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Strategiasta toimintasuunnitelmaksi

R

eserviläisliiton hallitus
on linjannut toimintaansa ja tavoitteitaan
vuoteen 2015 saakka.
RES2015 on tarkoitus
hyväksyä marraskuussa liittokokouksessa Jyväskylässä, joten kaikki nyt esille tulevat
asiat saattavat muuttua liittokokouksen
päätöksellä. Asiakirja on nyt yhdistysten
ja piirien ruodittavana.
Suunnitelmassa on arvioitu järjestön
toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia alkaen reservin joukkojen pienenemisestä yleisen asevelvollisuuden jatkuvuuteen. On hienoa, että myös tuleviin
muutoksiin pyritään valmistautumaan.
Suunnitelman esittelemät toimenpide-esitykset eivät ehkä kaikilta osin ole muutoksen mukaisia.

Toiminnan perustarkoitukseksi on edelleen asetettu ylläpitää maanpuolustustaitoa, -kykyä ja – tahtoa. Näistä ei tule
luopuakaan. Jotta näitä perustarkoituksia
voidaan toteuttaa, tulee yhteistyön muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa tiivistää. Yhteistyö ei tule suunnitelmassa
riittävän voimakkaasti esille.
Tavoitteeksi on asetettu nostaa Reserviläisliitto Suomen suurimmaksi ja tunnetuimmaksi maanpuolustusjärjestöksi.
Reserviläisliitto on jo nyt jäsenmäärältään
suurin. Tunnettuuden parantaminen on
melkoinen haaste. Sen saavuttaminen
maksaa rahaa ja vaatii ammattitaitoa. Yhden tiedottajan tehtäväksi se on liian vaativa.
on suunnittelujakson aikana asetettu yli 40 000
jäsentä. Tavoitteeksi on myös asetettu,

että puolet liiton jäsenistä olisi ns uusista
jäsenryhmistä. Toisin sanoen liitolla olisi
tavoitteen mukaan 20 000 jäsentä, jotka
olisivat reserviupseereita, miehistöä ja
naisia sekä nuoria. Kyllä liitolla on jäsenpotentiaalia omassa perinteisessä kohderyhmässään tarpeeksi.
Jäsenmäärän kasvattaminen on asetettu päämääräksi, ei toiminta. Toiminnan
kehittämisen avulla yhdistykset saavat
nimensä paikkakunnilla näkyviin ja näin
lisättyä jäsenmääräänsä. Ei kannettu vesi
kaivossa pysy. Varusmiesinfojen kehittäminen on tärkeässä asemassa. Tiedottamisessa ei sovi unohtaa varusmiesten lähimpiä kouluttajia. Heidän merkityksensä
maanpuolustustyön tiedottamisessa on
laiminlyöty jo pitkän aikaa.

Jäsenmäärätavoitteeksi

Veteraanityö on suunnitelmassa voimakkaasti esillä. Järjestöissä mukana ole-

Mitä RUL:n puheenjohtajalta vaaditaan?

vat henkilöt tuskin asettavat veteraanien
tukemista kyseenalaiseksi. Mutta onko se
järjestömme päätehtävä? Suunnittelukauden lopussa nuorimmatkin sotaan osallistuneet veteraanit ovat jo 90-vuotiaita. Reserviläisliiton toiminnan tulisi suuntautua
lisääntyvässä määrin nuoriin asepalveluksesta kotiutuneisiin aliupseereihin ja miehistöön, jotta toiminnan perustarkoitusta
voidaan menestyksellisesti toteuttaa.
Toivottavasti mahdollisimman moni
yhdistys tutustuu RES2015- suunnitelmaan ja ottaa aktiivisesti kantaa siinä esitettyihin asioihin. Suunnitelma on laaja
ja sen vuoksi siitä on aluksi vaikea saada
selkoa. Toivottavasti Jyväskylän liittokokouksessa suunnitelmasta saadaan monipuolinen keskustelu aikaan ja hyvä strategia tulevien vuosien toimintaan.

Uutisia 70 vuotta sitten

12.10. 1937 Uusi Suomi , tiistai

(RUL)
on vapaaehtoisen maanpuolustuksen
keskeisimpiä järjestöjä. Liitto kykenee
kokoamaan yhteen suuren määrän niin
siviili- kuin sotilasosaamista. Parhaassa
tapauksessa tämä osaaminen synnyttää
hyviä ajatuksia, joiden toteuttaminen
on maanpuolustuksen ja isänmaan etu.
Pelkät ajatukset ja suunnitelmat
ilman toteutusta ovat vain paperin arvoisia. RUL:n keskeinen ongelma on
mielestäni ollut siinä, että ajatuksien
toteutus on usein jäänyt joko puolimatkaan tai aivan alkumetreille.

Suomen Reserviupseeriliitto

Viime vuosilta on hyvä esimerkki reservin upseerien täydennys- ja jatkokoulutus. Reserviupseeriliitto vaikutti
voimakkaasti siihen, että puolustusvoimat viisi vuotta sitten laati nelisivuisen
luettelon ”Toimenpiteet reservin päällystön täydennyskoulutusjärjestelmän
täytäntöönpanoksi”. Luettelo sisälsi lähes kaikki RUL:n ajamat seikat, kuten
reservin upseerien osallistumismahdollisuuden ammattiupseerien virkaurakursseille.
Puolustusvoimien suunnitelma on

Helsingin

39. vuosikerta
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erinomainen, mutta se on meiltä jäänyt
toteutusta vailla. Samankaltaisia esimerkkejä löytynee useita.
suunnitelmia ole kyetty toteuttamaan, ei ole kenenkään henkilökohtainen syy. Vika on yksinkertaisesti
siinä, etteivät liiton voima, yhteiskunnalliset suhteet ja vaikuttamismahdollisuudet ole yksinkertaisesti riittäneet.
Olen ollut mukana vapaaehtoisessa
maanpuolustuksessa kymmeniä vuosia ja havainnut, että maanpuolustusjärjestöjen johtotehtäviin valittavilta
henkilöiltä vaaditaan entistä enemmän
osaamista, osallistumista ja valtakunnan johdon tuntemusta. Hieman kärjistäen: enää ei riitä pelkkä isänmaallinen
henki.

Se, ettei

valinnassa
onkin suuri paino annettava sille, kuka
ehdokkaista kykenee saamaan suunnitelmat toteutukseen. Toteutus edellyttää liittopuheenjohtajalta tosiasiallisesti myös täysipäiväistä työtä. Liiton
puheenjohtajan tehtävä ei ole nyt eikä
tulevaisuudessa enää pelkkä harraste.

Liiton puheenjohtajan

Lähivuosina RUL kohtaa haasteita,
jotka ovat vähintään nykyisten veroisia.
On vaikutettava puolustusselontekoon,
vapaaehtoislain toteutukseen ja uuteen
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen.
Kaavailut puolustusvoimien sodan ajan
vahvuuden vähentämisestä entisestään
vaativat omat toimensa. Uusia asioita
tullevat olemaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvät seikat ja
reservin upseerien asema niihin liittyen.
Ja toki on varauduttava myös ”ratkaisutaisteluun”, joka on kysymys yleisen asevelvollisuuden säilyttämisestä.
Harkittuani eri ehdokkaiden mahdollisuuksia hoitaa puheenjohtajatehtävää esittämieni seikkojen pohjalta,
olen vakaasti päätynyt siihen, että majuri Risto Piekka on selkeästi soveliain
upseeri liittomme puheenjohtajaksi.

Jukka Karila
majuri
Helsingin Reserviupseeripiirin kunniajäsen

Päätoimittaja
Kari Talikka

Ulkoasu ja taitto
Pasi Väänänen

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

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

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

HelResP:n jäsenet
p. (09) 4056 2010
Eija Koivisto
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

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

Yhdysvaltain senaatin odotetaan vastustava Rooseveltin uutta ulkopolitiikkaa.
Englannin mielialat japanilaisvastaisia.
Saksa pysyy varovasti syrjässä
Kaukoidän selkkauksen käsittelystä.
Mussolini esiintyy Japanin puolesta.
U . S . L o n t o o , - l o k a k uu n 8 . p v n ä .

Täkäläisten lehtien Tokion-kirjeenvaihtajien
mukaan Rooseveltin ja hänen hallituksensa
päättäväinen kannanotto Kiinan puolesta on
tullut japanilaisille kiusallisena yllätyksenä,
nim. siksi, että viralliset piirit olivat tulleet vakuutetuksi, että Yhdysvallat eivät tulisi puuttumaan asiaan. Se onkin hyvin uskottavaa, sillä
USA on se valta, jota nousevan auringon maa
eniten pelkää ja jolle se on äärimmäisen katkera
värillisiä vastaan tähdätyn siirtolaislain vuoksi.
Muistettava näet on, että huolimatta käsityksistään rotunsa jumalallisuudesta ja ”taivaallisesta
kutsumuksesta” japanilaisten ovat erittäin arkoja kunniastaan. Yhdysvaltain v. 1924 säätämä
siirtolaislaki haavoitti heidän itsetuntoaan mitä
kipeimmin, ja Japanissa oli sitä vastaan todellinen ”popular cry”, yleinen huutokampanja,
ja eräs nuori mies teki harakirin Yhdysvaltain
suurlähetystön portailla.

Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat mielellään joko originaaleina tai tif-muotoisina 200
dpi-resoluutiolla. Lisätietoja
toimituksesta.
Seuraavat numerot:
nro
aineisto ilmestyy
9
5.11.
16.11.
10
3.12.
14.12.

Painopaikka
Kangasalan Lehtipaino Oy
Kangasala, 2007
ISSN 0355-824X
LT 2005. Levikki: 11  168 kpl
Kannen kuva
Tommi Verho
Aikakauslehtien liiton jäsen
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Risto Piekka RUL:n puheenjohtajaksi
Suomen Reserviupseeriliiton

liittokokous lähestyy. Pyydän kaikkia perusyhdistyksiä, jotka eivät
ole tilaisuudessa osallistumaan
27.10. kokoukseen, lähettämään
valtakirjat piiritoimistoon.
Liiton puheenjohtajavalinta on
keskeisen tärkeä vapaaehtoisen
maanpuolustuksen jatkon kannalta. Liitto, piirit, perusyhdistykset ja
niiden eri toimielimet ovat tehneet
erinomaista valmistelutyötä ja
aloitteita monissa maanpuolustukseen liittyvissä asioissa.

Tähän asti emme ole vain riittävässä määrin onnistuneet ajamaan
hyviä ajatuksia ja suunnitelmia todelliseen toteutukseen asti. Tuloksellinen vaikuttaminen valtakunnan tason asioihin vaatii vastaavat
mitat täyttävän puheenjohtajan.
Kysymys on siitä ,

kenen johdolla isänmaan etua kyetään jatkossa
parhaiten puolustamaan ja edistämään liiton aseman edellyttämällä
tavalla.
RUL:n suurimpana piirinä koemme erityisen vastuun liiton tule-

vasta menestyksestä. Tätä vastuuta
kannamme yhtenä rintamana majuri Risto Piekan valinnan puolesta.

Stadin Jotos 2007
Syysjotos 2007 järjestelyvastuut
ovat onnistuneesti hoidetut.

Pyydän saada kiittää kaikkia tähän
suursavottaan osallistuneita järjestäjiä, rastimiehiä ja muita vastuunkantajia. Stadin jotos avasi sisältönsä puolesta aivan uusia uria
jotoshistoriassa. Tällä tiellä on nyt
helppo jatkaa, sotilaallisuus Reserviläisurheiluliiton jotoksilla on
oltava itsestään selvä asia.

Piirien vuosikokoukset
12.11.
Otamme jälleen yhden askeleen
eteenpäin yhdessä Helsingin Seudun Reserviläispiirin kanssa 12.

marraskuuta. Tervetuloa piirien
ensimmäiseen yhteiseen vuosikokoukseen. Luvassa puheenjohtajiean tilannekatsaus piirien kuluvaan
vuoteen. Tämän jälkeen seuraavat
piirien erilliset normaalit vuosikokoukset, joiden jälkeen yhteinen
illallinen.
Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Reserviläisen huolia
kuin puolustusvoimain komentaja ilmoittaa tarpeesta ja suunnitelmasta vähentää sodanajan joukkoja edelleen
250.000:en sotilaaseen eli lähes
puoleen siitä, mitä joukot olivat
ihan vastikään, meidän Reserviläisliittomme suurin huolenaihe ja
strategisen suunnitelman sisältö
on kansalaisten maanpuolustustahto ja sen ylläpito.
Tämän luulisi olevan yksi vähimmistä murheista, sillä kaikkien
viimeisten 30 vuoden aikana tehtyjen tutkimusten mukaan vähintään
70 % suomalaisista näkee tarpeelliseksi puolustaa kotimaataan kaikissa tilanteissa.

Samaan aikaan

toteuttaa uuden PTL:oon sijoitettujen
joukkojen vähennyksen ja jos silti
jatketaan nykyisellä asevelvollisuusjärjestelmällä, tulee meillä
ilmeisesti olemaan muutaman
vuoden kuluttua vähintään puoli

Kun puolustusvoimat

miljoonaa sotilaskoulutettua reserviläistä ilman sodan ajan sijoitusta
ja minkäänlaista varustusta. Sattumalta tämä lienee noin 70 % koko
koulutetusta joukosta.
Kun tämä toteutuu, ei sijoitetuissa joukoissa juuri yli 30-vuotiaita ole lukuun ottamatta joitakin
esikuntien upseereita.
Jos tätä 70 % ei tarvita, niin ei
kai sitä kannata kouluttaakaan sotilastehtäviin.
Mutta kun tämäkin 70 % haluaisi tarpeen tullen osallistua isänmaansa ja kotinsa puolustamiseen.
kumpuaa siitä
isänmaallisuuden synnyttämästä
velvollisuuden ja vastuun tunnosta, jota edelleenkin parhaiten kuvaavat kenraali Ehrnroothin sanat:
”Suomi on hyvä maa. Se on paras
meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa
puolustaja on Suomen oma kansa.”

Tämä tahtotila

Tämä on aina pitänyt paikkansa ja pitää edelleenkin.
Kuitenkin, jotta tämä ajatus
toteutuisi ja, että kaikilla niin tuntevilla olisi mahdollisuus osallistua
maamme puolustamiseen tarvitaan
osaamista ja varustusta. Osaaminen tulee peruskoulutuksesta, joka
saadaan varusmiespalveluksen
aikana ja sitä täydentävästä jatkokoulutuksesta, jolla pidetään yllä
ja ajantasaistetaan tiedot ja taidot.
Meidän rivireserviläisten suurin huoli tässä tilanteessa on se,
kuinka ylläpidetään ja kehitetään
järjestelmiä, joissa meillä on mahdollisuus kehittää sotilasammattitaitoamme ja organisaatioita, joissa meillä on mahdollisuus käyttää

näitä taitoja, mikäli tarve tulee.
Tämän tulisi olla liittomme
keskeinen huolenaihe ja strategisen suunnitelman sisältö ja tavoite.
On varmaa, että jos näin ei tehdä, tulemme jatkossa näkemään
laskevia maanpuolustustahdon
prosenttilukuja.
Olen myös vakuuttunut, että perusyhdistyksemme ja –jäsenemme
eivät ole kovinkaan kiinnostuneita
rahoittamaan korotetuilla jäsenmaksuilla palkattavan tiedottajan
ja epämääräisten koko kansaan
kohdistuvien tiedotuskampanjoiden kustannuksia.
Ei sanoja vaan tekoja!
Näistä teoista ja resurssien
suuntaamisesta reserviläistaitojen
kehittämiseen on hyvä esimerkki
piiriemme yhdessä suorittama ampumaradan modernisointi.
Projekti on jo loppusuoralla ja
ammunnat on päästy aloittamaan
entistä valoisammalla, viihtyisäm-

mällä ja turvallisemmalla radalla.
viimeinen vaihe on
ilmanvaihdon tehostaminen, jolla
varmistetaan ammunnasta syntyvien palokaasujen ja pienhiukkasten
tehokas poisto ja näin minimoidaan ampujien altistuminen.
Ampujien on kuitenkin syytä
muistaa, että turvallinen ampuminen alkaa jokaisen omasta käyttäytymisestä ja valinnoista. Ampumaradalla olevia ohjeita tulee noudattaa tinkimättä ja kirjaimellisesti.
Lisäksi käyttämällä vain sisäratakäyttöön suunniteltuja patruunoita voivat ampujat itse merkittävästi
parantaa ampumaradan sisäilman
laatua sekä vähentää omaa ja muiden ampujien haitta-ainealtistusta.
Seuraava ja

Jukka Pietiläinen
Vääpeli reservissä
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja

Reserviupseeriliiton johtaminen on ryhmätyötä
Kun Suomen Reserviupseeriliitto
valitsee puheenjohtajan, on kyse
laajasta kokonaisuudesta. Liiton
puheenjohtajan välittöminä työtovereina ovat myös varapuheenjohtajat. Liiton puheenjohtajisto
muodostaa liittohallituksen työvaliokunnan ytimen, ja puheenjohtajisto vastaa liiton toiminnan eri
sektoreista, sovitun työnjaon mukaisesti.

Puheenjohtajavaalissa on siten
huomioitava myös se seikka, minkälaisen varapuheenjohtajiston
kukin ehdokas, mahdollisesti valituksi tultuaan, toisaalta tarvitsee
ja toisaalta voi saada.

tiedän, että lukuisat tilaisuudet,
vaikuttaminen päätöksentekijöihin ja maanpuolustukseen liittyvät
työryhmät ym. kokoukset vaativat
lähes päivittäistä työtä pääkaupungissa.

Käytännön syistä jonkun puheenjohtajistoon kuuluvan on
hyvä asua pääkaupunkiseudulla
tai Uudellamaalla. Kokemuksesta

Tietojeni mukaan sen enempää
Helsingin kuin Uudenmaankaan
Reserviupseeripiireillä ei ole tiedossa mitat täyttävää, tehtävään

HAULIKOT:
- Winchester Model 101 Trap 12/70. H.680€
- SKB ½ auto 12/70 3 supist. H.480€
- Remington model 1100 12/70 Cutts/ 3 supist. H.450€
- Remington Model 870 Wingmaster 12/70 H.340€
- FN Auto-5 Light Twelve 12/70 H.480€
- Franchi Dragon Skeet 12/70 H.650€
- Tikkakoski H-45 16/70 useita alk.H.35€
- Zabala 10/89 H.870€
KIVÄÄRIT:
- Winchester 94 Buffalo Bill .30-30win H690€

- Valmet Leijona pk .22Lr,hieno H.695€
- Mosin-Nagant M38 7,62x53R H.450€
- Tokarev SVT 40 7,62x53R, NUMEROTARKKA H.1250€
- Cooey Model 600 .22Lr, putkimakasiini
H.250€
- Valmet M76 .223Rem.,kuin uusi,alkup.laatikko H.1390€
LYHYET:
- S&W Mod. 29-3 10” .44Mag H.750€

halukasta varapuheenjohtajaehdokasta.
Liiton kannanottojen painoarvoa mitataan myös sillä, esittääkö
ne luottamusmiesjohtoon vaiko
palkattuun henkilökuntaan kuuluva upseeri.
Majuri Risto Piekka on päätä
pidempi muita ehdokkaita myös
edellä sanotun perusteella. Piekka
päättää ajankäytöstään itse ilman

- S&W Mod. 629-4 5” .44Mag H.700€
- S&W Mod. 629-1 8 3/8” .44Mag. H.890€
- S&W Mod. 686-3 8 3/8” .357Mag, silhuettitäht. H.680€
- S&W Mod. 686-3 4” .357Mag H.590€
- S&W Mod. 17-2 6” “Timanttikahvoilla”, hieno H.720€
- STI kal. 45ACP + lippaat H.1500€
- CZ 75 Kadet .22Lr H.550€
- Colt Single Action Army .44-40 4,5”,kuin uusi,-80-luku

työnantaja- tai lastenhoitorajoituksia. Liiton toimiston, valtakunnan
johtoelinten ja suurimpien väestökeskittymien lähellä asuvana
hänellä on erinomaiset mahdollisuudet toimia liiton ja isänmaan
parhaaksi.
Kari Vilamo
majuri
Suomen Reserviupseeriliiton
entinen 1. varapuheenjohtaja

H.1750€
- Colt Single Action Army .357Mag 7,5”,kuin uusi,-80-luku
H.1750€
- Colt New Frontier S.A.A. .45LC 12” Ned Buntline Comm.
H.2200€
- Colt Python .357Mag 6”,kuin uusi, -80-luku H.2000€
- Colt Officer´s Model Match .22Lr 6”, Harvinainen H:650€
- Sig Sauer P220 .45ACP,hyväkunt.H.890€
- Ruger New Model Blackhawk .45LC 4,5”,kuin uusi H.690€
LOPUT HUBERTUS-METSÄSTYSHAULIKOT -20%!
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Ilmailualan historiaa
tallennettu

Kirjat
Leijonalipun komppania, Suomalaisten sota 1939—1945

Sota-ajan muistot talteen
komppaniassa sodan omakohtaisesti kokeneet sotilaat ja siviilit, miehet ja naiset kertovat omin sanoin tapahtumista,
joista vielä aiemmin epäröitiin puhua. Sodan kiivaista ja koskettavista tapahtumista kerrotaan suorapuheisen värikkäästi ja rehellisesti,
huumorilla keventäen, mutta tosiasioita kaunistelematta. Kirja kattaa kaikki sotavaiheet 1939-1945,
sotatoimialueiden saavutuksista
pääesikunnan päätöksiin.

