu viisikymmentä vuotta. Ja jos aika ei ole
sopiva nyt, niin koska sitten? Juuri
nyt on aika lausua kiitos Tikkurilan Reserviupseerikerhon naisten,
nykyisen Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset ry:n jäsenkunnalle
puheenjohtajineen ja toimijoineen
puolen vuosisadan iloisista tapahtumista.
Tiedot ja taidot ovat tulleet punnituiksi myös käytännössä rauhan
aikana mm. lokakuisessa Sotungin
metsässä 1988 valtakunnallisen
jotoksen Vantaan Lohenvaelluksella; samoin syyskuussa 1993 XVIII
Sotaveteraanien valtakunnallisen
kirkkopyhän muonituksessa. Kiitos
kuuluu niin pää- kuin varaemäntänäkin toimineelle Liisa Penttilälle
ja koko naisjaostolle. Toimintaa
leimaavat siten myös kurinalaisuus ja yhteen hiileen puhaltaminen, yhdessä tekemisen meininki.
Ne arvot ovat tärkeitä myös tämän
päivän työelämässä.

vuosijuhla Havukallion koululla, Pyhän Andreaan kirkossa tai
Viertolassa, aina yleisö on saanut
nauttia hyvästä kahvista tykötarpeineen. Maanpuolustusnaisten
toimintaa on viime vuosina leimannut veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistoiminta. Vetresin puitteissa. Aseveli-veteraani
tai reserviläiskerhon jäsen on kulkenut koko ajan niin pikku- kuin
varttuneemmankin lotan rinnalla
milloin tukien, milloin tuettavana.
On kyseessä ollut laastarointi tai
virkistäytyminen laulun, kahvin
tai arvonnan merkeissä kuten FurCenterissä 11.9.93.
Itsenäisyyspäivän juhlat Martinlaaksossa ovat olleet, ei vainmaanpuolustusväen, vaan kaikkien kansalaisten avoin itsenäisen
Suomen juhlatilaisuus.
ja ilo onnitella aikuisen iän saavuttanutta
järjestöä ja sen mukana eläneitä.
Voisiko paremmin sanoa, että Te
jäsenet olette se järjestö, Te Reserviupseerien Naiset ja Itä-Vantaan
Maanpuolustusnaiset.

On helppo kiittää

On kyseessä sitten ollut Kaartin
Soittokunnan konsertti tai vaikka

Teija Hakulinen

VETRES pystyttää Vantaalle
kotirintaman muistomerkin
Muistomerkki on kunnianosoitus kaikille niille
suomalaisille, jotka yhteisvoimin joutuivat pitämän kotirintaman pystyssä sotavuosina 1939-1945.
Lapset, nuoret ja vanhukset osallistuivat kukin
voimiensa mukaan yhteisiin talkoisiin. Suurimman vastuun kotirintaman kestämisestä kantoivat
naiset. Heidän vastuulleen jäivät nekin työt, joita
miehet olivat hoitaneet ennen rintamalle lähtöään. Ei riittänyt, että naiset hoitivat kodin ja lapset, hankkivat elintarvikkeet, tekivät peltotyöt ja
hoitivat karjan. He kutoivat sukkia, lapasia ja villapaitoja ”miehille siellä jossakin”. Naisten harteille jäivät monet tehdastyötkin. He valmistivat myös
aseita ja ammuksia armeijallemme.
Joidenkin oli kestettävä henkisesti vielä silloinkin, kun suruviesti kertoi aviomiehen tai pojan
kaatumisesta.

syntyi rintamaveteraani Erkki Räikkösen aloitteesta. Se tullaan
sijoittamaan tänä syksynä Tikkurilan vanhan rautatieaseman viereiseen puistikkoon. Muistomerkki
symboloi kotirintaman uhrautuvaa ja korvaamatonta tukea rintamajoukoille sotavuosina. Mustasta graniitista valmistetun pilarin korkeus on 2,8 m.

Kotirintama-muistomerkki

Sen poikkileikkaus on 60x60 cm. Kahdella sivulla
ovat tekstit” KOTIRINTAMA yhteisessä rintamassa 1939-1945 HEMMAFRONTEN en enad front
1939-1945”. Muistomerkin on suunnitellut arkkitehti Kalevi Karlsson.
Muistomerkin kustannukset ovat 15.000 euroa ilman perustusten rakentamista ja puistotöitä, jotka
Vantaan kaupunki on luvannut hoitaa. Pyydämme
vantaalaisia yrityksiä ja yhdistyksiä sekä yksityisiä
taloustalkoisiin Kotirintama-muistomerkin pystyttämiseksi. Rahankeräyksellä on Vantaan alueen
kattava poliisilaitoksen lupa numero 4/07.
Pankkiyhteytemme on Muistomerkki -tili
572010-2195794 OKOPANKKI OYJ Tikkurila.
Muistomerkkitoimikuntaan kuuluvat Kyllikki Lindholm puheenjohtaja, Matti Passi sihteeri,
(Vetres- toimikunnan puheenjohtaja), Erkki Räikkönen, Eeva Tapio ja Jaakko Vesanen.
Vetres-toiminnasta lähemmin nettisivulla
www.vetresvantaa.net

Jaakko Vesanen

Oy Rymaco Ab
Läntinen teollisuuskatu 11
02920 Espoo

Aseiden ja arvoesineiden
murtovarma turvakaappi

HartSafe

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

Koja-Yhtiöt toivottaa
hyvää syksyä.
Vertaa eri kaappien antamaa todellista suojaa!
01150 Söderkulla. Myös fax (09) 2786 2680.

K.HARTWALL
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Neljä
virolaiskenraalia
Viro uudelleenitsenäistyi elokuussa 1991 ja Viron puolustusvoimat aloitti toimintansa heti sen jälkeen. Kuusitoista vuotta
ei ole pitkä aika. Virolla on kuitenkin jo neljäs puolustusvoimien
komentaja ja vasta viime vuoden joulukuussa tehtävään määrättiin ”Numero yksi” eli Ants Laaneots. Hän oli jo syksyllä 1991 perustamassa uuden Viron sotaväkeä. Kolme edellistä komentajaa
olivat Aleksander Einseln, Johannes Kert ja Tarmo Kõuts. Einseln
on eläkeläisenä Tallinnassa ja Köuts on ensimmäisen kauden kansanedustajana Viron parlamentissa eli riigikogussa. Johannes Kert
työskentelee parhaillaan Viron edustajana Euroopan unionissa ja
Natossa Brysselissä.
Virossakin tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Ensimmäinen presidentti Lennart Meri käytti ylipäällikköasemaansa lähes diktatuurimaisesti. Meri valitsi ja erotti Einselnin.
Samoin Meri valitsi ja erotti Kertin. Presidentti myös kieltäytyi valitsemasta Laaneotsaa edes komentajan määräaikaiseksi sijaiseksi
kun Kert komennettiin opiskelemaan Yhdysvaltoihin. Presidentti
määräsi ensin sijaiseksi eversti Urmas Roosimäen ja erotti tämän
puolen vuoden kuluttua. Seuraavaksi sijaiseksi presidentti Meri valitsi Märt Tirun. Hänenkään toimikautensa ei kestänyt kuin puoli
vuotta ja presidentti nimitti taas uuden sijaiskomentajan eli eversti
Aarne Ermus ´en. Samassa yhteydessä tapahtui Kertin erottaminen
televisiokameroiden edessä. Presidentti Lennart Merin valitsema
kolmas komentaja eli vara-amiraali Tarmo Kõuts sai valtuutukset
tehtävään kun parlamentti vahvisti presidentin ehdokkaan komentajuuden syyskuussa vuonna 2000.

uuden Viron kenraalien elämä niin
vielä paljon huonommin kävi ensimmäisen tasavallan aikaisille
kenraaleille. Puolustusvoimien johdossa ollut kenraali Johan Laidoner, joka yhdessä presidentti Konstantin Pätsin kanssa johti Viroa 1930-luvun lopulla oli ainoa virolaiskenraali jota ei teloitettu
neuvostojohtaja Stalinin käskystä. Kaikki muut vangittiin ja teloitettiin, mutta Laidoner kuoli vankeudessa. Kenraalin kuolema tapahtui yhdeksän päivää myöhemmin kuin Josif Stalin kuoli.
Tallinnassa vuonna 1931 syntynyt Aleksander Einseln pakeni
äitinsä kanssa syyskuussa 1944 Saksaan ja sieltä edelleen Yhdysvaltoihin. Einseln palveli Yhdysvaltoja 35 vuotta eläköityen everstinä
vuonna 1985. Vuoden 1993 alussa presidentti Meri kutsui Einselnin
Viron puolustusvoimien johtoon. Kenraaliylennykset toteutuivat
nopeaan tahtiin ja täyskenraalin arvon Einseln sai joulukuussa
1995 vain kolmisen viikkoa ennen komentajatehtävästä erottamistaan. Einselniä on kritisoitu, mutta hänen ansiostaan Viron puolustusvoimat avasi ikkunat ja ovet länteen.

Jos on ollut mutkikasta

Presidentti Merin seuraava valinta oli Johannes Kert. Painivalmentajan koulutuksen saanut Kert on syntynyt Petserissä vuonna
1959. Hän on yksi uuden Viron puolustusvoimien todellisista perustajista. Ennen puolustusvoimien komentajatehtävää Kert ehti
toimia yli kolme vuotta Viron Suojeluskuntien johdossa. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin amerikkalaiseen ilmavalvontakoneeseen tapahtuneen tutusmiskäynnin yhteydessä vuonna 1997. Kenraaliluutnantiksi Kert ylennettiin vuonna 1998.
Johannes Kert oli kolmen muun virolaisupseerin kanssa Suomessa Viron ylimmälle johdolle tarkoitetulla erikoiskurssilla 19981999. Kert onnistui komentajakautenaan saamaan Viron puolustusvoimille myönteisen imagon ja kun upseeri- sekä kanta-aliupseerikoulutus saatiin myös uudistettua niin seuraajalla oli paljon
helpompi aloittaa tehtävien hoito.

joka on syntynyt Saarenmaalla vuonna 1953 oli
neuvostoaikana saanut koulutuksen kauppalaivaston tehtäviin.
Ennen komentajatehtävää Kõuts toimi vuodet 1993-2000 Viron
Rajavartiolaitoksen johdossa. Vara-amiraaliksi vuonna 2002 ylennetyn Tarmo Kõutsin johdolla Viron puolustusvoimat edistyivät
sille tasolle, että Virosta tuli juridisesti Naton jäsen maaliskuun 29.
päivänä vuonna 2004.
Kõutsin haluttua pois komentatehtävästä tarvittiin syksyllä
vuonna 2006 taas uusi komentaja. Presidentti Toomas Hendrik
Ilveksellä oli kolme kandidaattia. Prikaatikenraalit Laneman ja
Loemaa eli pääesikunnan päällikkö ja Viron Washingtonin sotilasasiamies sekä Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajana
toimiva kenraalimajuri Ants Laaneots. Everstinä Laaneots oli jo
ollut perustamassa puolustusvoimia. Neuvostokoulutuksen lisäksi
Laaneots on käynyt Nato- kurssin Roomassa ja suomalaisen Viron
ylimmän johdon erikoiskurssin. Viron uusin pvkomentaja on edeltäjiään paremmin koulutettu ja on myös kuluneiden
16 vuoden aikana tullut tuntemaan hyvin alaisensa sekä on myös heidän arvostamansa. Laaneots
on syntynyt Killingi-Nömmella vuonna 1948 ja
joutui kyyditetyksi Siperiaan jo toisena elinvuotenaan. Viroon Ants Laaneots palasi vuonna
1958.

Heitin- ja
tykkimieskilpailu 2007
Yleisurheilijoidemme hikoillessa Osakan MM-kisojen
helteessä kokoontuivat pääkaupunkiseudun epäsuoran tulen
reserviläiset jo kolmatta kertaa
kouluttautumaan ja kilpailemaan Santahaminaan elokuun
viimeisenä viikonloppuna. Itse
kilpailu käytiin aurinkoisessa
säässä, mutta palkintojen jaon
alkaessa luontoäiti muistutti
olemassaolollaan taivaallisella
jyskeellä ja salamoinnilla.
Kilpailun järjestäjinä toimivat yhteistyössä Helsingin
Maanpuolustuspiirin kranaatinheitin- ja kenttätykistön tuliasematoimialat. Tuttuun tapaan
harjoituksen johtajana toimi
kers Vesa Jääskeläinen ja kilpailun johtajana ylil Joakim Flinck.
Kilpailuun osallistuneilla seitsemällä partiolla oli edessään
kahdeksan kilpailutehtävää:
tulenjohto, aurinkomittauslasku, suuntakehämittaus, oman
paikan määritys, viestitehtävä
radiolla ja sanomalaitteella,
suunnistus, rynnäkkökivääriammunta ja pikataival. Osa

tehtävistä osoittautui erittäin
haastaviksi, toiset sen sijaan
sujuivat helpommin. Kaiken
kaikkiaan partiot suoriutuivat
tehtävistä hyvin, siitä huolimatta, että numerolappu oli rinnassa ja ”kilpailupipo” kiristi otsaa.
Kilpailun ratamestari kers Juha
Vehokari onnistui noin kymmenen kilometriä pitkän radan
sijoittamisessa Laajasalo – Santahamina- alueelle loistavasti ja
tehtävät vastasivat harjoituksen
koulutustavoitteita ja lauantaina kilpailijoille annettua koulutusta. Voittajaksi nousi ylil Jyri
Korhosen johtama partio, jonka
muut jäsenet olivat alil Mikko
Mäenpää ja alik Mikko Ruokonen. Voittajapartiolle luovutettiin Suomen Sotilaan kiertopalkinto. Palkintojen jakajana
toimi maj Anssi Yrjölä Helsingin
Sotilasläänin Esikunnasta.

kohteena. Kaikki vapaaehtoinen maanpuolustustyö on yhtä
arvokasta. Yhtä tärkeää on, että
sitä kyetään tarjoamaan kaikille halukkaille sotilasarvosta
tai aselajista riippumatta. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että
aselajit, joille maakuntajoukot
eivät nykyisellä rakenteellaan
tarjoa toimintamahdollisuuksia voivat ylläpitää ja kehittää
omia aselajitaitojaan. Monen
muun vastaavan tapahtuman
lailla, Heitin- ja tykkimieskilpailu edesauttaa epäsuoran tulen edustajien ammattitaitoa.
Ilolla otimme vastaan tiedon,
että kilpailu päästään järjestämään neljättä kertaa ensi vuonna. Jatkuvuus luo uskoa ja intoa
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tekijöihin – tehdä työtä,
jolla on tarkoitus!

Puolustusvoimien voimavarat

Jyri Vilamo

kohdistuvat nykyisellään maakuntajoukkojen toimintaan.
Maakuntajoukot tulevat myös
jatkossa olemaan päähuomion

Kirjoittaja on reservin yliluutnantti
ja HRUP:n kenttätykistökerhon
puheenjohtaja. Hän osallistui
kilpailuun toimitsijana.

Tarmo Köuts,

Rainex Yrityspalvelu Oy on SOK - yhtymän omistama rauta- ja rakennustarviketukku-kauppa, joka palvelee maankattavasti yritys-asiakkaita. Harjoitamme myös
puutarhatar-vikkeiden, väestönsuojelun, turvallisuuden, työvaatteiden, suurtaloustuotteiden ja tekstii-lien suurtalouskauppaa.
Meillä on myyntipisteet Helsingissä, Tampe-reella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Varastot ovat Vantaalla, Jyväsky-lässä, Kuopiossa, Oulussa,
Turussa ja Tuu-sulassa. Pääkonttori ja hallinto toimivat Hel-singin Pukinmäessä.

Ota Yhteyttä!

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

Puh. 010 76 82 600
Fax. 010 76 82 604

RUL Pro Patria,
suo tempore
Suomen Reserviupseerikerhot ovat
historiansa aikana läpikäyneet kolme toisistaan selvästi erottuvaa toimintavaihetta. Aikaa ennen sotia
voi kutsua valmistautumisvaiheeksi, jolloin kerhojen toiminta keskittyi reserviupseerien valmiuksien
parantamiseen ja kouluttamiseen.
Sotien jälkeen oli jälleenrakennusjakso, johon oleellisesti liittyivät
mm. sotaorpojen kummitoiminta ja suuremmilla paikkakunnilla
esim. osakekerrostalojen rakentaminen. Uutta vaihetta merkitsi jälleen sotien jälkeen koulutettujen
reserviupseerien mukaantulo toimintaan, mikä johti RUL:n liittotason toiminnan vahvistumiseen ja
turvallisuuspoliittisten kysymysten
ottamisen liiton ohjelmaan.
Reserviupseeritoiminnan keskeisenä tavoitteena on liiton koko
toiminnan ajan ollut jäsenistön
upseeritaitojen kehittäminen, joka
on kanavoitunut erilaisina koulutustapahtumina liikkeen kaikille
tasoille. Viimeksi olemme olleet
voimakkaalla panoksella mukana
muutaman vuosi sitten perustetun
Maanpuolustuskoulutuksen, MPK
ry:n, toiminnassa alusta alkaen.

olemme kyenneet
vaikuttamaan myös valtakunnalliseen maanpuolustusta koskevaan
lainsäädäntötyöhön rakentavasti
sekä kerho-, piiri- että liittotason
toimilla. Myönteisten maanpuolustustyötä koskevien toimintaedellytysten luonti kerho- ja piiritasolle
yhteiskunnallisen vaikuttamisen
kautta on liittotason tärkeimpiä
tehtäviä.
Yhteiskunnallinen arvostuksemme on korkea niin asiallisen,
yhteistyökykyisen ja vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön keskittyvän toimintamme kuin epäpoliittisen statuksemme myötä. Vapaaehtoisuuspohjaiselle toiminnalle

Viime vuosina
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misasteeseen, 41 %, mikä
kuvannee yhtäältä jäsenhankintamme tehokkuutta ja mutta samalla
järjestöömme kohdistuvien odotusarvojen suuruutta.

varsin hyvä järjestäytymisasteemme, n. 28 %, lisännee kannanottojemme painoarvoa.
olennainen piirre on koko sen 80-vuotisen historian ajan ollut kerhokeskeisyys. Toiminta on vailla
voimakasta liitto- tai piiritasoista
ohjausta tai jalkautettua strategiaa. Toimintaa on ohjannut kerhojen omaksuma arvomaailma, jonka
peruskiviä ovat olleet koti, uskonto
ja isänmaa. Liittomme nykyiset arvot: isänmaa, veteraanienperintö,
johtajuus, vastuuntunto, aloitteellisuus ja yhteistyökyky istuvat varsin hyvin samaan aatemaailmaan.
On toimittu joustavasti oman toiminta-ajatuksen ja arvomaailman
puitteissa arvioitujen kulloistenkin
yhteiskunnallisten tarpeitten mukaan.
Toimintamme onkin muotoutunut hyvin kenttäpainotteiseksi
ja pääosa varsinaisesta työstä tehdään erittäin itsenäisesti 350 kerhossa. Yksittäisten kerhojen asema
on itsenäinen ja vailla varsinaisia
velvollisuuksia ja vastuita keskusjärjestölle toisin kuin useissa muissa järjestöissä. Kerhotasolla onkin
ylletty mittaviin saavutuksiin; on
rakennettu erilaisia toimitiloja,
ampumaratoja ja hankittu ja ylläpidetty aluksia.

