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Alueelliselle puolustukselle uusi sisältö

UUtiSiA 70 vUottA SittEN

16. 11. 1937 Uusi Suomi , tiistai

Kahvin ja sokerin salakuljettajia  
kiinni Helsingin satamassa.
Salakuljetus on lisääntynyt 
myös Turun saaristossa.

Aikaisemmin on kahvia ja sokeria salakuljetet-
tu pääasiassa Ruotsin vastaisen rajan kautta, 
mutta tänä syksynä on tavattu yhä useammin 
salakuljetusta Helsinkiin tulevissa laivoissa. 
Salakuljetusta ovat harjoittaneet ulkomailta 
tulevien sekä vuorolaivojen että rahtilaivojen 
miehistöön kuuluvat henkilöt, joilta on takava-
rikoitu jopa satojen kilojen eriä. Pitkin syksyä 
on asetettu syytteeseen ja tuomittu lukuisia 
henkilöitä tämän johdosta, mm. erään virolai-
sen laivan miehistöön kuuluvia. Aikaisemmin ei 
näiden tavaroiden salakuljetusta ollut Helsin-
gin satamissa juuri ollenkaan. Myöskin Turun 
saaristossa on huomattu kahvin ja sokerin sala-
kuljetuksen lisääntyvän. Syyksi tähän on nähtä-
västi se seikka, että väkijuomien salakuljetus on 
vaikeutunut ja siitä tulevat rangaistukset ovat 
paljon ankarammat kuin muiden tavarain sala-
kuljetuksesta.

P
ääesikunnan päällikkö, 
kenraaliluutnantti Ari 
Puheloinen puhui maan-
puolustuskurssin ava-
jaisissa 5. marraskuuta. 
Alueellinen puolustus 
maanpuolustuksemme 

toteutusperiaatteena saa nyt uuden sisäl-
lön. Uusittu järjestelmä tulee muodollises-
ti käyttöön ensi vuoden alusta.
 Muutoksen taustalla on luonnollisesti 
raha. Puheloisen mukaan sodan ajan jouk-
kojemme kehittäminen rajoittuu kapeaan 
kärkeen, kun sotavarustus kallistuu. Jotta 
vähistä joukoista saadaan mahdollisim-
man suuri hyöty, puolustusvoimat paran-
taa tiedustelu- ja valvontakykyään sekä 
johtamisjärjestelmiä. Ylijohdon käyttöön 
rakennetaan uutta suorituskykyä pitkä-
kantamaisen raskaan raketinheittimistön 

ja ilmavoimien ilmasta-maahan -tulen 
avulla.
 Pääesikunnan päällikkö tuo selvästi 
esille, ettei neliökilometrien puolustami-
nen ole ensisijainen tavoitteemme. Tärke-
ää on puolustaa kohteita, jotka ovat stra-
tegisesti merkityksellisiä. 

Prikaatien ja muiden maavoimien joukko-
jen käyttöperiaatteet muuttuvat. Kun jou-
kot vähenevät, ei uusille sotilaslääneille 
jää juuri muita kuin paikallisiin tehtäviin 
tarkoitettuja joukkoja. Suorituskykyisim-
mät maavoimien perusyhtymät kootaan 
maavoimien valtakunnalliseen johtoon 
käytettäväksi tilanteen vaatimuksien mu-
kaan eri sotilasläänien vastuualueella. 
Tärkein muutos on siten se, että uusilla 
operatiivisillakaan sotilaslääneillä ei ole 
nykyisten maanpuolustusalueiden kaltais-

ta kykyä itsenäisiin sotatoimiin, vaan ne 
tarvitsevat ylemmän johtoportaan tukea.
 Uusittua järjestelmää nimitetään en-
tiseen tapaan alueelliseksi puolustuksek-
si, joten tutusta käsitteestä ei ole tarpeen 
luopua. Tarpeen sen sijaan on omaksua 
käsitteen uusi sisältö, jotta puhumme sa-
masta asiasta. 
 Nelisenkymmentä vuotta sitten esitel-
lyn vanhan mallisen alueellisen puolus-
tuksen periaatteiden omaksuminen kesti 
noin kaksi vuosikymmentä. Vasta 1980-
luvulla voitiin katsoa myös syvän reservin 
omaksuneen asian. Uuden kohdepuolus-
tusajattelun omaksuminen ei kestäne yhtä 
kauan, sillä on syytä arvioida muutosten 
olleen jo pidemmän aikaa menossa, myös 
sodan ajan tehtäviin nimetyn reservin 
nuorentuminen ja vaativien reserviläisteh-
tävien väheneminen vaikuttavat asiaan. 

Maakuntajoukkojen tulevaisuus

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittinen selonteko vuodelta 2004 
linjasi maakuntajoukkojen perustamisen 
puolustusvoimien alueellisten joukkojen 
osaksi. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
uudelleenorganisointi tavoitteli viran-
omaisten tukemista kaikilla tasoilla. 

Puolustusvoimat on käynnistänyt maa-
kuntajoukkojen kokeilun, jota kutsutaan 
pilotoinniksi. Alkuvaiheen jälkeen asiasta 
ollaan oltu melko hiljaa. Julkisuuteen on 
tultu lähinnä ”väkeä ei saada mukaan” 
-tyyppisillä lausunnoilla.

Maanpuolustusväki odottaakin mielen-
kiinnolla niin valtio- kuin puolustusjoh-
don seuraavia siirtoja.

39. vuosikerta

489. ilmestymiskerta

Nro 9/2007 ilmestyy 16.11.2007 

Helsingin

Liittojen yhdistäminen keskusteluun

MAANPUoLUStUSkiLtojEN Liiton ää-
nenkannattajassa Maanpuolustajassa 
numero 2/2007 oli mielenkiintoinen 
haastattelu, jossa liiton puheenjohtaja 
Erkko Kajander pohti esitystä liittojen 
yhdistämiseksi. Hän esittää keskus-
telun aloittamista samassa pöydässä 
kaikkien liittojen kesken. Uhkakuvat ja 
mahdollisuudet tulee hänen mukaansa 
kartoittaa.
 Maanpuolustuskiltojen Liiton pu-
heenjohtajana toimivan Kajanderin 
mielestä eri liitoilla on selkeät tehtävät 
ja painopisteet. Suomen Reserviupsee-
riliitto toimii reserviupseereiden kou-
lutustoiminnan kehittämiseksi ja toimii 
heidän yhdyssiteenään. Reserviläislii-
ton tehtävänä on toimia reservinali-
upseereiden ja osin miehistön etujen 
valvojana. Maanpuolustuskiltojen liitto 
on hoitanut joukko-osasto- ja aselaji-
kiltojen etujen valvontaa. Kaikilla on 
omat tehtävät ja toimialueet. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että yhdistymisen 
eduista ei voitaisi keskustella.
 — Ulkopuolisen katsojan, poten-

tiaalisen jäsenemme, on joskus vaikea 
hahmottaa kolmen liiton toimintaa. 
Mutta mikäli kattojärjestelmä luodaan, 
minkään liiton omat tehtävät eivät hä-
viä mihinkään, jokaisen liiton intressit 
pitää joka tapauksessa hoitaa entiseen 
malliin, sanoo Erkko Kajander. Yhdis-
tymisen puolesta puhuu toki se, että 
yhdistämällä liitot mittakaava muuttui-
si aivan toiseksi. Se heijastuisi varmasti 
vaikutusvaltaamme ja toisi meille mer-
kittävää äänenpainoa, jatkaa Kajander.

Erkko kAjANdEriN mielestä liittojen 
tulee miettiä mikä on maamme tilanne 
10 tai 15 vuoden kuluttua  ja millaiset 
ovat vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn tarpeet tulevaisuudessa. Hienoa, 
että edes yhden liiton puheenjohtaja 
suhtautuu avoimesti keskusteluun liit-
tojen yhdistymisestä. Ilman rakentavaa 
keskustelua asiaa ei saada eteenpäin.
 Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kenttä tulee muuttumaan lähitulevai-
suudessa voimakkaasti. Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen toiminnan 

käynnistyminen ja sen hallintoon ja 
toiminnan kehittämiseen tulee pystyä 
vaikuttamaan. Yhden voimakkaan lii-
ton kautta vaikuttaminen olisi varmasti 
helpompaa. 