Leijonalipun

Etulinjan kiihkeiden taisteluiden, voittojen ja tappioiden lisäksi
myös kotirintaman kokemukset,
uhraukset ja tuki tuodaan lukijan
eteen. Leijonanlipun komppaniassa sotilaiden, lottien ja evakoiden
omat kertomukset limittyvät upeasti toisiinsa ja luovat yhden suuren, kattavan historiallisen tosikertomuksen kaikkien suomalaisten
sodasta.
Leijonalipun komppanian tarkoituksena on olla kunnianosoitus

sotiemme veteraaneille ja luoda
viimeinen suurkatsaus tekoihin ja
tapahtumiin, kertoa jälkipolville
ajasta, jolloin Suomen itsenäisyys
oli vaakalaudalla.
Seppo Satamo on matkustanut
ympäri Suomen haastattelemassa
sotiemme veteraaneja rivimiehestä
kenraaleihin saakka. Leijonalipun
komppaniaa varten hän haastatteli
neljän vuoden aikana yli 150:tä itsenäisyytemme puolesta taistellutta veteraania, miehiä ja naisia.
Kirjaan kootuista haastatteluista koostuu yhtenäinen kokonaisuus, jossa yksittäisten muistojen
kautta syntyy kuva Suomen sotien
kokemuksista yksittäisten sotilaiden kautta.
Kertomuksia täydentää runsas kartta- ja autenttinen kuva-aineisto. Kuvitus on pääosin ennen
julkaisematonta veteraanien omia
kuvia. Kartat on piirtänyt Susanna
Jyrkinen.

12.10.2007 • 8/2007

Seppo Satamo, Leijonalipun
Komppania, Suomalaisten sota
1939-1945
ISBN 978-951-37-5017-6, 531 sivua, kuvitusta,
Edita Publishing Oy 2007, Helsinki, Hinta 44,50
euroa

Näihin päiviin saakka on kirjallisuudessa kerrottu lähinnä Mannerheim-ristin saaneista lentäjistä.
Nyt ovat saaneet muistelmateoksiaan myös ”tavalliset” lentäjät.
Tuuri Heporauta on kirjoittanut muistelmateoksen lentomestari Osmo Rantalasta. Rantala syntyi
Iitissä 1908. Hänen ilmailu-uransa
alkoi Santahaminassa 1929 Ilmailukoulussa. Kurssin päätyttyä Rantala sai sotilaslentäjän todistuksen,
jossa oli mainittu sana ”siviili”.
Niinpä hän astui elokuussa 1930
vakinaiseen palvelukseen kersantin vakanssille.
”Otso” Rantalan uran alkuvaiheet ajoittuvat sotilasilmailun voimakkaaseen tekniseen kehitysvaiheeseen. Kirjan nimi Syöksypommittaja kuvaa sitä kehitysvaihetta,
jossa mm maassa olevia kohteita
alettiin pommittaa syöksypommittajilla. Syöksypommittajien kehittymisen syy oli yksinkertainen.
Lentokoneiden nopeudet olivat
kasvaneet nopeasti, mutta pommitähtäimet olivat liian hitaita.
Rantala ehti toimia lennon
opettajan Kauhavalla ennen siirtoaan marraskuussa 1941 Petroskoi-

Tuuri Heporauta,
Syöksypommittaja
ISBN 978-951-23-4927-2, 218 sivua, kuvitusta,
Karisto Oy 2007, Hämeenlinna

hin. Opettajan hän ehti kouluttaa
yli 300 lentäjää Ilmavoimiin. Varsinaisia sotalentoja Rantala ehti
lentää lähes 100. Lentotunteja hän
lensi noin 2400 36 eri konetyypillä.

Terrorismi tuli
Skandinaviaan

Karhusen kirjasta
uusintapainos

saksalainen terroristiryhmä hyökkäsi
Tukholmassa sijaitsevaan Länsi-Saksan suurlähetystöön ja otti
panttivankeja. Heidän tavoitteenaan oli vapauttaa Länsi-Saksan
vankiloissa olevia aatetovereitaan.
Kirja on huolellisesti dokumentoitu kuvaus iskusta. Samalla kirja
kertoo Länsi-Saksan nuorisossa
kehittyneestä vasemmistoaktiivien
ryhmistä, jotka aloittivat taistelun
valtiota vastaan. Näitä olivat mm
RAF (Rote Armee Fraktion) ja Kesäkuun toisen päivän liike.

Mannerheim-ristin

Vuonna 1975 huhtikuussa

Länsisaksalaiset viranomaiset
pidättivät melko nopeasti joukon
liikkeiden terroristeja. Pian liikkeet
taistelivat vain vangittujen toverei-

den vapauttamiseksi.
Teoksessa on tutkittu myös
vuonna 1977 paljastunutta Operaatio Leoa, jonka tavoitteena
oli siepata ruotsalainen ministeri
Anna-Greta Lejon. Operaatioon
osallistui myös ruotsalaisia henkilöitä, jotka saatiin kiinni ennen
operaation toteutumista.
saksalaisesta yhteiskunnasta ja äärivasemmistolaisesta protestiliikkeestä,
joka loi pohjan Baader-Meinhofjärjestön toiminnalle.
Kirjan ovat kirjoittaneet Dan
Hansén, joka toimii sotakorkeakoulun tutkijana ja Jens Nordqvist,
joka on vapaa toimittaja ja tietokirjailija.

Kirja on myös kuvaus

Dan Hansén & Jens Nordqvist,
Kun Punainen armeijakunta iski
ISBN 978-951-37-5016-9, 340 sivua, kuvitusta,
Edita Prima Oy 2007, Helsinki

ritari Jorma
”Joppe” Karhunen kirjoitti vuonna 1956 kirjan Ritarilentue. Apali
Oy on nyt tehnyt kulttuuriteon ja
julkaissut Joppe Karhusen perikunnan luvalla uusintapainoksen.
Painos on jo kolmas.
Kirja kertoo 24.Hävittäjälentolaivueen 3.lentueesta, jonka lentäjistä peräti viisi nimitettiin Mannerheim-ristin ritareiksi. Laivue
osallistui talvisotaan vanhanaikaisilla Fokker D XXI-koneilla, joilla
saatiin pudotettua peräti 96 viholliskonetta.

Ritarilentue kertoo Brewstereista- taivaan helmistä, kuten
Karhunen sitä nimittää. Koneita
saatiin hankittua talvisodan loppuvaiheissa 44 kappaletta USA:sta,
mutta talvisotaan ne eivät ehtineet.
Brewsterit koottiin ja vastaanotettiin Trollhättanissa Etelä-Ruotsissa. Kone oli paksurunkoinen,
yksimoottorinen laivastokäyttöön
suunniteltu hävittäjä. Moottorina
oli Wright Cyclone R-1820-G5 yhdeksänsylinterinen tähtimoottori,
joka oli jo tuohon aikaan maailmankuulu. Aseina koneessa oli
rungossa 12.7 mm:n ja 7.7 mm:
n konekiväärit sekä siivissä kaksi
12,7 mm:n konekivääriä. Lentoonlähdössä hevosvoimia oli noin 950
ja huippunopeutta koneella oli yli
450 km/h.

ensimmäisen pudotuksen teki alikersantti Nils Katajainen, joka pudotti
28.6.1941 Loviisan edustalla vihollisen pommikoneen. Nils Katajainen oli elämänsä loppuun saakka
Helsingin Reserviläiset ry:n kunniajäsen. Myös toinen Helsingin
Reserviläisten kunniajäsen lentomestari Ilmari Juutilainen lensi
Karhusen lentueessa. Juutilainen
nimitettiin ensimmäisenä lentueen

Joppe Karhunen, Ritarilentue
ISBN 978-952-5026-65-8, 240 sivua, Apali Oy,
Karisto Oy:n kirjapaino 2007, Hämeenlinna

lentäjänä Mannerheim-ristin ritariksi26.4.1942.
3.lentue pudotti kaikkiaan 165
konetta. Eniten pudotuksia oli
”Illu” Juutilaisella, 36 ilmavoittoa.
Toinen pudotustilastossa oli ”Joppe” Karhunen 30 pudotuksella.
Kaikkiaan 24.Hävittäjälentolaivue
pudotti yli 500 viholliskonetta.

Jatkosodassa lentueen

ohjaajat lensivät
sodan aikana yli 12 000 taistelulentoa, joten monta hälytystä
jouduttiin lentämään ilman voittoa. Jatkosodassa Laivue menetti
8 lentäjää pudotettuina ja yhden
sotavangiksi jääneenä. Luku on ihmeteltävän pieni lentosuoritteisiin
nähden.
Kirja on mielenkiintoinen lisä
ilmailuharrastajan kirjahyllyyn.

Laivueen
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ROSIS besökte HSRK
Text: Elli Flén,
Bilder: Dick Lundell
Reservofficerssällskapet

i Stockholm, ROSIS, besökte
Finland 7-8 september med en
sju man stark avdelning under
ledning av major Alf Eckerhall. Som värd för besöket stod
HSRK:s ordförande Caesar von
Walzel. Programmet började
med besök på Nylands Brigad
där gästerna bland annat fick
bekanta sig med beväringsutbildningen, Kaptensbostället och överste Heinrichs
befälskorsu samt deltog i en
fältandakt. Eftermiddagens
höjdpunkt blev en gentlemannalandskamp i pistolskytte på
skjutbanan i Baggby. ROSIS
avgick med segern och detta
firades senare på kvällen med
middag på officersmässen på
Nylands Brigad.
Under besökets andra dag
fortsatte programmet i Helsingfors med kransnedlägg-

ning vid hjältegravarna vid
Sandudds begravningsplats.
Kransar lades ned vid den okända soldatens minnesmärke,
Mannerheims grav, samt vid
minnesmärket för de frivilliga
svenska soldaterna i Finlands
senaste krig. Finlandsbesöket
avslutades med ett uppskattat
besök på Sveriges ambassad i
Helsingfors. Sveriges militärattaché överste Bengt Nylander
tog emot gästerna och grundade för en intressant och livlig
diskussion om den allmänna
värnpliktens moderna roll.
HSRK och
ROSIS varandra regelbundet
vartannat år, men traditionen
föll i glömska. De som deltog i
besöket i år – både de svenska
gästerna och de finländska värdarna, hoppas att traditionen
nu återupptas. ROSIS riktade
redan en preliminär inbjudan
till HSRK. Nästa besök, då i
västerled, torde alltså gå av
stapeln 2009.

Tidigare besökte

Tiivistelmä suomeksi:

Tukholman
reserviupseeriyhdistys vieraili
Suomessa
reserviupseeriyhdistys ROSIS kävi syyskuun
alussa kahden päivän vierailulla Suomessa. Vierailun
isäntänä toimi Helsingin ruotsinkielinen reserviupseeriyhdistys HSRK. Vierailun aikana
tutustuttiin Uudenmaan Prikaatiin ja laskettiin seppeleet
muun muassa Mannerheimin
ja viime sotien ruotsalaisten
vapaaehtoisten muistomerkille Hietaniemen hautausmaalla. Vierailun kruunasi Ruotsin
sotilasasiamiehen vastaanotto Ruotsin suurlähetystössä
Kauppatorin laidalla.

Tukholman

ROSIS och HSRK i samlad tropp mot hjältegravarna vid Sandudds begravningsplats.

Kritiskt studerade av resultaten på skjutbanan. Från vänster Caspar von Walzel,
Caesar von Walzel och Alf Eckerhall.

Besöket fick en värdig och uppskattad avslutning på svenska ambassaden där
Sveriges militärattaché överste Bengt Nylander (andra från vänster) tog emot
gästerna.

Seminaari
Padasjoella
RES2015 ruodittavana.
Reserviläispiirin piiriseminaari pidettiin Padasjoen leirialueella
syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Seminaariin oli kutsuttu kaksi edustajaa jokaisesta yhdistyksestä. Viikonlopun
aikana osallistujat pääsivät
ampumaan erilaisilla käsiaseilla. Osallistujat ampuivat
mm pumppuhaulikolla, useilla
erilaisilla puoliautomaattikivääreillä, tarkkuuskivääreillä
sekä 9 mm:n pistooleilla. Ammunnat järjestivät Arto Pulkki,
Kari Sihvo, Markku Nieminen
ja Harri Heikkonen.

Helsingin Seudun

Lauantain aikana Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen opasti
yhdistysten edustajia kenttäkelpoisuustestin järjestämi-

sessä. Yhdistysten edustajat
kävivät läpi testauksen lukuun
ottamatta Cooperin testiä ja
saivat oman kuntoluokituksensa tietoonsa.
Seminaarin pääaiheena oli
tutustuminen Reserviläisliiton
RES2015 strategiaan. Piirin varapuheenjohtaja Juha Parkkonen esitteli asiakirjan noin 60
kuvalla. Strategia herätti runsaasti keskustelua yhdistysten
edustajissa.
Viikonloppu tarjosi elämyksiä, koska useat osallistujat eivät olleen aiemmin ampuneet
esimerkiksi tarkkuuskiväärillä.
Toisaalta kenttäkelpoisuustestauksen avulla laskettiin kynnystä järjestää itse testejä eri
yhdistyksissä.

Piirin puheenjohtaja Jukka Pietiläinen kokeili
TRG.338 Magnumia.

Juha Parkkonen ja 12cal Molot VPRN.
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Helsingin Maanpuolustuspiirin
organisaatio muuttuu
vuoden 2008 alussa
rauhanajan
organisaatio muuttuu ensi vuoden alusta ja uudet aluetoimistot aloittavat toimintansa. Tähän
muutokseen liittyen Helsingin
Maanpuolustuspiiri on muuttanut
toimipaikkansa Helsingin Sotilasläänin Esikunnan tiloista Kaartin
Jääkärirykmentin tiloihin Santahaminaan kesäkuun alussa. Toimipaikka sijaitsee Radioniemellä

Puolustusvoimien

Soneran entisissä tiloissa. Tilat
tarjoavat ensiluokkaiset koulutusja varastointimahdollisuudet koulutuksen läpiviemiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Mainittakoon, että
luokka on varustettu nykyaikaisin
av-välinein ja tilaa on noin 40 koulutettavalle.
Maanpuolustuspiirin organisaatiota kehitetään

Myöskin Helsingin

muodostamalla koulutus- ja tukiyksikkö. Uusi organisaatio astuu
voimaan vuoden 2008 alussa. Piirin koulutus- ja tukiyksikköä tulee
johtamaan piiripäällikön apulainen Harri Kaijansinkko ja varapäällikkönä Juha Suvisaari. Yksikkö jakaantuu koulutusosastoihin,
tukiosastoon ja toimistoon. Organisaatiossa paikallisosastojen toiminta jatkuu lähes nykymuotoise-

na mutta niiden nimet muutetaan
vastaamaan uutta organisaatiota.
Jatkotoimenpiteinä on käynnistynyt yksityiskohtaisempi koulutus- ja tukiyksikön suunnittelu ja
henkilöiden valinta eri osastoihin.
Vuoden 2008 aikana saatetaan organisaatio siihen malliin, että se on
valmis vuoden 2009 aikana. Suunnittelun edistymisestä tiedotetaan
sitä mukaa kun asiat vahvistuvat.

Sotiemme
veteraanit keräys

Veteraanikalenteri
by Halavatun Papat !
2008
Hinta 12 e

Osta ja astu riviin tukemaan !
Koko tuotto Sotiemme Veteraanien hyväksi !

Keräysalueiden valtakunnallinen tulos oli elokuun loppuun
mennessä 1.134.892,73 e, (vuonna
2006, 1.186.733,20 e).
Helsingin seudun Sotaveteraanipiirin alueen keräystavoite on
kuluvalle vuodelle 160.000 e. Keräystulos elokuun loppuun mennessä
oli 130.789,17 e (2006, 95.990,00
e. )
Tästä tuloksesta on jo jaettu alueen veteraanijärjestöille
104.000 e käytettäväksi keräysluvan mukaisiin kohteisiin. Kiitos
tähänastisesta hyvästä tuloksesta
kuuluu Puolustusvoimien varusmieskeräyksille ja muille vapaaehtoisille maanpuolustusyhdistysten
aktiivijäsenille. Keräysjohdon asettama varusmieskeräyksen tavoite,
tuloksen kaksinkertaistamien on
saavutettu. Varusmieskeräyksen
tulos elokuun loppuun mennessä oli 83.845,65 ja vuonna 2006,
31.253,08 e.

useita
tapahtumia, kuten koulujen päivätyökeräystä, varusmiesten keräystapahtumat Espoossa sekä partiolaisten keräystempaus marraskuussa.
Keräystoimintaan olemme saaneet tänä vuonna jääkiekon SMliigan. SM-liigan otteluita pelataan
alueen kolmessa jäähallissa loka-

Keräyksessä on vielä

Myynti:
MP-myymälä,
Pohjoinen Hesperiankatu 15
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
Mannerheimintie 93 A

marraskuun aikana. Tämä tempaus
tuo keräykselle lisää tunnettavuutta ja samalla jääkiekkoilijat antavat
oman panoksensa keräykselle.
Myös maanpuolustusyhdistysten kanssa on vielä suunnitteilla
marraskuulle keräystapahtumia.
Keräysryhmäkohtaiset tulokset julkaisemme vuoden lopussa.

Myyntituotteet
Ilmapuolustussormuksilla rahaa
veteraanityöhön.
Vuoden 2007 keräyksen tunnus
on 60 e hintainen Ilmapuolustussormus (hakaristi). Sekä ilmapuolustussormuksesta tehtyjä 250 e
hintaisia tauluja. Ilmapuolustussormus on tehty alkuperäisen mallin mukaisesti hopeasta ja tauluissa
on alkuperäiset sormukset.
Ilmapuolustussormukset ja
niistä tehdyt taulut sopivat erittäin
hyvin liikelahjaksi tai merkkipäiväonnitteluun maanpuolustushenkisille yrityksille tai henkilöille.
Syyskuun lopulla myyntiin tuli 12
e hintainen Veteraanikalenteri by
Halavatun Papat ! 2008. Kalenterissa poseeraa 10 suomalaisen
musiikin sekä näyttämö- ja elokuvataiteen ammattilasta, mm. Juha
Veijonen, Pertsa Koivula, Mato
Valtonen, Mikko Kivinen ja Aarne
Tenkanen. Kalenterikampanjan
pääyhteistyökumppanina ovat

Lopuksi on syytä muistaa, että
tämä ei ole puolustusvoimien
maakuntajoukko vaan Helsingin
Maanpuolustuspiirin yhtenä tehtävänä on antaa koulutusta maakuntajoukkoihin sijoitetuille reserviläisille. Koulutus- ja tukiyksikön
toimintaan voivat osallistua kaikki
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneet.