Järjestäytymisaste

Reserviupseeritoiminnan

on muotoutunut koordinoivana kerhojen välisenä yhdyssiteenä toimiminen sekä
yhteisten kilpailujen, että tapahtumien järjestäminen. Suurin osa
koulutustoiminnasta on mielekästä
hoitaa piiritasolla kattavuus syistä.
Valtakunnallisen tason toiminta
ja yhteydenpito valtakunnallisiin
päättäjiin puolestaan tapahtuu liittotasolla.
Vaikka toimimme saman aatteen innoittamina, voivat kerhojen

Piirien tehtäväksi

Yrjö-Pekka Rautalahti

toiminnat olla hyvinkin erilaisia aikoinaan omaksumien mallien mukaisesti. Osa näistä toimintamuodoista menestyy hyvin vuodesta
toiseen. Toiset aktiviteetit eivät
vetoa koulutettujen nykyihmisten
enenevässä määrin kokemaan yhteiskunnalliseen arvo- ja kulttuurimurrokseen. Privatisoituminen
on suuri haaste kaikelle järjestötoiminnalle eikä reserviupseeritoiminta ole poikkeus. Toimintamme
menestymisen tulevaisuudessa
ratkaisee se, kuinka kykenemme
vastaamaan yksilöllisten ihmisten
toiveisiin ja tarpeisiin ja miten voidaan sovittaa yhteen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden vaatimukset.
myös sen vuoksi murrosvaiheessa, kun kerhojen
vahvat tukipylväät; veteraanit
ovat poistumassa joukostamme ja
samalla uusien nuorten reserviupseerien määrä pienenee pienten
ikäluokkien myötä.
Suomessa on koulutettu itsenäisyyden aikana suurin piirtein
160 000 reserviupseeria. Heistä on
elossa noin 100 000. Kerhojemme
jäsenmäärä oli vuonna 2006 noin
28 000. Reserviupseerien järjestäytymisastetta, 28 %, tarkasteltaessa
kiinnittyy huomio alle 24- vuotiaiden varsin korkeaan järjestäyty-

Toimintamme on

putoaa tämän jälkeen
varsin nopeasti ja on matalimmillaan ikäkausina
40 -50 vuotta. Reserviupseeriliittoon jäsenkunnan
keski-ikä oli vuonna 2005
kuitenkin hieman alle 50
vuotta. Jäsenkuntamme
suurimmat ryhmät muodostavat siis alle 30 sekä
55–65-vuotiaat, minkä
selittänee kiinnostuksen
lisäksi eri ikäryhmien
ajankäyttö- mahdollisuuksia.
Nuorten jäsenten aktiivisuudesta voidaan kiittää erityisesti
Opiskelijain Reserviupseeripiirin
aktiivisuutta. ORUP on kasvattanut
jäsenmääräänsä viimeisen kymmenen vuoden aikana 47 % (1200
-> 1780). Myös Uudenmaan piiri
on kasvanut 11 % samassa ajassa.
Muissa piireissä kasvu on ollut varsin vaatimatonta tai jopa negatiivista.
että jäsenmäärä
laskee muuttotappioalueilla. Itsetutkiskeluun antaa sitä vastoin aihetta kielteinen kehitys jäsenmäärissä muuttovoittoisilla suurilla
paikkakunnilla.
Suurimpia vahvuuksiamme on
uusien, nuorten jäsenien mukaan
toimintaan mukaan saaminen. Osa
heistä on hetken mukana, mutta
jättäytyy sitten pois. Siksi suurimpia haasteitamme on nuorten upseerien toiminnassa mukana pitäminen. Työuransa alussa olevien
nuorten upseerien toiveet ja tarpeet tulisi kyetä tunnistamaan ja
löytää ratkaisuja joilla on mahdollista yhdistää työ, perhe-elämä ja
harrastukset niin että kaikille riittää osuutensa rajallisesta ajasta..
Ongelma ei liity ainoastaan tarjoamaamme toimintaan vaan etenkin
uusien mahdollisesti hyvinkin in-

On luonnollista

nokkaiden nuorten reserviupseerien haluun saada uusia ystäviä
Reserviupseerikoulutuksen

myötä tyypillisesti muodostuva
identiteetti ja vahva sidos omaan
viitekehykseen eivät välttämättä riitä pitämään nuoria mukana
toiminnassa., Tarvitaan lisäksi reserviupseeritoiminnasta löytyvä
omaksi koettu ”kaveripiiri” kuten
kaikessa muussakin järjestötoiminnassa.
RUL:n tulee profiloitua voimakkaammin etenkin nuorten
reserviupseerien asemaa ja jatkokoulutusta koskevissa kysymyksissä. Emme ole perinteinen edunvalvontajärjestö mutta mikään muu
instanssi tai järjestö ei edistä asioita reserviupseerien näkökulmasta,
oli sitten kysymyksessä vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta, jatkokoulutuksesta, kertausharjoituksista, ulkomaantoiminnasta
tai asemastamme.
aseman
vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan arvostettuna yhteistyökykyisenä, epäpoliittisena yhteistyö- ja asiantuntijajärjestönä kovalla työllä. Tätä asemaa on syytä
käyttää ja pyrkiä voimistamaan
viime vuosina lisääntynyttä vaikuttamista niin maanpuolustukseen liittyvään lainsäädäntötyöhön
kuin muihinkin kysymyksiin kuten
yleistä asevelvollisuutta koskevaan
keskusteluun.
Reserviupseeriliiton arvot, toiminta-ajatus ja yhtenäisen yleiseen
asevelvollisuuteen perustuvan
koulutuksen ja kokemustaustan
omaava sitoutunut jäsenkunta ovat
voimavaroja, joihin tukeutuen on
järjestömme historian aikana ollut
mahdollista sopeuttaa toimintamme kulloisenkin ajan asettamiin
haasteisiin ja vaatimuksiin.
Reserviupseeriliitto on toiminut ja tulee toimimaan Isänmaan
puolesta, ajassa.

RUL on saavuttanut

(esitetyt luvut ovat suuntaa antavia
ja perustuvat Tilastokeskuksen
väestöennusteista tehtyihin arvioihin)

Yrjö-Pekka Rautalahti

RUL:n puheenjohtajaehdokkaista
Rautalahdella on poikkeuksellisen
laaja kokemus niin reserviupseerikentältä kuin yhteiskuntasuhteissa
Komentajakapteeni Pekka Rautalahdella on poikkeuksellisen monipuolinen kokemus toiminnasta
paitsi reserviupseeri- myös muusta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Hänellä on myös laajat
kontaktit niin puolustusvoimien
johtoon sekä poliittisiin päätöksentekijöihin.
Laajan ja vahvan kenttäkokemuksensa Rautalahti on hankkinut
työpaikkojen vaihtuessa kaikkiaan
kuudesta eri reserviupseerikerhosta Helsingistä, Lohjalta, Kuusankoskelta, Lauritsalasta ja Tampereelta sekä Kauniaisista. Hän on
toiminut kerhojen hallituksissa
ja ollut varapuheenjiohtajana ja
sihteenä. Nykyisen kerhonsa Espoo-Kauniaisissa puheenjohtajuudesta hän luopui pysyen kuitenkin
varapuheenjohtajana keskittyäkseen Helsingin piirin hallituksen
ja RUL:n valtuuston ja sittemmin
liittohallituksen toimintaan. RUL:n
liittohallituksen 1. varapuheenjoh-

tajana hän edustaa sopivaa jatkuvuutta liiton johdossa.
Rautalahdella on monipuolinen kokemus myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön muilta
saroilta. Meriupseerina hän on
mukana Laivastokillan toiminnassa. Hän on ollut mm. merivoimien
valmiuskurssien kouluttajana ja
apulaisjohtajana. sekä johtanut reserviläisten toimintaharjoituksia.
Energiaa on riittänyt myös Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen
Helsinki-Uudenmaan piirin varapuheenjohtajan velvollisuuksiin.

hittynyt laaja yhteysverkko paitsi
talouselämään myös maan poliittiseen johtoon. Ne olivat tarpeen,
kun hän hankki varoja koulutusalus Pirkanmaan kunnostukseen
Tampereen reserviupseerikerhon
meriosastossa. Hänellä on poikkeukselliset edellytykset lobbaukseen RUL:n asioissa
Laajat kansainväliset yhteydet
siviilityössä ja sitä edellyttävä monipuolinen kielitaito luovat Rautalahdelle erinomaiset edellytykset
yhteistyöhön niin naapureiden
kuin muidenkin maiden reserviupseerijärjestöjen kanssa.
Esa Pajunen

on tehnyt Puolustusministeriön ja Pääesikunnan käytävät hänelle tutuiksi
ja niin kenraalit kuin ministeriön
huippuvirkamiehet tuttaviksi.
Työtehtävien ja henkilökohtaisten
ominaisuuksiensa ansiosta komentajakapteeni Rautalahdelle on ke-

Maanpuolustustoiminta

majuri res
RUL:n liittovaltuutettu

Jukka Knuuti
kapteeni res
neuvotteleva virkamies

55v , perhe vaimo ja 2 aikuista lasta
Komentajakapteeni 2007
Johtaja, Kauppapolitiikka ja EU kysymykset, UPM-Kymmene Oyj
Bang & Bonsomer Oy Hallituksenjäsen
Koulutus; Filosofian Maisteri, Diplomi Insinööri ja MBA
Kielitaito; Ruotsi, Suomi, Saksa ja Englanti sujuvasti
Kymenläänin 24 alueellinen Maanpuolustuskurssi 1997, Jatkokurssi
2002
Toimii tällä hetkellä liitohallituksen 1. varapuheenjohtajana
Ollut reserviupseeritoiminnassa vuodesta 1971 lähtien;
- Kanta-Helsinki 1971-1977
- Helsingin Meriupseerit 1971-1977, 1995- Lohjan Reserviupseerikerho 1977-1983, 1989-2000
- Kuusankosken Reserviupseerikerho 1983-1986
- Lauritsalan Reserviupseerikerho 1986-1989
- Espoo- Kauniainen Reserviupseerikerho 2000 –
- Tampereen Reserviupseerikerhon Meriosasto 1986M/S Pirkanmaan tukisäätiön puheenjohtaja 2000Vastannut erilaisista luottamustehtävistä ampumaupseerista kerhon puheenjohtajan virkaan.
Ollut piiritason toiminnassa toimikunta-, valtuusto- ja hallitus tehtävissä sekä Uudenmaan- että Helsingin piireissä
Kilpailutoiminnassa toiminut; Merikilpailujoukkueitten johtajana, veneenvalvojana ja toimitsijana
Toiminut aktiivisesti MPK ry:n kursseilla 1992- niin oppilaana, kouluttajana kuin kurssinjohtajana
Toimii Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksessä Helsinki-Uusimaa osaston hallituksessa, ollut yhdistyksen hallituksessa 1995 1997
Muut luottamustehtävät;
EUCEPA Puheenjohtaja 2006-2008 (Euroopan paperi-insinöörijärjestöjen yhteiskomitea)
EK Kauppapoliittinen valiokunta jäsen
TAMK Paperitekniikanopintosuunnan neuvottelukunta puheenjohtaja
Harrastukset; Metsästys, Purjehdus ja Historia
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Jääsilakat hautumassa.

Sorsan paketointi.

Lopputulos, kypsää ja makoisaa.

Sorsat valmiina, hiillosta päälle.

Luonnosta
ravintoa
Pyhärannassa Rihtniemen leirikeskuksessa järjestettiin Varsinais-Suomen maanpuolustuspiirin
MPK-kurssi (1803 07 11403) luontomuonasta 25.26.08. Osanottajia oli reilut kaksikymmentä. Kurssin johtajana toimi Harri Suominen ja pääkouluttajana sotmest evp, erä- ja ruokaperinteen tuntija
legendaarinen Turkka Aaltonen. Kurssin tavoitteena oli osata käyttää ravinnoksi luonnosta löytyviä
kasveja ja metsästettyä riistaa, sekä kokea uusia
elämyksiä.
Kurssilla mm. savustettiin kodassa lihaa, tehtiin jääsilakoita, valmistettiin juustoa yrttien kera,
kypsennettiin savilintu ja syötiin hiillosleipää - joitain aiheista mainitakseni.

Saven sisällä paistettua sorsaa
Sorsan voi paistaa saven sisällä höyhenineen.
Koosta riippuen lintu on kypsä noin kahdessa
tunnissa. Kun savikuori rikotaan höyhenet jäävät
saveen kiinni. Savikuoren tarkoituksena on estää
nesteen haihtuminen lihasta. Savikerroksen tulee
olla pari senttiä paksu ja ehjä. Savilintu asetaan
selälleen nuotion pohjalle ja peitetään hiilloksella. Savesta tulee sitkeämpää kun siihen sotketaan

Pääkouluttaja Turkka Aaltonen.

esim. koivun lehviä. Mainittakoon, että savea ei
voi laittaa suoraan lihan pinnalle. Väliaineeksi kelpaavat vaikka em. koivun lehvät. Sorsan on oltava
ontto eli sisuskalut on poistettava. Savilinnun on
oltava kokoajan hiilloksen peittämä. (Katso tarkemmin Turkka Aaltonen ym. Lallin pidot ”Elämys- ja ruokamatka Suomen esihistoriaan” ss. 9192, Edita 2001.)

Lopuksi
Kurssi järjestetään Rihtniemen leirikeskuksessa
ensi vuonna kolmatta kertaa. Mukaan kannattaa
ottaa puoliso tai asiasta kiinnostuneet varttuneeseen ikään ehtineet lapset. Ajo-ohjeeksi voi suositella: ensin Raumalle ja sieltä Reilan suuntaan
kohti Rihtniemen leirikeskusta (30 km). Silakoista
sen verran, että syksyn silakkamarkkinat ovat Helsingissä 07.-13.10. Kannattaa osallistua. Asiasta erityisen kiinnostuneille mainittakoon, että Lopella
Palolammin leirintäalueella järjestetään vielä tänä
syksynä lokakuussa kaksipäiväinen Luonnonmuonakurssi (0100 07 11402, Etelä-Häme).