PErUSyhdiStyStEN, kerhojen ja yk-
sittäisten kiltojen toiminta voisi toimia 
edelleen samalla teholla kuin aiem-
minkin. Yksittäisten perusyhdistysten 
toimintoja olisi vaikea pakkokeinoin 
yhdistää eikä toisaalta tule yhdistää-
kään. Niillä jokaisella on perinteensä 
ja omat toimintatapansa, joita ei tule 
sorkkia. Mikäli joissakin yhdistyksis-
sä toimintojen yhdistyminen nähdään 
tehokkaaksi, ei yhdistyksiä tule estää, 
pikemminkin tukea.
 Yhden suuren maanpuolustusjär-
jestön näkyvyys olisi varmasti suurem-
pi kuin nyt kolmen järjestön. Mikäli 
varusmiespalveluksen suorittaneiden 
määrä tulee vähenemään, tulisi heidät 
saada tehokkaammin toimintamme pii-
riin. Se onnistuu yhden suuren järjes-
tön kautta tehokkaammin.
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Mika hannulasta rUL:n puheenjohtaja 
1.1.2008 alkaen
SUoMEN Reserviupseeriliiton liit-
tokokous valitsi 27.10. kapteeni 
Mika Hannulan puheenjohtajaksi 
murskaavan ylivoimaisesti. Hel-
singin Reserviupseeripiiri toivot-
taa Mikalle parhainta menestystä 
puheenjohtajan erittäin vaativassa 
tehtävässä.

Vaaleista
Puheenjohtajakisa oli erittäin po-
sitiivinen kokemus. Viisi erilaista, 
mutta kovatasoista ehdokasta ak-
tivoi liiton kentän ennen näkemät-
tömällä tavalla. Liittokokouksessa 
oli edustettuna 288 yhdistystä ja 
ennätykselliset 24 225 ääntä.
 
hELSiNkiLäiSEt EhdokkAAt eivät 

tällä kertaa menestyneet - jälki-
käteisanalyysi onnistuu jokaisel-
ta. Pitää kuitenkin muistaa, että 
demokratia vaatii toimiakseen 
ehdokkaita. Ehdolle asettuminen 
puolestaan vaatii kanttia ja todel-
lista maanpuolustushenkeä. On-
neksi sitä löytyi tällä kertaa näin 
monelta. Ja mitään ei taas saa, jos 
ei yritä.
 Kiitokset ja hatunnosto kaikille 
ehdokkaille, te teitte tästä oikean 
vaalin.

Piirin toiminnanjohtaja 
vaihtuu
Piirin pitkäaikainen toiminnanjoh-
taja, kapteeni Veikko Luomi siirtyy 
toisiin tehtäviin 1.12. alkaen. Vei-

kon kokemuksen ja ylivoimaisen 
näkemyksen korvaaminen tulee 
olemaan todella haasteellinen teh-
tävä. 
Itse mietin, mitä kaikkea onkaan 
viimeisen kymmenen vuoden aika-
na tehty ja saatu aikaan, mitä haas-
teita ja onnistumisia on yhdessä 
koettu, miten monena iltana ja vii-
konloppuna on poltettu keskiyön 
öljyä toimistolla. Pakko myöntää, 
että mieli on haikea. 

 Veikon virkatyö päättyy, mutta 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö 
harrastuksena toivottavasti jatkuu. 
Olisiko meille kaikille vielä mah-
dollista palata henkisesti takaisin 
yhdeksänkymmentäluvun puolivä-
liin; siihen, kun ilmassa oli todel-
lista tekemisen meininkiä ja pio-
neerihenkeä? Silloin kun ensim-
mäisiä sotilaallisia MPK:n kursseja 
vedettiin innolla ja paikallisosastot 
perustettiin. 
 
PitkäN johtovAStUUN jälkeen 
on varmasti rentouttavaa käydä 
joissakin tapahtumissa ”vain” osal-
listujana.
 Toivotan vanhalle tykkimiehel-
le, ystävälle, erinomaiselle koulut-

tajalle ja kaikki mahdolliset SA-or-
ganisaatiot kolunneelle todelliselle 
upseerille parasta jatkoa elämässä!

Uusi toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtajan tehtävä on ju-
listettu avoimeen hakuun. Katso 
ilmoitus alla. Hakuaika päättyy 
23.11.
 
Haemme Veikon saappaat täyttä-
vää osaajaa ja tekijää, jolle on it-
sestään selvää, että puheen sijasta 
tulokset ratkaisevat.

Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

TOIMINNANJOHTAJA
Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnanjohtajan siirtyessä 
muihin tehtäviin hakee piiri palvelukseensa uutta toimihen-
kilöä.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa:
- piirin hallinnosta ja omaisuudesta vastaaminen
- piirin perusyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittämi-
nen 
- yhteydenpito yhteistyötahoihin, edustustehtävät ml 
- koulutus-, edustus- ja liikuntatapahtumien järjestelyt 
- osallistuminen piirilehden toimitustyöhön ja piirin viestin-
nästä vastaaminen
- muut mahdolliset tehtävät.

Edellä mainitut tehtävät hoidetaan pääosin ryhmätyönä työ-
tovereiden ja yhteistyötahojen kanssa.

Lähimmät työtoverit ovat Suomen Reserviupseeriliiton ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin toiminnanjohtajat; maan-
puolustusjärjestöjen muodostamassa yhteisössä on noin 30 
työntekijää. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen eri järjestöt sekä puolustusvoimat.

Toimipaikka on Döbelninkatu 2, Töölö.

Rekrytoitavan henkilön tulisi olla
- monitaitoinen, järjestelykykyinen ja oma-aloitteinen 
- koulutustaitoinen 
- nykyiset toimistotyömenetelmät hyvin hallitseva 
- viestintä- ja esiintymiskykyinen (ml lehtiartikkelien kirjoitta-
minen, valokuvaus sekä verkkosivujen laatiminen ja ylläpito) 
- vähintään yliluutnantin arvoinen upseeri ja sotilasarvoonsa 
nähden kiitettävän sotilasammattitaidon omaava 
- kenttäkelpoinen, vähintään B-ajokortti 
- valmis työskentelemään myös iltaisin, viikonloppuisin ja 
juhlapyhinä 
- hallittava englanninkieli, muu kielitaito on eduksi. 

Arvostamme lisäksi
- reserviupseerikerho-, piiri- ja liittotason toimintatapojen ja 
hallinnon tuntemista
- vapaaehtoisen maanpuolustuksen yleisjärjestelyjen ja hal-
linnon tuntemista
- puolustusvoimien RA/SA -järjestelyjen ja hallinnon tunte-
mista
- kokemusta kansainvälisistä tehtävistä.

Palkkatoive huomioidaan.

Helsingin Reserviupseeripiiri on pääkaupunkiseutulaisten 
noin 5000 reservin upseerin yhdysside ja samalla Suomen 
Reserviupseeriliiton suurin piiri.

Lisätietoja tehtävästä saa Helsingin Reserviupseeripiirin pu-
heenjohtajalta:

Ville Maijanen
s. ville.maijanen@kolumbus.fi 
p. +358 40 511 1681

Hakemusten on oltava perillä piirissä 231700 MAR07. 
Kuoreen tai sähköpostiin merkintä TOIMINNANJOHTAJA. 
Hakemuksia ei palauteta.

kUN MArrASkUUN viiMEiSENä 

päivänä luovun Helsingin Reser-
viupseeripiirin toiminnanjohtajan 
tehtävästä päivälleen kymmenen 
vuoden rupeaman jälkeen, teen 
sen luottavaisin ja kiitollisin mie-
lin.
 Suomalaisten omasta aloit-
teellisuudesta, taidosta ja tahdos-
ta voimansa saava vapaaehtoinen 
maanpuolustus voi kotiseudul-
lamme hyvin. Se on tulosta siitä 
mittaamattomasta työstä, jota Te 
monet tuhannet isänmaan ystävät 
jatkuvasti teette.
 Piirin toiminnanjohtajana olen 
saanut olla tekemisissä lukematto-
mien maanpuolustukseen liittyvien 
asioiden kanssa. Tehtävän tavaton 
monipuolisuus on rikkaus  ja antaa 
verrattoman mahdollisuuden vai-
kuttaa ja oppia. 
 
tEhtäväSSäNi oLEN saanut koh-
data reilua toveruutta, yhteistyötä 
ja auttamista. Olen saanut kokea 
sitä, mitä yhteisiä taisteluja käy-
neet sanovat aseveljeydeksi.

kiitäN SydäMEStäNi Teitä kaik-
kia, joiden kanssa olen eri tavoin 
saanut olla yhteistyössä.
 
Olen ylpeä siitä, että olen toimin-
nanjohtajana saanut pieneltä osal-
tani olla isänmaan palveluksessa.

Veikko Luomi
kapteeni reservissä

Helsingin reserviupseeripiirin 

toiminnanjohtaja 1.12.1997—30.11.2007

reservin soturit,  
maanpuolustajat! 

Jouluaaton kunniavartiot
Helsingin sotaveteraanit, kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja 
rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perintei-
seen tapaan Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalle sekä Hietaniemen, Helsingin ortodoksisen 
hautausmaan, Helsingin pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitä-
jänmäen sankarihaudoille.

Kunniavartiossa on Hietaniemessä 8—12 miestä ja muilla sankarihaudoilla 2—4 miestä kerrallaan. 
Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.
 Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret kunniamerkit 
päällystakissa.

Sotilaspukuisilla on erikseen käskettävä varustus.

Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalla klo 16.00 muistotilaisuus. 

Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.00—13.30 Helsingin Reserviupseeripiiri
13.30—14.00 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
14.00—14.30 Akateeminen maanpuolustusyhdistys
14.30—15.00 Maanpuolustuskillat
15.00—15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri
15.30—15.55 Kenraalit ja everstit res
15.55—16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20—16.45 Varuskunnat ammattisotilaat
16.45—17.10 HRUP:n Huoltoupseerikerho
17.10—17.35 HRUP:n Sissikerho

Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeämään vaihdon 
yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö sekä ilmoittautumaan Helsingin Reserviupseeripiiriin 
järjestösihteeri Arto Pulkki (p. 4056 2073) tai sähköpostitse 
arto.pulkki@upknowledge.com
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Teksti: Niko Niemistö 

Kuvat: Sampsa Olkinuora,  

Mikko Sane, Niko Niemistö 

kiLPAiLU oN kolmivaiheinen. Se 
alkaa koulutuspäivällä, jolloin 
ulkomaisille partioille koulute-
taan Sveitsin armeijan kalustoa. 
Seuraava vaihe on tehtävärastien 
kiertäminen polkupyörällä. Tar-
koituksena on käydä suorittamassa 
mahdollisimman monta rastitehtä-
vää, ja hankkia pisteitä seuraavaa 
vaihetta varten. Tyypillisiä rasti-
tehtäviä ovat ammunnat, estera-
dat, köysikiipeily ja laskeutuminen 
jne. Viimeisenä on toimintavaihe, 
jolloin jokainen partio saa yhden 
tehtävän.
 Näitä tehtäviä on jaossa useita 
erilaisia, esim. väijytys, linkkimas-
ton räjäytys, panttivangin pelasta-
minen, tarkka-ampujana toimimi-
nen jne. Aikaa tehtävän suoritta-
miseen on tehtävästä riippuen n. 
puoli vuorokautta siirtymisineen. 
Tehtävät on pisteytetty vaikeus-
asteen mukaan, ja rastikiertovai-
heesta eniten pisteitä saanut partio 
pääsee valitsemaan tehtävänsä en-
sin.

hELSiNgiN SEUdUN Reserviläispii-
ristä mukana oli Vantaan Reservi-
läisistä kasattu partio, nimeltään 
Tuli ja liike, johon kuuluvat ltn 
Mikko Sane (partionjohtaja), ltn 
Timo Vehviläinen, ylik Niko Nie-
mistö ja alik Sampsa Olkinuora. 
Joukkueen johtajana/huoltajana 
oli lisäksi mukana vänr Vesa-Pekka 
Murtovaara. Tuli ja liike on vuo-
desta 2000 osallistunut useimmille 
ResUL:ton syys- ja talvijotoksille, 
ja kokoonpanokin on pysynyt vuo-
desta toiseen lähes muuttumatto-
mana. Kilpailussa oli mukana mui-
takin suomalaisia: aktiivireserviläi-
siä Pirkanmaan suunnalta peräti 

kolme partiota ja ammattimiehiä 
KaartJR:stä yksi partio. Kaartin 
partio menestyi kisassa hyvin, ol-
len parhaana suomalaispartiona 
tuloslistan sijalla 18.
 Partiomme varusti KaartJR. 
Saimme Santahaminasta kuitille 
kaiken tarpeellisen, eli maastopu-
vut m91, taisteluliivit ja reput m05, 
sekä päätösjuhlaa varteen harmaat 
mallia 58. Tästä suuri kiitos!

Registration
Saavuimme 26.9 illalla Sveitsiin. 
Geneven kentältä vuokra-auto 
alle, ja tunnin moottorimarssin jäl-
keen olimme Bieressä. Varuskunta 
löytyi helposti ja koimme reissun 
ensimmäisen kulttuurishokin. Va-
ruskuntaa ei ympäröinyt minkään-
lainen aita, vaan ajoimme suoraan 
auton parkkiin asevaraston pihaan 
ja lähdimme ilmoittautumaan. 
ilmoittautumisen jälkeen kuitta-
simme Sveitsin armeijan tarjoamat 
kilpailuvarusteet: rynnäkkökivääri 
mallia SIG 550 kahdella lippaalla,  
kartta, ensiside, pyöräilykypärä ja 
tasivarustus (sama kuin meilläkin 
käytössä). Järjestäjä oli ilmeisen 
rutinoitunut, sillä meidät oli kirjat-
tu sisään ja varustettu n. kymme-
nessä minuutissa. Luottoa kilpaili-
joita kohtaan löytyi, mitään henki-
löpapereita ei tarkastettu…

SittEN MAjoittUMAAN. Löysim-
me omat majoitustilamme ja to-
tesimme, että kasarmit tupineen, 
päivystäjän pöytineen jne. ovat 
ilmeisen samanlaiset varmaankin 
ympäri maailman. Varsinainen 
toiminta alkaisi vasta seuraavana 
aamuna, joten päätimme lähteä 
kaupungille haukkaamaan iltapa-
laa. Sitten seurasi toinen kulttuuri-
shokki: koska emme olleet nähneet 
lukollisia asetelineitä majoitusti-
loissa, kysyimme yksikön päivys-

täjältä, mitä tekisimme aseille kun 
olimme lähdössä
kaupungille. Vastaus: jättä-
kää lojumaan sängyn pääl-
le, tai ottakaa mukaan. 
Niitä on ihan kätevä
pitää matkassa kun 
niissä on taittuvat 
perät…  Olimme ul-
komaalaisia ja sivii-
livarusteissa!

Training day
Aamulla oli herätys 
ennen kukonlaulua, 
ja aamiaisen jälkeen 
lähdettiin siirtymään 
maastokuorma-au-
toilla harjoitusalueelle. 
Koulutuspäivänä käytiin 
rastikoulutustyyppisesti 
läpi paikallinen panssarintor-
junta-ase Panzerfaust III, r-ai-
neet ja kaavat, kohdistettiin aseet 
ja partionjohtaja perehdytettiin 
paikalliseen koordinaattijärjestel-
mään ja karttamerkkeihin. Rastien 
jälkeen palattiin takaisin varus-
kuntaan. Illan pimetessä pidettiin 
lyhyt avajaistilaisuus, jonka jäl-
keen partionjohtajille oli selection 
phasen käskynjako. Kun partion-
johtaja palasi käskynjaosta tupaan 
kertomaan muulle partiolle kuu-
lemansa, menivät poikain naamat 
totisiksi. Edellisvuosista poiketen 
huolto ei saisi tällä kertaa avustaa 
partiota reorganisation-vaiheessa. 
Tämä oli paha uutinen partiollem-
me; lentokoneessa ei saa kuljettaa 
retkikeittimen kaasua, joten sitä 
emme olleet Suomesta tuoneet 
mukanamme. Emme olleet löytä-
neet keittimeemme sopivaa kaasua 

Sveitsistäkään (eri kierteet), ja 
suunnitelmana oli ollut, että selec-
tion phasen aikana huoltajamme 
ajaisi Geneveen ja vaikka ostaisi 
uuden keittimen, jotta saisimme 
tehtyä ruokaa reorganisation-vai-
heessa. Nyt kävi ilmi, että koko 
kisa pitäisi vetää läpi ilman läm-
mintä ruokaa. Tästä uutisesta toin-
nuttuamme aloimme katsella kar-
tasta tehtävärastien koordinaatteja 
ja tehdä reittisuunnitelmaa. Tehtä-
värasteista oli etukäteen ilmoitettu 
sijainnin lisäksi rastin aihe otsikko-
tasolla sekä rastin maksimipisteet. 
Olimme etukäteen suunnitelleet 
panostavamme mahdollisimman 
paljon ampumarasteihin, ja pet-
tymykseksemme huomasimme, 

että niistä oli tarjolla suhteellisen 
laihasti pisteitä. Tallensimme 

vielä rastipisteiden koor-
dinaatit GPS:ään ja pai-

nuimme punkkiin.

Selection phase
Varsinainen kilpai-
lu alkoi perjantai-
na 27.9. selection 
phasella. Tämän 
kilpailun vaiheen 
tarkoituksena oli 
kiertää mahdol-
lisimman monta 

tehtävärastia, ai-
kaa oli käytettävis-

sä 12 tuntia.
 Lähtö tapahtui 

ammulla kello seit-
semän. Rasteja oli niin 

monta, että likimainkaan 
kaikkia ei olisi mahdollista 

käydä. Seuraava takaisku koettiin 
vielä ennen starttia; yksi partiom-
me jäsen oli kuumeessa. Oli selvää, 
että sairaana tällaiseen erittäin 
fyysiseen kisaan ei voisi osallistua, 
ja niinpä lähdimme vähän kallella 
kypärin taipaleelle. Kilpailun sään-
töjen mukaan yksi partion jäsen 
saa keskeyttää, mutta kolmimie-
hinen partio voi saada maksimis-
saan 75% rastin pisteistä. Kaiken 
huipuksi vielä onnistuimme sössi-
mään täydellisesti ensimmäisellä 
rastilla (pimennetty varastohalli, 
jossa yksi partion jäsen tähysti va-
lonvahvistimella ja ohjasi radiolla 
muita esteradan läpi), ja kuittasim-
me tältä rastilta nolla pistettä.