Mauri Väänänen

Halavatun Papat, jotka ovat myös
suunnitellet kalenterin.

Muotinäytös
Naisten Valmiusliitto ry:n Helsingin alueneuvottelukunta järjestää
jälleen muotinäytöksen 22.10.2007
klo 17.30 Kampin palvelukeskuksessa os. Salomonkatu 21 B 2 krs.
10 e hintaisia lippuja (sis. kahvitarjoilun) myydään ovella. Muotinäytöksen tuotto annetaan Sotiemme
Veteraanit keräykselle.

Avun tarvitsijoita on
vielä runsaasti
Sotiemme veteraaneja on elossa
noin 80.000 henkilöä, heistä noin
14.000 on sodissa vammautuneita.
Rintamalla erilaisissa tehtävissä olleita naisia on elossa noin 29000 ja
sotaleskiä 1400. Veteraanien keskiikä on 85 vuotta.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin alueella on elossa noin
11300 rintamalisää saavaa henkilöä, heistä sodissa vammautuneita
1200.
Helsingin alueen keräyksen
yhteyshenkilöt. Helsinki-Vantaa:
Viljo Lehtonen, puh 050 5642088,
email: viljo.lehtonen@elisanet.fi
Espoo- Kauniainen: Raimo Ilveskero, puh 0500 206527, email: raimo.
ilveskero@luukku.com. Myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
toimisto myy yllä olevia tuotteita.
Piirin toimiston osoite on: Mannerheimintie 93 A ja puhelin 27093492
(piirisihteeri Sinikka Watjus). Toimisto auki maanantai-torstai klo
9.00-14.00.
Viljo Lehtonen
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Maahisjoukkojen
torjunta — osa II
Espoo-Kauniaisten paikallisosasto järjesti 17.—19.8.
Helsingin Maakuntakomppanialle suunnatun sotilaallisen Torjuntajoukkue 2 -kurssin. Kurssilaisille
ei tälläkään kertaa jaettu MPK:n sinisiä lippiksiä ja
etsitty mummoja, vaan aiheena oli ryhmän puolustustaistelu ja siihen liittyvät kovapanosammunnat.
Ltn Ville Karttunen antaa palautetta.
muodostaminen tapahtuu aurinkoisessa säässä. Kello
on 16.40 – paikalla vain kahdeksan
taistelijaa. Saadaanko joukkuetta
lainkaan kokoon, vai onko kutsussa mainittu saapumisaika +/17.00 ymmärretty liiankin laveasti?
Muutamat paikalle ennättäneet ihmettelevät, eikö edes tuttu ylikessu
tule paikalle – se vanha kettuhan
on yleensä aina mukana.
Huoli on kuitenkin turha, sillä
samaan aikaan muonakuljetuksen
kanssa tulevat joukkueen pääosat
iloisesti keskustellen ja vanhoja kavereita tervehtien. Lopulta saapuu
myös kaivattu ylikersanttikin - kuulemma Santiksen sillat olivat olleet
pystyssä ja viivästyttäneet matkan tekoa. Kun käsiä on paiskottu
ja kuulumiset on vaihdettu, niin
hymy nousee lisää - tavanomaisten
varusteiden lisäksi varustepaketista löytyy joka miehelle sirpaleliivi
ja kypärä. Edessä olisi siis jotain
muuta kuin kouluammuntaa!

Joukkueen

Perjantai-illan ohjelmassa on
kohdistusammunnat harjoitusjoukkueen johtajana toimivan
luutnantti Zaerensin johdolla. Reserviupseeri johtaa ammunnat ongelmitta, ja ammuntoja valvoneen

kantahenkilökunnan luutnantin
tehtäväksi jää kokemuksen syvällä
rintaäänellä antaa ohjeita tähtäinten säätöön. Lienevätkö ajatukset
vielä olleet kesälomissa, sillä tasaisesta tulostasosta huolimatta kasat
eivät tällä kertaa osuneet aivan
kymppiin?

Lauantai
Sääennusteiden lupaamia sadekuuroja ei ollut vielä tullut, mutta
ukkonen jylisi uhkaavasti Santahaminan saaren kaakkoispuolella. –
Kun vähän kääntää, niin tänne tulloo, ennusti eräs maakuntajoukon
taistelija Tuntematonta Sotilasta
mukaillen. – Ei hätää, se on vaan
ukkonen, rauhoitteli toinen näsäviisaasti. Ennuste osui kohdalleen
ja aamun aikana muutama voimakas kuuro kulki sotasaaren ylitse.
Lauantain kohokohta oli kertasinkokoulutus. Perinteisen käsittelykoulutuksen asemesta vuorossa
oli ammuntaa - eikä pelkästään
harjoitusraketeilla, vaan olimmepa
saaneet myös kovia onteloraketteja. Monelle taistelijalle tämä oli
ensimmäinen kerta, kun he pääsivät ampumaan oikealla kessillä, ja
niinpä ilmeetkin olivat sen mukaisia, kun miehet palasivat tyhjäksi

ammuttu putki mukanaan singon
tuliasemasta.
lisäksi
päivän aikana harjoiteltiin taisteluparin ja ryhmän toimintaa
puolustusasemissa. Erinomaisesti
suunnitellut rastit saivat kiitosta
maakuntajoukkueen miehiltä, ja
he myös osallistuivat innokkaasti
harjoitteluun. Korkea motivaatio
ja kasvojen iloiset ilmeet jäivät
varmasti myös päivän aikana harjoitukseen tutustuneiden Ruotsin
puolustusvoimien ja MPK:n edustajien mieleen.

Panssarintorjunnan

Sunnuntai
Kurssin viimeisessä taistossa pääsivät konekiväärit ja rk:t laulamaan.
Jantterit ja ilmapallot saivat osumia ja lopulta ankaran taistelun
jälkeen kukin joukkue onnistui
nk. Puolustustalon tasalla pysäyttämään Hernesaaren suunnasta
maihin nousseen vihollisen merijalkaväkikomppanian etenemisen.
Kovapanosammuntojen jälkeen
miehet alkoivat jo valmistautua
kuuden viikon päästä pidettävään
seuraavaan harjoitukseen - kertaamalla toimintaa kulunvalvontapaikalla sekä henkilön turvallisuustarkastuksen suorittamista.
Kaiken kaikkiaan leiriltä jäi
päällimmäiseksi mieleeni kaksi
seikkaa. Ensinnäkin hyvin suunniteltu ja fiksusti järjestetty koulutus.
Kurssin aikataulu toimi kuin junan
vessa, eikä turhaa odottelua ollut. Kovilla aseilla toteutetut kevyt
kertasinkoammunta sekä ryhmän
puolustusammunta olivat myös
mitä parhaimpia motivointikeinoja
rastikoulutuksen tueksi.
Tärkeimpänä huomiona pidän kuitenkin maakuntajoukkojen miesten hyvää yhteishenkeä ja
motivaatiota. Yhteenkuuluvuus ja
joukkuehenki olivat selvästi kehittyneet siitä, mitä ne olivat vuosi
sitten komppanian ensimmäisissä
harjoituksissa. Myös ryhmien ja
joukkueen johtajilla oli miehet hyvin hallinnassaan, ja osasto näytti
jo järjestäytyneeltä sotilasyksiköltä eikä yhteen kerätyltä porukalta
asemiehiä. Nyt alkoi jo tuntua siltä,
että Maakuntakomppaniasta tulee
ehkä sittenkin toimiva SA-yksikkö.

Ville Karttunen
Reserviläiset toimivat ”tulitoiminnan apuvalvojina”. Ero oikeaan tulitoiminnan
valvojaan on se, että ammunnan johtaja kantaa kaiken vastuun.

luutnantti
harjoitusjoukkueen varajohtaja

Kovapanosammunnat ovat reserviläisen palkkapäivä, myös maakuntajoukoissa.

Joukkueenjohtaja kiittää
Harjoitusjoukkueen johta-

jana pidin viikonloppua erittäin
antoisana. Toiminnallisella kurssilla saa hyvän kuvan joukon sen
hetkisestä suorituskyvystä ja
siitä, missä asioissa on vielä parannettavaa. Joukkueenjohtajalle
on myös tärkeää saada kokemuksia ryhmänjohtajiensa otteista
ja toimintatavoista. Vastaavasti
ryhmänjohtajat saavat arvokasta
kokemusta ryhmäläisistään ja
edellytyksistä täyttää joukolle
annettuja tehtäviä.
Sellaisia sotilaan perustaitoja
kuten taistelijaparin toimintaa ja
ryhmän toimintaa puolustuksessa
olivat monet harjoitelleet viimeksi varusmiespalveluksessaan. Kevyen kertasingon onteloraketin
tai harjoitusraketin ampuminen
auttoi taas monia ymmärtämään
kymmenien käsittelyharjoituksien merkitystä ja miksi ylipäätään harjoitusputkia kannetaan
harjoituksesta toiseen. Kaiken
kaikkiaan monen läsnäolijan luottamus aseeseen varmasti kasvoi
ja yhtä varmasti kaikkien kurssilla
olleiden valmiudet toimia tehtävässään parani. Tästä huolimatta
jokaisella jäi varmasti kehitettävää tuleviinkin harjoituksiin.
Maakuntajoukon harjoituksissa silmiinpistävää on joukon
toiminnasta huokuva tekemisen

meininki. Harjoituksen jokainen
toisto pyritään tekemään hieman
paremmin kuin edellinen. Tauoilla
otetaan rennosti, mutta harjoitukset tehdään parhaan osaamisen mukaan ja tosissaan. Joukon
toiminnallisen hitsautumisen ja
henkilökohtaisten sotilastaitojen
parantumisen lisäksi on ollut
ilahduttavaa olla todistamassa
Helsingin maakuntajoukon yhteishengen kehittymistä ja kasvua.
Tahdon tässä kiittää kurssin

johtajaa Veijo Rautiota ja hänen
koko kurssiorganisaatiotaan
erinomaisesti suunnitellusta kurssista ja toimivista järjestelyistä.
Harjoitusjoukkueen johtajana on
helppoa ja mielekästä toimia, kun
aikataulut on laadittu realistisesti
ja huolto on hyvin järjestetty.
Riittävä lepo ja mahdollisuus henkilökohtaiseen huoltoon takaavat
miesten jaksamisen ja keskittymisen säilymisen loppuhuipennukseen asti.
Harjoituksen lopullisen onnistumisen takasivat joukkueen
miehet toiminnallaan ja panoksellaan. Kiitos Teille, kurssille osallistuneet taistelijat. Seuraavaan
kertaan!
Klaus Zaerens
luutnantti
harjoitusjoukkueen johtaja
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Reserviläisiä
ulkomaisten
vierailijoiden
yhteysupseereina
Helsinkiläisiä merireserviläisiä on toiminut useissa eri
yhteysupseeritehtävissä laivastovierailujen aikana. He
osallistuivat myös Tall Ship Raceen Kotkassa. Yhtenä
tapahtumana oli myös meri-5-ottelu Upinniemessä.
ja Sininen
Reservi ry:n tiivistä yhteistyötä
reserviläisiä on koulutettu yhteysupseerin tehtäviin Merisotakoulun järjestämillä kansainvälisen
toiminnan kursseilla jo vuodesta
1999 alkaen. Erityisesti tehtävän
hoitamisessa korostuvat sosiaaliset taidot, kohteliaat käytöstavat,
hyvät organisointitaidot sekä sotilaskulttuurin ja oman sotilasorganisaation tuntemus. Yhteinen tekijä kaikille tehtävään koulutetuille
reserviläisille on valmius käyttää
vähintään sujuvaa englannin kieltä

Osana merivoimien

sekä mielellään vähintään ymmärtää auttavasti vierailevan maan
kieltä.
Kuluvan kesän aikana reserviläisiä on ollut tehtävissä useilla
laivastovierailuilla tai vastaavissa
tapahtumissa.

Saksalaisia aluksia
Helsingissä
Purjehduskauden avasi saksalaisen FGS Okerin vierailu Helsinkiin
huhti-toukokuussa, jossa yhteysupseerin työparina toimi Mika Kuutti
(alil res).

Yhteysupseerit neuvottelemassa

Juuri ennen juhannusta Helsingissä vieraili myöskin saksalainen
fregatti FGS Brandenburg. Tällä
laivastovierailulla yhteysupseeriryhmässä toimi Arno Hakkarainen
(alil res).
Heinäkuun puolivälissä Helsinkiin saapui Saksan merivoimien
suurin, kuljetus- ja huoltoalus FGS
Frankfurt am Main. LaivastovieraiP uolustusvoimat

lun haastavasta yhteysupseeritehtävästä vastasi Antti Jäntti (kaptl
res).

Tall Ships Race
Heinäkuussa Kotkassa järjestettyyn
suurten purjealusten Tall Ships’
Races -tapahtumaan osallistui yli
sata alusta kaikkiaan 16 eri maasta. Tänä vuonna purjehdus alkoi
5.7.2007 Tanskan Århusista ja alukset olivat Kotkassa 18.-21.7. Kotkasta matka jatkui Tukholmaan, jonne
alukset saapuivat 27.7. Tukholmasta purjehdus jatkui Puolan Szczeciniin, jonne alukset rantautuivat
4.8.2007.
saapuneiden alusten joukossa oli kaksi
maailman suurinta, ns. perinteistä
purjealusta. Venäläinen, vuonna
1920 valmistunut ja Murmanskissa
kotisatamaansa pitävä nelimastoinen parkki Sedov on kokonaispituudeltaan peräti 122,3 metriä ja
pystyy ottamaan alukselle jopa 320
hengen miehistön. Maailman toiseksi suurin alus, Kruzenshtern, on
sekin venäläinen ja pituudeltaan
runsaat 113 metriä.
Mainittakoon myös Kotkaan
purjehtinut, eksoottinen, yli 90metriä pitkä Meksikon merivoimien kolmimastoparkki Cuauhtémoc.

Kotkan kantasatamaan

Ulkomaisten valtionalusten ja
merivoimien alusten yhteysup-

Pakistanin joukkue ja yhteysupseeri (alil res) Juha Wallius

seereina toimivat MPK ry:n Meripuolustuspiirin tapahtumaan
rekrytoimat reserviläiset, Kotkan
Rannikkopataljoonan johtamassa
vapaaehtoisessa harjoituksessa.
Reserviläisiä oli tehtävissä yhteensä 27, osan toimiessa johtokeskuksessa ja osan alusten yhteysupseereina. Paikallisia reserviläisiä oli
vahvistamassa pääkaupunkiseutulaisia ja turkulaisia. Helsinkiläiset
tehtävissä toimineet ovat Martti
Holma, Henri Havulinna, Antti
Jäntti, Kari Marttila, Tuomo Pöntinen, Y-P Rautalahti, Kalle Ström,
Juha Wallius, Erik Westerinen ja
Seppo Vihersaari sekä jutun kirjoittaja.

Meri-5-ottelu
Sotilaiden meri-5-ottelun maailmanmestaruuskilpailut 2007
järjestettiin Kirkkonummen Upinniemessä 18.–24.8.2007. Suomenlahden Meripuolustusalue oli järjestelyvastuussa näissä lajin 44.
MM-kisoissa. Kilpailujen suojelijana toimi Merivoimien komentaja,
vara-amiraali Hans Holmström ja
johtajana Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja, kommodori Timo Junttila.
Suomi oli Meri5-ottelun järjestäjämaana ensimmäistä kertaa.
Joukkueita osallistui 14 maasta.
Urheilijoita oli yhteensä 170. Kilpailuorganisaatioon kuului 102
henkilöä, joista varusmiehiä on 65
sekä 6 reserviläistä.

8/2007 • 12.10.2007
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RUL:n puheenjohtaja valitaan
vasta liittokokouksessa!
Puheenjohtajakisa käy yllättävän kuumana, mutta onneksi
pahoilta ylilyönneitä on toistaiseksi vältytty. Tilanne on liitollemme uusi, tuskin koskaan on
ollut näin monta puheenjohtajaehdokasta. Helsingin osalta ollaan hieman omituisesssa tilanteessa, meiltähän on peräti kaksi
ehdokasta!
Tilanteen selkiyttämiseksi on
syytä palauttaa mieliin hieman
taustatekijöitä.

Seppo Vihersaari junailee

kuuluivat voitokkaat Sami Sorri ja Terhi
Pyyhtiä-Sassi. Isäntämaan mainetta pitivät yllä myös Ville Haverinen, Marko Kolsi, Janne Paloheimo, Petri Sassi, Henri Roine ja
Saima Ratasvuori.
Ensimmäinen kilpailulaji oli esterata. Uintilajit, pelastusuinti ja esteuinti, olivat vuorossa seuraavana. Tämän jälkeen kilpailtiin merimiestaidoissa ja voittajat selvisivät
ampumajuoksun päätyttyä.

Suomen joukkueeseen

osallistuminen
kilpailuorganisaatioon on hyvä
esimerkki tiiviistä yhteistyöstä.
Aloitteen tästä toiminnasta teki

Merireserviläiset ry. Jatkosta ja reserviläisten rekrytoinnista vastasi
Sininen Reservi ry. Reserviläiset
toimivat ulkomaisten kilpailujoukkueiden yhteysupseereina Suomenlahden Meripuolustusalueen
johtamassa vapaaehtoisessa harjoituksessa. Tehtävissä toimivat seuraavat reserviläiset: Arno Hakkarainen, Pauli Sarkia, Heikki Siltala,
Aslak Söderman, Seppo Vihersaari
ja Juha Wallius. He ovat Helsingin
Seudun Reserviläispiirin yhdistysten jäseniä.

Reserviläisten

Reilut kaksi vuotta sitten jonkinlaisessa sisärenkaassa pohdittiin puheenjohtajakysymystä,
meillähän ei ollut silloin kaikkien mielestä sopivaa kandidaattia
nyt tulevaan liittokokoukseen.
Yhteistuumin tultiin siihen tulokseen, että meillä on istuvassa piirihallituksessa ja RUL:n liittovaltuustossa sopiva mies, silloinen
kaptltn Yrjö-Pekka Rautalahti.
Poikkeavia mielipiteitä ei tullut
piirihallitukselta, piirin puheenjohtajalta, piirin toimistolta eikä
käsittääkseni mistään muualtakaan, eli täysi yksimielisyys vallitsi. Jotta Rautalahti saataisiin
tutuksi liiton hallitustyöskentelyn kanssa, luopui piirin puheenjohtaja Sampo Martiskainen
RUL:n ensimmäisen puheenjohtajan paikasta ja Rautalahti ase-

tettiin ehdokkaaksi hänen tilalleen. Allekirjoittanut kävi erään
RUL:n entisen varapuheenjohtajan kanssa tarvittavat neuvottelut muiden piirien kanssa ja Rautalahti valittiin selvin numeroin,
samoin kuin vuosi sitten vielä
selvemmin. Kaikki tuntui olevan
kunnossa nyt tulevaa puheenjohtajavaalia ajatellen.
RUL:n hallituksen eräiden
toissa talvisten toimenpiteiden
johdosta tapahtui kuitenkin henkilötasolla muutoksia, joiden
takia ollaan nyt tässä kaksijakoisessa tilanteessa. Korostan, että
Y-P Rautalahti ei ollut näihin toimenpiteisiin syyllinen, enkä nyt
tässä kirjoituksessa kajoa niihin.
Katsotaan onko myöhemmin
syytä palata ”sylttytehtaalle”.
Kaikesta huolimatta katson,
että komentajakapteeni Yrjö-Pekka Rautalahti on sopivin tämän
hetkisistä ehdokkaista RUL:n
puheenjohtajaksi. Hänellä on
valtava kokemus RUL:n toiminnasta sekä kerho-, piiri- että
liittotasolta ja vieläpä neljän eri
piirin puitteissa. CV on jo ollut
sekä tässä lehdessä että Reserviläisessä ja on myös luettavissa
internetissä. Rautalahden kokemus talouselämässä ja yhteis-

kunnan eri päättäjien kanssa on
myös ylivertaista. Hänen korkea
SA-sijoituksensa ja vielä monta
vuotta jatkuva asevelvollisuusikänsä puoltavat myös hänen
valitsemistaan. Erittäin tärkeä
seikka on myös se, että saatujen
tietojen mukaan Tapio Peltomäen lisäksi tehtävästään luopuu
myös toinen varapuheenjohtaja
Leinonen. Rautalahti edustaisi
puheenjohtajistossa jatkuvuutta,
ja lisäksi hän pääkaupunkiseutulaisena pystyisi helposti osallistumaan eri sidosryhmien kanssa
käytävään yhteistoimintaan.
Toivon Teiltä, hyvät upseeriveljet, asiassa vakavaa harkintaa, ja
koska nyt myös luovun 27 vuotta
kestäneestä RUL:n liitovaltuuston jäsenyydestä pyydän kohteliaimmin entistä ylipäällikköä
osittain siteeraten; Upseerit, veljet seuratkaa minua vielä tämän
kerran. Tulen itse esiintymään
liittokokouksessa useamman valtakirjan voimin ja äänestän tietenkin komentajakapteeni YrjöPekka Rautalahtea!