Yhteistyössä mukana

Kellokukantie 4, PL 224, 01301 VANTAA
Puh. (09) 774 555 0, fax (09) 774 555 44
info@starlike.fi, www.starlike.fi

maahantuonti | myynti | asennus
huolto | valo | ääni | mekaniikka

Klaus Koivu
ylil res, Helsinki
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MIINOITETTU SAARISTO

Pioneerijotos RANNIKKO kisattiin
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna
Syndalenin harjoitusalueella.
Yhdeksän kisapartiota jaettiin
kolmeen ryhmään, jotka kukin lähtivät suorittamaan eri rastijoukkoa.
Osa aloitti rastit rannalta, osa ampumaradoilta ja loput Hästö-Busön
linnakesaarelta. Kisan järjestävältä
pääkaupunkiseudun pioneerikillalta oli loistava oivallus oli pyytää kantahenkilökunnalta hyviksi
koeteltuja rasteja, joiden kaikkien
kesto oli tasan 10 minuuttia. Näin
vältettiin ne tavalliset täyterastit,
joilla vastaillaan kirjallisiin ”mitä
teet kohdattaessa sirotemiinoite”
jne. Kymmenessä minuutissa ehtii
kuitenkin jo tekemään paljon, nyt
esimerkiksi ylittämään vesistöä,
vyöryttämään juoksuhautaa, tutkimaan rannikkotykistön linnoite
vihollisjäljistä, evakuoimaan loukkaantunut 100 metriä sekä raivaamaan miinoite tarkkuuskiväärillä.
Siis ihan oikeaa toimintaa, joka on
kuitenkin se jotosten suola.
Lauantain kahdentoista rastin
urakan päätteeksi juostiin lyhyt
pikataival takaisin leirialueelle,
jossa piti huohotellen heittää 5
harjoituskäsikranaattia kuvattuun
2x2 metrin poteroon. Illan alkaessa
viilentyä ja hämärtyä oli porrastettu lähtö suunnistuslenkille. Vaikeutena oli alueella ristiin rastiin
risteilevät tiet ja polut. Kartta ei
tuntenut niistä kuin murto-osan.
Motivaatiota lisäsi kummasti tietoisuus, että jokainen rasti oli miehitetty. Rastipaikan piti olla siis
oikein eikä tulkinnanvaraa voinut
jäädä.

huuhtoa saunan löylyissä pois. Ennen telttaan
kömpimistä piti toisin vielä tehdä
kirjalliset puhdetyöt alta. Kello
07:35 starttasi sitten jo ensimmäinen partio munamankelien selässä kohti pohjoista ja kuutta rastia,
samalla kun matka taittui kohti
Dragsvikin varuskuntaa.
Pari kilometriä lähdöstä oli jo
pohjamiinan asennusrasti. Aikaa
totutut 10 minuuttia. Tässä meillä
kävi käpy partion johtajan määrä-

Maalissa sai hiet

tessä miinan asentajaksi henkilön,
joka ei ollut pohjamiina 87:stä
nähnyt kuin joskus. Onneksemme
menetimme vain 2 täysistä 15:stä
pisteestä. Muut sunnuntain rastit
jatkoivat hyvää toiminnallista linjaa.
pääkaupunkiseudun pioneereista monet olivat jotosta järjestämässä, oli mukana myös yksi
HRUP pioneeriosaston joukkue,
joka ylsikin hienosti toiseksi. Tuplavoiton pääkaupungille toi voittajapartio, Suur-Töölö, jossa kisasi
kolme sissikoulutuksen saanutta
upseeria eri kerhoista. Jaossa oli
hienot palkinnot; Fiskarsille kiitos
hienoista puukoista, lampuista ja
monitoimityökaluista. Tulokset
rasteittain jaettiin lähtiessä mukaan, joten tulospalvelu toimi
moitteetta ja nopeasti.
Paluumatkalla oli puhetta kisoihin harjoittelusta ja jotoksen
antamista uusista taidoista. Harjoitteluohjeena on pitää hyvä pohjakunto, joka auttaa sekä lihaksia
että aivoja. Ampumisessa riittää
kohdistuksen kertaus ja totuttelu
ampumiseen ennen jotosta. Nytkin
käytössä oli tasapuolinen kasa-ammunta, jossa kasan koko ratkaisi.
Toiminnallisten rastien aiheet voi-

Vaikka

vat olla mitä tahansa maan ja 2,4
kilometrin korkeuden väliltä, joten
partion toimintaa ja johtamista
kannattaa harjoitella varmoilla perustärpeillä.
Seuraavasta jotoksesta kaipaisi
ilmoittelua muuallakin kuin Hakku-lehdessä. Suuremmankin jotoksen läpivieminen olisi nimittäin
sujunut samalla vaivalla. Etukäteistiedon puute jätti paljon arvailujen varaan. Kisaajia kiinnostavat
huollolliset asiat, kuten milloin
syödään, mitä varusteita jaetaan
varusvarastolta ja mitä omia varusteita voisi oilla hyödyllistä kantaa mukana.
Mieleen jäi erittäin mukava
jotos ja paljon uusia, mielenkiintoisia rastitehtäviä. Kesäsäiden
suosiessa näimme myös hienoja
ja koskemattomia saaristomaisemia Hästö-Busöllä. Toivottavasti
Keuruulla koetaan taas mieltä kohottava jotos. Toivottavasti kisaan
uskaltautuu mukaan paljon uusiakin partioita. Kynnys ei pitäisi olla
kova. Erityistä pioneeriosaamista
ei edellytetä ja kaikesta osaamisesta on hyötyä.
ylil Heikki Valkonen
Tapiolan Reserviupseerit ry

Tervetuloa reserviläisten
Ju-Jutsun alkeiskurssille!
Kurssi alkoi maanantaina 10.9.2007 klo 19.30
Kurssin järjestää Stadin Sissit eli Helsingin Reserviupseeripiirin Sissikerho ja Helsingin Reserviläispiirin Sissiosasto. Kurssi on tarkoitettu
kaikille aikuisille. Aikaisempi kamppailulajikokemus ei ole tarpeen.
Kurssi kestää koko syyskauden ja päättyy 12.12.2007 keltaisen vyön
suorittamiseen. Ylä- ja alaikärajaa ei ole, mutta nuorempien ja iäkkäämpien harjoittelijoiden mahdollisuudesta osallistua kurssille päätetään tapauskohtaisesti. Toimintamme runko perustuu Ju-Jutsulle,
mutta hyödynnämme avoimesti myös muiden kamppailulajien harjoitteita. Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja taidot Ju-Jutsusta,
nostaa fyysistä kuntoa sekä luoda edellytykset vaativammalle jatkoharjoittelulle.
Harjoitusajat: Maanantaisin klo. 19.30-21.00 Keskiviikkoisin klo.
17.30-18.45 Kurssin jälkeen harjoittelu jatkuu samoina päivinä klo. 1819.30
Kurssi on Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsenille ilmainen. Muilta osallistujilta peritään nimellinen 20 e kurssimaksu. Harjoitukset pidetään Helsingin keskustassa osoitteessa Töölöntorinkatu 2.
Sisäänkäynti Töölöntorinkadun puolelta aivan Pohj.Hesperiankadun
kulmauksesta. Harjoittelu tapahtuu tatamilla paljain jaloin. Verkkarihousut ja T-paita ovat varsin sopiva harjoitusasu kurssin ajaksi. Perinteinen Gi tulee hankittavaksi vasta kurssin jälkeen. Pyyhe kannattaa
ottaa mukaan, sillä hiki tulee varmasti. Ilmoittautua voit puhelimitse
tai paikanpäällä ensimmäisen harjoituksen alussa. Lisätietoja saat
soittamalla iltaisin: Marko Lehti puh. 040 543 8264 tai Antti Keinänen
puh. 044 532 2623
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Majuri Risto Piekka Suomen Reserviupseeriliiton
Tietoa, taitoa
ja kokemusta
Reserviupseeriliiton liittovaltuuston pitkäaikainen
puheenjohtaja Juhani Pura toi Pirkan Viestin viimeisimmässä numerossa (3/07) erinomaisen hyvin
esille niitä edellytyksiä, taitoja ja tietoja, joita liittomme tulevalta puheenjohtajalta vaaditaan. Pura
on omienkin sanojensa mukaan seurannut aiempia
puheenjohtajia poikkeuksellisen pitkään, joten
hänen sanoillaan on poikkeuksellista painoarvoa.
Kapteeni Pura tiivisti liiton johtamisen perusedellytykset äskeisessä
kirjoituksessaan seuraavasti: ”On
kaksi sanaa, jotka luovat perustan
puheenjohtajuudelle - nämä sanat ovat ajankäyttö ja sitoutuminen. RUL:n puheenjohtajuus vaatii mukaan paitsi sydämen, myös
molemmat kädet ja useimmiten
myös jalat”. Pura kuvaa tehtävää
päätoimen kaltaiseksi, jonka me
liiton työvaliokunnassa, hallituksessa ja liittovaltuustossa tätä tehtävää varsin läheltä seuranneet
allekirjoitamme täysin. On aivan
päivänselvää, ettei kukaan työuran
aktiivivaiheessa oleva henkilö yksinkertaisesti voi sitoutua käyttämään RUL:n puheenjohtajan tehtävän menestykselliseen hoitamiseen vaadittavaa aikaa. Liittomme
puheenjohtajan tehtävä on siksi
tärkeä, että sen puolittaisesta hoitamisesta kärsii oman jäsenkuntamme lisäksi myös koko Suomen
maanpuolustus.

puheenjohtaja tarvitsee ennen kaikkea siksi, että hän
pystyy tempaamaan meille tärkeissä asioissa aloitteen liitolle, eikä
vain juoksemaan kelloa vastaan
pieniä paloja sammuttelemassa.
Sotien tai edunvalvonnan historiasta ei nimittäin löydy yhtään esimerkkiä, jossa alivoimainen puoli
olisi voittanut passiivisella puolustuksella. Oman kokemuksemme
mukaan jo liiton varapuheenjohtajien ja liittovaltuuston puheenjohtajien tehtävät sopivat erinomaisesti työelämässä täysipäiväisesti
mukana oleville henkilöille.
Taitojen osalta kolmen eri puheenjohtajan työskentelyä läheltä
seurannut Pura linjaa: ”Tärkeinä
vahvuuksina pitäisin paitsi uuAikaa tuleva

pumatonta neuvottelutahtoa ja
peräänantamattomuutta, myös
yhteistyökykyä ja tahtoa sekä diplomaattista neuvottelutaitoa.”
Toisin kuin meiltä 35 v upseereilta reservissä, liittomme tulevalta puheenjohtajalta ei vaadita
komppanianpäällikön sotilasammattitaitoa tai joukkueenjohtajan
kenttäkelpoisuutta. Hänen taistelukenttiään kun eivät suinkaan
ole se Punaisenlähteentori tai Munakukkula, vaan Kasarmintori ja
Arkadianmäki. Juuri tässä 2000luvun mukanaan tuomassa edunvalvontatyössä meillä on vielä
hyvin paljon kehittämistä. On tunnettava oikeat keinot ja henkilöt.
Vapaaehtoista maanpuolustusta
koskevan lain valmistelutyö herätti
tässä asiassa viimeisetkin unikeot,
ja liittomme tulevaan kolmivuotissuunnitelmaan on jo kirjattu, että
liitto tehostaa toimintaansa reserviupseerien aseman ja tehtävien
asiantuntijana ja valvojana. Sitä
ei kuitenkaan voi tapahtua, jos tuleva puheenjohtava joutuu vasta
opettelemaan tähän vaadittavia
taitoja, tai hän vasta alkaa luoda
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
vaadittavia kontakteja.
vaaditaan toisaalta myös armotonta
pelisilmää sekä kykyä ja harkintaa
valita taistelunsa. Hänen on oltava
uskottava, ja tarpeen vaatiessa hyvinkin tiukka edunvalvoja, mutta
viisaasti. Muun muassa juuri Juhani Pura on omalla esimerkillään
osoittanut, millainen vahvuus riittävä elämänkokemus on liittomme
ylimpien johtotehtävien menestyksellisessä hoitamisessa.
Me allekirjoittaneet olemme
taas toimineet vuosia erilaisissa

Liiton puheenjohtajalta

asiantuntija- ja johtotehtävissä
elektroniikka-, tieto- ja tietoliikennejärjestelmien parissa toimivissa teknologiayrityksissä. Joku
on lukenut aikoinaan tietoliikennetekniikka, yksi matematiikkaa,
toinen kansantaloustiedettä ja
kolmas tuotantotaloutta. Me kaikki kuitenkin tiedämme työkokemuksesta, että asiantuntijaorganisaatioissa johtajalta edellytetään
nimenomaan johtamistaitoja, eikä
suinkaan yhtenä asiantuntijana
toimimista. Myös Reserviupseeriliiton puheenjohtajan pitää olla nimenomaan asiantuntijaorganisaation johtaja. Liiton puheenjohtajan
yksi tärkeimmistä tehtävistä on
luoda ne edellytykset, joilla liiton
toimistossa, hallituksessa ja toimikunnissa työtä tekevistä reserviupseeritoiminnan asiantuntijoista

saadaan irti paras teho. Sen enempää siviili- kuin sotilasorganisaatioiden johtamista ei kuitenkaan
opita pelkästään lukemalla kirjoja
tai toimimalla konsulenttina, vaan
ihan oikeasti johtamalla näitä
joukkoja. Kokemuksemme mukaan
tämä sääntö pätee erinomaisen hyvin myös niin toiminnallisten kuin
aatteellisten liittojen johtamiseen.
Juuri näistä syistä myös me entiset
”nuoret vihaiset vänrikit”, nykyään
kai lähinnä ”keski-ikäiset paatuneet yliluutnantit”, olemme mukana tukemassa majuri Risto Piekan
valintaa myös meidän liittomme
puheenjohtajaksi.

Ylil Heikki Valkonen
projektipäällikkö, 35 v
puheenjohtaja, Tapiolan
Reserviupseerit ry

Ylil Jyri Vilamo
projektipäällikkö, 35 v
puheenjohtaja, Kenttätykistökerho ry

Ylil Pekka Mäkelä
toimitusjohtaja, 35 v
toiminnanjohtaja evp.,
Reserviläisurheiluliitto ry

Ylil Arto Pulkki
toimitusjohtaja evp., 35 v
hallituksen jäsen, Suomen
Reserviupseeriliitto ry

Ylil Ville Maijanen
projektipäällikkö, 35 v
puheenjohtaja, Helsingin
Reserviupseeripiiri ry

Risto Piekka
• syntynyt 3.5.1948 Sammatissa
• yo Lohjan yhteislyseo 1967
• valtiotieteen maisteri Helsingin yliopisto 1971
• Tuhatkunta ry:n pääsihteeri 1970—1973
•	AKAVAn järjestösihteeri 1973, järjestöpäällikkö 1981, pääsihteeri 1991 ja puheenjohtaja 1999—2007
• reservin majuri 1995
• HYY edustajisto 1970—1972
• Valtion koulutuskeskuksen johtokunta 1977—1981
• Ilmarisen hallitus; 1992—
• Talousneuvosto 1999—
• Työttömyysvakuutusrahasto; hallintoneuvosto 1999—
• Koulutus- erorahasto; hallintoneuvosto 2000—
• Sammatin Historian Tuki ry:n hallitus
• Useita muita AKAVAn kotimaisia ja ulkomaisia luottamustehtäviä
• Kunnia- ja ansiomerkkejä
	SVR I, SL R I, Maanpuolustusmitali kultaisin soljin, Upseeriliiton ansiomitali
	Vapaaehtoisen maanpuolustustyön hopeinen ansiomitali, AKAVAn kultainen ansiomerkki, Suomen Ekonomiliiton kultainen ansiomerkki
	Suomen Hammaslääkäriliiton hopeinen ansiomerkki, Insinööriliiton hopeinen ansiomitali, Opetusalan Ammattijärjestön hopeinen ansiomerkki
	 Upseeriliiton kunniakilpi
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uudeksi puheenjohtajaksi
Yhteiskunta ratkaisee
ja turvallisuuspolitiikassa tehdään lähivuosina merkittäviä
reserviupseeritoimintaan ja vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen vaikuttavia ratkaisuja.
Näitä ovat muun muassa puolustuspoliittinen selonteko, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain seurantaraportti
sekä sen pohjalta laadittavat asetukset ja
ministeriön ohjeet. Näiden sisältö ja niiden
pohjalta tehtävät ratkaisut ovat olennaisen
tärkeitä reservinupseereille ja koko vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle.
Tehtävät päätökset ovat pitkälti yhteiskuntapoliittisia. Ratkaisijoina ovat ennen
muuta eduskunta ja maan hallitus, mutta
myös tasavallan presidentti. Suomen Reserviupseeriliiton vaikutusmahdollisuudet ajaa läpi omia tavoitteitaan on ratkaisevasti sidoksissa yhteiskuntasuhteisiin,
vaikutusmahdollisuuksiin, osaamiseen ja
hankittuun luottamukseen. Yli 34 vuoden
työkokemus AKAVAssa on antanut mahdollisuuden oppia tuntemaan suomalaisen
päätöksenteon mekanismit ja verkostot läpikotaisin niin yhteiskunnassa, työmarkkinoilla kuin myös politiikassa. Juuri tämän
tieto-taitoni haluan antaa liittomme käyttöön.

Maanpuolustuksessa

selvää, että puolustusjärjestelmämme uudistukset ja mahdolliset uudet
puolustusratkaisut vaikuttavat selkeästi
vapaaehtoisen maanpuolustuksemme käytännön toimintaan. Uskon kuitenkin, että
kovatasoisen reservin tarve ja merkitys
vain korostuvat tulevaisuudessa. Tällöin
erityisasemaan nousee nuorten reservinupseerien jatkuva ja nousujohteinen koulutusjärjestelmä. Jo nyt on kuitenkin tiedossa, että komppanian päällikön kursseja ei
ole järjestetty RUK:ssa pariin vuoteen, eikä
tulla järjestämän ainakanaan ensi vuonna.
Tämän tärkeän asian ratkaiseminen esimerkiksi vapaaehtoisiin kursseihin perustuvalla koulutusputkella täytyy olla RUL:n
tärkein tavoite.
Monet meille reservinupseereille tärkeistä asioista ovat ennen kaikkea yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä: määrärahoja,
mahdollisuuksia, toimintaedellytyksiä ja
ratkaisuja. Lopputulokset ratkaistaan neuvotteluissa puolustusvoimien ja yhteiskunnan päättäjien kanssa, ja varsin kovatasoisissa neuvottelupöydissä.
Uuden lain seurauksena Reserviupseeriliiton ja muiden maanpuolustusjärjestöjen
perustama MPK muuttuu ensi vuonna julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Vähäisten
ja vain osaan reserviin kohdistuvien kertausharjoitusten aikana MPK ry:n kurssit
ovat tarjonneet erinomaiset mahdollisuudet reserviupseerien sotilas- ja johtamistaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Meidän upseerien tulee tulevaisuudessaOn

Verkostoitunut vaikuttaja
majuri Risto Piekan jo
yli 35 vuotta. Tästä ajasta olemme tehneet
suurimman osan erittäin tiivistä yhteistyötä - muun muassa toimiessani 12 vuotta
akavalaisen Tekniikan Akateemisten Liiton
puheenjohtajana ja sittemmin kaksi kautta
kansanedustajana.
Suomen Reserviupseeriliitolla on nyt
ainutkertainen mahdollisuus tehdä iso positiivinen harppaus, kun puheenjohtajaksi
pyrkii henkilö, joka on jo valmiiksi yhteiskunnallisena vaikuttajana tunnettu ja monessa keitossa karaistu. Liittomme tahtotilaan kuuluu, että me olemme valtakunnan
arvostetuin maanpuolustusjärjestö ja viranomaisten halutuin yhteistyökumppani
maanpuolustuksen asioissa. Risto Piekan
on oman tunnettuisuutensa vuoksi helppo
lähestyä ketä tahansa järjestömme ydintoimintakentän kannalta tärkeää henkilöä tai
toimijaa. Reservinupseerien edunvalvonnassa ei ole ainakaan haitaksi, että tuntee
henkilökohtaisesti niin presidentin, pääministerin kuin puolustusvoimien komentajan.