PitäydyiMME suunnitelmassam-
me, ja kiersimme ampumaraste-

Sotilastaitokilpailu Sveitsin malliin:

Swiss raid 
Commando 2007

Kilpailu käytiin Genevejärven lähialueilla Bieren 
varuskuntaan tukeutuen 26.—30.9.2007. Tänä vuonna 
17. kerran järjestettyyn kilpailuun osallistui partioita 16 
maasta. Yhteensä partioita starttasi kilpailuun 143. Par-
tion koko on neljä miestä, ja lisäksi mukaan saa nimetä 
yhden joukkueen johtajan / huoltajan. 
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ja siitä huolimatta, että niistä ei 
parhaita pisteitä ollut jaossa. Pa-
himmat menestymispaineet olivat 
nimittäin edellä mainituista syistä 
johtuen karisseet jo lähtöpaikalla. 
Iltapäivää kohti mentäessä pilvet 
synkkenivät ja alkoi sataa, mutta 
partion mieliala nousi, sillä rasti 
toisensa jälkeen jäi taakse, ja ras-
titehtävät alkoivat alkukankeuden 
jälkeen luonnistua partioltamme. 
Pääsimme suorittamaan mielen-
kiintoisia ampumarasteja mm. 
palveluspistoolilla (SIG P220), 
vaimennetulla MP5:lla, rk:lla (SIG 
550), kevyellä kk:lla (FN Minimi), 
kk:lla (MG 51?), ja Panzerfaustil-
la. Nakutimme hyviä tuloksia, ja 
kärsimme nahoissamme 75% sään-
nöstä.

MiELEE PAiNUviMMAN rastitehtä-
vän suoritimme panssarivaunuras-
tilla. Partion tehtävänä oli toimia 
taistelusimulaattorilla varustetun 
Leopardin ampujana ja lataajana. 
Viiden minuutin pikakoulutuksen 
jälkeen vedimme nakkipipot pää-
hän ja kurkkumikrofonit kaulalle, 
ja lataaja ja ampuja kiipesivät vau-
nun torniin. Sitten lähdettiinkin  
harjoitusradalle kuskin antaessa 
vaunulle reippaasti runtua. Kun 
osumaan reagoivat maalitkin saa-
tiin nurin, oli hymy herkässä vau-
nun palatessa takaisin rastin aloi-
tuspaikalle.
 Aika vieri kellossa eteenpäin, ja 
sakkoja välttääksemme lähdimme 
suunnistamaan takaisin tukikoh-
taan, jossa alkaisi kilpailun seuraa-
va vaihe.

Reorganisation
Kirjauduimme juuri sopivasti en-
nen sakkominuuttien alkua huol-
topaikalle, joka oli varuskunnan 
juhlasali. Aloitimme sateessa kas-
tuneiden varusteiden kuivatuksen 
ja hiukan kateellisina katselimme, 
kun muut partiot kokkasivat keitti-
millään kaikenlaisia herkkuja. Par-
tionjohtaja lähti action phasen käs-
kynakoon, ja muut lähtivät kohdis-
tamaan tasit. Actionvaiheessa olisi 
vihollisuhka koko ajan päällä. Kun 
tasit oli saatu toimimaan, ehdim-
me nukkua reilun tunnin, ennen 
kuin partionjohtaja saapui tehtävä-
käskyn kanssa. Partionjohtajamme 
oli päässyt valitsemaan tehtävän  
loppupäässä, ja meidän tehtä-
vänämme oli simppeli väijytys (ja 
tarjolla vähän pisteitä): saattuees-
sa kaksi ajoneuvoa, suojaamassa 
Piranha (paikallinen pasi) ja varsi-
nainen kohde, maastohenkilöauto, 
josta piti löytää asiakirja ja antaa 
se rastituomarille. Totesimme, 
että meidät kuljetettaisiin tehtä-
väalueelle Superpuma-hekolla, ja 
jalkamarssia olisi maahanlaskupai-
kalta tehtäväpisteeseen n. 15 km ja 
tehtävän jälkeen noutopaikalle n. 
20 km. Teimme alustavan suunni-
telman ja lähdimme kuittaamaan 
tehtäväkohtaista varustusta. Pää-
timme ottaa partiolle kaksi tasilla 
varustettua Panzerfaustia, 60 rk:
n paruunaa/mies ja valonvahvisti-
men. 

Action phase
Meidän partiomme hekokuljetus 
lähti lauantaiaamuna 02:00. Nou-
simme Superpumaan muutaman 
muun partion kanssa, ja heko nou-
si ilmaan. Pilotti suoritti yölennon 
ilman valoja, valonvahvistinta 
käyttäen. Noin vartin kestäneen 
lennon jälkeen kopteri laski mei-
dät alppiniitylle, ja häipyi hake-
maan seuraavia partioita. Köytim-
me panssarikauhut reppuihin, hei-
timme reput selkään ja lähdimme 
taipaleelle. Ensimmäisenä kulkeva 
käytti valonvahvistinta, ja onnis-
tuimme välttämään viholliskon-
taktit. Vihollista alueella oli todella 
reilusti, ja eräässä maissipellossa 
puoli tuntia maattuamme, viholli-
sen käytyä muutamien kymmenien 
metrien päässä, aloimme epäillä, 
että vaikka järjestäjän antaman ja 

partionjohtajan reppuun sijoitetun 
paikantimen lähettämän sijaintitie-
don ei pitänyt päätyä vastaosastol-
le, saattoi niin kuitenkin käydä… 
No, pitipähän mielen virkeänä.

SvEitSiLäiSESSä kArtASSA on 
kymmenen metrin käyrävälit, ja 
niitä on melko tiheässä. Siitä huo-
limatta pääsimme kommelluksitta 
tehtäväpaikalle. Ilmoittauduim-
me toimitsijalle, ja saimme suori-
tusajan klo 08:00. Partionjohtaja 
antoi maastolaatikkoa hyväksi 
käyttäen vaaditun käskyn tehtä-
västä muulle partiolle, ja sitten 
painuimme alppiniityn reunaan 
pötköttämään reiluksi tunniksi. 
Uni tuli heti, vaikka repussa ei kui-
via vaatteita, makuupussista puhu-
mattakaan, ollut ensinkään. Kello 
löi kahdeksan, ja pirteinä kuin 
peipposet olimme valmiit toteutta-
maan väijytyksen.

tEhtävä SUjUi hyviN. Maaliajon 
kaksi ajoneuvoa tulivat tulppaam-
me juuri suunnitelman mukai-
sesti. Piranha jäi ensimmäisestä 

Panzerfaustista, mutta ammuin 
vielä toisenkin, ettei sitä tarvitsisi 
enää kantaa mukana. Muu partio 
pysäytti maasturin kivääritulella, 
ja tarvittava paperi löytyi helposti. 
Saimme tehtävästä täydet pisteet, 
ja toimitsijan oli taas aika soveltaa 
75% sääntöä.
 Jäljellä oli vielä marssi nou-
topisteelle, josta heko hakisi mei-
dät takaisin tukikohtaan. Keli oli 
yön ja aamun aikana muuttunut 
poutaisemmaksi, ja hyvillä mielin 
lähdimme paluumatkalle. Paluu-
marssin aikanakin oli periaattees-
sa vihollisuhka päällä, mutta yön 
aktiivisen vihollistoiminnan sijasta 
nyt oli oikein rauhallista. 
 Lauantai-iltapäivänä n. klo 15 
olimme maalissa, ja alkoi varustei-
den luovutus ja huolto.

Closing ceremony
Lauantai-iltana oli päätösillallinen, 
ja sunnuntaina aamupäivällä pää-
töstilaisuus ja palkintojen jako. Sit-
ten vaan reput vuokra-auton taka-
konttiin ja Geneven lentokentälle. 

Ajatuksia kilpailusta

Swiss Raid Commando 2007 oli hieno kokemus. Tällaisen kilpailun 
järjestäminen ja läpivienti vaatii melkoiset resurssit. Organisaatio 
oli valtava. Tässä kilpailussa järjestäjän kisaorganisaatioon kuului yli 
2000 miestä. Toimitsijat olivat motivoituneita ja ammattitaitoisia. 
Kalustoa oli paljon ja sitä osattiin hyödyntää. Budjetti ei ilmeisesti 
ollut järjestäjälle este eikä edes hidaste. Ja kaikkein tärkein, luotta-
mus kilpailijoihin: järjestäjän taholta oli ymmärretty, että kilpailuun ei 
osallistu alokkaita, ja vaativatkin rastitehtävät onnistuvat ilman ylen-
määräistä holhoamista ammunnat ym. mukaan lukien.
 Kun resurssit ovat mallillaan ja niitä osataan hyödyntää tehok-
kaasti käytännössä, ovat edellytykset laadukkaalle kansainväliselle 
sotilastaitokilpailulle olemassa.
 Kilpailu järjestetään seuraavan kerran vuonna 2009, ja ennakko-
tietojen mukaan se toteutetaan Sveitsin ja Ranskan yhteistyönä. Sen 
verran sijoituksesta jäi hampaankoloon, että Tuli ja liike- partion val-
mistautuminen seuraavaan Swiss Raid Commandoon on jo alkanut…

Lisätietoja, tulokset ja paljon kuvia löytyy osoitteesta www.src.ch.