Esa Pajunen
majuri (res)
HRUP:n kunniajäsen
RUL:n liittovaltuuston jäsen

Reserviupseeriliitto sille
kuuluvaan asemaan

Mika Kuutti
(Sininen Reservi ry:n tiedottaja)
Suomen puolustuskyky perustuu tahtoon taitoon ja materiaaliin. Puolustuskyvyn pitää olla
riittävä, jotta isku- ja hyökkäyskynnys maahamme pysyy mahdollisimman korkeana. Ilman
lujaa tahtoa ja hyvää taitoa ei
materiaalia voida hyödyntää.
Edellä mainittuun viitaten
RUL:n vastuu sekä tahdosta että
taidosta on korostumassa entisestään ja RUL:n tärkeimmät
haasteet ovat:
- Kerhotason toiminnan edistäminen puolustustahdon vahvitamiseksi ja jäsenistön hyödyksi.
- Reserviupseerien jatkokoulutuksen tuntuva kehittäminen.
- Nuorten reserviupseerien asenasta huolehtiminen ja aktivoiminen toimintaamme.
Ajankohtaisia ja tärkeitä asioita
ovat tällä hetkellä mm. seuraavat
toimenpiteet.

- Laaja kokemus kerhotason toiminnasta eri paikkakunnilla ja
taito pitää kerhotoiminta aktiivisena.
- Siviilitoimeeni liittyvä luonnollinen ja päivittäinen poliitikkojen sekä virkamiesten kanssa
toimiminen.
- RUL:n kokonaistoiminnan perusteellinen tuntemus ja ennen
kaikkea voimakas sitoutuminen
RUL:n arvoihin ja päämääriin.

Yrjö-Pekka Rautalahti

RUL:n seuraavan kolmivuotissuunnitelman toteuttaminen
ja reserviupseerien yhteisten toimintamuotojen kehittäminen ja
uusien toimintamuotojen innovointi.
toiminnan
saaminen yhä laajemmin jäsenistön ulottuville ja kansainvälisen
liikunta- ja urheilutoimintojen
kehittäminen.
Pitkäjännitteisiä asioita ovat
yleisen asevelvollisuuden puolustaminen, ulkomaanpalvelukseen sitoutuneitten reserviupseerien etujen hoitaminen ja RUL:n
aseman vahvistaminen.

K ansainvälisen

intresseistä huolehtiminen vapaaehtoismaanpuolustusta koskevaan
lakiin liittyvien ”jalkauttamistoimenpiteiden” puitteissa.
Maanpuolustuskoulutus ry:n
johtoon ja vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan valtakunnnalliseen- ja alueellisiin neuvottelukuntiin liittyvien kysymysten
hoito RUL:n ja muiden reserviläisjärjestöjen kannalta mahdollisimman hyvin.
Reserviupseerien

vahvuuteni
RUL:n puheenjohtajana ovat:

Edellä olevat asiat tulivat
nyt mieleeni tätä kirjoittaessani,
lisää mielipiteitäni löytyy seuraavasta ennen liittokokousta
ilmestyvästä Reserviläisestä ja
internetistä.
Lopuksi vielä muutama näkemys reserviupseeritoiminnasta.
Reserviupseeriliitto on nimensä mukaisesti reserviupseerien järjestö, jolla on selvästi
määritelty tehtävä ja vahva Reserviupseeriliitto on koko vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan etu.
Käytännössä kaikki toiminta
tapahtuu itsenäisten reserviupseerikerhojen puitteissa ja piirisekä liittotaso vain koordinoivat
ja edistävät asioita omilla tasoillaan.
Olen Teidän ehdokkaanne ja
käytettävissänne.

Katson, että omat

Pekka Rautalahti
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Stadin Jotos — erilainen syysjotos
kunniakkaasti läpi
Teksti: JoijaTikkanen
Kuvat: Tommi Verho, Jyrki Hiironen
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos järjestettiin
14.-16.9. Helsingissä. Itsenäisyyden juhlavuoden jotokseen, Stadin
Jotokseen partioita oli ilmoittautunut eripuolilta Suomea 76. Lisäksi
yksi partio osallistui kilpailuun
Tanskasta ja kolme Virosta. Jotos
yhdisti noin 35 eri kerhon, yhdistyksen ja yhteisön vapaaehtoisten
työpanokset lähinnä pääkaupunkiseudulta.
Reserviläisurheiluliitto järjestää vuosittain kaksi valtakunnallista jotosta, eli syys- ja talvijotoksen. Näistä syysjotos on suurin
Suomessa vuosittain järjestettävä
reserviläistapahtuma. Reserviläisjotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää reserviläistaitojen
säilymistä ja kehittymistä sekä
kohottaa osallistujien fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta.
Jotos on kaikille avoin viikonlopun

Jotoksella ammuttiin paljon.

kestävä partiokilpailu ja vaellus,
johon osallistutaan kilpailemaan
erilaisista sotilaallisista taidoista
muutaman hengen partioin. Tärkeää jotoksessa on ollut testata
monipuolisesti erilaisia taitoja edeten rastilta rastille ja olla liikkeellä
hyvällä huumorilla, vaikka kisassa
olisi kovakin kilpailutilanne käynnissä. Jotokset eivät ole olleet perinteisesti fyysisesti erityisen rasittavia. Partio saa valita etenemisvauhtinsa ja kilpailusarjansa oman
kuntonsa mukaan.
Jotoksessa Suomen
Sotilas -sarjan pituus oli noin 40
kilometriä ja vaativamman kilpasarjan, Törni -sarjan pituus noin
46 kilometriä, josta pääosa edettiin lauantaipäivänä Itä-Helsingin
alueella. Keskuspaikkana kilpailussa toimi Santahaminan saari,
jossa suoritettiin kaikki perjantain
ja sunnuntain rastit sekä molemmat yöpymisrastit. Haasteena Stadin Jotoksen vaelluksessa oli kova

Stadin

asfalttipohja, joka aiheutti monille
kilpailijoille useita meheviä rakkoja.
Suomessa tehtiin päätös siirtyä
kaikessa valtionhallinnossa uuteen
EUREF-FIN (~WGS-84) koordinaatistoon ja karttajärjestelmään,
koska ne helpottavat kansainvälistä paikkatiedon hallintaa niin
siviili- kuin sotilassovelluksissa.
Ensimmäiset uuden järjestelmän
mukaiset meri- ja maastokartat julkaistiin jo 2005. Sen vuoksi Stadin
Jotoksessakin käytettiin jo uutta
koordinaattijärjestelmää suunnistuksessa. Kilpailijoilla oli käytössään ohjeistus uusista koordinaateista jo ennen kilpailua opiskelua
varten. Koordinaattien käyttö olikin suurimmalla osalla partioita
jo suhteellisen hyvin hallinnassa.
Paikanmääritystä ja suunnistusta
vaikeutti kartan mittakaava, joka
oli 1:25 000.
Ensimmäinen partio starttasi
liikkeelle perjantaina kello 18.00.

Esterata otti sunnuntaina kilpailijoista mehut pois.

Reitille ei perjantaina päässyt kertymään paljoa matkaa, sillä liikkuminen tapahtui pelkästään Santahaminan saarella. Tarkoituksena
olikin keskittyä enemmän ammuntatehtäviin. Molempien sarjojen
joukkueet aloittivat tehtävien suorittamisen lihaskuntotestillä, jossa
kuljetettiin mukana sekä joukkueen jäseniä että varusteita. Sen
jälkeen Suomen Sotilas- sarja siirtyi rynnäkkökivääriammuntaan,
jossa ammuttiin sekä seisoviin että
kääntyviin tauluihin Törni -sarjalaiset suorittivat rynnäkkökivääriammunnan viestityyppisesti 300
metristä siirtyen sitten 150 metriin. Molempien sarjojen tehtäviin
kuului myös värikuula-ammunta
eri ampuma-asennoista ja käsikranaatinheittorasti. Törni – sarjan
osallistujat ampuivat lisäksi pistooliammunnan Suomen Sotilas –sarjan suorittaessa taisteluaineisiin
liittyvää tehtävää. Pistesuunnistuksen jälkeen molemmat joukkueet
majoittuivat Santahaminan neljän

tien risteyksen alueella sijaitsevalle majoitusalueelle lämpimässä
syysillassa.
valkenikin sitten
sateisissa merkeissä. Suomalaisen
sotilaan kestävyyttä ja huumorintajua koeteltiin välillä rankkojenkin sadekuurojen avulla. Molemmat sarjat pääsivät siirtymään
kantakaupunkiin vesibussikuljetuksella, johon liittyi varustetarkastus ja seuraavien rastien paikantaminen uusien koordinaattien
avulla. Seuraava tunnistusrasti,
jossa tunnistettiin erilaisia aluksia,
aseita ja solmuja olikin monelle
varsin ongelmallinen. Kantakaupungissa suoritettiin vielä myös
viestitehtävä LV241-kenttäradiolla. Väestönsuojeluun liittyvän kyselyn jälkeen seuraavalle rastille
edettiinkin metrolla. Muutamalle
taistelijalle tämä olikin ensimmäinen laatuaan ja kaikille ensimmäinen metromatka jotoksilla ja
sinänsä elämys. Myös kaupungilla

Lauantaiaamu

Kova kävelyalusta teki reitistä vaativan.
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Lapissa? Ei vaan Helsingissä.
Yksi rasti oli Vuosaaressa
korkean mäen päällä.

TULOKSET
Sarja:Suomen Sotilas
Sija Pisteitä N:o
1
217.4 145
2 207.2 156
3 200.6 133
4 196.5 136
5 195.8 102
6 195.7 107
7 191.5
113
8 189.9 118
9 188.7 108
10 187.1
109
11 181.5
151
12 176.9 121
13 175
120
14 174.7
140
15 174.7
115
16 174.7
114
17 171.7
157
18 171.1
141
19 169.8 143
20 169.8 139
21 169.1
135
22 166.4 130
23 164.2 128
24 162.8 103
25 161.7
148
26 161.7
146
27 160.2 119
28 158.9 152
29 157.5 129
30 157.4 125
31 154.6 142
32 153.2 124
33 151.5
149
34 150.1
117
35 148.2 101
36 148.1
116
37 147.7
112
38 147.2 155
39 146.6 134
40 145.5 147
41 145.4 138
42 144.7 111
43 143.3 158
44 142.9 123
45 138.1
110
46 136.3 104
47 136.1
159
48 134.1
132
49 132.8 122
50 128.2 153

lauantaipäiväänsä viettävä siviiliväestö sai kovasti ihmetellä maastopukuisten kilpailijoiden kansanvaellusta rinkka selässään. Toivottavasti näin tuotiin myös reserviläistoimintaa positiivisella tavalla
suuren yleisön tietoisuuteen.
kilpailuaan
pistesuunnistuksella. Sen jälkeen
molemmat sarjat pääsivät tutkimaan rakennuksien suojavahvuuksia ja valitsemaan niistä sopivaa
tukikohtaa. Törni – sarjalla vuorossa oli sillan panostaminen ja
räjäyttäminen, jonka jälkeen molemmat rastit kohtasivat jälleen
sammutusrastilla, jossa taistelija
oli saanut napalm-roiskeita. Ansoitusten havainnointi, ensiapu, henkilönsuojaus ja tarkka-ammunnan
johtaminen ja suorittaminen, sekä
panssarintorjunta olivat seuraavana koitoksena. Huoltorastilla oli
mahdollisuus hengähtää hetki ruokailun ja vesitäydennyksen parissa
ja taidettiin tällä rastilla paikkailla
jo muutamia hyvin kehittyneitä
rakkojakin.

Törni–sarja jatkoi

Pienen tauon jälkeen jatkettiin
matkaa ilmatorjuntarastille ja vartiointitehtävään. Seuraavana vuorossa oli tehtävä, jossa joukkueiden
täytyi ryhmittää 3. jääkärijoukkue
puolustukseen karttaluonnoksella
taktisten merkkien avulla. Tämä oli
monelle joukkueelle varsin haastava tehtävä ja merkit jäivätkin opeteltavaksi kotiläksynä kilpailun jälkeen. Tulenjohtotehtävän ja ansan
raivauksen jälkeen vuorossa olikin
lauantai-illan kruunu, vesistönylitysrasti. Rastilla saatiin seurata
erilaisia suorituksia, miten koko
partio tavaroineen ylitti kanavan
15 minuutin aikarajan sisällä. Suosituin keino tuntui olevan vauhdikas rinkkalautan rakennus ja ylitys
hyvin vähissä vaatteissa. Tämä tietysti oli myös suuri hymyilyn aihe
monille lauantailenkkeilijöille, jotka lenkkeilivät kanavamaisemissa.
Edessä oli vielä toinen ensiapurasti
ja viimeisetkin mehut poisottava
pikataival. Onneksi sade oli jo lakannut. Näin ollen majoittumaan
päästiin taas selkeän sään vallitessa ja majoitusalueella joukkueita
odottivat kuivat polttopuut.

sunnuntai
aamun practical -ammunnalla,
jossa jouduttiin miettimään etenemistä, irtautumista ja vangin siirtämistä. Tämän jälkeen molemmilla
sarjoilla oli edessään pieni aamuverryttely esteradalla. Törni –sarja
suoritti köysilaskeutumisen, kun
taas Suomen Sotilas –sarjan tehtäviin kuului matalaköysirata, jossa
ylitettiin kuvitteellista kuilua. Asutuskeskustaistelu oli uusi kokemus
useimmille pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta tulleille partioille. Viimeiset tehtävät liittyivät rannikkotykistöön ja kranaatinheittimistön
hallintaan. Useilla partioilla tuntui
olevan väsynyt, mutta onnellinen
hymy päästessään maaliin, sau-

Partio
KK-321
Kiimajoen Grillaustoimikunta
Team Spirit
Varsta
Stadin Sissit I
Keravan kollit
Rytmiryhmä
Toijalan Seudun Reserviupseerit I
Toijalan Seudun Reserviupseerikerho I
Karossi
Kukka ja Mehiläinen
Imatran Reserviupseerikerho
Ilmajoen RES 1
Kyrön Seudun Reserviupseerit
TeiTo
Ilves
Kala
TamRU
Fletares
Rekyl
Väkkärä
Järvenpään Reserviläiset III
JR58
VMOJ
Vääpelijuntta
Nostokkaat
Rapala
Simppelit
Järvenpään Reserviläiset II
Hiski
Pystykorva
Nilsiän Reserviläiset
Komin Kojootit
POKMP Fredrikssund
Isänmaan Toivot
Teltta Force
S & Co
Kumurin Turhat Uhrit
LAKU
Vorun Veteraanit
Olan Mäyrät
Jurvan Reserviläiset
Karjalan Keräilyerä
Susiluolan Leijonat
Oripään Res I
Savonlinnan Reservin Insinöörit
VMOJ II
Husky
Arkael
Junkkarit

Lauantaiaamuna sade teki reitistä liukkaan ja vaikeutti rastien suoritusta.

Sarja: Törni
naan ja ruokailemaan. Kilpailun
palkintoja päästiin jakamaan sunnuntaina noin kello 14 maissa.
seuraamassa parikymmentä kutsuvierasta. Myös
Helsingin sotilasläänin komentaja
kenraalimajuri Jaakko Oksanen
vieraili paikalla. Kutsuvierasjoukko vaikutti hyvin tyytyväiseltä jotoksen järjestelyihin ja erityisesti
siihen miten kaupunkijotoksen
omalaatuisuutta tuotiin esille.
Saadun palautteen mukaan
erityisen hyvänä pidettiin kaupunkijotoksen erilaisuutta aikaisempiin jotoksiin nähden. Siirtyminen lauantaiaamuna rastille
vesibussikuljetuksella ja metron
käyttö tuntuivat olevan muualta
päin Suomea saapuville positiivia

Kisaa oli myös

yllätyksiä. Lisäksi kiitosta saivat
erityisesti kaupunkisodankäyntiin
liittyvät tehtävät, sillä monilla ei
ollut aikaisemmin mahdollisuutta
harjoitella niihin liittyviä taitoja.
Yleisesti ottaen rastien sotilaallisuus ja monipuolisuus oli kilpailijoiden palautteen mukaan suurin
onnistumisenaihe. Täysin tälläkään jotoksella ei pystytty välttymään rasteille syntyneistä jonoista. Tämä oli kilpailijoiden mielestä
suurin kehittämisen kohde.
Rastikuvaukset ja vastaukset,
sekä valokuvia tapahtumasta löytyy Stadin Jotoksen virallisilta
nettisivuilta www.helresp.fi/jotos2007. Vuoden 2008 syysjotos
järjestetään Pieksämäen maisemissa.