Olen tuntenut

jolla on verkostot hallussaan ja joka oman kokemukseni mukaan
todella osaa käyttää verkostoja tärkeinä
pitämiensä päämäärien hyväksi. Toimeni
kansanedustajana, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE:n puheenjohtajana
sekä Espoon kaupunginvaltuuston jäsenenä ja kolme vuotta puheenjohtajana ovat
kovalla kädellä opettaneet, miten tärkeitä
asioita nämä ovat. Risto on näissä asioissa
kovan luokan ammattilainen, eikä enää kisälli.
Riston aikana ja hyvin pitkälti juuri hänen ansiostaan nuorten vaikutusmahdollisuudet ja sitoutuminen AKAVAn toimintaan on kasvanut räjähdysmäisesti. Hän
on myös hyvin perillä järjestötyön arjesta,
ja tottunut johtamaan erilaisten liittotason

Risto on henkilö,

toimi- ja valiokuntien työskentelyä. Uskon,
että näissä asioissa hänellä on paljon annettavaa myös meidän liitollemme.
mukana olleena
Risto osaa vaihtaa sujuvasti yhdestä työroolista toiseen, ollen kuitenkin aina oma aito
itsensä. Vaikka hän on tarvittaessa erittäin
kova neuvottelija, on hän ihmisenä empaattinen ja helposti lähestyttävä. Ristolla
on myös erinomaiset vuorovaikutustaidot.
Pitkäaikaisena maanpuolustusaktiivina
tiedän, että myös Risto on henkilö, johon
on aina yhdistynyt kovan tason aito maanpuolustushenki. Olen aikoinani toiminut
10 vuotta Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin ja RT-killan yhteisen Linnakelehden päätoimittajana. Jo tuolta ajalta minulla on monia muistoja Riston aktiivisesta
roolista. Muistan myös hyvin, kuinka hän
jo hieman nuorempana reservin upseerina
kävi opettamassa Taistelukoululla tuleville
kapteeneille neuvottelutaitoa. Myöhemmin hän on ollut voimakkaasti ja taidolla
mukana ajamassa suomalaisen upseeriston
etuja, mistä hyvästä hänet on myös palkittu
Upseeriliiton kunniakilvellä.

Pitkään työelämässä

Ratkaiseva tekijä, joka mielestäni nostaa Riston monta metriä ylitse kaikkien
muiden ehdokkaiden, on hänen oma halunsa ja mahdollisuutensa sitoutua tähän ei vain harrastuksena, vaan tämän elämänvaiheensa päätehtävänä. Hänen ei tarvitse
käyttää aikaansa muuhun. Reserviupseeriliiton puheenjohtajan roolissa tämä on Riston yhteiskunnallisen toiminnan pääkohde,
jonka hän myös osaa hoitaa - kuten työelämän ja maanpuolustuksen aikaisemmat
näytöt osoittavat.

Markku Markkula
johtaja
Teknillinen Korkeakoulu (TKK)

kin tarjota osaavia ja asiaansa sitoutuneita
henkilöitä niin yksittäisten kurssien kuin
koko Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
johtoon. Pidän siis aivan selvänä, meidän
reserviupseerien täytyy olla edustettuna
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksessa. Yhden hallituspaikan vuorottelu
jonkun toisen järjestön kanssa katkaisisi
yhteyden MPK:n ja sen sen tärkeimmän
yhteistyökumppanin välillä. Tällä olisi varmasti vakavat seuraukset. Pidän myös hyvin tärkeänä, että tulevassa vapaaehtoisen
maanpuolustuksen valtakunnallisessa neuvottelukunnassa on myös vahva reserviläisjärjestöjen edustus.
lähivuosina ratkeaa myös kysymys Suomen NATO-jäsenyydestä. Toivon, että tämän päätöksen
tekee ylin poliittinen johtomme. Vain sillä
voi olla kaikki tähän ratkaisuun vaadittavat tiedot käytössään. Reserviupseeriliiton yksi tärkeimmistä tehtävistä on toki
olla etujärjestö – jäsentensä etujen ajaja ja
puolustaja – mutta se ei voi, eikä sen tehtävänä ole ottaa kantaa tämänkaltaisiin
poliittisiin ratkaisuihin. Me voimme toki
kertoa päättäjille mitä jäsenistömme tästä
asiasta ajattelee, ja toisaalta meidän täytyy
pyrkiä aktiivisesti tiedottamaan tämän asian faktoista omalle jäsenistöllemme. Osa
reserviupseerikerhoista on jo aktivoitunut
tässä työssä erinomaisen kiitettävällä tavalla. Mutta oikean tiedon välittäminen on eri
asia kuin poliittinen vaikuttaminen tässä
asiassa. Sotilasvala sitoo meitä upseereita
vastaamaan isänmaamme puolustuksesta
- oli ratkaisu mikä tahansa.

On oletettavaa, että

Risto Piekka
majuri res
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Nimensä mukaisesti uuden yhtiön
tarkoituksena oli valmistaa piihin
(Si – Silicon) integroituja radiotaajuuskomponentteja (RF – Radio
Frequency). Radiokomponenttien
integroinnilla ja digitaalisella signaalinkäsittelyllä oli ja on yhä edelleen mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä radiovastaanottimien hinnassa ja koossa. Toisaalta
puolijohteena varsin edullinen
pii on varsin haastava materiaali
korkeammilla radiotaajuuksilla.
Vuonna 2002 yhtiö osti Conexant
Systemsin (ent. Rockwell Semiconductor) GPS-liiketoiminnan ja
seuraavana vuonna Enuvis, Inc:n.
Näin se sai haltuunsa useita GPS:n
vastaanottoa parantavia algoritmeja sekä runsaasti integraatioosaamista.

L

vieraili Piilaaksossa ensimmäisen kerran vuonna 1995, oli läheisestä Berkeleyn
”innovaatio-yliopistosta” vaikeuksia bongata eurooppalaisia juuria
omaava opiskelija. Intiasta ”laaksoon” jo paljon aiemmin muuttaneet insinöörit Kanwar Chadhan
ja Sanjai Kohlin perustivat tuona
samana vuonna SiRF Technology,
Inc yhtiön.
Chadhanilla oli takana ura
erilaisten grafiikka- ja tietoliikennepiirien valmistuksesta ja myynnistä. Kohlin taas oli kehitellyt, ja
myös patentoinut ideoita pienen,
edullisen ja herkän GPS-vastaanottimen rakentamisestä – täsmäammuksiin.
Kun kirjoittaja

S E RVI

GARMIN 60Cx
Teksti ja kuvat Arto Pulkki
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SiRF-viritetty
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SiRFstarIII
Vuonna 2004 esiteltiin SiRFstarIII
–perhe, josta on jo muutamassa
vuodessa tullut synonyymi erinomaiselle GPS-vastaanottimelle.
Esimerkiksi käynnykän sisälle hyvin sopiva (SiRFstarIII) GSC3LTi
piiri sisältää sekä radiotaajuusosan, signaalinkäsittelyprosessorin, 4Mb ROM-muistia ja ARM7
RISC-prosessorin, mutta sen koko
on vain 6 x 6 x 1,2 mm – kiitos 90
nm CMOS-tekniikan. Herkkyyttä
SiRFstarIII sarjan piireissä on parhaimmillaan jopa -160 dBm, ja virrankulutus on toimintamoodista
riippuen kohtuulliset 25 – 50 mW.
Texas Instrument tosin valmistaa
vielä hieman pienempiä ja vähemmän virtaa kuluttavia GPS-piirejä,
mutta rajoitetummalla suorituskyvyllä.
SiRFstarIII pystyy korreloimaan
(seuraamaan) jopa 20 signaalia
(satelliittia) samanaikaisesti, joskin Suomessa yli kymmenen kanavan samanaikaisesta vastaanotosta
pääsee hyötymään lähinnä avomerellä tai tunturissa. Teoriassakin kuuntelussa voisi olla samaan
aikaan 12 GPS-satellittia ja tähän
päälle 3-4 SBAS-satelliittia (kts.
viereinen sivu). Paikannuksen CEP
(Circular Error Probable – 50 %
mittauksista) on hyvällä signaalilla on 2,5 m luokkaa, ja SBASkorjattuna alle ±2 m. Korjaus- ja
suodatusalgoritmien ansiosta ihan
käytännönkin tarkkuus pelkästään
6-8 GPS-satelliitin avulla on 5-10 m
luokkaa.

60C(olor)

Nokia E90 sisällä on Texas Instrumentsin valmistama GPS-vastaanotin. Sen
herkkyys asettuu uuden 60Cx ja vanhan 60C mallin väliin.
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Hyvällä värinäytöllä varustetut
Garmin 60C-sarjan GPS-vastaanottimet sopivat tunnetusti erinomaisen hyvin reserviläis- ja retkikäyttöön - ne ovat oikeasti vesitiiviitä
(IPX7 – kestää 30 min upotusta
metrin syvyydessä) ja niihin saa
kohtuullisia maastokarttoja. Sen
TFT-värinäyttö on riittävän iso, selkeä, ja luettavissa myös kirkkaassa
auringonpaisteessa. 60CS-mallissa
on lisäksi tarkka ilmanpainemittari, jota voi käyttää joko korkeus-

SiRFstarIII piirin ansiosta uusi GARMIN 60Cx kykenee paikanmääritykseen,
vaikka päällä on viisi kerrosta suojeluskuntataloa.

Garmin 60Cx
Paino:
Mitat:
Näyttö:
Virtalähde:
Reitit ja reittipisteet:
Toiminta-aika:
Muistikortti:
Liitännät:

213 g (pattereilla)
6 x 15,5 x 3,5 cm
3,8 x 5,6 cm TFT, 256 väriä, 160x240 pikseliä
2 kpl AA-paristoja tai akkuja
50/1000 kpl
n. 18 h
MicroSD (64 Mt vakiona)
sarja ja USB

TUOMIO
+ herkkyys
+ vesitiivis (IPX 7)
+ käyttöliittymä
+ päivitettävyys
+ MicroSD kortit
— vaatii erillisen akkulaturin
— hinta
Vastaanotinpiirin vaihtaminen SiRF Technologyn ”lutikkaan” on tehnyt Garmin 60Cx:stä huomattavasti entistä mallia herkemmän. Tämän ansiosta laitteella onnistuu paikanmääritys sellaisissa olosuhteissa, joissa aiemmilla malleilla ei tehnyt juuri mitään. Kasvaneen
herkkyyden tuoma mahdollisuus pitää laitetta jatkuvasti repussa
tai tst-liivin taskussa on myös huomattava parannus reserviläiskäytössä. Vaikka Garmin 60Cx ei muiden siviililaitteiden tavoin kykene
purkamaan L2-taajuudella kulkevaa sotilassignaalia, on se muuten
hyvin sopiva GPS-vastaanotin niin sotilas- kuin reserviläiskäyttöön.
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Sininen Reservi ry:n joululounas Helsingissä
Kaikille meripuolustuksen parissa toimiville avoin Sininen Reservi ry:n
joululounas lauantaina 15.12.2007 klo 12.00 Helsingissä. Tarkempi
paikka ja jouluisen noutopöydän hinta vahvistetaan syyskuun aikana.
Ohjelmassa jouluista yhdessäoloa, maistuva joulupöytä ja lyhyet puheet.
Ilmoittautumiset viimeistään 2.12. mennessä Kimmo Kinos, ilmoittautuminen@sininenreservi.fi tai 050 388 0282 (iltaisin).
Tarkista tapahtuman päivitetyt tiedot www.sininenreservi.fi tapahtumakalenterista tai Helsingin Reservin Sanomista.
Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistykset, MPK ry:n meripuolustuspiirin
toimijat ja merivoimien henkilöstö perheineen, Tervetuloa!
Tavataan joululounaalla!

Kaupunki- ja metsämaastot muodostavat vakavia haasteita täysin paikallaankin olevan GPS-vastaanottimen paikanmääritykseen. Alakulmat ovat peitossa, joten satelliittien geometria on kaikkea muuta kuin ideaalinen. Korkeat rakennukset aiheuttavat lisäksi pahoja heijastumia. Vastaanotin osaa kuitenkin suodattaa ja keskiarvoistaa voimakkaasti
tekemiään paikanmäärityksiä.
GPS-vastaanottimen käyttäjälle näyttämä tarkkuusarvio on tyypillisesti CEP, eli alue, jonka sisälle jää 50 % mittauksista. Laitteen satelliittien geometriasta sisäisesti laskema Dilution Of Precision (DOP) sisältää 98 % mittauksista, ja
on tyypillisesti kaksinkertainen CEP-arvoon nähden.

mittarina tai sääasemana. Monissa maissa näitä laitteita käytetäänkin täydentämään varsinaisia
sotilasvastaanottimia. Äskettäin
myyntiin tulleet x-sarjan laitteet,
eli 60Cx ja 60 CSx mahdollistavat
entistä isompien karttojen lataamisen matkapuhelimista tuttujen
microSD-muistikorttien avulla
sekä käyttävät em. SiRFstarIII-sarjan piirejä.
Kaikkiin 60-sarjalaisiin (ja niiden 76-sisarmalleihin) voidaan
päivittää ohjelmisto helposti USBliitännän kautta. Sen kautta laite
on myös helppo kytkeä tietokoneeseen. Valitettavasti laitteessa ei
ole mahdollisuutta ladata suoraan
USB- tai yhdistetyn virta/sarjaliitännän kautta siinä mahdollisesti
käytettäviä akkuja.

Kenttätestaus
Hyvissä olosuhteissa sekä vuonna

2004 myyntiin tulleet 60C-mallit
että uudet 60Cx mallit-kykenevät
suorittamaan normaalin kylmäkäynnistykseen (karkea lentoratataulukko voimassa, ei liikuttu kovin monta sataa kilometriä) noin
puolessa minuutissa, eli satelliittien tarkan lentoratataulukon (efemeerien) latausajassa. Huonoissa
olosuhteissa, eli talojen välissä,
tiheässä metsässä tai nopeasti liikkuvassa ajoneuvossa, erot mallien
välillä kasvavat kuitenkin suuriksi.
Näissä olosuhteissa 60C mallilta
voi mennä ensimmäiseen paikanmääritykseen 5-15 minuuttia, kun
x-sarjalainen takoo paikan näytölle yhä edelleen alle minuutissa.
Tässä taikasanana ovat SiRFstarIII
piiirin (GSC3f) hulppeat 20 000
korrelaattoria.
SiRF:n herkkyydestä johtuen
x-malleilla signaalit eivät myös-

kään huku läheskään yhtä helposti
silloin kuin vanhemmilla vastaanottimilla. Signaalien vastaanotto
toimii siis yleensä varsin hienosti
vaikka laite laitetaan reppuun tai
tst-liivin taskuun, ja se toimii 1050 m tarkuudella jopa sisätiloissa!
X-sarjan vastaanottimessa on kaupunki- ja metsämaastossa tyypillisesti kiinni 50-100 % enemmän
signaaleja kuin alkuperäisissä 60sarjalaisissa.
Garmin 60Cx maksaa kuitenkin n. 500 eur. Edullisimmin
SiRFstarIII piirillä varustetun GPSpaikantimen saa siten, että ostaa
kännykkään Bluetooth-yhteydellä kytkettävän ”GPS-mokkulan”.
Näitä ovat mm. INSMAT InSirf III,
Nokia LD-3W, Holux GPSlim240
sekä Sigmatel Slim. Nämä laitteet
eivät toki ole yhtä kenttäkelpoisia
kuin Garmin 60Cx, mutta maksavat vain 70-100 euroa.
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TAKTINEN ENSIAPU

Rapujuhlat

Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen

Kouluttajana pelastuslaitoksen ambulanssissa työskentelevä ensihoitaja. Aiheena mitä tehdä, jos itse tai taistelupari saa ampuma-, pisto-,
viilto-, paine-, palo tai murskavamman. Miten pysyä/pitää hengissä itsensä tai kaveri JSP:lle. Mikä olisi taistelijan tehokkaan EA-pakkauksen
sisältö.

Santahaminan Kerho ja
Jääkärikerho järjestävät
maanpuolustusväen rapujuhlat Santahaminan Kerholla
perjantaina 5.10. klo 19 alkaen.
Tarjolla tervetuliaismalja,
ravut lisukkeineen, lämmin
ruoka ja kahvi. Tämä kaikki
maksaa vain 25 euroa. Lisäksi
on tanssimusiikkia, arpajaiset
ja muuta mukavaa yhdessäoloa. Kulkulupien ja muiden
järjestelyjen onnistumiseksi
tarvitaan ennakkoilmoittautumiset 2.10. mennessä kerhon
emännälle sähköpostitse santahaminankerho@kolumbus.
fi tai puhelimitse 684 6155
(ti-su 18-23). Mahdolliset
lisätiedot Esa Pajuselta puh
040 543 3591.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILOINEN ILTA

Aika la 29.9.2007 klo 12 alkaen, kesto noin 5 tuntia
Paikka Osuuspankin kokoustilassa osoitteessa:
ISO KYLÄTIE 21 , 04130, SIPOO

Kurssin hinta on 20 euroa
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Tom Lindblom, 040 5044273
lindblom@dfkhel.pp.fi
Kurssin järjestää Vantaan Reserviläiset ry.
TERVETULOA!