Vantaan Reserviläisten Tuli ja liike- partio kiittää seuraavia tahoja, 
jotka ovat tuellaan mahdollistaneet partion osallistumisen kilpailuun:

Helsingin Reserviläisten Tukisäätiö  
Kaartin Jääkärirykmentti
Nutrisport Oy
Finnsteve Oy
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Syksyn uutuuskirjoja

NUorEN PoLvEN sotahistorioitsija 
Markku Jokisipilä on erään Turus-
sa vuosi sitten pidetyn seminaarin 
pohjalta koonnut useiden tutkijoi-
den kirjoittamia artikkeleita kir-
jaksi nimellä Sodan totuudet. Yksi 
suomalainen vastaa 5.7 ryssää. Mo-
net artikkeleista ovat hyvinkin mie-
lenkiintoisia, mutta valitettavasti 
kirja kärsii liian tiheästä taitosta, 
joka tekee lukemisen raskaaksi.

”yksi suomalainen 
vastaa 5,7 ryssää”

PALjoNko SiNä tiEdät Latviasta, 
sen historiasta ja nykypäivästä? 
Viron rinnalla naapurimaat Latvia 
ja Liettua ovat jääneet melko tun-
temattomiksi, ei vain meille suo-
malaisille vaan myös suurimmalle 
osalle maailmaa. 

vENäjä SUUNtAA hyvin voimakas-
ta propagandaa Latviaa vastaan, 
syyttäen sitä mm. holokaustin 
vähättelystä mutta ennen muuta 
Latviassa asuvien venäläisten sor-
tamisesta. Suomalainen toimittaja 
Jukka Rislakki, joka nykyään asuu 
Latviassa, on kerännyt pienen ka-

tekismus-tyyppisen kirjan Latviaa 
kohtaan esitetyistä syytöksistä ja 
väärinkäsityksistä. Kirja tarjoaa 
tiiviin ja hyvän tietopaketin aihees-
taan. Vaikka Rislakki ei yritäkään 
peittää sympatiaansa latvialaisia 
kohtaan, olisi tiukempi asiallisuus 
joissain kohdin sattanut olla itse 
asialle eduksi. 

”tapaus Latvia”

Suomen historian 
suuret myytit
oSMo jUSSiLA, poliittisen histori-
an emeritusprofessori, paneutuu 
uudessa kirjassaan Suomen his-
torian suuriin myytteihin, jotka 
hänen mukaan ovat Ruotsi-Suomi 
-myytti, valtiomyytti sekä itsenäi-
syysmyytti. Jussilan kirja antaa 

paljon ajattelemisen aihetta ja aut-
taa lukijaa ymmärtämään Suomen 
historiaa ja historiankirjoitusta.

jukka rislakki, tapaus 
Latvia. Pieni kansakunta 
disinformaatiokampanjan 
kohteena.

Vastapaino, Tampere 2007. 304 sivua, kuvi-
tettu.

osmo jussila, Suomen historian 
suuret myytit. 

WSOY, Helsinki 2007. 334 sivua, kuvitettu.

Markku jokisipilä (toim.), Sodan 
totuudet. yksi suomalainen 
vastaa 5,7 ryssää.

Ajatus, Helsinki 2007. 272 sivua.

SUojELUSkUNtAjärjEStöN puit-
teissa toimineet tytöt ja pojat ovat 
Seija-Leena Nevalan kirjan kohtei-
na. Nimenomaan siis tytöt ja pojat, 
eivätkä niinkään heidän organisaa-
tionsa. 
 Nevala on hyödyntänyt usei-
ta paikallistason historiikkejä ja 
niiden sisältämiä henkilökohtai-
sia kertomuksia sekä lisäksi omia 
haastattelujaan. Varsinkin lottaty-

töistä/pikkulotista ei ole kovinkaan 
paljon kirjoitettu joten Nevalan 
teos on hyödyllinen lisä runsaaksi 
paisuneeseen suojeluskunta- ja lot-
takirjallisuuteen.

Seija-Leena Nevala, Lottatytöt ja 
sotilaspojat. 

Minerva, Helsinki, Jyväskylä 2007. 185 sivua, 
valokuvaliite.

Lottatytöt ja 
sotilaspojat

Teksti: Markus Anaja

Lisää uutuuskirjoja esitellään Internet-sivustolla www.militariafen-
nica.net. Sieltä löytyvät myös aiemmin mm. tässä lehdessä julkais-
tut kirjallisuuskatsaukseni. Sivustoa täydennetään jatkuvasti.

hArvA PUoLUStUSvoiMAiN ko-
mentaja on ollut niin kiistelty 
kuin Mannerheim-ristin ritari, 
kenraalimajuri Yrjö Keinonen 
(komentajana vuosina 1965–
1969). Hän ohitti virkaikäjärjes-
tyksessä useitakin kenraaleita 
eikä hänellä ollut kokemusta 
esikuntatyöskentelystä. Monet 
muistavat vielä Keinosen ”kella-
rijupakan” ja hänen eroamisensa 
virastaan.
 
PrikAAtikENrAALi evp Pentti 
Airio on väitöstutkimuksessaan 
tutkinut Keinosen nimittämiseen 
johtaneita syitä, hänen toimin-
taansa komentajana sekä eroa. 
Presidentti Kekkonen halusi ko-
mentajan, joka uudistaisi puo-

lustusvoimia. Tällaisen 
hän myös sai, jos aja-
tellaan varusmiesten 
lomapukeutumista ja 
eräitä muita vastaa-
vanlaisia asioita. UKK 
sai myös komentajan, 
joka viihtyi enemmän 
hiihtoladulla kuin 
pääesikunnan suun-
nittelukokouksissa. 
 
AirioN tUtkiMUS 
on ilmestynyt kah-
tena versiona. Varsinainen väi-
töskirja on ilmestynyt MPKK:n  
Sotahistorian laitoksen julkai-
susarjassa ja ”populaariversio” 
ilman lähdeviittauksia Otavan 
kustantamana.

kiistelty 
yrjö keinonen

Pentti Airio, yrjö keinonen 
– Puolustusvoimain komentaja. 

Otava, Helsinki 2007. 335 sivua, valokuva-
liite. 

vAikkA hUhUt Lappeenrannan 
Huhtiniemessä teloitetuista ja 
haudatuista rintamakarkureis-
ta on moneen otteeseen todettu 
mielikuvituksen tuotteiksi, pro-
sessi tuntuu vain jatkuvan. Ilta-
sanomien toimittaja Pasi Jaakko-
nen, joka pitkään on seurannut 
tapahtumia ja kirjoittanut niistä, 
on nyt koonnut tarinan kirjak-
si Huhtiniemi. 400 kadonneen 
miehen mysteeri. Se on hyvä yh-
teenveto kaikista käänteistä ja 
osoittaa - vielä kerran - selkeästi 
huhun juuri ”huhuksi”.
 
vALitEttAvASti kirjA on tehty 
kiireellä, mikä näkyy toistoina ja 
joskus lievänä sekavuutena. Teks-
tiä olisi ehdottomasti pitänyt edi-
toida ennen kirjan painamista. 

huhtiniemi — 
vielä kerran

Pasi jaakkonen, huhtiniemi. 
400 kadonneen miehen 
mysteeri.

Minerva, Helsinki - Jyväskylä 2007. 267 
sivua.

vAPAUSSotA ja sen jälkeiset ta-
pahtumat ovat olleet lukuisten 
kirjojen aiheena viime vuosina. 
Seppo Myllyniemen pieni kirja-
nen Sodan monet kasvot kertoo 
episodeina miten sota näyttäytyi 
Hämeessä.
 
EMEritUSProfESSori Esko Sal-
minen paneutuu uudessa kir-
jassaan Päättymätön sota 1918 
siihen, miten vapaussotaa on kä-
sitelty mediassa. Kirja on herättä-

nyt voimakasta kes-
kustelua ja monet 
tutkijat näyttävät 
pitävän Salmisen 
tulkintoja liian ”val-
koisina”.

vapaussodasta 
lisää kirjalli-
suutta

Esko Salminen, Päättymätön 
sota 1918. Sisällissota 
julkisessa sanassa 1917—2007.