Sija Pisteitä N:o
1
279,0 2
2 275,9 5
3 269,4 25
4 267,6 24
5 260,5 10
6 259,8 18
7 258,3 7
8 258,3 11
9 254,5 4
10 238,4 12
11 237,9 22
12 235,8 1
13 227,8 3
14 217,5 14
15 213,7 15
16 210,2 26
17 202,5 23
18 197,5 6
19 176,6 20
20 174,3 21

Partio
Suomen Sotilas
HRU:n Pioneeriosasto I
Myrränvaaran Mäiske
Pohjois-Savon Rauhanturvaajat
Tuusulan Taistelijat
Kuopion Reserviupseerikerho
Näätä-1
Näätä-3
Savonlinnan Reserviläiset II
Valakianvirittäjät
Indecs
Kapinapartio
Xteekkarit
Harju Malev II
Harju Malev III
Mäntsälän RU-kerho
Kolmikärki
Hyrylän Hävittäjät
Vammalan Res.ups.kerho I
Pemamek

Törni–sarja aloitti

STADIN JOTOS 2007
Stadin Jotoksen 2007 järjestäneiden Helsingin Reserviupseeripiirin ja
Helsingin Seudun Reserviläispiirin puolesta ja jotoksen johtajana kiitän
kaikkia jotoksen järjestelyissä mukana olleita henkilöitä hyvin tehdystä
työstä jotoksen onnistumiseksi. Ilman teitä ei jotosta olisi pystytty
toteuttamaan Helsingissä. Jotoksesta saamamme palaute on pääosin
ollut positiivista ja kiittelevää.
Toki joukossa on ollut hieman valittelua jonotteluista, mutta sitä
on ollut kaikilla aiemmin järjestetyillä jotoksilla. Lisäksi kiitän myös
kaikkia niitä tahoja, joilta saimme taloudellista ja materiaalista tukea
jotoksen toteuttamisessa. Parhaimmat kiitokseni kaikille omasta ja
jotoksen johtoryhmän puolesta.
Keijo Talja
Jotoksen johtaja

Vesistön ylityksessä nähtiin erilaisia tapoja.
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Suomi ja Venäjä
Kuluneen syksyn aikana on puhuttu ja kirjoitettu paljonkin Suomen ja Venäjän suhteista. Puolustusministeri Häkämiehen Amerikan vierailulla lausuma ”Venäjä,
Venäjä, Venäjä” avasi monta muutakin suuta ja kirvoitti
monen kirjoittajan mieliä. Tosiasia kuitenkin on se, että
Suomi ja Venäjä ovat rajanaapureita ja valtioiden väliset
suhteet ovat tänään hyvät tai ehkäpä jopa paremmat kuin
koskaan aikaisemmin. Haasteita ja ongelmia kyllä riittää
ja voipa joku kokea jonkin asian ihan uhaksikin.
Venäläisiä kohtaa päivittäin kaduilla ja teillä. Helsingissä liikkuu kaduilla kymmeniä venäläisiä turistibusseja
ja satoja yksityisautoja. Etelä-Suomen pääväylillä liikkuu
satoja venäläisrekkoja ja raja-asemille syntyy kymmenien
kilometrien rekkajonoja. On siinä meille mahdollisuuksia
ja haasteita. Kun tähän lisätään Suomenlahdella purjehtivat öljytankkerit ja suunniteltu kaasuputki niin mahdollisuuksien sekä haasteiden lista pitenee. Mukaan tulee
myös selkeä uhka. Olemmeko me ja venäläiset riittävästi
valmistautuneet öljyvahinkojen torjuntaan ?

on käyttänyt raaka-aineena venäläistä puuta. Se on mahdollistanut sahojen ja
muunkin puunjalostusteollisuuden menestyksellisen toiminnan. Nyt Venäjä on korottanut puutulleja ja mahdollisuuksista on tullut todellinen uhka. Mikä on todellinen
syy venäisten uudelle politiikalle on jäänyt epäselväksi.
Jotkut ovat esittäneet näkemyksen, että Venäjä käyttää
Suomea vastaan ”puuasetta” aivan samoin kuin on aikaisemmin käytetty ”kaasuasetta” vanhoja liittolaismaita
vastaan.
Olin mukana syyskuisella sotahistoriallisella ruskaretkellä Murmanskissa ja Petsamossa. Matkan aikana
sain paljonkin uutta pohdittavaa suomalais-venäläisistä
suhteista. Paikan päällä näin Kuolan alueen teollisuuden
aiheuttamat ympäristötuhot. Toisaalta sain myös tietoa
Petsamon historiasta. Venäjä ja sen edeltäjä Neuvostoliitto sekä sen edeltäjä Tsaari-Venäjä on ja ovat olleet Suomelle kautta aikain mahdollisuuksia ja haasteita. Sota-aikaan sisältyi myös todellinen uhka.

Suomen metsäteollisuus

tiistaina 25. syyskuuta pitkään kiellettynäkin olleen elokuvan ”Helmikuun manifesti”. Elokuva
tarkasteli Mika Waltarin käsikirjoittamana suomalaisvenäläisiä suhteita Porvoon valtiopäiviltä vuodelta 1809
aina vuoden 1899 annettuun manifestiin ja sen jälkiseuraamuksiin. Aikajakso oli todellisten mahdollisuuksien
ja haasteiden aikaa. Mutta ikävä kyllä piti sisällään myös
todellisen uhan.
Suomalaiset elivät onnellista aikaa Ruotsin vallan
aikana. Mutta olisimmeko me saaneet sellaista asemaa
kansakuntien joukossa Ruotsin kuninkaan alaisuudessa
kuin mikä meille koitti 1800-luvun loppupuolella Venäjän keisarin johtamassa Suomen Suuriruhtinaskunnassa ?
Olisiko ”Kolme kruunua” antanut meille oman markan ?
Olisiko suomenkieli saanut tasavertaista asemaa ruotsinkielen rinnalle jne ? Itäinen suurvalta antoi meille mahdollisuuksia.

Raivausvaunu pystyy raivaamaan 4,2 metrin levyistä uraa noin 30 kilometriä tunnissa.

Liike ja sota
Sellaista sota- ja operaatiotaidon muotoa, jossa pyritään välttämään
kulutustaistelua ja lyömään vastustaja iskemällä mahdollisimman
liikkuvilla joukoilla hänen kriittisiin tukipisteisiin, kutsutaan liikesodankäynniksi (mobile warfare, manoeuvre warfare). Myös Suomi
tähtää tähän, mutta onko meillä siihen varaa?

YLE TV2 esitti

oli kuitenkin todellinen uhka Suomelle. Porvoon valtiopäivillä annetut lupaukset menettivät merkityksensä. Uusi hallitsija ei enää kunnioittanut
edeltäjiensä päätöksiä ja Suomi oli menettämässä saatuja
oikeuksiaan. Asia konkretisoitui asevelvollisuuden toimeenpanossa ja tuloksena olivat kutsuntalakot sekä myöhemmin kansallisen sotaväkemme hajottaminen.
Yleisesti arvioiden voidaan kuitenkin nähdä Porvoon
valtiopäiviltä alkaneen autonomian ajan olleen Suomelle
todellisten mahdollisuuksien aikaa. Suomen talouselämälle Pietarin alueen markkinat olivat lähellä. Käynnistyvä teollisuutemme oli haasteiden edessä ja onnistui
toimissaan hyvin. Myös Suomen maatalous löysi Pietarin
markkinat.

Helmikuun manifesti

Uuden uhan edessä olimme syksyllä 1939. Sopimuksista huolimatta Neuvostoliitto hyökkäsi ja oli päättänyt
valloittaa Suomen. Veteraanisukupolvemme torjui hyökkäykset ja taisteli meille itsenäisyyden jatkon. Jatkosodan
lopulla olimme taas todellisen uhan alla, mutta sekin itsenäisyystaistelu onnistuttiin voittamaan.
Tänään ja jatkossakin Suomi ja Venäjä ovat naapureita. Se antaa meille
mahdollisuuksia ja sisältää haasteita.
Toisaalta kukaan ei voi varmuudella
sanoa, etteikö joku haaste voisi myös
muuttua uhaksi Suomelle.

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

Teksti: Arto Pulkki

ajatuksia
voi löytää jo Sun Tzun kirjoituksista (n. 500 eaa). Nykyisen käsityksen mukaan liikesodan teoreettisen
pohjan loivat 1920-luvun kirjoituksillaan ennen kaikkea kapteeni
B.H. Liddell Hart (1895–1970) ja
kenraalimajuri J.F.C. Fuller (1878–
1966), molemmat englantilaisia
jalkaväkimiehiä.
Liddell Hartin ja Fullerin kirjoituksia luettiin ja ajatuksia hyödynnettiin maailmansotien välisenä aikana vaihtelevasti monissa
eri maissa. Pisimmälle pääsivät
saksalaiset. Siellä Heinz Guderian
yhdisti jo 1930-luvulla näihin ajatuksiin Saksan omat kokemukset
ensimmäisestä maailmansodasta,
sen pohjalta syntyneen tehtävätaktiikan (Auftragstaktik) ja viestimiehen näkemyksen liikesodankäynnin vaatimista tiedustelu- ja
johtamisjärjestelmistä. Näin syntyi
ensimmäiset täysin mekanisoidut
Panzer-divisioonat, ja vuosien
1939–40 Blitzkrieg. Saksan teolliset
resurssit olivat kuitenkin varsin rajalliset, ja niinpä kesällä 1941 itään
hyökkäsi pitkälti vielä jaloillaan
marssiva ja hevosvetoiseen tykistöön perustuva armeija - tunnetuin
seurauksin.

Liikesotaan viittaavia

Myös Israelin tulevat johtajat
tutustuivat Liddell Hartiin ja hänen ajatuksiinsa jo 30-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeen he tutustuivat tarkasti myös Guderianin
ja Erwin Rommelin kirjoituksiin
ja tekemisiin. He päätyivät siihen,
että liikesodankäynti ja tehtävätaktiikka olisivat heidän aseitaan lukumääräisesti ylivoimaisia, mutta
huonommin koulutettuja vihollisia vastaan. Viimeistään kuuden
päivän sotaan (1967) mennessä
Israelin armeija (IDF) oli jo hyvin
pitkälle mekanisoitu. Itse asiassa
liikesodankäynnin teoriaan ja sen

tutkimiseen herättiin Yhdysvalloissa ja Euroopassa kunnolla vasta
sen jälkeen, kun IDF kykeni Yom
Kippurin sodan (1973) erittäin
huonosti menneen alkuvaiheen
jälkeen lyömään huomattavasti
ylivoimaisemman vihollisen.
ainoita operatiiviseen liikesodankäyntiin sopivia
joukkoja on edustanut kaksi sodan
ajan panssariprikaatia (PSPR).
Näissä käytännössä jokainen yhtymän komponentti on kulkenut
teloilla. Nyt näistä toisesta on jo
luovuttu ja toisestakin luovutaan
hyvin pian. Jääkäriprikaateissa
(JPR) suurin osa iskuporrasta tukevista aselajeista on ollut liikkuvuudelta ja suojaltaan huonosti varustettuja. Niiden johtamis- ja viestijärjestelmä on myös niin jäykkä,
että on vaikea kuvitella, että nämä
”operatiiviset yhtymät” kykenisivät todellisessa taistelutilanteessa
mihinkään muuhun kuin rajoitettuun taktisen tason liikkuvuuteen.
Jääkäriprikaatin todellinen taisteluarvo verrattuna esimerkiksi
jalkaväkiprikaatiin (JVPR) ei siis
välttämättä ole ollut kovinkaan
paljon suurempi.

Meillä Suomessa

Muutaman vuoden päästä PR2005

kokoonpanossa olevat maavoimien
kolme valmiusyhtymää on ajateltu
liikesodankäyntiin sopiviksi ja siitä
väistämättä seuraavaan kohtaamistaisteluun kykeneviksi. Tätä varten
niille on hankittu aivan uudenlaisia johtamisjärjestelmiä ja monilla
eri tavoilla liikettä edistäviä järjestelmiä, joista nyt esitellyt silta- ja
raivausajoneuvot ovat vain yksi
osa – joskin erittäin tärkeä sellainen. Paljon pitäisi kuitenkin vielä
saada suojaan, teloille tai pyörille,
jotta edes Karjalan prikaatia voisi
kutsua mekanisoiduiksi. Porin ja
Kainuun prikaateista sellaista ei
näillä näkymin tule.
Tällä hetkellä Suomen puo-

lustusvoimien ainoata todelliseen
liikesodankäyntiin kykenevää osaa
edustavat ne kaksi mekanisoitua
taisteluosastoa, jotka on rakennettu Saksasta ostettujen Leopard
2A4 taistelupanssarivaunujen ja
panssariprikaateista kierrätettyjen
osien ympärille. Kasvaneesta asevaikutuksesta huolimatta voidaan
vaan perustellusti kysyä, mikä on
alle 30 TST-PSV:tä ja alle 2000
miestä käsittävän osaston todellinen suorituskyky ja taistelunkestävyys? Tykistöä ja IT-voimaa
taisteluosastolla on toki saman
verran kuin PR2005:llä, mutta se
kertoo kyllä enemmän jälkimmäisen puutteista kuin MEKTST-OS:n
tulivoimasta.
vuoden aikana
niin Israel kuin Yhdysvallat ovat
joutuneet katkerasti huomaamaan,
että liikesodankäyntiin suunnitellut ja koulutetut mekanisoidut
joukot toimivat varsin huonosti
asymmetrisessä sodankäynnissä.
Johtamisjärjestelmistä, iskukyvystä ja liikkuvuudesta ei ole hyötyä,
kun tilannekuvaa ei pysty muodostamaan, ohitettavaa rintamaa ei
löydy ja kriittisiä tukipisteitä ei ole.
Myös Venäjä panostaa nykyään voimakkaasti liikesodankäyntiin kykeneviin taisteluosastoihin
ja yhtymiin. Sillä on tähän aivan
eri resurssit kuin meillä. Pitäisikö
meidän siis kylmästi unohtaa tämä
rauhan aikainen kulutustaistelu,
ja panostaa sellaisiin sodan ajan
joukkoihin, joihin ei liikesodankäynnillä voida vaikuttaa?

Viimeisen parin

puolustusvaliokunnan
puheenjohtaja Juhani Korkeaoja
(kesk) ei osaa, tai ei halua, käyttää sotilasjargonia, niin tätä hän
tarkoittanee puhuessaan ”kolmannesta tiestä”. Hänen Ulkopolitiikka-lehden numerossa 3/07 olevan
haastattelun voi lukea osoitteesta:
www.ulkopolitiikka.fi

Vaikk a
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Uusi pioneerikalusto parantaa
valmiusyhtymien liikkuvuutta
Puolustusvoimat esitteli 20.9. Panssariprikaatissa
Parolassa kotimaiselle ja kansainväliselle yleisölle uutta
pioneerikalustoa, jolla parannetaan joukkojen liikkuvuutta. Esittelyssä olivat silta- ja raivauspanssarivaunut
sekä silta-ajoneuvo.
Kuvat: Kari Talikka

kolme erilaista ajoneuvoa. Siltapanssarivaunu ja raivauspanssarivaunu on kehitetty Leopard 2 A4 alustalle. Siltapanssarivaunuun on asennettu
LEGUAN-silta ja raivauspanssarivaunuun miina-aura, puskulevy ja
merkitsemisjärjestelmä. Silta-auto
on rakennettu Sisun 10x10 maastokuorma-auton alustalle. Järjestelmät toimittaa Puolustusvoimille
Patria Weapon Systems.
Siltapanssarivaunu painaa
kaikkiaan 63,5 tonnia. Pituutta
sillä on siltarakenteen kanssa 13,7
metriä. Vaunun leveys on noin 4
metriä. Sillan maksimipituus on
26 metriä. Silta voidaan rakentaa
täysin automaattisesti, puoliautomaattisesti tai käsin. Vaunun
huippunopeus on 70 km tunnissa.
Siltavaunun nousukyky on siltarakenteen kanssa 33 %. Miehistöä
vaunussa on kolme.

Parolassa esiteltiin

painaa
49,5 tonnia. Se on varustettu vaunun eteen kiinnitetyllä miina-auralla ja merkitsemislaitteella, jolla
merkitään raivattu ura. Leveyttä
vaunulla on 4,8 metriä ja pituutta miina-auran kanssa 11,9 metriä. Raivausleveys on 4,2 metriä.
Vaunun raivausnopeus on maksimissaan 30 kilometriä tunnissa.
Vaunun nousukyky on 60 %. Merkitsemislaitteessa on 50 merkitsemispuikkoa vaunun molemmilla
puolilla. Lisäksi vaunussa on 100
puikon lisäkasetit. Miehistöä vau-

Raivauspanssarivaunu

nussa on 4. Vaunun omasuojana
toimii 12,7 mm konekivääri ja 16
savuheitettä.
Puolustusvoimat tilasi nyt
esitellyn kaluston vuonna 2004
käynnistetyn liikkeenedistämishankkeen yhteydessä. Hankeen tavoitteena on parantaa maavoimien
suorituskykyä ja yhtenä pääalueena on joukkojen liikkuvuuden parantaminen. Uusi kalusto tarjoaa
esimerkiksi Leopard-taistelupanssarivaunuille sopivan siltajärjestelmän. Tähän asti käytössä olleet
siltajärjestelmät eivät ole olleet
tarpeeksi kantavia Leopard-taistelupanssarivaunuille.

on nyt vastaanottanut kolme ajoneuvoa ja
tavoitteena on hankkia yhteensä 30 ajoneuvoa, kymmenkunta
jokaista nyt esiteltyä ajoneuvoa.
Hanke maksaa noin 70 miljoonaa
euroa. Silta-autot sijoitetaan kaikkiin valmiusprikaateihin eli Karjalan Prikaatiin Vekaranjärvelle,
Porin Prikaatiin Säkylään ja Kainuun Prikaatiin Kajaaniin. Silta- ja
raivauspanssarivaunut sijoitetaan
Karjalan Prikaatiin ja Panssariprikaatiin. Varusmiehille uuden kaluston käytön koulutus aloitetaan
kesällä 2008.

Puolustusvoimat

Vaunussa on oma merkitsemisjärjestelmä, joka toimii automaattisesti. Puikot
ammutaan pienellä ruutipanoksella raivatun uran molemmille puolille.

Merireserviläisille
menestystä ammunnassa
Syyskuun ensimmäisenä päivänä
oli päällekkäin kaksi kilpailua,
joihin osallistui ampujiamme:
Pystykorva-SM ja Sinisen Reservin Rk-mestaruuskilpailu. Oman
joukkueemme lisäksi osallistui
ampujiamme kilpailuun “toinen
hattu päässä”, mm. Helsingin
Laivastokillan ja Laivaston Sukeltajakillan joukkueissa. Onnittelemmekin jäsentämme Janne
Karuvaaraa hienosta voitosta
rynkkykisassa.

Pystykorva-SM

238, Eero Kurjenniemen jäädessä tällä kertaa H50-sarjassa 14.
sijalle pistemäärällä 216. Osanottajista yli puolet tuli EteläPohjanmaalta, jonne myös molemmat mestaruudet menivät:
H-sarjan voitto M. Haukkalalle
pistemäärällä 255, H50 sarjassa
B.Kamikselle tuloksella 250. Etelä-Karjalan vahva joukkue jylläsi
H-sarjassa yhteistuloksella 859,
mutta H50-sarjassa Etelä-Pohjanmaa nappasi joukkuekullan
tuloksella 905.

Keuruun Pystykorva-SM-kilpailussa Tatu Korhonen ampui Hsarjan pronssimitalin tuloksella

Teksti: Tatu Korhonen
(Merireserviläiset ry:n
varapuheenjohtaja)

Sinisen Reservin Rk-mestaruuskilpailu
3 x 10 ls, Upinniemi 1.9.2007
1. Janne Karuvaara, Hgin LaivK
88+71+77 = 236
2. Jukka Harjamäki, Turun LaivK
88+64+81 = 233
3. Hannu Risteli, Turun LaivK
81+66+77 = 224
4. Risto Laitinen, LaivSukK		
87+61+73 = 221
5. Jouni Toivanen, MeriRes		
89+58+70 = 217
6. Arto Salo, Turun LaivK		
81+66+77 = 213
7. Jukka Soini, MeriRes		
76+61+74 = 211
8. Eero Karuvaara, Hgin LaivK
79+53+79 = 211
9. Pekka Aarniaho, Hgin LaivK
78+68+59 = 205
10. Jaakko Timonen, MeriRes
84+58+58 = 200
11. Hannu Anttila, Merires		
82+54+62 = 198
12. Jorma Maurinsalo, LaivSukK
87+39+67 = 193
13. Keijo Karimäki, LaivSukK		
70+53+67 = 190
14. Jari Luostarinen, MeriRes
73+53+55 = 181
15. Eino Kostian, Turun LaivK
74+54+50 = 178
16. Seppo Kaila, Turun LaivK 77+28+61 = 166
17. Juhani Tuominen, LaivSukK
75+33+50 = 158
18. Vesa Karuvaara, Hgin LaivK
76+37+41 = 154
19. Ari Lehtonen, Treen Res		
26+45+54 = 125
20. Harri Hiipakka, LaivSukK
35+ 6+38 = 79
21. Raimo Häyrinen, LaivSukK
keskeytti / aserikko

Raivausvaunun miina-aura ja puskulevy ovat järeätä tekoa.

Joukkuekilpailu:
1. Turun Laivastokilta (Harjamäki+Risteli+Salo)		
2. Merireserviläiset (Toivanen+Soini+Luostarinen)		
3. Laivaston Sukeltajakilta (Laitinen+Maurinsalo+Karimäki)
4. Helsingin Laivastokilta (3 x Karuvaara)		

670
609
604
601
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Helsingin Maanpuolustuspiirin
paikallisosastot

Helsingin

Kiittää tukijoitaan

Espoo-Kauniainen
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.

Oy K.G.Öhman Ab
Viking Line

Maastomarssi 7, su 14.10.2007
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 050-5977 139, juha_matikainen@suomi24.fi.