Katajanokan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen kello 17.30
Juhlapäivällinen, ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin tahdissa
Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan Kasinolle
p. 6803 9346 viimeistään perjantaina 30.11.2007
Illalliskortti 55 e, sisältäen:
tervetulomalja
alkuruoka
lämmin ruoka
jälkiruoka
2 kaatoa viiniä
kahvi/tee
eteispalvelu
Kaikki maksut vasta ravintolassa !
Kerää mukava pöytäseurue tai tule vaikka yksin juhlimaan
Järjestää Katajanokan Upseerikerho ry
Tumma tai juhlapuku, suuret kunniamerkit

Johtamiskoulutuksen kouluttajatilaisuus
Säkylässä 6.—7.10.
Tilaisuus pidetään MPK:n kurssina ja sisällöstä
vastaa RUL.
Keskeiset aiheet ovat:
- Johtamisen peruskurssin palaute
- Sotilasjohtamisen jatkokurssi 2:n sisältö
Rekrytointitavoitteena on 1 – 3 kouluttajaa / piiri.
Kurssilaisten matkakustannukset korvataan.
Kurssin nimi: Johtamiskouluttajien jatkokurssi
Kurssin numero: 1811 07 14106
Kohderyhmä: Aiemmat MPK ry:n johtamisen kouluttajat
Paikka: Porin Prikaati, Säkylä
Kurssin johto: Kurssin johtaja: Tuomo Erkkola, puh. 0440
527 476, sähköposti; tuomo.erkkola@salonhmlkeskus.inet.fi
Yhteistyökumppanit: PorPr, RUL
Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen 11.8.2007 mennessä
osoitteessa: www.mpkry.fi>kirjaudu
järjestelmään>varsinais-suomi/valitseko.kurssi
Lisätietoja: Kurssin johtaja: Tuomo Erkkola

www.orion.fi
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YRJÖ JYLHÄ: KIIRASTULI
”Aika joka luo kansoille johtajansa ja sotapäällikkönsä, synnyttää myös
runoilijansa”.
Yrjö Jylhä alkoi kirjoittaa Kiirastuli-runokokoelmaa taistellessaan
komppanianpäällikkönä eturintamassa talvisodassa ja sai sen valmiiksi
1941, kun sodan jättämät muistot olivat vielä tuoreita. Runoista heijastuu itsenäisyytemme vaikeat ajat sekä sodan jättämät arvet ja ne
kertovat sodan vaatimista uhreista ja sankareista. Nyt itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi näistä runoista on kirjoitettu näytelmä. Näytelmän kolme tarinaa sijoittuvat sotaan, jälleenrakennuksen
aikaan ja nykypäivään. Tarinat kertovat sodasta; sen kokemisesta,
purkamisesta ja haihtuvista muistoista.
Kiirastuli-näytelmän on dramatisoinut ja ohjaa Juhana Rönnkvist. Näytelmä on hänen lopputyönsä ammattikorkeakoulu Stadian esittävän
taiteen koulutusohjelmaan. Näytelmä on suunnattu veteraaniryhmille
sekä lukiolaisryhmille, joille näytelmällä halutaan muistuttaa itsenäisyytemme hinnasta. Ryhmien on mahdollista osallistua näytelmän
jälkeen paneelikeskusteluun, jossa on läsnä esim. ohjaaja, näyttelijä ja
sotaveteraani. Esitykset Stadian teatterisalissa, Hämeentie 161. Esityksen kesto n. 1 h 20 min.
PE 30.11. klo 19.00,
MA 3.12. klo 13.00 (+paneelikeskustelu),
KE 5.12. klo 19.00,
LA 8.12. klo 15. 00,
SU 9.12. klo 15.00,
MA 10.12. klo 13.00 (+paneelikeskustelu),
KE 12.12. klo 13.00 (+paneelikeskustelu),
TO 13.12. klo 19.00
		
			
Lippujen hinnat:
10 e (normaali), 5 e (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset),
Ryhmät (min.10 henkilöä) 5 e - vetäjä ilmaiseksi,
Lukiolais-/koululaisryhmät (min. 10 henkilöä) 2 e - vetäjä ilmaiseksi,
Sotiemme veteraanit ilmaiseksi
		
Lippuvaraukset ja lisätietoja:
050 341 6510 / juhana.ronnkvist@edu.stadia.fi
www.stadia.fi/ohjelmisto

Talkoot Vuosaaressa
Perinteiset syystalkoot järjestetään 29.—30. syyskuuta.
Ohjelmassa mm. polttopuitten tekoa, ympäristön
yleistä siistimistä, tienvarsivesaikkojen raivausta,
kaivonhuolto,jne.
Kahvitarjoulu ja luonnollisesti nautimme saunamme makoisista löylyistä.
Myös Upseeriveljet, jotka ovat perinteisesti osallistuneetkin ovat tervetulleita. Paikalla voi myös
piipahtaa. Tervetuloa tutustumaan pirttiin, ilman
`työvelvoitetta´.
Toivon, että otatte yhteyttä. Tarvittaessa kimppakyytejä.
Pirtti-isännistön psta. Soini Hyttinen
P.0503695305. soinimarkku.hyttinen@elisanet.fi

ESITELMÄ
ISLAMISTISESTA
TERRORISMISTA
29.10.
Islamismi on antanut itsemurhaterroristeille vahvan
motivaation. Lentokonekaappausten 11.9.2001 jälkeen,
islamistinen terrorismi on
painottunut Lähi-itään mutta
sen vaikutuksent ovat maailmanlaajuiset. Eversti evp
Erkki Nordberg on tutkinut
islamistista terrorismia ja
kirjoittanut aiheesta kirjan
’’Islamistinen terrorismi ja sen
vastainen puolustus’’.
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Ammuntamahdollisuudet Helsingin alueella.
Jäsenten on mahdollista osallistua erilaisiin kivääri-, haulikko- ja
pistooliammuntoihin.
Vaatimukset osallistumiseen:
-jäsenyys
-ampujan vakuutus
-omat suojaimet
-oma kalusto
Lisää ammuntatietoa seuraavien linkkien kautta:
www.mpkry.fi
www.eskapat.net
www.vantaanreservilaiset.fi
http://www.geocities.com/helressra/
www.taru.pp.fi
www.khru.net
http://www.peda.net/verkkolehti/loppi/topeno?m=content&a_id=43
http://www.toiminta-ampujat.fi/

Erkki Nordberg pitää esitelmän islamistisesta terrorismista ma 29.10.2007 klo
19:00 Katajanokan Kasinolla
Karimo-salissa. Tilaisuus on
avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa to 25.10. mennessä
raimo.hynynen@fi.ibm.com tai
040 510 8513.

Viimeinen sotilaspistoolin pika-ammunta Santahaminassa ti
18.9.2007 klo 17.30. lisätietoja: Seppo Laitakari 050 - 4626780.

Järjestää Kanta-Helsingin
Reserviupseerit ry

Kokoontuminen portille puoli tuntia ennen alkamisaikaa.
Mikäli ammut omilla aseilla, ota aseluvat mukaan.

Vares cup 4. osakilpailu Lopen ampumakeskuksen sunnuntaina
30.9.2007 klo 11.00 alkaen. lisätietoja: www.vantaanreservilaiset.fi
Helsingin Maanpuolustuspiirin ammunnat Santahaminassa,
pakollinen Ilmoittautuminen www.mpkry.fi kautta.
Pistooli 20.09.2007 klo 18.00
Kivääri 7.10.2007 klo 12.00
Kivääri 11.11.2007 klo 12.00
Kivääri 9.12.2007 klo 12.00

Kaikille jäsenille avoimet Santahaminaan lauantaisin klo 09.00-16.00,
Ilmoittautuminen pakollista ratavuorolle@luukku.com.
lue lisäohjeet: www.eskapat.net / ohjeet ampumaratavuoroille.
6.10.2007 Pistooli 2
13.10.2007 Keskusampumarata 300
20.10.2007 Asekäsittelyrata, vain aamuvuoro
27.10.2007 Keskusampumarata 150
10.11.2007 Keskusampumarata 150
17.11.2007 Pistooli 2
24.11.2007 Keskusampumarata 300
1.12.2007 Kadettikoulun Kivääri 150
8.12.2007 Pistooli 2
15.12.2007 Keskusampumarata 150
22.12.2007 Pistooli 2
29.12.2007 Keskusampumarata 150

Terveisin Ampumatoimikunta.
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Helsingin Maanpuolustuspiirin
paikallisosastot

Helsingin

Kiittää tukijoitaan

Espoo-Kauniainen

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

KOULUTUS 2007
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maanpuolustuskoulutus.fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuorot löydät kotisivuilta. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi.
Katso myös keskusteluosuudesta tarkennuksia.
Maastomarssi 7, su 14.10.
kurssinumero 0404 07 16027
Kokoontuminen Pirttimäen ulkoilualueen pysäköintipaikalla
klo 09:45. Varustus sään mukaan ja huolto omasta repusta.
Reitin pituus noin 25 km. Ilmoittautuminen www.mpkry.fi -sivuston kautta.
Tiedustelut: Jan Ek (09) 803 3600 tai Juha Matikainen 050 597 7139 juha_matikainen@suomi24.fi.
Espoon-Kauniaisten paikallisosasto
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

Kone-Tukku Oy

Kanta-Helsinki
Tule suorittamaan kenttäkelpoisuuteen liittyvät fyysisen kunnon, ammunnan,
marssi- sekä suunnistusosaamisen testit kanssamme tänä syksynä. Samalla
saat arvokasta tietoa fyysisen kunnon, ammunnan, marssiosaamisen ja suunnistuksen harjoittelusta.
AMMUNNAT:
La 20.10. klo. 09.00 Palvelusammunta 1 ja 2, ampumarata, Santahamina
(kivääri, matka 150 m)

Luottokunta
Heikkiläntie 10
00210 HELSINKI
(09) 69 641

La 27.10. klo. 09.00 Palvelusammunta 3 ja 4, ampumarata, Santahamina
(pistooli, matka 25 m)
Helsingin Maanpuolustuspiirillä on lainattavana 8 kpl reserviläiskivääriä ja 5
kpl –pistoolia. Mikäli suoritat ammunnat omalla reserviläisaseellasi/omilla
patruunoillasi, niin laita siitä infoa ilmoittautumisesi yhteydessä, muussa tapauksessa varaamme sinulle aseet ja patruunat. Patruunoista veloitamme Helsingin Maanpuolustuspiirin vahvistamat kulut.
Palvelusammuntojen kulku ovat nähtävissä esim. Reserviläisurheiluliiton verkkosivuilla kohdassa www.resul.fi/saannot
FYYSISEN KUNNON TESTIT:
La 20.10. n. klo. 12.00, Cooperin testi MPKK:n Urheilukenttä, Santahamina
La 27.10. n. klo. 12.00, Lihaskuntotesti, Muonituskeskuksen yläkerran liikuntasali, Santahamina
Cooperin testiin on varattava ulkoliikuntavarusteet, lihaskuntotestiin vastaavasti sisäliikuntavarusteet. Testeihin kannattaa varata omaa palautumisjuomaa mukaan.Pyrimme järjestämään tarvittaessa suihkumahdollisuuden molempien testien jälkeen.
Edellä esitetyt ajankohdat ovat alustavia, mikäli muutoksia tulee, niistä ilmoitetaan MPK:n Helsingin maanpuolustuspiirin tietojärjestelmän kautta ja osallistujille henkilökohtaisesti.
MARSSI:
Su 21.10. klo. 10.00 alk.
SUUNNISTUS:
Su 30.09.		
Espoo

Maantiemarssi 25 km, erillinen reitti Helsinki
Kuntorastirata, 5 km, Solvallan Urheiluopisto

Ilmoittautuminen: MPK:n järjestelmän kautta 27.9. mennessä, kurssille voimme ottaa 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.Kurssin no on 0402 07
16308.
Hinta:Kustannuksina mahdolliset patruunat ja suunnistuksessa 6 e/henkilö.
Tiedustelut:Kurssin johtaja Risto Tarkiainen, puh. 0400 368 111, sähköposti		
risto.tarkiainen@resul.fi
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Nylands Brigads gille ordnar föredrag på Försvarshögskolan/Armfeldtsalen kl 18, och har bjudit in
HSRK. Föredraget hålls av major
Juha Mäkelä/Strategiavdelningen med rubriken Dagens militära
Ryssland. Anmälningar till Kaj Pettersson, tel. 040 703 6464.
Skytte återupptas i samarbete med
Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare. Första skyttetillfället är 20.9 kl 17-19 i Luolan.
Vidare information på hemsidan.
Klubben och styrelsen kontaktas
bäst via www.hsrk.fi.

Kanta-helsinki
Kerhon syyskokous pidetään Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa
maanantaina 29.10. klo 18.15
Kokouksen 29.10. jälkeen järjestetään esitelmätilaisuus klo 19.00.
Erkki Nordberg pitää esitelmän
islamistisesta terrorismista. Eversti evp. Erkki Nordberg on tutkinut
islamistista terrorismia ja kirjoittanut aiheesta kirjan ’’Islamistinen
terrorismi ja sen vastainen puolustus’’. Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään
tulijoita pyydetään ilmoittamaan
osallistumisensa to 25.10 mennessä
e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com
tai 040 510 8513
CSIS:n Lähi-idän ohjelman johtaja, historian tohtori Jon Alterman
piti esitelmän Lähi-idän tilanteesta
30.8. Katajanokan Kasinolla. Kerho
kiittää kaikkia tilaisuuteen osallistuneita. Tiivistelmä esitelmästä tulee syyskuun aikana kerhon verkkosivuille.

Ampumaupseerit: pekka.appelqvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045
7880 9029; jukka.kariola@khru.
net, p. 050 570 0195.

LÄNSI-VANTAA
LVRU:n Padasjoen syysleiri 21
– 23.9., ampumaharjoitukset, MPK
ry:n kurssi ”Miinojen käytön perusteet”. Majatalkoot tiistaina 16.10
klo 17.00 alkaen.
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 30.10. klo 19.00 Toimintakeskuksessa. Kokousesitelmä klo
19.30, Varusmiesliiton puheenjohtaja Harri Sieppi kertoo Varusmiesliitosta ja sen toiminnasta.
Ampumaratavuorot jatkuvat Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla tiistaisin, pienoispistooli ja
pienoiskivääri. Lisätietoja ampumaupseeri Veikko Taurolta, puh.
050 525 2662.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden
2007 toimintakalenteri löytyvät
verkkosivuiltamme osoitteesta
http://lvru.rul.fi

munkkivuori
Seuraavassa syksyn ampumatoimintaa. Kaikki joukolla mukaan:
Seppälä:
Seppälän radalla ammutaan 15.9.
13.10. ja 10.11. Seppälän radalla voi
ampua kaikilla reserviläisaseilla
sataan metriin asti. Eväät mukaan!
Urheilutalo:
22-ammunnat alkavat lokakuussa.
Käyttäkääpä tilaisuutta perusharjoitteluun.
Lisätietoja ampumaupseerilta 050
4292565 tai risto.koskinen@orionpharma.com

Pistooliammuntavuorot alkoivat
3.9. Helsingin Urheilutalon 50 m
radalla ja jatkuvat syksyn maanantaisin klo 18-19. Lisätietoja ampumaupseereilta.
Kerhon yhteystietoja:
Verkkosivusto: www.khru.net
Sähköposti: khru@khru.net
Kerhomme siirtyi viime vuonna
Reservin Sanomien ilmoitusten lisäksi pelkkään netti- ja sähköpostitiedottamiseen. Sähköpostitiedotteita haluavat voivat ilmoittaa
osoitteensa sihteerille.
Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 540
5882, jari.ora@oralaw.fi
Sihteeri Raimo Hynynen, p. 040
510 8513, raimo.hynynen@fi.ibm.
com

tävät 3 km radan ja alle 60 v. 5 km
radan.
TiRUK:n golfmestaruus ratkaistaan
20.9. Hiekkaharjun kentällä alkaen
klo 15.00. Ilmoittautumiset Mika
Kuokkaselle 17.9. mennessä, puh.
050 3461788.
Seuraa myös kotisivujamme www.
tiruk.net
Padasjokipäivät 16.-18.11.
Vietämme ampumaurheilupainotteisen viikonlopun Vareksen kanssa Padasjoen harjoitusmaastossa.
Lauantaina 17.11. ammutaan kerhomme maastoammunnan mestaruuskilpailu (pistooli kal .22) sekä
Toivo Kultti-kilpailu (pystykorva).
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan
myöhemmin.
Ilmoittautumiset Jukka Luotola
0500 455474
Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat
Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla pienoispistooliammunnat.
Myös pienoiskiväärillä voi tulla
harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
Tiistaina 2.10. on pistooli kouluammunta 20 ls kilpailu.
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500 455 474.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Syyskauden ammunnat jatkuvat
ilma-aseradalla keskiviikkona klo
18.00. alkaen osoitteessa Puotilantie 1 D. Tule suorittamaan osuutesi
yhdistyksen prosenttiammunnasta. Vuoden 2007 syysjotos kisataan
tänä vuonna Helsingissä 14.-16.9.
Jos olet kiinnostunut jotostoiminnasta, niin Stadin Jotos 2007 tarvitsee rastihenkilöstöä, ehdit vielä
ilmoittautua mukaan Keijo Talja
p.041 514 9140 tai Jyrki Uutela
p.040 500 4906.
IHRUn nettisivut www.ihru.org
Yhteystietoja: p.joht. Keijo Talja p.041 514 9140, v.p.joht. Jukka
Kantokoski p. 050 332 3687, s. Juha
Iiskola p. 050 543 6214.