Edita, Helsinki 2007. 245 sivua, kuvitettu.
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vALtiotiEtEidEN tohtori, OTK 
Jukka Seppinen kuvaa muistel-
missaan vaiheitaan diplomaattina 
ja politiikan taustavaikuttajana. 
Kirjassa yhdistyy hänen pitkän 
uransa ulkopoliittinen kehys ai-
toihin tuntemuksiin ja kokemuk-
siin
ulkoasiainhallinnon sisäisistä val-
takuvioista ja ihmissuhteista.
 Seppinen tarkastelee etenkin 
Suomen ja Neuvostoliiton suh-
teita ja itä-länsi-asetelmaa 1970-
90-luvuilla. Lukijalle avautuu 
hätkähdyttävä ajankuva. Kirja 
kertoo neuvostodiplomaattien ja 
-agenttien painostuksesta ja niis-
tä moninaisista keinoista, joilla 
suomalaiset vaikuttajat kiedottiin 
pakollisen naapuriystävyyden 
pauloihin.

NEUvoStoLiitoN suurlähettiläs 
Vladimir Stepanov vaati talvella 
1977 Suomea luopumaan puolu-
eettomuudesta. Seppinen kuvaa, 
kuinka Stepanov jysäytti UM:n 
neuvotteluhuoneessa poliittisen 
pomminsa: ”Suomen puolueet-
tomuus on nyt loppu”. Seppinen 
vastasi tuolloin ulkoasiainminis-
teriössä Suomen poliittisista neu-

vostosuhteista ja joutui siksi 
tapahtumien keskiöön.
 Seppinen tunsi olleensa 
painostuksen häränsilmäs-
sä: ”Se meni joka suhteessa 
äärimmilleen - niin poliitti-
sesti kuin uhkaamalla 1980-
luvun alussa sotilaallisilla 
toimilla Suomea vastaan. 
Painostus Suomen asemaa 
kohtaan meni niin pitkäl-
le, että jouduin sanomaan 
neuvosto-osapuolelle: 
’Mekin osaamme vetää lii-
paisimesta’.”

koMMUNikEAt olivat mer-
kittävä osa ulkopolitiik-
kaa 1970- ja 1980-luvuilla. 
Niiden muotoilemiseen käytettiin 
runsaasti aikaa ja vaivaa. Yhteiset 
kommunikeat muokkasivat po-
liitikkojen ja lehdistön käyttämiä 
YYA-termejä. 1970-luvun lopulla 
Neuvostoliitto pyrki poistamaan 
puolueettomuus-sanan käytön 
kommunikeoista. Asiasta käytiin 
hyvinkin tiukkoja neuvotteluja 
ennen kommunikean julkaisemis-
ta.
 Seppinen kuvaa kirjassa myös 
suhdettaan häntä tukeneeseen 

presidentti Urho Kekkoseen, jon-
ka tavoitteet saavat nyt lisäva-
laistusta. Urho Kekkonen pyrki 
toimissaan pitämään Suomen 
lännen vaikutuspiirissä loukkaa-
matta Neuvostoliittoa.

jukka Seppinen, Mies,  
joka sanoi kgB:lle ei, 

ISBN 978-951-37-4777-0, 328 sivua kuvitusta, 
Edita Prima Oy, Helsinki 2007, suositushinta 
34,90 euroa

Minä vakooja
Vakoilun ja vastavakoilun vaiettu todellisuus vuosina 1920—1956

SUoMi oN toiMiNUt porttina 
kahteen suuntaan: venäläisille 
väylänä länteen ja länsivalloille 
vastaavasti itään. Neuvostoliiton 
lisäksi myös amerikkalaiset, 
englantilaiset, saksalaiset, 
norjalaiset ja ruotsalaiset 
hankkivat tietoa tiedus-
telemalla ja vakoilemalla 
Suomessa - suomalaisten 
avulla. Laiton liikenne 
itärajan yli on ollut vil-
kasta jo Venäjän vallan-
kumouksesta lähtien, ja 
vielä 1940-1950-luvuilla 
rautaesirippu rakoili.
 Sankaruuden ja pet-
turuuden välinen ra-
japinta on kuin veteen 
piirretty viiva. Toisaalla 
ovat vakoilu, tieduste-
lu ja urkinta, toisaalla 
vastavakoilu, tarkkailu 
ja salatoiminta. Tämän 
veteen piirretyn viivan 
seuraaminen vie tie-
dustelun sankareiden 
ja vastavakoilun asia-
miesten maailmaan. 
Sen seuraaminen vie 
vahvasti vakoilun 
hämärään synkkään 
todellisuuteen. Vakoilu on hen-
genvaarallista, säännötöntä ja 
salakavalan julmaa joukkuepeliä. 
Ainoa luonnonlaki on, että kiinni 
jäänyt pelaaja putoaa automaat-
tisesti joukkueesta ja saa rangais-
tuksen eikä vakoilussa menesty-
neellekään hurrata.

vAkoiLUN vErkkoihiN voi jou-
tua kuka vain - syystä tai syyttään 
- kuten Minä vakooja osoittaa ja 
sen nimikin kertoo. Minä vakoo-
ja on samalla retorinen kysymys: 
Minäkö vakooja? Mitä erilaisim-
mat kohtalot näyttäytyvät tämän 

valikoiman sivuilla. Vakoilijoik-
si on maassamme päätynyt ja 
maanpetturuudesta tuomittu niin 
korkea-arvoisia virkamiehiä, kult-

tuuripersoonia, liikemiehiä, 

upseereita kuin tavallisia työläis-
naisiakin. Kuinka moni tunnis-
taakaan nimet Lydia Stahl ja Yrjö 
von Grönhagen? Mitä tekemistä 
kuvanveistäjä Wäinö Aaltosella 
oli ammattivakooja Stahlin Parii-
sin-kylmäkammarissa? Lounasti-
ko Suomesta paennut 33-vuotias 

sotilasvirkamies lokakuussa 1944 
Pohjois-ltaliassa SS-kenraali Karl 
Wolfin esikunnassa Mussolinin 
kanssa? Mitä ruotsalainen meri-
mies Karl Hallen teki Terijoella 

syksyllä 1941? Miten päättyi 
kansakoulunopetta-
ja Hilma Kilkkisen 
pitkä matka Siperi-
aan?

tEoS oN jAotELtU 

Suomen itsenäisyy-
den ajan eri vuosi-
kymmenillä esille 
tulleisiin vakoiluta-
pauksien mukaan. 
Vakoilutapauksia 
esitellään niin län-
si- kuin itäpuolen 
puolesta vakoilleiden 
suhteen. Vakoilijat 
voidaan jakaa useaan 
eri ryhmään. Joiden-
kin motiivina oli pel-
kästään raha. Ideolo-
giset syyt olivat myös 
merkittäviä seikkoja, 
jotka saivat henkilöt 
toimimaan ulkovaltojen 
puolesta. Joskus syynä 
oli vain hyväuskoisuus 
ja sinisilmäisyys sattu-

maa unohtamatta. 
 Minä vakooja kertoo kymme-
nien suomalaisten vakoilijoiden 
tai maanpetturuudesta tuomittu-
jen tarinat mukaansatempaavasti 
ja todenmukaisesti. Teoksen ovat 
kirjoittaneet alan suomalaiset 
asiantuntijat. Sen ainutlaatuinen 
ja osin ennen julkaisematon do-
kumenttikuvitus on kaivettu esiin 
monista arkistoista, mm. Kansal-
lisarkistosta, Etsivän keskuspolii-
sin-Valtiollisen poliisin eli nykyi-
sen suojelupoliisin arkistosta sekä 
Suomen Vakoilumuseosta.

vENäLäiSEt LENtokoNEEt pu-
dottivat Aero Oy:n Ju-52 koneen 
kesäkuussa 1940. Kaikki matkus-
tajat saivat surmansa. Miksi täs-
tä välirauhan aikana sattuneesta 
tapahtumasta on puhuttu niin 
vähän? Risto Niku tutki matkus-
tajakone Kalevan pudottamista 
yhteistyössä ilmailuhistori-
an asiantuntijan Carl-Fredrik 
Geustin kanssa. Geust on ke-
rännyt runsaasti materiaalia 
Kalevan pudotuksesta.  
 Aero Oy:n kone lähti koh-
talokkaalle matkalleen Tuk-
holmasta 14.6.1940 kello 10.00. 
Kone teki aikataulun mukaisen 
välilaskun Turkuun, josta se jat-
koi sieltä Malmin kentälle ja jatkoi 
puolen tunnin jälkeen Tallinnaan. 
Tallinnassa koneeseen nousi kaik-
kiaan 7 henkeä. Kaikki ulkomaa-
laisia. Meren päällä 500 metrin 
korkeudessa Aksin saaren pohjois-
puolella Kalevan taakse kaartoi 
kaksi venäläistä pommittajaa, jois-
ta oikean puoleinen ampuu konet-
ta kohti 50 metrin päästä varoitus-
laukauksia. Kaleva jatkoi edelleen 
pohjoiseen. Vasemmanpuoleinen 
pommittaja ampui sarjan kohti ko-
netta, jolloin vasen moottori syttyi 
palamaan. Kalevan syöksyi mereen 
kello 14.13 ja painui syvyyksiin.