Hertz Autovuokraamo

Maastomarssi 8 su 04.11.2007
kurssin numero 0404 07 16028
Kokoontuminen Haukkalammen pysäköintipaikalla klo 09:45. Varustus sään
mukaan ja huolto omasta repusta. Reitin pituus noin 30 km. ilmoittautuminen
www.mpkry.fi -sivuston kautta.
Tiedustelut: Jan Ek 09-803 3600 tai Juha Matikainen 050-597 7139, juha_matikainen@suomi24.fi.

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

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Trans-Huolto Oy
Kone-Tukku Oy

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

040 748 7099		 kai.haatainen@luukku.com
jaro.pietikainen@welho.com
040 5558165		 veijo.rautio@helsinki.fi
050 5495277		 h.simola@luukku.com
040 563 3169		 laura.tiilikainen@iki.fi
044 5466608		 teemu.salmela@kolumbus.fi
040 5121215		 arto.pulkki@upknowledge.
040 745 2326		 hannu.koponen@icenet.fi
050 5977139		 juha_matikainen@suomi24.fi
040 7185907		 elsi.tuominen@iki.fi

EsKaPAT:in kotisivuosoite: www.eskapat.net

ESITELMÄ ISLAMISTISESTA
TERRORISMISTA 29.10.2007
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’’.
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 e-mail raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 8513.

Järjestäjinä: Espoon Reserviläiset ja Tapiolan Reserviupseerit

Lokakuu

18.10.
19.10.
19.10.
24.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.

75 v
70 v
80 v
50 v
50 v
60 v
50 v
75 v
60 v
60 v
80 v
50 v

Marraskuu
1.11. Tietoturvallisuusasiantuntija, majuri Juhani Sillanpää
12.11. Diplomi-insinööri, luutnantti Erkki Ström
14.11. Logistikko, sotilasmestari Juhani Niemistö
17.11. Varastomies, vääpeli Timo Aaltonen
20.11. Varanotaari, yliluutnantti Kurt Lindholm (matkoilla)
23.11. Erityisopettaja, yliluutnantti Seppo Kähkönen (matkoilla)
26.11. Diplomi-insinööri, yliluutnantti Tero Merjomaa
28.11. Logopedi, laulaja, luutnantti Reijo Pesonen (matkoilla)

14.11. klo 18.30 Eversti Matti Lukkari
pitää esitelmän aiheesta: ”Viron uudelleen itsenäistyminen”

Tarjolla virvokkeita. Kaikki reserviläiset ympäri pääkaupunkiseudun
tervetuloa!

Onnittelemme
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

Kaikille avoin luentotilaisuus

Paikka: TKK Sähkötekniikka ja tietoliikenneosasto, Otakaari 5 A, Espoo
(Fonecta 2007 28 H5).

Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

13.10.
15.10.
18.10.
18.10.

VIRON UUDELLEEN
ITSENÄISTYMINEN

60 v
70 v
60 v
60 v
85 v
70 v
50 v
70 v
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Vuosijuhla, Villa Junghans 12. lokakuuta alkaen kello 19.00.
Excursio Upinniemeen 19.10
kello 13.00.Ilmoittautumiset ilkka.
rantasalo@staffpoint.fi 0400 222
060 tai mikko.leppanen@espoo.fi,
050 572 3978
Excursio Berliiniin 2.-4. marraskuuta
Hallituksen kokous 13. lokakuuta kello 18.00
Syyskokous 13. 11. kello 19.00.
Kauniaisten kaupungintalo. Syyskokousasiat ja lisäksi muutosehdotus yhdistyksen sääntöihin seuraavasti:
§ 3 tarkoitus ja toiminta on uusittu, mm. Pariisin rauhansopimus
kadonnut,
§ 9 kutsu sähköpostilla lisätty ja
tekstiä tarkennettu,
§ 13 poistettu hallituksen jäsenten kausirajoitus 5 vuotta,
§ 9 yhdistyksen kokouksen koollekutsumiskynnys laskettu 1/10
osaan jäsenkunnasta (nyt 1/5).
Mallisäännöt löytyvät liiton nettisivuilta www.rul.fi , ja ehdotus
on saatavissa syyskokouksessa tai
hallituksen jäseniltä Juhani Kari ja
Ilkka Rantasalo.
Esitelmäilta marraskuu
Itsenäisyyspäivä. Lipunnosto
Kauniaisten kaupungintalolla ja
kunnianosoitus sankarihaudalla
Hallituksen kokous 11. joulukuuta
24.12. Kunniavartiot Kauniaisten ja Espoon sankarihaudoilla

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.
Tiivistelmä esitelmästä on kerhon
verkkosivuilla.
Pistooliammuntavuorot alkoivat 3.9.2007 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
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.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Möteskallelse: Helsingfors Svenska Reservofficersklubb kallar sina
medlemmar till stadgeenligt höstmöte torsdagen den 1.11 kl 18.00 i
Helsingfors i Helsingfors Reservofficersdistrikts auditorium, Tölötorgsgatan 2 B.
Efter mötet (ca kl 19) föredrag
aktuellt föredrag. Alla, även ickemedlemmar är hjärtligt välkomna
till föredraget. Kamratsits efteråt
till självkostnadspris.
Skjutbanan är äntligen klar,
och skytte i Luolan tillsammans
med Helsingforsnejdens Svenska
Reservunderofficerare kommer
igång på allvar. Kolla hemsidan
eller HSRUO’s spalt i HRS för tider. Meddela ifall du ämnar delta
till HSRK’s skytteofficer Caspar von
Walzel (caspar@hsrk.fi eller 050
353 4714). Vapen och hörselskydd
finns att låna. Ammunition enligt
förbrukning till dem som lånar vapen till självkostnadspris.
Nylands Brigads Gille / H:fors
lokalavdelning inbjuder HSRK:
s medlemmar att delta vid föreningens höstmöte 26.11. kl. 18 på
Handelsgillet, Kaserngatan 23, ingång från gården. Efter mötesförhandlingarna kl 19 håller Sveriges
militärattaché överste Bengt Nylander ett föredrag om den svenska snabbinsatsstyrkans utbildning
och målsättning. Hjärtligt välkommen, men meddela ditt deltagande
till Kaj Pettersson senast 23.11, 040
703 6464.
Klubben och styrelsen kontaktas bäst via www.hsrk.fi.

LÄNSI-VANTAA
Majatalkoot tiistaina 16.10 klo
17.00 alkaen. Sääntömääräinen
syyskokous tiistaina 30.10. klo
19.00 Toimintakeskuksessa Rystypolku 4. Kokousesitelmä klo

19.30, Varusmiesliiton puheenjohtaja Harri Sieppi kertoo Varusmiesliitosta ja sen toiminnasta.
Tiistaina 6.11. Reserviläisammunnat, kilpailu pienoiskivääri,
Tikkurilan urheilutalon radalla,
lisätietoja Veikko Taurolta, puh.
(09) 5305 4223. Lauantaina 24.11.
kerhon vuosijuhla / pikkujoulu
Toimintakeskuksessa.
LVRU on saanut viikottaisen
ampumaratavuoron Töölöntorinkadun uusitulta pistooliradalta,
jossa voi ampua .22 cal ja 9.00
mm aseilla. Vuoro on lauantaisin
klo 14.30 – 17.00. Vuoro alkaa lokakuun aikana. Tiedotamme asiasta lisää heti, kun olemme saaneet
tarkemman ohjeistuksen piiristä.
Ampumaharrastusvakuutus tai
SAL-lisenssi on pakollinen kaikille
radan käyttäjille.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja koko vuoden 2007 toimintakalenteri löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta
lvru.rul.fi

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
VIERAILU
Tiistaina 16.10. klo 17 vieraillaan
Suomenlahden meriliikenteen
ohjauskeskuksessa os. Katajanokanlaituri 4 B K-6, Helsinki. Kaikki mukaan tutustumaan, miten
Suomenlahden meriliikennettä
ohjataan. Yhteystiedot Kari Wallin
gsm: 050 404 4814; kari.v.wallin@
luukku.com.
Marraskuussa vieraillaan jäänmurtajalla, josta tarkemmat tiedot
seuraavassa lehdessä.
KOKOUKSET
Hallituksen
kokouk set
23.10.2007 klo 18.30 Malmilla ja
ennen syyskokousta 27.11. klo 18.30
Tapanilan urheilukeskuksessa.
SYYSKOKOUS
Sääntömääräinen syyskokous
Tapanilan urheilukeskuksen kerhohuoneessa 27.11. klo 19.00.
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutustilaisuuksista. Yhteyshenkilönä
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä,
045 674 8754, cossu541@saunalahti.fi.
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Pj. Jaakko Sievänen,
040 5061488, jaakko.sievanen@
elisanet.fi, siht. Karri Kupari 050
426 0711, karri.kupari@sampo.fi’
, tiedotus Jorma Loimukoski 040
3433400, jorma.loimukoski@finpro.fi

LAUTTASAAREN
RESERVIUPSEERIT
Lauttasaaren Reserviupseerit ry:n
syyskokous pidetään torstaina
18.10. kello 18 maanpuolustusjärjestöjen talossa Döbelninkatu 2,
viides kerros, Maanpuolustuksen
Tuki ry:n sali. Kerhon hallitus jo
kello 17.
Kokouksen jälkeen kello 19
mahdollisuus tutustua piirien täysin uudistettuun sisäampumara-

taan.
Kaikki jäsenet ovat lämpimästi
tervetulleita. Lisätietoja antaa kerhon puheenjohtaja Pekka Haapala,
puhelin 040 546 4030.

Aselajikerhot

Huoltoupseerikerho
Töölö
Töölön RU oli mukana 14.-16.9.
Stadin jotoksen kasteenraikkaissa rastitehtävissä. Rastin olimme
myös itse suunnitelleet.
Kerhon syyskauden ampumavuorot Töölöntorinkadun uusitussa ampumasuojassa ovat tiistaina
2.10., 30.10. ja 27.11. klo 19-21.30.
Radalla ampujilta edellytetään
ampumaharrastusvakuutusta tai
SAL:n lisenssiä. Ensikertalaisille
yhdistys tarjoaa patruunat. Kerhon
ammunnasta tietoja ja ohjeita saa
ampumavastaava Raimo Ahokkaalta 020 490 7503.
Kerho järjestää keilailutilaisuuden Ruusulankadun keilaradalla
18.10. klo 14.00. Ilmoita osallistumisestasi Jyrki Ratialle 040-582
9127 ratavarausten tekemistä varten.
Järjestämme yhdessä Turvakurssinkillan kanssa Padasjoella
20.-21.10. ampumakoulutusta ja
ammuntaa erilaisilla kevyillä aseilla. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Hans Gabrielssonille (09) 275
9369, 050 330 4005 tai hans.gabrielsson@elisanet.fi.
Töölön RU:n syyskokous pidetään 22.11. Suomenlinnan Upseerikerhon saunatiloissa klo 18.30.
Tervetuloa kokoukseen keskustelemaan 40-vuotisjuhlavuoden toiminnasta.
Hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 18.10. klo 16.00
Döbelninkatu 2, kokoushuone 2
ja tarvittaessa 22.11. ennen syyskokousta, josta ilmoitetaan erikseen.
Kerho täyttää ensi vuonna 40
vuotta. Jos jäsenillä on kerhon historiaan liittyviä kuvia, juttuja tms.
materiaalia toivomme saavamme
niitä käyttöömme historiikkia varten. Ota yhteyttä pj Sampo Martiskaiseen tai Jyrki Ratiaan.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Sampo
Martiskaiselle 040 709 8459, sampo.martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri Erkki Nikuselle 040 715 4486,
enikunen@.welho.com.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunnat ovat käynnistyneet
ilma-aseradalla keskiviikkoisin klo
18.00. osoitteessa Puotilantie 1 D.
Tule suorittamaan osuutesi prosenttiammunnasta.
Syyskokous pidetään Tukikohdassa Puotilantie 1D tiistaina
27.11.2007 klo 18.00. alkaen.
Ihrun nettisivut www.ihru.org
Yhteystietoja p.joht.Keijo Talja p.041 5149 140, v.p.joht. Jukka
Kantokoski p. 050 332 3687, s. Juha
Iiskola p. 050 543 6214.

Hallitus kokoontuu maanantaina
15.10.2007 klo 17.30 osoitteessa
kiinalainen ravintola Full House,
Runeberginkatu 32.
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina 12.11. klo
18.00 osoitteessa kiinalainen ravintola Full House, Runeberginkatu 32. Kerho tarjoaa iltapalan.
Hallitus kokoontuu tuntia ennen
klo 17.00.
Toivomme runsasta osallistumista. Tuokaa mukananne ideoitanne toimintaamme.
Mikäli et pääse osallistumaan
niin aina voit ottaa reippaasti yhteyttä hallituksen jäseniin. Pienikin idea on varmasti toteuttamisen
arvoinen.
Hallitus päätti viimeisessä kokouksessaan toteuttaa kohta perinteeksi muodostuvan lasten liikenneturvallisuus kampanjan. Asiasta
myöhemmin lisää.
Tiedotusupseeri on teetättänyt
jäsenillemme T-paitoja huippuedullisesti. Paidat ovat ainutlaatuisia ja niitä on rajoitetusti. Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä.
Hallitus:
Puheenjohtaja ylil Harri Kouvonkorpi p. 050 3007690, varapuheenjohtaja maj Timo Koukkari,
kapt Kai Runela kerhomestari p.
044 5282848, sihteeri ylil Paavo
Virtanen, ylil Leo Poijärvi kulttuuriupseeri p. 040 5429106 ltn Jorma Stenvall talousupseeri p. 0500
410880 vänr Heikki Huhtala tiedotusupseeri heikki.huhtala@welho.
com vänr Yrjö Malmström logistiikkaupseeri p.04 -5193030
Ase-,ampuma- ja koulutusupseeri ylil Heikki Heikkonen p. 0400
776294. Kivääri- ja pistooliammunnasta kiinnostuneet voivat ottaa
häneen yhteyttä.

Ilmatorjuntakerho
Sääntömääräinen syyskokous on
tänä vuonna 20.11. kello 18 alkaen
Suomenlinnan upseerikerholla.
Kokouksen jälkeen totuttuun tapaan esitelmä ja lohikeittoa. Aiemmista tiedoista poiketen esitelmöitsijä ei ole Tommi Kinnunen, vaikka
esitelmä tulee korkealaatuisena
pysymään.
Myös kerhon 60-vuotisjuhlien
alkamisaikaan on tullut muutos.
Tilaisuus alkaakin tuntia ilmoitettua myöhemmin eli kello 19:00
26. päivä lokakuuta. Tilaisuus on
avec-iltapukujuhla pienin kunniamerkein ja esiintymään on saatu
mm. Korsu-orkesteri. Pitopaikkana jo aiemmin ilmoitettu Kulosaaren Kasino, joka löytyy Helsingistä
osoitteesta Hopeasalmenpolku 1.
Illalliskortin hinta on 50 e/hlö ja
opiskelijoilta 30 e/hlö. Ilmoittautuminen on pakollista 20.10. mennessä Antti Lillebergille osoitteeseen antti.lilleberg@tkk.fi tai 040
596 2905, kuitenkin mieluummin
sähköpostitse.
On syytä merkitä myös kalentereihin perinteinen 12.12. joululou-
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nas ravintola Perhossa kello 12:12.
Tervetuloa osallistumaan erääseen
kerhon perinteikkäimmistä tilaisuuksista.
Kerhon ammuntavuoro on nyt
muuttanut Töölöntorinkadulle
piirien ampumaradalle, joka on
käytössämme parillisten viikkojen
keskiviikkoina kello 16-19 aina viikosta 40 alkaen. Lisätietoja ampumaupseeriltamme Timo Wiialalta
(timo@wiiala.com).
Kerhon jäsenten mahdolliset
sähköpostiosoitteet pyydetään
ilmoittamaan tiedotusupseeri
Topias Uotilalle (yhteystiedot
alla).
Lisätietoja kerhon toiminnasta
antavat mm. puheenjohtaja Antti
Lilleberg 040 596 2905, antti.lilleberg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri
Topias Uotila (040 719 5777, toppari@saunalahti.fi, Huom. osoite
muuttunut). Kerhon verkkosivut
löytyvät osoitteen www.ilmatorjuntaupseeriyhdistysfi kautta valitsemalla oikeasta laidasta linkin:
Helsinki.
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 tilaisuuksiin!

Jääkärikerho
Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään 23.10. klo 18.30
reserviläisten tiloissa Döbelnink.
2. Kokouksessa valitaan hallitus
toimintakaudelle 2008. Virallisen
kokouksen jälkeen on yhteinen
kerhoilta Pioneeriosaston kanssa
klo 19.00 iltapaloineen ja esitelmineen. Ennen syyskokousta kokoontuu hallitus klo 18.00.
Marraskuun saunailta on 6.11.
klo 17.00 alkaen Santahaminan
Kiltasaunalla.
Joulukuun saunailtaa vietämme
4.12. perinteisen kalaillallisen merkeissä, jonka taikoo tuttuun tapaan
gastronomian majuri Esa Pajunen
(juomapuolen hoitaa kukin makunsa mukaan).
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha
Koiranen, puh. 745 3907 tai 040
503 4804, siht. Yrjö Saulamo, puh.
349 3162 tai 050 344 5635.

telmöi aiheesta:”Viaporin tykistö
1918-21”. Esitelmän jälkeen Kenttätykistökerhon 15.11.2007 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) 044 511
04 72, email: jyrppy@hotmail.com
vpj. Joakim Flinck (GSM) 040
556 47 57, email: joakim@kolumbus.fi
sihteeri Erkki Vuori (GSM) 040
722 89 24, email: sihteeri@ktkerho.fi

ESPOON
MAANPUOLUSTUSNAISET
Kokoonnumme Sydämellinen nainen –iltaan Esport Areenalle keskiviikkona 14.11. klo 18 alkaen sekä
kuuntelemaan sydäntietoutta että
harjoittamaan omaa sydäntämme.
Aluksi sydäntautien asiantuntija kertoo erityisesti naisten sy-

dänvaivoista ja -taudeista. Miten
voimme ennaltaehkäistä sydänvaivoja ja milloin pitää lähteä lääkäriin? Miten naisten sydänoireet
eroavat miesten oireista? Tule nyt
kysymään asiantuntijalta mieltäsi
askarruttavia asioita omasta sydämestäsi. Luennon jälkeen nostamme sydämiemme sykettä kuntosalilla. Muista ottaa mukaasi sisäliikuntavaatteet ja –jalkineet sekä
pyyhe saunaa varten. Tervetuloa!
Esport Areenan osoite on Koivu-Mankkaantie 5, Tapiolan urheilupuisto

Viestiosasto

Pioneeriosasto
Pioneeriosaston syyskokous on
tiistaina 23.10. klo 18.00 osoitteessa Döbelninkatu 2, aiheina mm.
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 ja puheenjohtajan valinta. Kokouksen jälkeen
kuulemme esitelmän ja nautimme
iltapalan yhdessä Jääkärikerhon
kanssa.
Seuraava hallituksen kokous
on ennen syyskokousta 23.10. klo
17.00.
Pioneeriosaston partio Kekkonen-Rusila-Saarela sijoittui valtakunnallisella syysjotoksella toiseksi ja edustaa RUL:ia ensi kesän
PM-kisoissa Norjassa.
Töölöntorinkadun luolassa
jatkuvat taas ampumaharjoitusvuoromme, 17.10., 19.11. ja 28.12.,
vuoro alkaa klo 17 ja sisäänkäynti
on Töölöntorinkadun ja Pohj. Hesperiankadun kulmauksesta. Paikalla on kouluttaja, aseita ja patruunoita 50 kpl/pienoispistooli, 10
kpl/sotilaspistooli/ampuja veloituksetta jäsenmaksun maksaneille
jäsenillemme. Radalla on tehty parannuksia kesän aikana. Lisätietoja
saat ampumaupseeriltamme.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 e.
Tilaa puheenjohtajalta. Myynnissä
myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita.
Jäseneksi voit liittyä ottamalla
yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin sekä osoitteessa http://pioneeriosasto.net. Netissä teet myös
kätevimmin osoitteenmuutoksen.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakainen, 040 521 8383, sami.hotakainen@kolumbus.fi
Sihteeri, tiedotusupseeri kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi
Ampumaupseeri evl evp Matti
Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@fonet.fi

Kt-kerho
Tulevia tapahtumia:
Toimintakalenteri 2007 luettavissa osoitteessa: http://www.
ktkerho.fi/toimintakalenteri2007.
pdf
14.10.2007 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 esi-

Jäsenten mahdollisia sähköpostiosoitteita pyydetään ilmoittamaan sihteerille sähköpostiin. Siis,
mikäli et ole saanut kerhon tiedotteita emailiisi, ilmoita osoitteesi
maililistalle.
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
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RT-kerho
JOhtorengas
TUTUSTUMINEN EDUSKUNTAAN
JA SYYSKOKOUS
Tutustuminen/kiertokäynti
Eduskuntaan torstaina 8.11 klo
15.00 alkaen. Välittömästi kiertokäynnin jälkeen, noin klo 16.00,
pidetään yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Eduskuntatalon
kabinetissa A1. Johtuen eduskunnan turvajärjestelyistä ilmoittautumiset Kare Vartiaiselle sähköpostilla 5.11 mennessä. kare.vartiainen@
blickle.fi
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIHTEERILLE

Tervetuloa Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry:n syyskokoukseen torstaina 8.11.2007
kello 18. Paikkana on Teknillisen
korkeakoulun sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston luentosali
S1. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset syyskokousasiat.
Viestiosaston sisäratavuorot alkavat. Ampumaratana on nyt 9 mm
kaliiperisille aseille kunnostettu
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
sisäampumarata Töölöntorinkadulla.
Syksyn ratavuorot ovat 7.10,
11.11. ja 9.12 kello 12-14.30.
Erityisesti uudet jäsenet ovat
tervetulleita ratavuoroille!