Ilmailukerho
9.10. tiistai, Helsingin Suomalainen klubi klo 17.00, syyskokous;
aiheena mm. ensi vuoden ohjelma
ja henkilövalinnat klo 18.30, esitelmä ja muut loppuvuoden klubiillat ovat: 13.11. tiistai, Helsingin
Suomalainen klubi klo 18.30 11.12.
tiistai, saunailta, osasto järjestää

Kerhon ammuntavuoroa ollaan
kehittämässä, mikä tietää muutoksia tuttuun järjestelmään, joten
kesätauko jatkuu uuden mallin selviämiseen asti.
Ennakkotietojen mukaan asia
selviää 7.9, mutta ei valitettavasti
ehdi vielä tähän lehteen. Lisätietoja siis seuraavassa lehdessä ja nettisivuilla.
Kerhon jäsenten mahdolliset
sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan tiedotusupseeri Topias
Uotilalle (yhteystiedot alla).
Lisätietoja kerhon toiminnasta
antavat mm. puheenjohtaja Antti
Lilleberg (040 596 2905, antti.lilleberg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri
Topias Uotila (040 719 5777, toppari@saunalahti.fi).
Kerhon verkkosivut löytyvät
osoitteen www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.fi kautta valitsemalla
oikeasta laidasta linkin: Helsinki.
Kerho on aloittanut sivujen kehittämiseen tähtäävän selvitystyön.
Helsingin Reserviupseerien
Ilmatorjuntakerho vastaa pääkaupunkiseudulla myös ITUY:n paikallistoiminnasta. Näin ollen kaikki pääkaupunkiseudun it-upseerit
ovat tervetulleita kerhon tilaisuuksiin.
Mahdollisen osoitteenmuutoksen voi tehdä RUL:n kotisivun
kautta (www.rul.fi). Etusivulta
löytyy linkki jäsentietolomakkeeseen, johon voi päivittää osoitteen
lisäksi muitakin tietoja. Tarvittaessa ota yhteyttä jäsenupseeri Patrik
Hammaréniin (044 592 2982, patrik.hammaren@helsinki.fi).
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Jääkärikerho
Lokakuun saunailta on 2.10. Santahaminan kiltasaunalla. Löylyt ovat
valmiit klo 17.00 alkaen.
Rapujuhlat Santahaminan
Maanpuolustuskerholla yhdessä Santahaminan Upseerikerhon
kanssa 5.10. klo 19.00. Illallisen
hinta on 25 euroa + juomat. Ilmoittautumiset Yrjö Saulamolle
1.10. mennessä, puh. 349 3162 tai
050 344 5635.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 503
4804, sihteeri Y. Saulamo, puh.
349 3162 tai 050 344 5635.

iki.fi 27.9 mennessä.
14.10. Kenttätykistökerho järjestää retken Porkkalaan entiselle
vuokra-alueelle, josta löytyy vielä
merkkejä aikaisemmista isännistä.
Helppokulkuinen maasto, avec
mukaan. Lähtökynnys Kauklahden
asemalta klo 9.00. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen Arto Oja, 0400
232800
15.11. klo 18:00 Esitelmätilaisuus yhdessä Uudenmaan
Tykistökillan kanssa (Töölöntorinkadun auditorio). Everstiluutnantti Jarmo Nieminen esitelmöi
aiheesta:”Viaporin tykistö 191821”. Esitelmän jälkeen Kenttätykistökerhon vuosikokous.
15.11. KT-Kerhon vuosikokous.
Kokous pidetään Töölöntorinkatu
2, auditoriossa. Kokous alkaa sitä
ennen pidettävän esitelmätilaisuuden jälkeen n. klo.19.00.
Lisätietoja Kenttätykistökerhon
toiminnasta:
Pj. Jyri Vilamo (GSM) 0400 954
239, email: jyrppy@hotmail.com
vpj. Joakim Flinck (GSM) 040 556
4757, email: joakim@kolumbus.fi
sihteeri Erkki Vuori (GSM) 040 722
8924, email: sihteeri@ktkerho.fi
www.ktkerho.fi

Pioneeriosasto
Pioneerien perinteinen illanvietto Kallioniemessä (Keulakuvantie
18, Santahaminan sillan kupeessa)
maanantaina 24.9. klo 17 alkaen.
Ohjelmassa on hallituksen kokous,
esitelmä, iltapala ja sauna. Ota
oma pyyhe mukaan. Ilmoittautumiset sihteerille 20.9. mennessä.
Santahaminassa ja Töölöntorinkadun luolassa jatkuvat taas
ampumaharjoitukset, seuraa ilmoittelua tässä lehdessä ja ota yhteyttä ampumaupseeriimme. Pioneeriosasto tarjoaa harjoitusiltojen
patruunat, myös pistooleita käytettävissä joko 9 mm tai .22 cal.
Jäseneksi voit liittyä ottamalla
yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin sekä osoitteessa http://pioneeriosasto.net. Netissä teet myös
kätevimmin osoitteenmuutoksen.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakainen, 040 521 8383, sami.hotakainen@kolumbus.fi
Sihteeri, tiedotusupseeri kapt Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.rusila@ramboll.fi
Ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@nbl.fi

Kt-kerho

Ilmatorjuntakerho
Tikkurila
Tikkurilan Reserviupseerikerhon
kuukausikokous pidetään torstaina
27.9. klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). Luennoitsijana
on lentueen päällikkö Väinö Pokela
kertoen sodanajan hävittäjälentäjän työstä. Hallitus kokoontuu klo
18.00 alkaen.
TiRUK:n suunnistusmestaruuskilpailut järjestetään Kuusijärvellä
keskiviikkona 3.10 klo 16.30-18.30
aluerastien yhteydessä. Sarjat ovat
yli 60 v. ja alle 60 v. Yli 60 v. kier-

Kerhon 26.10. kello 18 alkaen järjestettävien 60-vuotisjuhlien pitopaikaksi on päätetty Kulosaaren
Kasino. Tasokkaan avec-tilaisuuden ohjelma koostuu perinteisten
juhlallisuuksien lisäksi mm. Korsuorkesterin esityksestä.
Lisätietoja juhlallisuuksista yksityiskohtien tarkentuessa.
Syyskokous järjestetään jälleen
marraskuun loppupuolella. Ohjelmaksi sääntömääräisen kokouksen
lisäksi on suunniteltu vierailijaluentoa johtamisen aihepiiristä. Kokouksen tarkkaa päivää ei ole vielä
päätetty.

Tulevia tapahtumia:
Toimintakalenteri 2007 luettavissa
osoitteessa:
http://www.ktkerho.fi/toimintakalenteri2007.pdf
Kenttätykistökerhosta osallistuu
partioita tämän vuoden tykistöhenkilökunnan kunto-otteluun,
Haminassa 12.-13. syyskuuta.
5.-7.10. Hedberg-kilpailu viettää
40-v-juhlavuottaan Niinisalossa.
Kaikki vanhat voittajat ja uudet
haastajat mukaan!
Vastassa Viron tykistön kovin reserviläiskärki. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Markku Mantere +358
40 709 8902 tai markku.mantere@

RT-kerho
JOhtorengas
MALJA-AMMUNTA ISOSAARESSA
Kerhon perinteinen Malja-ammunta järjestetään Isosaaressa torstaina 4.10. Tilaisuus alkaa merikuljetuksella Santahaminasta (Isosaaren laiturilta) klo 14:00. Paluukyyti
lähtee Isosaaresta kello 19:00. Ammunnan jälkeen lämpiää sauna.
Varaudu kerholla tarjoiltavaan iltapalaan. Omat pyyhkeet mukaan.
Omia aseita ei tarvita. Ilmoittautumiset Kare Vartiaiselle sähköpostilla 28.9 klo 16.00 mennessä.
kare.vartiainen@blickle.fi
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’POHJOISNAPA - JÄINEN HAASTE’ -ESITELMÄTILAISUUS
Laskuvarjojääkärikillan 7-henkinen
retkikunta saavutti pohjoisnavan
29.4.2006 ensimmäisenä suomalaisena retkikuntana ilman ulkopuolista tukea.
Kahdeksanviikkoisen matkan
aikana retkikunta hiihti lähes 1000
km hyisissä arktisissa olosuhteissa
railojen ja ahtojäiden muovaamalla napajäällä. Miten ryhmää johdetaan ääriolosuhteissa? Mitkä ovat
onnistuneen retkikunnan kriittiset
menestystekijät? Tule kokemaan
arktisen aavan tunnelmaa.
RT- Kerho Johtorenkaan järjestämässä tilaisuudessa toimii luennoitsijana retkikunnan johtaja
Henrik B. Reims ja tilaisuus pidetään Suomenlinnan Upseerikerholla torstaina 11.10. klo 18:00 alkaen
(HUOM! Suomenlinnan lautta klo
17:20)
Retkikunnan vaiheisiin ja kuviin voi tutustua myös sivuilla
www.pohjoisnapa.fi
Ilmoittautumiset tilaisuuteen sähköpostilla jarmo.toikka@
kolumbus.fi Tilaisuuden jälkeen
mahdollisuus omakustanteiseen
iltapalaan.
TUTUSTUMINEN EDUSKUNTAAN
JA SYYSKOKOUS
Ennakkotietona tutustuminen/
kiertokäynti Eduskuntaan torstaina
8.11 klo 15.00 alkaen. Välittömästi kiertokäynnin jälkeen pidetään
kerhon syyskokous Eduskuntatalolla. Merkitse siis aika kalenteriin.
Lisää infoa seuraavassa lehdessä.
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIHTEERILLE
Jäsenten mahdollisia sähköpostiosoitteita pyydetään ilmoittamaan
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikäli et ole saanut kerhon tiedotteita
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililistalle.
YHTEYSTIEDOT
Internet: www.johtorengas.com
Puheenjohtaja:
Kare Vartiainen
Mannerheimintie 128 A 29
00270 Helsinki
gsm 0400 694 538
kare.vartiainen@blickle.fi
Sihteeri:
Toni Aalto
Tikankolo 4 F 39
02660 Espoo
gsm 040 311 3348
toni.aalto@iki.fi

ESPOON
MAANPUOLUSTUSNAISET
Tutustumme tiistaina 18.9.2007
klo 18 alkaen Espoon kaupunginmuseon Lagstadin koulumuseoon,
joka sijaitsee Lagstad hembygdsgårdissa, Espoon vanhimmassa
kansakoulurakennuksessa. Osoite
on Vanha Lagstadintie 4, Espoon
keskusta (Espoon tuomiokirkon lähellä, vastakkaisella jokirannalla).
Espoon Maanpuolustusnaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona 10.10.2007
klo 18 alkaen Tapiolan Palvelukeskuksessa (Itätuulenkuja 4).
Kokouksen jälkeen tapiolalainen
lausuntaryhmä lausuu meille Aleksis Kiven kauniita ja isänmaallisia
runoja. Tervetuloa!

17:00-19:00.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Helsingin Reserviläiset järjesti RES
perheliikuntapäivän tapahtumana
liikunnallisen tutustumisretken
Lauttasaareen 2.9.. Lauttasaariseuran oppaan Ville Elomaan opastuksella tutustuimme syksyisen
kosteassa ja tuulisessa säässä mm.
Krimin sodan raunioihin ja muistomerkkeihin sekä saimme tietoa
saaren historiasta.
Tämän lehden ilmestyessä ovat
Stadin Jotos -tapahtuman järjestelyt kuumimmillaan. Yhdistyksemme vastaa yhden rastin toteutuksesta pe 14.9.
KOKOUSKUTSU SYYSKOKOUKSEEN 29.10. klo 18.00
Helsingin Reserviläiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
maanantaina 29.10. klo 18 alkaen
Katajanokan Kasinon Pilotti-kabinetissa, osoitteessa Laivastokatu 1.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 16 mukaiset asiat,
kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä tilintarkastajien, puheenjohtajan ja
johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Välittömästi kokouksen jälkeen alkaa alla kuvattu
esitelmätilaisuus.
ESITELMÄ ISLAMISTISESTA TERRORISMISTA 29.10. klo 19.00
Islamismi on antanut itsemurhaterroristeille vahvan motivaation.
Lentokonekaappausten 11.9.2001
jälkeen islamistinen terrorismi on
painottunut Lähi-itään, mutta sen
vaikutukset ovat maailmanlaajuiset. Eversti evp. Erkki Nordberg on
tutkinut aihetta ja kirjoittanut kirjan ’’Islamistinen terrorismi ja sen
vastainen puolustus’’.
Erkki Nordberg pitää esitelmän
islamistisesta terrorismista ma
29.10. klo 19.00 Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa. Tilaisuuden
järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry ja se on avoin myös
muille kuin syyskokoukseen osallistujille. Järjestelyjä varten tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa to 25.10. mennessä Ilkka
Jolmalle, e-mail helsinki@helresp.
fi, puh. 040 503 5193.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Ilkka
Jolma, puh 040 503 5193,
helsinki@helresp.fi ja sihteeri
Timo Elolähde, puh 040 830 4097,
timo.elolahde@ytv.fi.

Vantaan
Reserviläiset
Vantaan Reserviläiset r.y:n yhteystiedot: pj Olli Korkalainen GSM
050 302 8308, olli.korkalainen@
vantaanreservilaiset.fi. Sihteeri
Niko Niemistö GSM 050 565 6632,
niko.niemisto@vantaanreservilaiset.fi. Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.vantaanreservilaiset.
fi.

29.9. taktinen ensiapu-kurssi
osoitteessa Iso Kylätie 21, 04130 Sipoo. Alkaa klo 12.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Tom Lindblom GSM 040 504 4273,
lindblom@dfkhel.pp.fi
30.9. VaRes cup 4, Lopen ampumarata. Ilmoittautumiset 27.9.
mennessä Markku Kataiselle GSM
040 5272124.
29.9. Värikuulapeli Vuosaaren
vedenpuhdistamolla. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset OP Kiukkonen GSM 040 5281325, olli-pekka.
kiukkonen@kolumbus.fi. Mukaan
mahtuu 20 pelaajaa, ilmoittaudu
nopeasti!
2.10. kouluammuntakilpailu
20 ls Tikkurilan radalla, järjestää
TiRUK. Lisätiedot Niemistöltä.
Tikkurilan syysmarkkinat 6.-7.10.
VaRes on paikalla esittelemässä
yhdistyksen toimintaa yhteisessä
poterossa TiRUK:n kanssa. Jos haluat mukaan komennukselle, ota
yhteyttä O. Korkalaiseen.
20.10. 100 m kiväärikilpailu
Lopella, lisätiedot yhdistyksen kotisivuilta (kilpailukutsut) tai Niemistöltä.
16.-18.11. Perinteinen syksyn
toimintaviikonloppu Padasjoella. Yhdistyksen kalusto jäsenten
käytettävissä, patruunat omakustannehintaan. Lisätietoja antaa
ja ilmoittautumisia vastaanottaa
Markku Katainen. Yhdistyksen
vakiovuorot Tikkurilan urheilutalon ampumaradalla ti 17-19.30,
to 17-19 ja su 15-17. Vuoron käyttö
edellyttää, että valvoja on paikalla.
Tarkista valvojatilanne yhdistyksen kotisivuilta.
Lisätietoja tapahtumista sekä
tuoreimmat tiedotteet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Hyvää ja toimeliasta syyskauden
alkua reserviläisveljille!
Yhdistys osallistuu 14.-16.9.
Stadin Jotokseen pitämällä yhden
tehtävärastin. Vuosikokous pidetään pirtillä 9.10. kello 18:30 alkaen. Käsitellään sääntömääräiset
asiat.
Syksyn reserviläisretken kohteita
käsitellään syyskuun pirtti-illassa.
Mahdollisia ovat ainakin tutustuminen Kampin turvallisuusasioihin
sekä käynti Olkiluodon ydinvoimalalla. Itä-Helsingin Reserviupseerien jäsenet ovat tervetulleita
mukaan.
Osallistumme Veteraanikeräykseen, asiasta tarkemmin kerhoillassa. Jäsenhankintakilpailu jatkuu
ja parhaat palkitaan joulukuun
kerhoillassa tavarapalkinnoin.
Kysymyksiin vastailee ja pirtille opastavat puheenjohtaja Erkki
Nikkanen (p. 050 368 6969) sekä
sihteeri Heikki Tulokas (p. 040 527
1009).

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i ”Luolan” hösten 2007 kl.