ENSiMMäiSEt tiedot eivät kerto-
neet, että kyseessä olisi ollut alas- 
ampuminen. Koneen ampumisesta 
päätettiin vaieta, koska poliittinen 
tilanne oli talvisodan jälkeen erit-
täin jännittynyt ja hallitus ei halun-
nut provosoida venäläisiä. Koneen 
putoamista tutkimaan asetettiin jo 
tapahtumapäivänä tutkimuslauta-
kunta, joka havaitsi melko nope-
asti, että Kaleva oli ammuttu alas.  
Tutkimusraportti salattiin.
 Alasampumisen jälkeen venä-

läinen sukellusvene pääsi paikalle 
nopeasti ja otti lentokoneen hylys-
tä postisäkkejä ja muita arvoesi-
neitä. Ne toimitettiin välittömästi 
Tallinaan tutkimuksia varten.

vAStA NoiN 50 vuotta myöhemmin 
saatiin uutta tietoa alasampumi-
sesta, kun Carl-Fredrik Geust löysi 
Leningradista kirjan, jonka oli kir-
joittanut kenraali Pjotr I. Hohlov. 
Kirjan uusintapainokseen oli lisät-
ty kappale, jossa kerrottiin Kale-
van tapauksesta. Venäläiset olivat 
pitäneet lentoa luvattoman Baltian 
maiden saarron rikkomisena ja tä-
män vuoksi ampuivat koneen alas.
 Kirja on seikkaperäinen selvitys 
tästä ikävästä episodista sotiemme 
väliseltä ajasta. Kirjaan on lisätty 
lukuja, jossa Kalevan tapahtuma 
sidotaan tuon ajan tapahtumiin. 
Hyvä lisä ilmailu- ja historianhar-
rastajien kirjahyllyyn.

kalevan kuoleman 
lento

risto Niku: kalevan kuoleman 
lento

ISBN 978-951-37-4965-1, Edita Publishing Oy, 
Gummerus Oy, Jyväskylä 2007, 229 sivua, 
kuvitusta

Eri kirjoittajia, Minä vakooja

384 sivua, runsas kuvitus, ISBN 978-951-
584-771-3. Valitut Palat Oy, 2007

Mies, joka sanoi kgB:lle ei
Ulkopolitiikan taustavaikuttajana 1970—1992
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ASiANtUNtijAt vALMiStELEvAt parhaillaan hallituksen turval-
lisuus- ja puolustusselontekoa. Selvityksen pitäisi valmistua ensi 
vuonna ja se esitellään sitten eduskunnalle. Perinteisesti nämä se-
lonteot ovat viitoittaneet puolustuksemme kehityslinjat ja samalla 
määritelleet myös puolustusvoimille osoitettavat resurssit. Edessä 
ovat kipeät valinnat ja selonteon Nato-ratkaisu, on se sitten millai-
nen tahansa, ei todennäköisesti kuulu kaikkein kipeimpiin ratkai-
suihin. Rahapulan lisäksi monet asiantuntijat pelkäävät uuden hen-
kilöstön rekrytoinnin muodostuvan jatkossa suureksi ongelmaksi.
 Televisiosta tuttu Juha-Antero Puistola kirjoittaa lokakuussa 
netissä julkaistavan uusisuomi.fi verkkolehden blogissaan ”Ihmi-
nen – kaikkien aikojen täsmäase”. Tämä Puistolan täsmäase on 
itsemurhapommittaja. Esimerkit hän esittää Irakista ja Afganista-
nista. Blogin lopussa kirjoittaja toteaa edelliskesän 2006 hizbollah-
taistelijoiden osoittavan, että syrjäkylien kasvateistakin voi tulla 
kaikkien aikojen parhaita täsmäaseita.

PALvELLESSANi rAUhANtUrvAAjANA Etelä-Libanonissa kaksi-
kymmentä vuotta sitten opin tuon saman asian hieman toisessa 
muodossa. Libanonilaiset vapaustaistelijat, joita Israel nimitti terro-
risteiksi, olivat Israelin panssareille ja ajoneuvoille todellinen uhka. 
Tienvarsipommeilla tai panssarintorjuntaohjuksilla varustautunut 
taistelija tai taistelijapari tuhosivat miehittäjän useita taisteluajo-
neuvoja. Poikkeustapauksissa tehtiin myös itsemurhaiskuja. Niiden 
tekijät jättivät usein tekonsa lisäksi muistoksi videoidun uutisen sii-
tä mitä ovat valmiit tekemään. Kun video oli tehty ei teosta voinut 
enää luopua ja pääsihän marttyyri suoraan Allahin luo Paratiisiin.
 Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juha Kor-
keaoja (kesk) arvioi Suomen puolustuskysymystä kesällä Ulkopo-
litiikka lehden haastattelussa. Lehti on otsikoinut puheenvuoron 
”Korkeaojan kolmas tie”. Kansilehdellä on Korkeaojaa siteerattu 
”Puolustuksen kipeät valinnat”. Juha Korkeaoja ei esitä meille itse-
murhapommittajia tai täsmäasetta, mutta hänen kolmas tiensä vei-
si puolustusta ”sissiarmeijan” suuntaan.

jUhA korkEAojA NäkEE tulevaisuuden sellaisena, että vaikka 
Suomi liittyisi Natoon niin viime kädessä maamme puolustaminen 
olisi oma tehtävämme. Korkeaoja on huolissaan siitä, että Nato-
jäsenyys murentaisi ajan mittaan puolustuksemme kulmakiveä eli 
yleistä asevelvollisuutta. Haastattelussa ei tule esille, että jäsenyys 
tekisi Suomesta aiempaa todennäköisemmän aggression kohteen. 
Mielenkiintoista onkin nyt seurata miten meillä asiat kehittyvät 
kun julkisuuteen tuli venäläisdiplomaatin lokakuinen Suomen 
Nato-jäsenyyttä käsitellyt haastattelulausunto. Presidentti-ylipääl-
likkömme on todennut, että lausunto ei vastaa Venäjän virallista 
kantaa ja Venäjän suurlähetystö on ollut samalla linjalla. Tutkijaksi 
myöhemmin nimetty diplomaatti onkin jo matkustanut kotiin.
 Korkeaojan kolmas tie ja puolustusvoimain komentajan maan-
puolustuskurssien avajaispuheessa esittämä näkemys sodan ajan 
joukkojen huomattavasta vähentämisestä ovat tietyllä tavalla vas-
takkaisia. Sissiarmeija edellyttäisi kaikkien asekuntoisten koulut-
tamista ja amiraali Juhani Kaskealan esittämät pienemmät joukot 
voidaan täyttää kouluttamalla vain osa ikäluokasta. Komentaja ei 
kuitenkaan ole liputtamassa luopumista yleisestä asevelvollisuu-
desta.

LokAkUUN 10. PäiväNä jULkAiSi Helsingin Sanomat mielipidekir-
joituksen ”Turvallisuuspolitiikassa laaja konsensus yhä tarpeen”. 
Mielipidekirjoituksen yhteiskirjoittajina ovat edellisen hallituksen 
puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk) ja ulkoministeri Erkki 
Tuomioja (sd). Otsikon mukaisesti kirjoittajat korostavat konsen-
susta ja laajaa yhteisymmärrystä. Entisten ministerien mielipdettä 
esittää myös seuraava lainaus ”Turvallisuuspoliittinenkaan puhe-
tulittelu ei ole itsetarkoitus”. Siinä viitattaneen uuden puolustus-
ministerimme Jyri Häkämiehen (kok) USA-puheeseen.
 Mielipidekirjoituksessa todetaan ”Uuden selonteon kipukohdat 
ovat uudenlaisia”. Lukijan ei ole helppo löytää kirjoituksesta näitä 
uudenlaisia kipukohtia. Ellei niillä sitten tarkoiteta kannanottoam-
me Naton nopean toiminnan joukkoihin. Kirjoittajat toteavat, että 
jo edellinen hallitus otti osallistumiseemme niihihin myönteisen 
periaatekannan. Harkinnan mukaan voidaan osallistua. Vielä lai-
naus Kääriäisen ja Tuomiojan kirjoituksesta. ”Uusia päätöksiä ei 
tarvita eikä voidakaan tehdä ennen kuin Nato on itse kyennyt päät-
tämään tulevan joukon laajuudesta ja kokoonpanosta. Suomen on 
myös viisasta kerätä kokemuksia EU:n nopean toiminnan joukoista 
ennen uusia avauksia.” Hoidetaanko uuden selonteon kipukohdat 
odottamalla ja myöhentämällä turvallisuuspoliittista 
päätöksentekoa ?
 Juhlimme tänä vuonna Suomen 90-vuotis-
päivää. Ensi vuonna on puolustusvoimien 90-
vuotispäivä. Aika näyttää minkälaisen syntymä-
päivälahjan annamme isänmaalle ja sen kansal-
liselle sotaväelle.