VR:n Reserviupseerit
Huom! Muutoksia aiemmin ilmoitettuihin tietoihin! Yhdistyksemme
tekee vierailun Pääesikuntaan Helsingissä tiistaina 16.10. Kokoonnumme Kasarmitorille klo 16:20
(huom. muuttunut aika!), josta
siirrymme ryhmänä Pääesikunnan tiloihin klo 16:30. Ohjelma on
pääosin Suomen ilmapuolustusta
käsittelevä: Hornetit, helikopterit,
Etelä-Suomen ilmapuolustus, PE
ylijohtajan puheenvuoro. Esitelmien päätteeksi kahvit.
Ilmoittautumiset yhdistyksen
sihteerille Mikko Saariselle sunnuntaihin 14.10. klo 15:een mennessä (p. 0307 26535, mikko.saarinen@corenet.fi). Tilaisuus on yhdistyksemme jäsenille maksuton.

SENIORIUPSEERIT
Senioriupseerien yleinen kokous
pidetään tiistaina 23.10.2007 klo
13.00 alkaen osoitteessa Töölöntorinkatu 2 B Helsinki (vanhan
rav. Motin vieressä) Kokouksessa
keskitytään kuuntelemaan Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja
Asko Harjulan esitelmää ”Ajankohtaista huoltovarmuudesta”.
Mainittakoon, että huoltovarmuuskeskus, HVK, turvaa poikkeusolojen ja vakavien häiriöiden varalta välttämättömiä taloudellisia
toimintoja, hoitaa varmuusvarastointia sekä toimii puolustustaloudellisen suunnittelukunnan, PTS,
sihteeristönä. HVK ja PTS analysoivat huoltovarmuuteen kohdistuvia
uhkia sekä tuottavat suunnitelmia
ja ohjeita hallinnolle ja yrityksille
huoltovarmuuteen kohdistuvien
uhkien hallitsemiseksi.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri
Vantaan
Reserviläiset
helsingin
Reserviläiset
Stadin Jotos 2007 on onnellisesti
takanapäin. Yhdistyksemme vastasi jotoksessa Harjoituskäsikranaatin heitto -rastin suunnittelusta ja
toteutuksesta. Rastin, jota oli perjantai-iltana 14.9. parhaimmillaan
suorittamassa lähes 20 partiota
yhtä aikaa, toimitsijatehtävissä toimi 14 yhdistyksemme talkoohenkistä jäsentä. Suuret kiitokset kaikille mukana olleille! Erityiskiitos
rastin rakentamisesta vastanneille
Risto Tarkiaiselle, Aatos Ahlstenille ja Matti Pohjoselle.
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 KantaHelsingin Reserviupseerit ry ja se
on avoin myös muille kuin syyskokoukseen osallistujille. Järjestelyjä
varten tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa viimeistään
torstaina 25.10. Ilkka Jolmalle, email 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 ry:n yhteystiedot: pj Olli Korkalainen GSM
050 3028308, olli.korkalainen@
vantaanreservilaiset.fi. Sihteeri
Niko Niemistö GSM 050 5656632,
niko.niemisto@vantaanreservilaiset.fi. Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.vantaanreservilaiset.
fi.
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.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i ”Luolan” hösten 2007 kl.
17:00-19:00.
torsdagen 11.10
torsdagen 8.11
torsdagen 22.11
torsdagen 20.12
Triangelkampen 2007
Lördagen 20.10, avslutningsfest kl. 19:00 på officersmässen i
Dragsvik.
Supékort 30 e/person.
Ordförande Markus Liesalho
Tel. 0400 421 002
E-mail.svesnska@helresp.fi

Vääpelikilta
Vääpelikilta ry on haastanut Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja
Helsingin Seudun Reserviläispiiri
ry:n yhdistykset ja jäsenet luovuttamaan verta. Lokakuun loppuun
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asti kestävän kampanjan tarkoituksena on kannustaa reserviläisiä
konkreettiseen toimintaan lähimmäistensä auttamiseksi sekä täydentää Veripalvelun huvenneita
varastoja. Verta voi luovuttaa Punaisen Ristin veripalvelun toimipisteissä Helsingin keskustassa,
osoite Yrjönkatu 30 sekä Kivenhaassa, osoite Kivihaantie 7. Lisätiedot: Seppo Mäkinen, 050 585
2129, makinen.seppo@kolumbus.
fi.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n järjestää Sotaelokuvafestivaalin 26.–27.10, jonka näytökset
järjestetään Suomen elokuvasäätiön tiloissa Kino K-13 -auditoriossa, osoite Kanavakatu 12. Festivaalin teemana on Talvisota. Katso
lisätietoja tästä lehdestä.
Vääpelikilta ry järjestää marraskuussa Ensiapukurssin (EA 1).
Koulutustilana on Töölöntorinkatu
2:n auditorio. Koulutus päivät ovat
8.11, 9.11 ja 13.11 klo 17–21. Kurssin
hinta on 10 euroa. Kurssille voivat
ilmoittautua myös muiden reserviläisyhdistysten jäsenet. Ilmoittautuminen Seppo Mäkiselle 050 585
2129, makinen.seppo@kolumbus.
fi.
Vääpelikilta ry:n syyskokous
järjestetään Töölöntorinkatu 2:n
auditoriossa torstaina 22.11. klo
18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. uusien
johtokunnan jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle sekä vuoden 2008 toimintasuunnitelman
ja talousarvion hyväksyminen.
Kokouksen yhteydessä suoritetaan
palkitsemisia. Virallinen kutsu lähetetään seuraavan jäsenkirjeen
yhteydessä. Lisätiedot: Teijo Junnola, puh. 050 538 7429, teiska.
junnola@elisanet.fi.
Juhana Rönnkvist on dramatisoinut ja ohjannut Yrjö Jylhän
Kiirastuli-runokokoelman pohjalta
näytelmän. Vääpelikilta ry on varannut 10 kappaleen erän lippuja
näytelmän loppuunmyytyyn ensiiltaan, joka järjestetään Talvisodan syttymisen 68-vuotispäivänä
perjantaina 30.11. klo 19. Esityspaikkana on Stadian teatterisali,
Hämeentie 161, Helsinki. Lippujen
hinta on 5 euroa. Lippuja voi tiedustella Teijo Junnolalta, puh. 050
538 7429, teiska.junnola@elisanet.
fi.
Töölöntorinkadun sisäampumaradan korjaus on valmistunut.
Radalla on mahdollisuus ampua ilma-aseilla ja ruutiaseilla 9
mm:iin saakka. Kysy ratavuoroista
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
Vääpelikilta ry onnittelee yhdistyksen pitkäaikaista sihteeriä, ylivääpeli res Teijo Junnolaa tämän
täyttäessä 50 vuotta 18.10.2007.
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.

MERIRESERVILÄISET
Merireserviläisten Ahvenen ensimmäinen purjehduskausi
Ensimmäinen purjehduskausi uuden aluksemme Ahven-3 :n
kanssa alkaa olla lopuillaan. Olemme tutustuneet ja perehtyneet ”Affenaan” ja se meihin. Projekti on
sisältänyt paljon työtä. Suurkiitokset siihen osallistuneille kuin myös
kaikille taloudellisille tukijoillemme panoksestanne tähän saakka.
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Toimintamme jatkuu talvikaudella! Mukana on vahva lajimme
ammunta sekä mahdollisuus prepata itseään erilaisissa merenkulku- ja laivataidoissa kiinnostuksen
mukaan. Tule mukaan keskustelemaan toiminnasta jäsenten ja johtokunnan kanssa saunan löylyihin
1.11. Ota yhteyttä vastuuhenkilöihimme, saat lisätietoa ja pääset
harrastamaan sekä vaikuttamaan
yhdistyksemme jäsenenä. Muistathan, että päivitetyt tiedot toiminnasta löytyvät www.sininenreservi.fi tapahtumakalenterista.
Jäsenlöylyt maailman suurimmassa saunassa!
Purjehduskauden päättäjäiset
pidetään torstaina 1.11.2007 kello
18.30-20.30, Merisotakoulun isossa saunassa. Jälkilöylyt nautitaan
kerholla. Kulkuyhteydet Suomenlinnan lautalla. Mukaan omat saunavarusteet ja pyyhe. Yhdistys tarjoaa saunajuomat.
Ahven3
Yhdistyksen veneen kausi alkaa
olla lopuillaan. Ota Ilkkaan yhteyttä loppukauden tapahtumista ja
nostotalkoista!
Lisätiedot: Ilkka Tiihonen puh.
0400 453 068 tai sähköposti aatsto.tiihonen@helsinkinet.fi
Ampumatoiminta
Luola-vuorot:
Muutos aikaisemmin julkaistuihin tietoihin! Vuoromme ovat
syyskaudella parittomien viikkojen
torstaisin. 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).
Ilma-aseammunnat tullaan siirtämään HRUP:n sisäradalle yläkertaan, josta tiedotetaan erikseen.
To 18.10.
Pienoispistooli
15 ls koulu + 15 ls kuvio klo 17:3020:30
(HARJOITUS VaRes-ottelua
varten; voi tulla muutama VaRes:
lainenkin vierailemaan)
To 1.11.
Vantaan Res Merires –pienoispistooliottelu; klo
17:30-20:30
(6-hengen joukkueet. 1. erä
aloittaa klo 17:30, 2. erä klo 19:00;
molempiin 3 ampujaa meiltä)
TO 15.11.
Iso- tai sotilaspistooli 15 ls koulu + 15 ls kuvio klo
17:30-20:30
(Palkintokilpailu)
To 29.11.
Pienoispistooli olympia-ammunta ½ -matsi klo
17:30-20:30
(Palkintokilpailu)
To 13.12.
Avotähtäin-pienoiskivääri 20 ls pysty klo 17:3020:30
(Mestaruuskilpailu)
To 13.12.
Vapaavalintaisen pistoolin pika-ammunta klo
17:30-20:30
Pe 27.12.
Jouluammunta
pienoispistooleilla klo 17:30-20:30
(PALKINTOJENJAKO)
Muita kilpailuja:
Su 14.10.
VII
Heikki
Tuokko -perinnekiväärikilpailu
(netti-ilm. MPK ry:n Uudenmaan piirin kautta)
Päivitetty, viimeisin, tieto ampumatoiminnasta löytyy tapahtumakalenterista.
Lisätiedot: Tatu Korhonen puh.
050 565 4408 tai sähköposti tatu.
korhonen@finnlines.fi
Johtokunta: merireservilaiset@
helresp.fi, 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

Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Tuomo Niemi johti 16.9. MPK ry:n
Reserviläisvoimavarakurssin. Pauli Raution johdolla ammuimme
kivääreillä Santahaminassa Helsingin Suomalaisen Klubin kanssa
7.10. Eemil Kukkola johtaa MPK:n
Elintarvikehuolto ja logistiikka kurssin lokakuussa. Kari Saviniemi
johtaa 17.-18.11. Viestintä ja propaganda -kurssin, luennoitsijana
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. Yhdistyksen perheliikuntapäivä pidetään sunnuntaina 28.10., jolloin
sauvakävelemme Malmin lentokentän ympäri. Lisätietoja koulutetuille maanpuolustuksesta kiinnostuneille Suomen kansalaisille
tarkoitetusta yhdistyksestä www.
helresp.fi/kokonaismaanpuolustus
tai pj. Tapani Sarvanti 050 553534.

Killat
AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Hyvät kiltasisaret ja veljet.
Katsaus killan menneisiin ja tuleviin tapahtumiin.
Pistooliammuntakilpailu on
pidetty. Kilpailussa noudatettiin
Puolustusvoimien henkilökunnan
pistooliammunnan sääntöjä.
Sija 1. Timo Koukkari 97 pist.
Sija 2. Ilkka Perasto 87 pist.
Sija 3. Heikki Heikkonen 82
pist.
Muut sijoitukset seuravasti:
Paavo Virtanen 75 pist., Marcus
Björndahl 67 pist., Kai Sani 62 pist.,
Timo Kalpio 55 pist., Raimo Tarkiainen 55 pist., Rune Holmberg 48
pist., Tauno Ahonen 42 pist., Eero
Hakkarainen 38 pist. Erittäin hyviä tuloksia. Ampumatoimikunta
kiittää ammunanjohtaja Harri Heikosta sekä yhteistyökumppaneita
hienoista palkinnoista.
Valatilasuudessa elokuussa Kulosaaressa kiltamme lipun kantajana toimi kv Erkki Kuronen.
LEUK 19 kurssi vieraili Jääkäritalolla isäntinä toimivat pj. Timo
Koukkari ja Erkki Kuronen. Esitelmän pitäjänä toimi professori Antti
Saarialho.
Helsingin Autoteknilliset seniorit vierailivat Jääkäritalolla. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Timo
Koukkari ja Erkki Kuronen.(Ko.
senioreiden perustajajäsen Leo R.
Laine)
Ampumavuoroja on seuravasti:
Pistoolivuoro 17.10., 24.10., 31.10.,
rata 1.
Kiväärivuoro: 17.10., 14.11.,
28.11., rata mpkk.
Johtokunta toivottaa turvallisia
syysajokelejä.

Syksy on jo pitkällä ja olemme
saaneet nauttia hienosta syksystä,
ainakin sään ja monen muun asian suhteen. Syksyn ohjelma alkoi
erittäin onnistuneella retkellä Vuosaaren satamaan, jossa mukana oli
toistakymmentä kiltalaista. Emäntänä meillä toimi Merja Vilska, joka
toimii Vuosaaren satamaprojektin
tiedottajana. Katsottiin lyhyt esittelyvideo satamasta, jonka jälkeen
käytiin vilkas ja tietorikas keskustelu sataman asioista, joka muuten
toimii jo nyt mutta aloittaa täyden
toimintansa marraskuussa 2008.
Syyskokous pidetään marraskuussa. Lopullista päivämäärää ja
paikkaa lyödään lukkoon lokakuun
alussa, joten tästä tiedotetaan netissä, seuraavassa lehdessä sekä
syksyn tiedotteessa joka postitetaan jokaiselle kiltalaiselle kotiin.
ONHAN SINUN OSOITETIEDOT
AJAN TASALLA? Jos ei ole, niin
ota yhteyttä killan sihteeriin.
27.10. lähdetään Turkuun (mikäli saamme tarpeeksi osallistujia). Lähtö Helsingistä 08.30 jolloin ollaan Turussa 10.30-11.00.
Tutustuminen Heikkilän kasarmiin
(Jarkka-salilla kokoontuminen
yhdessä Turun It-killan kanssa).
Sen jälkeen mahdollisuus syödä
sotilaskodissa ja sitten mennään
Miinamuseoon sekä katsotaan jääkö aikaa muille mielenkiintoisille
kohteille (esim. it-muistomerkit).
Ilmoittautuminen & kyselyt killan
sihteerille (GSM 044 333 1027 tai
edward.breitenstein@kolumbus.
fi) 22.10. klo. 21.00 mennessä.
Matka tehdään yhteiskuljetuksella
tai yhteisellä bussilla (osallistujamäärän mukaan).
Edelleen otetaan vastaan sähköpostiosoitteita osoitteeseen edward.breitenstein@kolumbus.fi .
Osoitteet käytetään ainoastaan
killan tiedotuksia varten ja niitä ei
jaeta kolmannelle osapuolelle.
Ampumatoiminta: HUOM !
UUSI PAIKKA ! Ampumatoiminta
on siirtynyt Döbelninkatu 2:een
(sama talo jossa MPKL toimii).
Vuorot on PARILLISILLA viikoilla
keskiviikkoisin klo. 16.00-19.00.
Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari
Vaarasmaalta , GSM 040 502 3754.
KILLAN BARETTIMERKKI ja
HISTORIIKKI on nyt tilattavissa tai
ostettavissa killan tilaisuuksissa.
Barettimerkin hinta on 10 e lisättynä postituskuluilla. Maavoimien
vihreä baretti on myynnissä MPmyymälässä puh. (09) 4056 2014
tai fax (09) 4056 2099 ja s-posti:
Pohj. Hesperiankatu 15 ja hinta on
n. 15 e. KILLAN UUSI HISTORIIKKI ON NYT SAATAVANA HINTAAN
10 e. Vanhempia historiikkikirjoja
on myös jäljellä ja niitä voi myös
saada veloituksetta paikan päältä
(esim. It - museolta) niin kauan
kun tavaraa riittää tai maksa joku
sopiva lahjotussumma ja lähetyskulut, niin lähetetään niitä myös
kotiin tai vaikkapa kiltaveljelle
tai sisarelle lahjaksi. Tilaukset ottaa vastaan killan sihteeri Edward
Breitenstein (yhteystiedot alla).
Killan internetsivut löytyy
Maanpuolustuskiltojen liiton yhteydessä osoitteessa www.mpkl.fi.
Sieltä kannattaa etsiä jäsenkillat
(vasen reuna) ja hakea esim. aakkosjärjestyksessä. Klikkaa killan
nimeä niin pääset omille sivuillemme nopeasti ja helposti. Sivuilta
löytyy AJANTASAISTA TIETOA

KILLAN TAPAHTUMISTA (päivitetään säännöllisesti) sekä KAIKKI
TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT. KÄY
KATSOMASSA !
Lisätiedot ja tiedustelut killan
toiminnasta saa puuheenjohtaja
Reijo Hoikkalalta puh. työ (09)
432 5725 / s-posti: reijo.hoikkala@
vtv.fi tai killan sihteeriltä: Edward
Breitenstein GSM 044 333 1027 tai
s-posti: edward.breitenstein@kolumbus.fi . Sihteerin vastuualueena on myös tiedotus sekä yhteydet
Uudenmaan Kiltapiiriin.