Pistol
Fredagen 5.10, duell
Onsdagen 31.10, snabbskytte
Fredagen 23.11, skol och duell
Måndagen 17.12,skolpistol
Gevär
Måndagen 20.9
Måndagen 15.10
Fredagen 9.11
Onsdagen 5.12
Triangelkampen 2007
Torsdagen 4.10 luftgevärsskytte
Västerby skyttehall kl. 18:00.
Lördagen 20.10, avslutningsfest.
Ordförande Markus Liesalho
Tel.
0400 421 002
E-mail. svenska@helresp.fi
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To 20.09. Santahamina
300 m klo 17-21 (HVA&pooli)
Su 30.09.
Santahamina
300 m klo 12-21 (HVA&pooli)
Kilpailuja:
Su 14.10. VII Heikki Tuokko -perinnekiväärikilpailu (netti-ilm. MPK
ry:n Uudenmaan piirin kautta)
To 08.11. Vantaan Reserviläiset
- Merireserviläiset -pienoispistooliottelu 6-hengen joukkueet. 1. erä
aloittaa klo 17:30, 2. erä klo 19:00
Päivitetty, viimeisin, tieto ampumatoiminnasta löytyy tapahtumakalenterista.
Lisätiedot: Tatu Korhonen puh.
050 565 4408 tai sähköposti tatu.
korhonen@finnlines.fi
Johtokunta:
helresp.fi

MERIRESERVILÄISET
Purjehduskausi jatkuu!
Tervetuloa mukaan Merireserviläiset ry:n toimintaan.
Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan tällä palstalla, sähköpostitse sekä www.sininenreservi.fi
tapahtumakalenterissa.
Purjehduskauden päättäjäiset
pidetään lokakuussa, tarkempi
aika ja paikka tapahtumakalenterissa ja seuraavalla palstalla.
Alusasiat
Yhdistyksen Ahven3-veneen laituripaikka on Katajanokalla Jäänmurtajalaiturin sisänurkassa, Helsingin Laivastokilta ry:n Kilstarin
vieressä. Ahvenella tehtäviin kunnostustöihin tarvitaan jäsenistön
apua! Jokaisen panos on tärkeä.
Poikkea paikalle tutustumaan veneeseen ja porukkaan.
Ahvenelle kokoonnutaan tiistaisin kello 17.30 aikaan, tule mukaan!
Lisätiedot: Projektivastaava
Ilkka Tiihonen puh. 0400 453 068
tai sähköposti aatsto.tiihonen@
helsinkinet.fi
Ampumatoiminta
Luola-vuorot:
Sisäänkäynti Töölöntorinkadun
ja Pohjois-Hesperiankadun kulmassa. Sisään pääsee painamalla
summeria kellariin johtavan oven
vieressä. Rata on uudistettu ja
siellä voi ampua myös karkeakaliiperisilla pistooleilla. Yhdistyksen
aseet ovat jäsenten käytettävissä
(vapaaehtoinen ratamaksu toiminnan ylläpitämiseksi).
Ke 26.09. Vapaavalintaisen pistoolin pika-ammunta klo 17:30-20:30
To 04.10. Avotähtäin-pienoiskivääri pysty + polvi klo 17:30-20:30
To 18.10. Iso- tai sotilaspistooli
koulu + kuvio klo 17:30-20:30
Ti 23.10. Pienoispistooli koulu +
kuvio klo 17:30-20:30
Ma 29.10.
Pienoispistooli
koulu + kuvio klo 17.30-20:30
Pe 16.11. Iso- tai sotilaspistooli
koulu + kuvio klo 17:30-20:30
To 22.11. Pienoispistooli olympiaammunta klo 17:30-20:30
Pe 30.11. Avotähtäin-pienoiskivääri pysty + polvi klo 17:30-20:30
To 13.12. Vapaavalintaisen pistoolin pika-ammunta klo 17:30-20:30
Pe 21.12. PALKINTOJENJAKO ja
jouluyllätysammunta klo 17:3020:30
Kiväärivuorot:
Ma 17.09.
Santahamina
300 m klo 16-21 (HVA&pooli)
Ti 18.09. Santahamina 300 m klo
17-21 (HVA&pooli)

merireservilaiset@

Puheenjohtaja Juha Wallius, 050
458 4644
Varapuheenjohtaja ja ampumatoimintavastaava Tatu Korhonen,
050 565 4408
Sihteeri Martti Helamaa, 050 357
3658
Projektivastaava: Ahven -projekti
Ilkka Tiihonen, 0400 453 068
Merikilpailutoiminta ja lippuvastaava Timo Arkiomaa, 050 582
0798
Talousvastaava Seppo Vihersaari,
0400 253 380
PR ja tiedotus Mika Kuutti, 0400
447 853

Vääpelikilta
Vääpelikilta ry haastaa Helsingin
Reserviupseeripiiri ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n
yhdistykset ja jäsenet verenluovutuskampanjaan ajalla 15.9.- 31.10.
Kampanjan tarkoituksena on kannustaa reserviläisiä konkreettiseen toimintaan lähimmäistensä
auttamiseksi sekä täydentää Veripalvelun huvenneita varastoja. Lisätietoja kampanjasta antaa Seppo
Mäkinen, 050 585 2129, makinen.
seppo@kolumbus.fi.
Helsingin maanpuolustuspiirin
vuoden 2008 huollon kurssien johtajille ja kouluttajille järjestetään
keskiviikkona 3.10. klo 18 alkaen
suunnittelutilaisuus osoitteessa
Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone
1. Tilaisuus on avoin kaikille huollon kouluttajatehtävistä kiinnostuneille. Lisätietoja Juha Parkkoselta, yhteystiedot alla.
Reserviläisliiton RES 2015 strategialuonnosta käsitellään
yhdistyksissä lokakuun alussa.
Vääpelikilta ry järjestää jäsenilleen
asiaa koskevan asiaa koskevan
workshopin Jääkäritalolla Santahaminassa. Lisätietoja yhdistyksen
verkkosivuilta tai Juha Parkkoselta, yhteystiedot alla.
Reserviläisliiton huipputapahtuma järjestetään Lappeenrannassa 22.-23.9. Tapahtumassa tutustutaan mm. Maasotakouluun,
Rajavartioston toimintaan ja Salpa-linjaan. Tilaisuus on täysi, kysy
peruutuspaikoista ja kuljetuksista
liiton toimistosta, puhelin (09)
4056 2040.
Töölöntorinkadun sisäampumaradan remontti on valmistunut.
Radalla voidaan ampua nyt myös
9 mm:n palvelusaseilla. Ammunnat käynnistyvät radalla syyskuun
puolivälin jälkeen. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh.
0400 709 782, mardes@kolumbus.
fi tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09)
753 7837.
Kivääriammunnat (0400 07

16006) 7.10. Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssi. Kivääriammunnat
itselataavalla kertatulikiväärillä
(puoliautomaatti). Lisätiedot: piiritoimisto (09) 181 24602, helsinki@mpkry.fi
Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta
www.helresp.fi/vaapelikilta tai
ota yhteyttä: pj. Juha Parkkonen,
puh. 040 8663 055, juha.parkkonen@gmail.com ja sihteeri Teijo
Junnola, puh. 050 5387 429, teiska.
junnola@elisanet.fi.

Sihteeri/toiminnanjohtaja on
ollut jo jonkin aikaa sähköpostimotissa, joten seuratkaa Reservin
Sanomien toimintakalenterista
yhdistyksemme palstoja. Siinä
pyrimme aktiivisesti kertomaan
yhdistyksemme tapahtumista ja
S-Ryhmän Maanpuolustuskerhon
asioista mitkä koskevat myös meidän jäseniämme.

Killat

KOKONAISMAANPUOLUSTUS

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA

Yhdistys vietti viisivuotisjuhlaansa
illallisen merkeissä avec sunnuntaina 9.9. ravintola Töölönrannassa. Tilaisuuden alussa Helsingin
Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Veikko Luomi piti esitelmän
Reserviläisjärjestöjen tulevaisuus.
Tuomo Niemi johtaa 16.9.
MPK:n Reserviläisvoimavarat kurssin. Eemil Kukkola johtaa
lokakuussa neljänä iltana järjestettävän MPK:n kurssin Elintarvikehuolto ja –logistiikka poikkeusoloissa. Juhani Parkkari luennoi
SPR:n Sodan oikeussäännöt –kurssin 27.-28.10. Kari Saviniemi johtaa
17.-18.11. Viestintä ja propaganda –
kurssin, luennoitsijana on mm. ev.
Pekka Visuri. Pauli Rautio johtaa
täydennyspoliisikurssin 16.-18.11.
Marskin syntymästä on kulunut
140 v, mihin liittyen yhdistys on
järjestämässä Tervetuloa Marskin
pöytään ruoanlaittokurssia, lisätietoja Markku Heikkilältä (050 408
2718) ja MPK ry:n sivuilta. Yhdistys
valmistelee yhteistä ampumatilaisuutta yhteistyössä Suomalaisen
Klubin kanssa.
Yhdistys järjesti 3.6. tutustumisretken historialliseen Santahaminaan Maanpuolustuskorkeakoulun historian laitoksen johtajan
evl Jorma Niemisen opastuksella.
Lisätietoja koulutetuille maanpuolustuksesta kiinnostuneille Suomen kansalaisille tarkoitetusta yhdistyksestä www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus tai pj. Tapani
Sarvanti 050 553 5534.

Hyvää alkanutta syksyä. Kotiuttamistilaisuudessa 5.7.-07 Santahaminassa, puheenjohtaja Timo
Koukkari luovutti AJK-Helsingin
killan stipendin kuljettajalle kaartinjääkäri Joonas Ryynäselle.
Killan syyskokous on Santahaminassa Jääkäritalolla 3.10.-07 klo
18.00. Kaikki joukolla mukaan tekemään hyviä päätöksiä.
Ampumavuoroja on seuraavasti: Pistoolivuoro 19.9., rata 1.
3.10., rata 2. 10.10., rata 1. 17.10.,
rata 1.
Kiväärivuoro: 19.9., 150 m k-rata.
3.10., MPKK. 17.10. MPKK., 14.11.,
MPKK. Lisätietoja saa tarvittaessa
Heikki Heikkoselta, puh. 0400 776
294.
Nyt on aika tarkistaa syyskelejä varten auton ajovalot, tuulilasin
pyyhkijöiden sekä mm. renkaiden
kunto. Johtokunta toivottaa turvallisia ajokelejä.

S-Ryhmän
reserviläiset
Yhdistyksemme perustajajäsen
Pauli Puhakka on poistunut keskuudestamme. Hallitus esittää
myös näin lehden välityksellä surunvalittelumme omaisille.
Ennakkotietoa tulevista tapahtumista: Syysvuosikokouksen
paikaksi olemme suunnitelleet
Hämeenlinnaa, missä on tarkoitus vierailla mm Tykistömuseossa,
Ok Hämeenmaan Prismassa ja tutustua kaupunkiin kiertoajelulla.
Tarkemmat ja vahvistetut tiedot
kerrotaan aikanaan lähetettävässä
vuosikokouskutsussa. Syysvuosikokouksen ajankohta on lauantai
13.10. Matkan teemme tutulla Pornaisten Matkailun bussilla.
Marraskuussa SOK:n Ampujat
järjestää S-ryhmän Maanpuolustuskerhon perinteiset ruutiasekisat Kilon ampumaradalla. Tästä
tapahtumasta kerromme aikanaan
vielä tarkemmin Reservin Sanomissa.
Itsenäisyyspäiväjuhlat pidetään perinteisesti Jollas-opistolla
tiistaina 4.12. Kellonaika tarkentuu
myöhemmin.
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Kaartin
Jääkärirykmentin
kilta
TAPAHTUMAT:
Aika: 17.9. klo 18.00
Paikka: Jääkäritalo
Aihe: Jäsenilta: Panu Tuominen
kertoo kokemuksistaan muukalaislegioonasta.
Ilmottautuminen: 13.9. mennessä:
Kai Wigren p.050 465 4088 tai kai.

wigren@pp.nic.fi
Aika: 13.10.
Aihe: Killan jäsenretki Riihimäelle:
Tutustuminen Riihimäen varuskuntaan sekä Rautatiemuseoon.
Tarkemmat tiedot seuraavassa jäsenkirjeessä.
Ilmottautuminen: 18.10 mennessä
Kai Wigren p.050 465 4088 tai kai.
wigren@pp.nic.fi
Aika: 27.10.
Paikka. Jääkäritalo
Aihe: Killan syyskokous
Tarkempi ohjelma: Valtuuskunnan kokous klo 10.00, esitelmä klo
11.00, ruokailu klo 12.00 ja syyskokous klo 13.00 alkaen. Enemmän
tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä.

Helsingin Sinibaretit
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, t. 020 4835377, p. 040 5867874,
tuomo.ruohonen@metso.com;
Kirsti Kujanpää, sihteeri, kirsti.kujanpaa@netsonic.fi ja helsb@mpoli.fi; Hannu Juvonen, jäsenasiat, p.
050 4921956, hhjuvonen@hotmail.
com.
Mervi Aho, kotona ja kaukana -yhdyshenkilö, päiv.puh. 044
2981540 (jätä viesti), mervi.aho@
mehilainen.fi
Jäsenillat. Lokakuun messi-ilta
to 4.10. klo 19. Poliisikomentaja
Jukka Riikonen. Ajankohtaiset
asiat. Marraskuun messi-ilta to
1.11. klo 19. Sääntömääräinen syyskokous. Joulukuun messi-ilta to
13.12. klo 19.
Ammunta. Töölöntorinkadun
luola on uudistettu. Syksyn luolavuorot selviävät lähipäivinä. Lisätietoja antavat Jukka Soini, p. 050
374 0994, jukka.soini@kolumbus.
fi ja Jari Luostarinen, p.050 310
3347, jari.luostarinen@kolumbus.
fi
YK-päivän vastaanotto la 20.10.
klo 18 Helsingin Suomalaisella
Klubilla, Kansakoulunkuja 3. Henkilökohtaiset kutsut ja tarkemmat
ohjeet syyskuun jäsentiedotteen
mukana.
Suomen Rauhanturvaajaliiton
syysliittokokous pidetään Levillä
26-28.10.

Sissikerho
Sissiosasto
Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi.
Sissien syyskokoukset
Sissikerho ry:n sekä Sissiosasto ry:n syyskokoukset pidetään torstaina
18.lokakuuta alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat. Kokouspaikkana RUL:n auditorio, Töölöntorinkatu 2
(opasteet ovessa).
Sissiparlamentti
Sissiparlamentin seuraava kokous pidetään Döbelninkadulla HRUP:n
neuvotteluhuone 1:ssa torstaina 11.10. alkaen klo 18.00.
Ampumatoiminta
Luolavuorot Töölöntorinkadulla
Keskiviikko
19.9.
PIKA
Perjantai		
28.9.
Keskiviikko
3.10.
Perjantai		
19.10.
Keskiviikko
24.10.
PIKA
Sissiammunnat Lopella
Sissiammunta 6 (7.10.) PERUTTU
Maastotoiminta
Pahkis-07 Vekaranjärvellä 21.-23.9.
Ks. sissisivut
Os Keltainen: Anniina Laurema, laurema@hytti.uku.fi, 040 765 5234
Os Vihreä: Teo Stranden, teo.stranden@rahtiklinikka.com, 0400 901 331
Os Valkoinen: rauno.hammarberg@nokia.com, 050 555 2258

Salitoiminta
Tervetuloa reserviläisten Ju-Jutsun alkeiskurssille ! Aloitus maanantaina
10.9. klo 19.30. Töölöntorinkadun dojolla. Kurssi kestää koko syyskauden
ja päättyy 12.12. keltaisen vyön suorittamiseen. Harjoitusajat: ma 19.3021.00, ke 17.30-18.45. Kurssin jälkeen harjoittelu jatkuu samoina päivinä
18-19.30.
Tiedustelut Marko Lehti p.040 534 8264 tai Antti Keinänen p.044 532
2623, avkeinan@cc.hut.fi
Tiedottaminen
Seuraava Sissisanomat 4/07 ilmestyy viikolla 47 ja viimeinen aineistopäivämäärä on maanantai 29.10. Helsingin Reservin Sanomat 8/07 D.L.
1.lokakuuta (ilm. 12.10.). Huomioittehan tämän sissi-aineiston toimittamisessa!
Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivipohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun.
Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5
euroa/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai
Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.TARU.PP.fi
17.-19.8. järjestettiin Santahaminassa Jääkärileiri 2 sekä HELMAAKK:n
Torjuntajoukkueen tst-ammunnat. Kerhojemme jäsenet kantoivat suuren vastuun kurssien suunnittelusta ja toteutuksesta. 31.8. – 2.9. Tarun,
EsResin ja Eskapatin muodostama viiden hengen joukkue taisteli tiensä
mitalisijoille reserviläisten sotilastaitokilpailussa Lehninissä, Berliinin lähistöllä. Samalla päästiin tutustumaan nykyaikaiseen saksalaiseen panssarikalustoon sekä suuremman mittakaavan AKE-simulaattoriin. Joukkueeseen kuuluivat: ltn Markus Saarela, ylik Tuomo Forsberg, ylik Matti
Mäenpää, alik Henrik Kumlin ja alik Perttu Salonen. Onnittelut hienosta
suorituksesta!
AMMUNTA
Syyskuu päätetään kovaan paukkeeseen Nummi-Pusulan Mansikkakuoppien ampumaradalla, sunnuntainan 30.9 klo 9-16. TaRU ja EsRes ovat
varanneet kaikki radat jäsenien vapaaseen käyttöön ja maksavat ratavuokrat. Käytössä on 100 metrin kiväärirata osumanilmaisimin sekä perinteisin tauluin, skeet keikkorata sekä erinomainen metsämaastoon sijoitettu metsästyskiekkorata, jossa kiekot tulevat puiden välistä vaihtelevista suunnista ja korkeuksista, kuten linnut metsässäkin. Varaa sopivaa
käteistä kiekkomaksuihin, 2,5 e/kierros (20 patr.). Ilmoittautumiset Tomi
Alajoelle tomi@kooaa.com to 20.9. mennessä. Lisätietoa löytyy kotisivun
toimintakalenterista.
Töölöntorin pistooliampumaradan remontin jälkeen kerhomme jäsenille
on avautumassa entistä paremmat mahdollisuudet harrastaa pistooliammuntaa keskellä Helsinkiä. Ilmoita halukkuutesi Tomi Alajoelle mahdollisimman pian, jotta Tomi voi huomioida kiinnostuneet ratavuoroja varattaessa. Mahdollisuus ampua kaikilla normaaleilla pistooli- ja revolverikaliipereilla.
Tänä syksynä päästään kuitenkin vielä ampumaan Otaniemessä muutamaan otteeseen. päivämäärät: sunnuntaisin 30.09 , 14.10 ja 28.10 klo
18.00-20.00. ilmoittautumiset ja lisätiedot: Kari Puustinen puustiset@
elisanet.fi
Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150 m
ja 300 m radoilla kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla kivääripoolin ja
Eskapatin vuoroista, jotka ovat avoimia jäsenillemme. Varaa jäsenkortti
ja omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden
kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta
myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko, Maarit Granath tai Hannu
Kerovuo.
Padasjoen kesäpäivillä ammuttiin taas piiput kuumina ja illalla saunan
kiuas hehkuen. Lisää osallistujia mahtuu hyvin kesäpäiville. Varaa ensi
vuoden syyskuun puoliväli jo kalenteriisi.
SRA-kisan TULOKSET
Sijoitus Nimi
Kerho 		
I Samuel K
EsRes
II Tomi A
TaRU
III Jani A
EsRes
4 Ilkka M
TaRU
5 Hannu K
Udkrpr
6 Mikko H
TaRu
7 Markus K
EsRes
8 Pauli K
EsRes

Pisteet
2,4536
2,4459
2,02
1,77
1,72
1,64
1,62
0,92

SYYSKOKOUS
Molempien kerhojen syyskokous järjestetään lokakuussa. Tarkemmat tiedot nettisivuilla sekä HRS:n seuraavassa numerossa.
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reserviupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi
Puheenjohtaja; ylil Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040 552 9530; varapuheenjohtaja ylil Tomi Alajoki (Tomi@kooaa.com) 041 515 0133; koulutusupseeri vänr Juha.Suvisaari@itella.com, 040 315 4071; ampumaupseeri 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-
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ku.com, 0400 277 609; talousupseeri
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 taloudenhoitaja, VaPePa alik Ari.Haavisto@tkk.
fi 0500 628 797; perinnevastaava alik
Kari Karjalainen (k.karjalainen@kolumbus.fi) 040 558 1193; 1.ampumavastaava Maarit.Granath@kolumbus.
fi, 0500 725 167; 2. ampumavastaava
korpr Hannu Kerovuo (h.kerovuo@
luukku.com) 040 547 1515
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Kouluttajaksi huollon kursseille 2008

Haaste Verenluovutukseen.