Uudenmaan
viestikilta
www.viestikiltojenliitto.fi/uvk
Uudenmaan Viestikillan ampumaratapäivä on lauantaina 20.10.
klo 09.00-16.00 Upinniemessä.
Ammutaan pistooli- ja kivääriammunnat sekä osallistutaan Viestikiltojen Liiton kotiratakilpailuihin
ilma-asein. Kokoontuminen tapahtuu liikennevartion luona klo
8.50 ja sieltä siirrytään kootusti
ampumaradoille. Ylle puetaan
sään mukainen varustus. Paikalla
ruokailumahdollisuus pientä korvausta vastaan. Ilmoittautumiset
killan puheenjohtajalle viimeistään
17.10. klo 16.00 mennessä. Kaikki
kiltalaiset mukaan ampumakuntoa
kehittämään!
Viestikiltojen Liiton vuosikokous järjestetään Viestirykmentissä
Riihimäellä 27.10. klo 15.00. Tilaisuuden avajaiset ja kahvi klo 14.30
alkaen. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhteys killan puheenjohtajaan yhteiskuljetusten osalta.
Ilmoittautumiset killan puheenjohtajalle viimeistään 24.10. klo 16.00
mennessä.
Uudenmaan Viestikillan vuosikokous pidetään 8.11. klo 18.00
Teknillisen Korkeakoulun tiloissa,
Espoon Otaniemessä. Käyntiosoite
on Otakaari 5A. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Klo 19.00 alkaen
pidetään yhteinen esitelmätilaisuus Helsingin Reservinupseeripiirin Viestiosaston kanssa samassa
paikassa. Tervetuloa!
Uudenmaan Viestikilta toimii
viestillisesti suuntautuneiden ihmisten yhdyssiteenä Uudellamaalla. Killan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää maanpuolustus- ja
viestimieshenkeä, tallentaa ja vaalia viestialan perinteitä sekä ylläpitää siteitä viestijoukkojen ja niissä
palvelleiden kesken.
Killan toimintaan kuuluvat erilaiset koulutustilaisuudet ja harjoitukset sekä esitelmät ja tutustumiskäynnit. Kilta on mm. vuosittain
järjestänyt reserviläisille viestikoulutusta osana Maanpuolustuskoulutus r.y:n kurssitarjontaa.
Liittyminen tapahtuu ottamalla
yhteyttä killan puheenjohtajaan
tai sihteeriin. Pj. Carl-Magnus Gripenwaldt puh. 0400 202 091 tai cm.gripenwaldt@mil.fi.
Sihteeri ja rahastonhoitaja Pekka Kastemaa puh. 044 330 5000 tai
pekka.kastemaa@maxinetti.fi
Syksyn ja talven vierailu-, esitelmä- ja koulutus- ym. tilaisuuksista lisätietoja jäsentiedotteissa ja
Helsingin Reservin Sanomissa sekä
killan internet-sivuilla www.viestikiltojenliitto.fi/uvk

Helsingin Sinibaretit
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, t. 020 4835377, p. 040 5867874,
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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. Marraskuun messiilta to 1.11.07 klo 19. Sääntömääräinen syyskokous. Esillä mm.
YHDISTYKSEN NIMEN MUUTOS.
Tule mukaan vaikuttamaan! Joulukuun messi-ilta to 13.12.07 klo
19. Kansanedustaja Juha Hakola.
Ajankohtaista eduskunnasta.
Ammunta. Luolavuorot joka
toinen maanantai klo 19.00-21.30,
lokakuu 8.10 ja 22.10, marraskuu
5.11 ja 19.11, joulukuu 3.12 ja 17.12.

Ampujat tarvitsevat vakuutuksen.
Lisätietoja antavat Jukka Soini,
p. 050- 374 0994, jukka.soini@
kolumbus.fi ja Jari Luostarinen,
p.050 310 3347, jari.luostarinen@
kolumbus.fi
Tapahtumat. YK-päivän vastaanotto la 20.10.07 klo 18 Helsingin Suomalaisella Klubilla, Kansakoulunkuja 3. Henkilökohtaiset
kutsut ja tarkemmat ohjeet jäsentiedotteen 3/07 mukana.
Tee myös ehdotuksesi vuoden
Rauhanturvaajasta! YK-päivän
seppeleen lasku Hietaniemen hautausmaalla 24.10.07 klo 18.
Tervetuloa pelaamana Kaisaa
(Biljardi) 10.11.07 klo 11.00 alkaen
Tikkurilan urheilutalon biljardisalille. Läntinen valkoisenlähteentie.
Ilmoittaudu Asko Kortteenperälle
3.11. mennessä, p. 050 464 3626.
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TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT ja ESPOON RESERVILÄISET

VUOSIKOKOUS 2007
Molempien yhdistysten (Taru ja EsRes) sääntömääräiset syyskokoukset pidetään 14.11. klo 17.30 alkaen osoitteessa TKK Sähkötekniikka ja tietoliikenneosasto, Otakaari 5 A, Espoo (Fonecta 2007 28 H5). Opastus paikan
päällä. Kokouksissa käsitellään yhdistysten sääntöjen määräämät asiat mm. vuoden 2008 hallituksen kokoonpano ja toimintasuunnitelma. Tervetuloa vaikuttamaan !

SRA TUOMARIKURSSI
Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset

Helsingin piirien Ampumatoimikunta järjestää lokakuussa SRA- tuomari kurssin. Kurssi on tarkoitettu Helsingin
piirin ja Uudenmaan piirin jäsenille. Vaatimus SRA ampuja status (muovikortti) ja omat aseet.
Kouluttajina toimivat SRA ylituomarit Mikael Kaislaranta ja Kari Tiitinen. Kurssin hyvänä haltijana toimii Helsingin piirien yhteisen ampumatoimikunnan pj Tomi Alajoki.

www.TARU.PP.fi
Pääkaupunkiseudun reserviläisten voimanponnistus Stadin Jotos
2007 on ohi. Kerhojemme jäsenten panostus tapahtuman onnistumiseksi
oli suuri. Kiitos kaikille mukana olleille. Kaksi kerhojemme jäsentä osallistui MPK ry:n Hiidenmarssin sotilassarjaan Vihdissä la 22.9. matka 20
km ja tehtävärastit painottuivat yllättäen paikallistuntemukseen, eikä sotilaallisia taitoja juurikaan testattu.
La 30.9. järjestettiin ampumapäivä kerhojen jäsenille Nummi-Pusulan
Mansikkakuopilla. Käytössä oli 100 metrin kiväärirata osumanilmaisimin
sekä perinteisin tauluin, skeet-kiekkorata sekä metsästyskiekkorata.
AMMUNTA
Töölöntorin pistooliampumaradan remontin jälkeen kerhomme jäsenille on avautumassa entistä paremmat mahdollisuudet harrastaa pistooliammuntaa keskellä Helsinkiä. Oma vuoro on sunnuntai-iltana, klo.
17.00 – 19.30, jotta viikonloppuaktiviteetit eivät vaikuta ammuntaan.
Tapiolan Reserviupseerit: su klo 17-19.30 viikot: 40,42,44,46,48,50,52
Valvojat: Kari Puustinen: 050 5366 376, puustiset@elisanet.fi, Kari
Wuokko: 040 515 0574, kari.wuokko@pp.nic.fi
Espoon reserviläiset : su klo 17-19.30 viikot: 41,43,45,47,49,51
Valvojat: Hannu Kerovuo: 040 547 1515, h.kerovuo@luukku.com,
Maarit Granath: 0500 725 167, maarit.granath@kolumbus.fi, Jyrki Helin:
Jyrki.Helin@hantro.com
Tänä syksynä päästään kuitenkin vielä ampumaan Otaniemessä muutamaan otteeseen. Tarkemmat tiedot nettisivuilta.
Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150 m
ja 300 m radoilla kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla kivääri poolin 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.
SYYSKOKOUS
Tarun ja EsResin sääntömääräiset syyskokoukset järjestetään 14.11. klo
17.30 alkaen osoitteessa TKK Sähkö- ja tietoliikennetekniikanosasto, Otakaari 5 (Fonecta 2007 28 H5). Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset
asiat mm. vuoden 2008 hallituksen kokoonpano ja toimintasuunnitelma.
Kokouksien jälkeen kaikille avoin esitelmätilaisuus klo 18.30 alkaen.
Eversti Matti Lukkari puhuu aiheesta: ”Viron uudelleen itsenäistyminen”.
Tarjolla virvokkeita. Kaikki reserviläiset tervetuloa!
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, 040-5121215; hallintoupseeri Jussi.w.Makinen@luukku.com, 0400 277 609; talousupseeri ylil Ville.Maijanen@kolumbus.fi,
040 511 1681; ampumavastaava ylil Kari Puustinen (puustiset@elisanet.
fi) 050 5366 376
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja vääp Kimmo Karinen (espoo@helresp.fi) 040-564 8143;
varapj. alik Perttu.Salonen@raitatuote.fi, 0400 280 378; sihteeri 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

Testaamme painolaatua

Teoriapäivät ovat Töölöntorin auditoriossa PE 19.10.07, ja TO 25.10.07 klo1 7.30-21.30. Osoite Töölöntorinkatu
2B, sisäänkäynti ravintolan oven vieressä. Omat eväät mukaan.
Käytännön näytöt ovat Santahaminassa asekäsittelyradalla (Fragun monttu) SU 28.10 klo 12,00-18,00, nouto
portilta klo 11.45. Mukaan omat aseet ja varusteet: pistooli, pistoolikotelo, itselataava kivääri, suojaimet ja patruunat.
Lukekaa ja printatkaa säännöt 5.2, mukaan tapahtumaan, (http://www.lipas.net/sra/), jotta voitte kirjata ylös
tulkintoja, ja muita koukeroita lyijykynällä, ja kirjallisessa kokeessa joka tapauksessa tarvitsette säännöt pöydälle viereenne.
Kurssi pyritään vetämään tuleva sääntömuutos huomioiden, joten vanhojen tuomareitten kannattaa myös tulla ja päivittää tietonsa näiltä osin. Ilmoittautumiset 18.10 mennessä osoitteeseen: tomi@kooaa.com
Runsasta osanottoa toivoen: Helsingin Respiirien Ampumatoimikunta,
Mikael Kaislaranta ja Kari Tiitinen.

Naisten Valmiusliitto ry:n Helsingin alueneuvottelukunta järjestää

SYKSYISEN MUOTINÄYTÖKSEN
22.10.2007 alkaen klo 17.30 kahvitarjoilulla
KAMPIN PALVELUKESKUKSESSA,
Salomonkatu 21 B 2 krs., 00100 Helsinki
Esittelemme AINO:n, TRICANA:n ja VOGLIA:n asusteita
Pääsylipun hinta 10 euroa
Kahvitarjoilu (sisältyy pääsymaksuun)
Arpajaiset (2e/arpa)
Pääsylippuja saa:
Kristiina Slotte gsm. 050 525 0022 tai kristiina_slotte@yahoo.com,
Paula Kemppainen gsm. 050 5688024 tai paula.kemppainen@nordea.fi tai ovelta ennen näytöksen alkua.
TERVETULOA!
Muotinäytöksen koko tuotolla tuetaan Sotiemme Veteraanit 2007 –keräystä. Keräyksen tuotto käytetään sotiemme veteraanien, miesten ja naisten, heidän puolisoidensa sekä sotaleskien elinolojen parantamiseen niin,
että he voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.

ILMA-ASERATA
Ilma-aseiden sarjakilpailut piirien ilma-aseradalla Töölössä
ovat alkaneet 02.10.2007.
Rata on ampujien käytettävissä tiistaisin klo 15-20.
Toimintaohjeet löytyvät ratakansiosta.
Ilmapistoolin ja -kiväärin syyskauden avauskilpailu ammutaan 23.10. klo 16.00 alkaen
non-stoppina. Viimeinen erä
alkaa noin klo 18.00.
Lisätiedot, Jukka Väänänen
040-5844568.
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Tule laulamaan isänmaallisia ja viime sotien aikaisia lauluja! Maanpuolustusväen
yhteislauluilta 7.11.2007 klo 18 alkaen Jääkäritalolla Santahaminassa
Meitä laulattaa Pekka Hartonen. Lisäksi
- Malmin harmonikat
- Jääkäritaloon tutustuminen
- Arpajaiset
- Munkkikahvitarjoilu
Jotta pystymme ajoissa hoitamaan kulkuluvat Santahaminan
sotilasalueelle, ilmoittaudu Tuija Koivulle 24.10.2007 mennessä (tuija.koivu@luukku.com tai puh 0400 910 315).
Sisäänpääsymaksu on 5 euroa. Keräämme tällä tapahtumalla
varoja maanpuolustustyöhön.
Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piiri

Vuoraaren pirtillä tapahtuu
Reserviläispiirin Vuosaaren
Pirtti uudistuu hitaasti mutta varmasti.
Kesän aikana pirttiä on ehostettu
laudoittamalla ja maalaamalla sokkelin alaosat.
Syyskuun viimeisen viikonlopun talkoiden aikana keskityttiin
normaalien mökkeilijöille tuttujen
syksytöiden lisäksi mm. käyttövesikaivon kunnostukseen.
Kaivon putkitukset ja sähköjohdotukset uusittiin. Samalla kun
kaivossa oltiin sisäseinät kuurattiin puhtaiksi levistä ja muusta vastaavista kaivoon kuulumattomista
kasvustoista.
Tällä kertaa syksyn saunapuiden pilkkomista nopeutti konevoima.Perinteisen kirveen lisäksi
yksi aktiivitalkolainen improvisoi

paikalle halkomiskoneen, jolloin
perinteisen puu-urakan tarvitsema
aika lyheni huomattamasti.
Talkootyötkään eivät suju ilman huoltoa. Soini Hyttinen oli
käyttänyt edeltävän viikon illat esivalmistelemalla viikonlopun menuut.Listalta löytyi niin lohi/kuhakeittoa kuin jauhelihapihvejä a´ la
Soini.
Viikonlopun talkooporukka oli
läpileikkaus toimijoista niin iällisesti kuin reserviläistaustaltaan.
Pirtin isännistö kiittää osallistujia
ja toivoo samaa aktiivisuutta tulevaisuudessakin.
Keväällä kokoonnumme taas
uudestaan talkoiden merkeissä,
ennokkotiedot annamme hyvissä
ajoin tässä lehdessä. Toimijoille on
aina tekemätöntä työtä.

Perinteisen kirveen lisäksi yksi aktiivitalkolainen improvisoi paikalle halkomiskoneen

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Eiran
Isännöitsijätoimisto Oy

MA-TI Maalaus- ja
Tasoitetyöt Oy

OPKiinteistökeskus

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Länsituulentie 8
02610 ESPOO
010 255 900

Oy Western
Shipyards Ltd

Oy Mechelin
Company

Telakkatie 67
25570 TEIJO
(02) 736 6050

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Nuutisarankatu 4
33900 TAMPERE
(03) 231 1200

Suomen Kuitulevy

logo

PL 151
00101 HELSINKI
010 56 911

PL 4
18101 HEINOLA
0201 110 3300

Linnamäki Steel Oy

Intrum Justitia Oy

Kiinteistöhuolto MAK Oy
Sompiontie 1
00730 HELSINKI
0207 303 300

Kruunuvuorenkatu 3 A 2
00160 HELSINKI
(09) 6866 4100

Insinööritoimisto
Stacon Oy

Geohorisontti Oy

Plas-Service Oy

LVI-Työt Putkari Ky

Punkaharjun Puutarha Oy

Sahamäenrinne 3
01860 PERTTULA

Oikotie 5
58500 PUNKAHARJU
(015) 441 420

Auto-Expert Ekroos Oy

Yhtyneet Insinöörit
Kutojantie 11
02630 ESPOO
(09) 452 0600

Varattu

Varattu

www.laakkonen.fi

Jukolan Kukkatalo

Metallityöliike Juholat

Rosenlew RKW Finland Oy

Rajavartioliitto Ry

Oy J-Trading Ab

Espoon Lattiapinnoite
Oy

Lepolantie 14
00660 HELSINKI
(09) 720 6660

Sulantie 5 ja 13
04300 TUUSULA
0207 558 111

Ahvenistontie 11
13500 HÄMEENLINNA
(03) 674 2484

Geomachine Oy

Finnlatera

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Tataarikuja 3
04430 JÄRVENPÄÄ
(09) 289 227

PL 47
00811 HELSINKI
(09) 229 4600

Yhteystie
04220 KERAVA
0207 121 480

Teollisuustie 14
33470 YLÖJÄRVI
(03) 3125 0400

PL 22
28601 PORI
(02) 517 8899

Inkoo Shipping Oy

Kuopion Ev.Lut
Seurakunta

Hiekkakuopantie 4
04300 TUUSULA
(09) 274 6710

Eino Salmelaisenkatu 23
33720 TAMPERE
(09) 318 5654

Sähkö-Jussi Oy

Kuljetus A.Taponen Oy

Resela Oy/Scandia Rent

Kalliopolku 10
03850 PUSULA
0400 471 052

Pietarinkatu 22
00150 HELSINKI
(09) 633 194
fax (09) 622 1465

Varattu

Tapiolan Seurakunta

Asesepänliike
Ase Ultra

Iskuasfaltti Oy

Konepaja P & K Oy

Japeka Oy

Safeteam Oy

Kauppalantie 22
00320 HELSINKI
(09) 588 5455

PL 200
02771 ESPOO
(09) 8625 0400

Rahkeentie 6
80100 JOENSUU
(013) 227 234

Heikkiläntie 140
21840 KARINAINEN
010 617 3200

Tampere

it40x20HginResSan.indd 1

VARATTU

Veho Group Oy Ab

Würth Oy

Hammaslääkäri
Deltadent

(09) 565 8850

Oy Autotank Ab

PL 81
00381 HELSINKI
(09) 565 6050

Viking Line Abp

Alokastie 10
02680 ESPOO

Hämeentie 29, 5. krs
00500 HELSINKI
Sörnäisten metroasema

Talin Tenniskeskus

26.7.2007 10:16:38

Satamatie 454
10210 INKOO
(09) 221 9220

PL 4
00711 HELSINKI
(09) 274 4600

Hirvastie 34
01450 VANTAA
(09) 872 1155

PL 1064
70101 KUOPIO
(017) 158 111

Knuutilankatu 1
37200 SIURO
(03) 357 5500

Tili-Kiinti Oy ISA
Haarniskatie 6 D
00910 HELSINKI
(09) 325 6221

Ratamestarinkatu 11
00520 HELSINKI
www.rajavartioliitto.fi

Paparazzi Oy

Kuriiritie 15
01510 VANTAA

Kontulan Fysikaalinen
hoitola

Pirkanmaan Keittiökaluste Oy

Finn-Valve Oy

Scan-Boss Oy

Tampereen
Pienkoneliike Oy

Suomen Ortodoksinen
Kirkkomuseo

Kaarenjalka 10
00940 HELSINKI
(09) 349 7072

PL 1
54101 JOUTSENO
0207 436 900

Ahlmannintie 56
33800 TAMPERE
(03) 222 5585

Topi-Kalustaja Oy
PL 46
85101 KALAJOKI
(08) 469 5500

Teollisuustie 8
33470 YLÖJÄRVI
0207 209 240
fax 0207 209 250

Maneesikatu 2 b A
00170 HELSINKI
(09) 684 4610

Karjalankatu 1
70110 KUOPIO
0206 100 266

Varattu
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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

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.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n

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

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

PIIRIVALTUUSTON KOKOUSKUTSU
Piirivaltuuston syyskokous pidetään maanantaina 12.11.2007
kello 19.00 Katajanokan Kasinolla.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat kuten:
- valitaan piirihallitus vuodeksi 2008
- päätetään jäsenmaksusta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
Kokousasiakirjoja lähetetään postitse piirivaltuutetuille lokakuun lopulla.
Ennen kokousta kello 18.00 alkaen puheenjohtajan katsaus vapaaehtoisen maanpuolustuksen nykytilanteesta.
Piirihallitus

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n

KOKOUSKUTSU
Piirin syyskokous pidetään maanantaina 12.11.2007 kello 19.00
Katajanokan Kasinolla.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat kuten:
- valitaan piirihallitus vuodeksi 2008
- päätetään jäsenmaksusta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
Ennen kokousta kello 18.00 alkaen puheenjohtajan katsaus vapaaehtoisen maanpuolustuksen nykytilanteesta. Esitelmätilaisuuteen voivat osallistua kaikki piirin
jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Varsinaiseen vuosikokoukseen voivat osallistua
vain jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat.
Piirihallitus