Helsingin maanpuolustuspiiri toteuttaa useita huollon kursseja vuonna 2008.

Vääpelikilta ry haastaa Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin verenluovutustalkoisiin täydentämään Veripalvelun huvenneita varastoja.

Kurssien suunnittelu ja valmistelu käynnistyy kokouksessa,
johon kutsutaan kaikki huollon kurssien järjestely- ja kouluttajatehtävistä kiinnostuneet henkilöt. Kokous järjestetään
keskiviikkona 3.10. klo 18 osoitteessa Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 1.

Verenluovutustalkoot ajalla 15.9-15.10.2007
Veripalvelu auki Kivihaassa Ma-To 8-18 ja Pe 8-17 Kivihaantie 7
Yrjönkatu 30
Ma Ti To Pe 11-19 ja Ke 8-18
Lisätietoja
Seppo Mäkinen 050 5852129
makinen.seppo(ät)kolumbus.fi

Tervetuloa!
Juha Parkkonen
Huollon toimialavastaava
puh. 040 866 3055
juha.parkkonen@gmail.com

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
Eiran
Isännöitsijätoimisto
oy

Rados
Technology Oy
PL 506
20101 TURKU
(02) 468 4600

Insinööritoimisto
Otso
Vallikatu 17 C 22
02600 ESPOO
0400 508 646

Oy Hangö
Stevedoring Ab
PB 26
10901 HANGÖ
(019) 221 922

MA-TI Maalaus- ja
Tasoitetyöt Oy

Würth Oy

Rautakesko

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

logo

email

Ashland Finland Oy

Pur-Ait Oy

K.Jousmaa Oy

PL 370
06101 PORVOO
(09) 228 420

Lyhtytie 24
00750 HELSINKI
0400 421 534

PL 90
10601 TAMMISAARI
(019) 251 4488

Transpap Oy

Sandvik Tamrock

Laippatie 5
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

PL 100
33311 TAMPERE
0205 44 121

Kaivuutyö
A.Reinikka Ky
Vaahteramäentie 8
04150 MARTINKYLÄ
050 377 4602
www.reinikka.org

Viking Line Abp

Hanson & Co
Insinööritoimisto
Kaupintie 18
00440 HELSINKI
(09) 351 3088
www.hanson.fi

Hammaslääkäri
Arto & Riitta Snäll
Hämeentie 97-99 A
005500 HELSINKI
(09) 765 735

VTA Tekniikka Oy
Kuussillantie 23
01230 VANTAA

Sähkösuunnittelutoimisto Forssell
Larin Kyöstintie 6
00650 HELSINKI
(09) 720 6330

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

Yrjö Pirilä Oy

J.Haarla Oy

Pohj.Esplanadi 25 A
00100 HELSINKI
(09) 661 225

Pyhäjärvenkatu 10 A
33200 TAMPERE
(03) 3399 1300

Jeesus Kristus
pelastaa.

Oy Tecalemit Ab
ks 3/07

SAKO

Kauppapuutarhaliitto
Larin Kyöstintie 6
00650 HELSINKI

Solotop Oy
Laippatie 14 A
00880 HELSINKI
(09) 549 1660

TietoSaab
Systems Oy
www.tietosaab.com

Uniferm Oy
Aleksanterinkatu 17
00100 HELSINKI
(09) 295 2261

Lasi-Saranki
Yrittäjänkatu 30
50130 MIKKELI
(015) 162 292

Varattu

Konepalvelu Sohlman
Oy
Kokontie 6
04200 KERAVA
0400 311 607

Roihuvuoren
Seurakunta
Tulisuontie 2
00820 HELSINKI
(09) 759 7200

Asianajotoimisto
Markku Tiainen

Tilitoimisto
Anttinen Ky

Sanmat
Kunnossapito Oy

Myllylän Betoni

Presto-Maalaus Oy

Dosetec Exact Oy

Harjavallan
Sairaankuljetus

Jarmo Hotti Oy

Kippavuorentie 7
42700 KEURUU
(014) 722 018

Merivalkama 2 A 8
02320 ESPOO
(09) 810 540

Tullivuorentie 11 D
00700 HELSINKI

Vaakatie 37
15560 NASTOLA
(03) 871 540

JA-Engineering Ky

Japcon Oy

PL 63
00531 HELSINKI
(09) 753 1690

Merclean Oy
Haapapurontie 75
02880 VEIKKOLA
0400 406 081

Pajunen Oy

PL 141
38701 KANKAANPÄÄ
(02) 572 1082

Tampereen
Kassajärjestelmät Oy
Lemminkäisenkatu 10
33540 TAMPERE
(03) 261 1666

Suomen Eura-ryhmä
T:mi

Sompiontie 1
00730 HELSINKI
(09) 346 3545

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
(017) 261 1654

Tuomolankatu 44
29200 HARJAVALTA
(02) 674 1754

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

07560 PUKKILA
(019) 685 1164

Ohjaajantie 12
00400 HELSINKI
(09) 587 7802

Kylmäkide Oy
Imppalanmäki 3
04200 KERAVA
(09) 294 279

15800 LAHTI
(03) 751 5200

Popin Peltityö

Siivousliike S.Ilvonen

Artjärven Laatujousi

Hellmanin Konepaja Oy

Powerman Oy

Harvialan
Taimimyymälä
Jokinen & Maunula

Sähköinsinööritoimisto
Delta Oy

Oy K.Bäckman Ab

Rakennusliike Reponen
Oy

Haukkavuorentie 156
16230 ARTJÄRVI
(03) 780 2145

Radial Oy

Sienitie 22
00760 HELSINKI
(09) 389 7482
www.helkone.fi

Oricopa Oy

Kauppatie 4
19410 KUORTTI
(09) 875 4767

Lukkarlantie 2
21280 RAISIO
(02) 514 0500

Oy Combinent Ab

Isännöitsijäpalvelu
Tapanainen

Ketunkallion
Palvelukoti Oy

Kirjansitomo
Haglund Oy

Finncontainers Oy Ltd

Levysepänkatu 12
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 841 8906

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
(09) 777 2656
www.pikkusitomo.fi

HangTEL

Helsingin Diesel Oy

Hyljeluodontie 3
02270 ESPOO
(09) 7420 2200

Autotallintie 19
00770 HELSINKI
(09) 387 9282

Risto Rautava
Consulting

He-Lå Oy

Ojakulmantie 353
04660 NUMMINEN
0400 456 713

13330 HARVIALA
0400 415 882

Ulappatie 1
02320 ESPOO
(09) 809 2707

PL 69
02771 ESPOO
(09) 859 911

PL 86
00421 HELSINKI
050 569 5924

Ruosilantie 14
00390 HELSINKI
(09) 312 3460

Torikatu 5
18100 HEINOLA
0207 969 250

Mesta Oy

Tamfelt Oyj

Girafe

Franke Finland Oy

Vespertie 9
00320 HELSINKI
(09) 477 7880

PL 427
33101 TAMPERE
010 404 9000

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Insinööritoimisto
Tritium Oy

Insinööritoimisto
J.Linnakangas

Jo-El Electric Oy

Erel Oy

Hammaslääkäri Jussi
Kuusisto

Joleta Floors

Lappeenrannan
Kylpylaitos

Koivukylän Apteekki
Niinikuja 2
01360 VANTAA
(09) 871 0826

Koronakatu 1 B
02210 ESPOO
(09) 887 9790

Isännöinti Niini Oy

ES-Projektit Oy

Keravan
Automyynti Oy

Humikkalantie 82
00940 HELSINKI
0400 221 155

Pirttitie 2
01680 VANTAA
0400 458 734

Ky Paul Rehn Ab
Kuusikkotie 30
01380 VANTAA

Suopurontie 7 A
01920 ESPOO
0400 604 491

Oy Johnson Metall Ab

Oy Julius Tallberg Ab

Oy Sten & Co Ab

Karapellontie 11
02610 ESPOO
0207 420 700

Kipinätie 3
06150 PORVOO
0207 311 330

Ennekuja 2
02270 ESPOO
042 47 401

Jätesaarenkuja 6
00180 HELSINKI
(09) 477 0430
www.kontti.fi

Keravan
Raudoituspalvelu

PL 427
33961 PIRKKALA
(03) 342 7700

Moreenitie 3
45200 KOUVOLA
(05) 321 2334

Putsiini Oy

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Kuormakuja 2
03100 NUMMELA
(09) 225 2400

Piennarlenkki 13
01800 KLAUKKALA
0201 551 955

Kymen
Lahden Ruostesuoja Oy
Teollisuuskoneistus Oy
Mestarinkatu 15

Linnamäki Steel Oy

Härkäsuontie 112
47200 ELIMÄKI

Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

PL 63
00531 HELSINKI
(09) 753 1690

Tietäjäntie 4
02130 ESPOO

PVK-Kaivu Oy

Rema Tiptop Oy

JA-Engineering Ky

Insinööritoimisto
Sassicon Oy

Oy Flinkenberg Ab

Juholankatu 3
45130 KOUVOLA
(05) 886 4800

Reichold Oy Ab

Ratakatu 3
10900 HANKO
(019) 248 6494

Indepro

Eerikinkatu 27
00100 HELSINKI
(09) 695 550

Nettotilit Oy

Sörnäisten Rantatie 27 C
00500 HELSINKI
(09) 759 9850

Mikrolog Oy Ltd

Teollisuustie 16
16300 ORIMATTILA
040 504 2180

Reitzin Säätiön
Kokoelmat

Punavuorenkatu 20
00150 HELSINKI
(09) 174 300

Kisällinkuja 3
94450 KEMINMAA
(016) 271 177

Metallisorvaamo
M.Hakala

Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Ahteentie 1
35300 ORIVESI
050 414 5680
www.oricopa.fi

Apollonkatu 23 b 64
00100 HELSINKI
0400 833 627

Länsi-Pohjan
Keskuspesula

Metallirakenne Karvinen
& Komulainen Ay

Meca-Trade Oy

Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI
(09) 385 4617

www.rahoitus.fi
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Kylmävälitys Oy

PL 124
04301 TUUSULA
(09) 274 6030

Mannerheimintie 79
00270 HELSINKI
(09) 607 004

Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMMI
(09) 298 9796

Ainonkatu 17
53100 LAPPEENRANTA
(05) 616 7201

PL 283
00151 HELSINKI
(09) 634 213

Kalkkipellontie 6
02650 ESPOO
010 446 6800

Fleminginkatu 10 A
00530 HELSINKI
(09) 760 787

Vattuniemenkatu 27
00210 HELSINKI
(09) 4765 0600

76850 NAARAJÄRVI
(015) 34 111

Varattu
Keravan
Keskusapteekki
Kauppakaari 4
04200 KERAVA
(09) 274 7930

WEG Oy

Palokorvenkatu
04250 KERAVA
(09) 242 3794

Kangasniemen
Osuuspankki

Pelti-ja Rautatyö
E.Salminen

Petras Konsultointi Oy

Pro Component Oy

Avant Tecno Oy

Puuteos Lindberg Ky

Sam-Systems Oy

Insinööritoimisto
Erkki Heinonen

Lääkäripäivystys
Mellumetro

Eurolaite Oy
Karvaamokuja 3 A
00380 HELSINKI
0201 557 444

Geo Union

Kornetintie 4 A
00380 HELSINKI
(09) 5494 4400

Botanica Calonia
Säätiö

Rakennusliike Henry
Kataja Oy

RI-Plan Oy

Vartioliike
Edström Oy Ab

Carestream Health
Finland Oy

Insinööritoimisto
Vahvaselkä ja Viitamäki

Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA

Kaupintie 8
00440 HELSINKI
(09) 562 5544

Teokon

Länsiverhoilu Oy

Gühring Oy Ab

Otto Mannisentie 1-3
51200 KANGASNIEMI
(015) 754 5500

Hevoshaantie 3
06450 PORVOO

Unifeeder Finland Oy
Henry Fordin katu 5 F
00150 HELSINKI
(09) 613 086

Cron-Tek Oy
Ormuspellontie 7
00700 HELSINKI
(09) 549 4660

Kyläsaarenkatu 8 D
00580 HELSINKI
(09) 761 933

Talvitie 37
90530 OULU
(08) 554 3860

PL 61
00661 HELSINKI
(09) 777 1130

Nastakiekko Oy
Uudenkyläntie 450
05510 HYVINKÄÄ
(019) 427 4411

Aleksanterinkatu 17
00100 HELSINKI
(09) 6969 3369

Laakavuorenkuja 2 A LT 2
00970 HELSINKI
(09) 395 1411

Ilmarinkuja 3
45100 KOUVOLA
(05) 544 5100

Vallox Oy

Myllykyläntie 9-11
32200 LOIMAA
(02) 763 6300

Kavallinmäki 13 A
02750 ESPOO
0207 798 880

Hirvipolku 8
06100 PORVOO

Hyttitie 5
00700 HELSINKI
(09) 374 3641

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Särkiniementie 22
00210 HELSINKI
(09) 674 237

Laurilantie 3
04400 JÄRVENPÄÄ
(09) 271 0199

Kulosaarentie 29 B
00570 HELSINKI
(09) 684 8171

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100
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II Sotaelokuvafestivaali
26.—27.10.2007
Teemana talvisota
Toinen sotaelokuvafestivaali järjestetään Katajanokalla Suomen Elokuvasäätiön teatterissa K 13,
Kanavakatu 12. Festivaalin teemana on talvisotaan
liittyvät elokuvat.
Festivaaliliput 20 euroa sisältäen kaikki elokuvat.
Paikkoja teatterissa on 150. Lippuvaraukset piirien
toimistoista, puh (09) 4056 2080 tai (09) 4056 2073
tai sähköpostitse kari.talikka@helresp.fi.
Liput laskutetaan etukäteen. Liput toimitetaan katsojille maksusuorituksen jälkeen.

Perjantai 26.10.

Lauantai 27.10.

klo 17.30

Klo 14.00

Klo 15.45

Klo 16.30

Pekka Parikka, Talvisota, 1989

Ville Salminen, Evakko, 1956

Tuomo Rysti, Talvisota, Ensimmäinen torjuntavoitto, 2007

Wilho Ilmari, Oi Kallis Suomenmaa, 1940

Elokuva valmistui talvisodan syttymisen 50vuotisjuhliin vuonna 1989. Pääosissa esiintyvät mm. Taneli Mäkelä, Vesa Vierikko ja Timo
Torikka. Elokuva kertoo pohjanmaalaisten
reserviläisten taisteluista Taipaleenjoen tulimyrskyssä. Talvisota kuvaa realistisesti
taistelujen raakoja olosuhteita Taipaleenjoen
verisissä taisteluissa. Pituus 196 minuuttia.

Ville Salmisen hieno Evakko olisi ilman muuta
tunnustetumpi klassikko ilman samanaikaista
Tuntematonta Sotilasta. Fennadan vastineessa on selkeät yksilönäkökulmat. Evakossa
karjalaiskylän luottomiehen traaginen velvollisuus on polttaa omat kodit ja evakuoida
ihmiset taistelujen alta. Satojatuhansia koskenutta vaellusta seurataan syksystä 1939
talvisodan päättävään radiopuheeseen 1940.
Pääosissa: Santeri Karilo, Aino-Maija Tikkanen, Matti Oravisto, Sakari Jurkka, Ville-Veikko Salminen. Pituus 100 minuuttia

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry (HelResP)

Elokuvan on tuottanut Tykkimiehet ry. Se
kertoo puolidokumentaarisesti tykistön
osuudesta talvisodan taisteluissa. Elokuvassa
kerrotaan sodan taustoista sekä sotatoimien
etenemisestä.
Pituus 38 minuuttia.
Ohjaaja Tuomo Rysti kertoo dokumentin
tekemisestä.

Elokuva perustuu Mika Waltarin käsikirjoitukseen. Se on kuvaus talvisodasta palaavasta
miehestä ja hänen ja perheensä selviytymisestä siviilielämään.
Pääosissa: Eino Kaipainen, Ansa Ikonen,
Vilho Auvinen, Toppo Elonperä, Edvin Laine,
Wilho Ilmari
Pituus 88 minuuttia.

Arjen köydet irti - lomaa näkyvissä
Leppoisampi matka alkaa jo laivassa –
merimatka Helsingistä Tallinnaan kuluu
herkuttelun, shoppailun ja rentoutumisen
merkeissä, ja perillä voi nauttia Tallinnan
jäljittelemättömästä tunnelmasta.
Rento paluumatka monipuolisine ohjelmineen takaa onnistuneen lomapäivän.
www.eckeroline.fi

Toiminnanjohtaja Kari Talikka
puh. 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Fax: 448 659
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Mukavampia matkoja

Mukavampia matkoja