Puolustuksen 
kipeät valinnat

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 

toiminut Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun 

johtajan neuvonantajana.

hELSiNgiN rESErviLäiSPiiri ja Taivallahden seu-
rakunta järjestävät yhdessä jumalanpalveluksen 
Temppeliaukion kirkossa 6.12. kello 10. Tilaisuus 
on avoin ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.
 Jumalanpalveluksessa saarnaa sotilaspastori 
Markus Korpela Riihimäen varuskunnasta. Hän on 
toiminut aiemmin muun muassa Puolustusvoimain 
kansainvälisissä tehtävissä Bosniassa. 
 Korpelalle merkittävimpiä tilanteita ovat olleet 
kenttähartaudet, joissa miesten uskonnollisuus on 
päässyt luontevasti esiin.
 
— tUNtUU, Että SotiLASyhtEiSöSSä on lupa olla 
sen verran ihminen ja kristitty kuin aidosti on.
 Korpelan toteamus vahvistaa Reserviläisliiton 
linjan: “Suomalaisten maanpuolustustahto on pe-
rinteisesti ammentanut voimaansa hengellisistä 
arvoista.” Liiton mukaan hengellisellä työllä tulee 
olla vahva asema reserviläistyössä.
 Puolustusvoimien merkitystä pohtiessaan Kor-
pela toteaa, että ihminen keksii aina keinot toisen 

vahingoittamiseen eikä miekkojen takominen au-
roiksi ole realistinen vaihtoehto.
 — En ole törmännyt palveluksessani sodasta 
väärällä tavalla viehättyneisiin sotilaisiin. Myös 
itsenäisyyspäivän raamatuntekstit muistuttavat 
meitä oikeanlaisesta ja terveestä ihmisyydestä, 
Korpela mainitsee. Samalla hän pohdiskelee, käyt-
tääkö nyky-Suomi vapauttaan oikein.
 
jUMALANPALvELUkSESSA toimii liturgina Taival-
lahden seurakunnan kappalainen Jari Leinonen ja 
musiikissa avustaa Kauppakorkeakoulun kuoro. 
Tilaisuudesta lähetetään seppelepartio Hietanie-
men sankarihaudoille.
 Kymmeneltä alkava jumalanpalvelus kestää 
noin tunnin, ja sieltä ehtii hyvin itsenäisyyspäivän 
muihin tapahtumiin.

Niko Huttunen
Vääpelikilta ry

”Sotilasyhteisössä on 
lupa olla kristitty”

Reserviläiskivääri – vakio

1. Korhonen  Porvoon Res.  261
2. Olkinuora A.  VaRes   255
3. Väänänen  VaRes   252
4. Eloranta  Porvoon Res.  251
5. Partanen  TiRUK   237
6. Ukkonen  Porvoon Res.  236
7. Ylesmäki  VaRes   218
8. Karlsson  VaRes   211

Reserviläiskivääri – avoin

1. Korhonen  Porvoon Res.  283
2. Ilonummi  VaRes   276
3. Eloranta  Porvoon Res.  274
4. Ukkonen  Porvoon Res.  249
5. Tuovila  VaRes   236
6. Karlsson  VaRes   229

Kivääri – vakio

1. Välimäki  VaRes   286
2. Eloranta  Porvoon Res.  277

3. Korhonen  Porvoon Res.  276
4. Ukkonen  Porvoon Res.  274
5. Nieminen  Porvoon Res.  256
6. Kinnunen  VaRes   255
7. Tuovila  VaRes   249
8. Kurjenniemi  Merires   247
 Tammenmaa  HelRes   247
10. Ylesmäki  VaRes   241
11. Väänänen  VaRes   231
12. Wikström  VaRes   228
13. Kallio-könnö  VaRes   220

Kivääri – avoin

1. Korhonen  Porvoon Res.  289
2. Välimäki  VaRes   285
3. Nieminen  Porvoon Res.  281
4. Ilonummi  VaRes   273
5. Ukkonen  Porvoon Res.  264
6. Eloranta  Porvoon Res.  258
7. Partanen  TiRUK   223

Kilpailun järjesti Vantaan Reserviläiset ry.

KIVÄÄRI 100m 3 x 10 ls  
20.10.2007 Loppi

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Temppeliaukion kirkossa

Sotilaspastori Markus Korpela pitämässä kenttäjumalanpalvelusta.



Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 
vuodelta 2004 antoi perusteet Puolustusvoimien johtamis- ja 
hallintojärjestelmän kehittämiselle. Nykyiset sotilasläänit lakkau-
tetaan puolustusvoimien rakennemuutokseen liittyen 31.12.2007. 
Etelä-Suomessa lakkautetaan Uudenmaan ja Helsingin Sotilasläänit, 
ja perustetaan Etelä-Suomen Sotilaslääni, joka aloittaa toimintansa 
1.1.2008. Maavoimien esikunta aloittaa samaan aikaan Mikkelissä.

Tämä liite esittelee Etelä-Suomen alueella ensi vuoden alusta 
toimintansa aloittavat yksiköt: Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan, 
kolme aluetoimistoa sekä Etelä-Suomen Huoltorykmentin. Mukana 
ovat myös yhteystiedot. Helsingin Sotilasläänin motto ”yhteistyöllä 
pääkaupunkiseudun turvaksi” voidaan vuoden alusta mukauttaa 
vastaamaan uutta tilannetta: ”Yhteistyöllä Etelä-Suomen turvaksi.” 

MAAvoiMAt 2008

Etelä-Suomen Sotilaslääni esittäytyy

SA- KU VA



Etelä-Suomen sotilaslääni toimintaan 1.1.2008

Puolustusvoimia kehitetään
vALtioNEUvoStoN SELoNtEoSSA eduskunnalle vuonna 2004 
linjattiin, että puolustusvoimat siirtyy uuteen johtamis- ja hal-
lintojärjestelmään vuoden 2008 alusta. Nykyiset maanpuolus-
tusalueiden ja sotilasläänien esikunnat lakkautetaan, maavoi-
mille perustetaan oma esikunta ja puolustusvoimien huoltojär-
jestelmä uudistetaan. 
 
UUdiStUkSEN Myötä maavoimien rauhan ajan johtamis- ja 
hallintojärjestelmä muodostuu maavoimia johtavasta kaikkien 
puolustushaarojen yhteisoperaatioiden johtamiseen kykene-

västä Pääesikunnasta, maavoimien joukko-osastoista, operatii-
visista ja alueellisista sotilaslääneistä, Maavoimien Materiaali-
laitoksesta ja Maasotakoulusta. Operatiivisia sotilasläänejä tu-
lee olemaan neljä ja alueellisia sotilasläänejä kolme. Maavoimia 
johdetaan jatkossa Mikkelistä käsin. Sotilasläänien esikuntien 
ja joukko-osastojen alaisuudessa on vaihteleva määrä alue-
toimistoja. Maavoimien materiaalilaitokseen tulee kuulumaan 
neljä operatiivisten sotilasläänien vastuualueita noudattavaa 
alueellista huoltorykmenttiä.

Uusi sotilaslääni syntyy Etelä-Suomeen 

UUdiStUkSEN Myötä Helsingin ja Uuden-
maan sotilasläänit lakkautetaan vuoden 
2007 viimeisenä päivänä. Niiden tilalle 
perustetaan Etelä-Suomen Sotilaslääni ja 
Etelä-Suomen Huoltorykmentti, jotka aloit-
tavat toimintansa 1.1.2008. Etelä-Suomen 
Sotilaslääni on operatiivinen sotilaslääni, 
johon tulee kuulumaan läänin esikunta ja 
Kaartin Jääkärirykmentti. Läänin esikun-
nan operatiivinen- ja henkilöstöosasto sekä 
huoltorykmentin esikunta aloittavat toimin-
tansa nykyisissä Helsingin Sotilasläänin Esi-
kunnan tiloissa Laivanvarustajankadulla.

hELSiNgiN ALUEtoiMiSto perustetaan 
osaksi Kaartin Jääkärirykmenttiä Santaha-
minaan. Sotilasläänin esikuntaan kuuluvat 
aluetoimistot sijoitetaan keskeisille paikoil-
le Uudellemaalle. Uudenmaan Aluetoimis-
ton tilat tulevat Uudenmaan Prikaatin yhte-
yteen Tammisaareen. Itä-Uudenmaan alue-
toimisto on päätetty sijoittaa Tuusulaan 
Maanpuolustuskorkeakoulun hallinnoimiin 
tiloihin Taistelukoululle. Itä-Uudenmaan 
aluetoimistoon kuuluu Porvooseen sijoittu-
va palvelupiste. Kaartin Jääkärirykmentin 
huoltokeskuksen toiminnot siirretään Ete-
lä-Suomen Huoltorykmentin hoidettavaksi.
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Itä-Suomen
 Sotilaslääni

EtELä-SUoMEN SotiLASLääNi vastaa alu-
eensa operatiivisesta suunnittelusta ja toi-
meenpanosta, valmiuden ylläpidosta, val-
miuden säätelystä, puolustusvalmistelujen 
yhteensovittamisesta alueen muiden toimi-
joiden kanssa sekä käskettyjen joukkojen 
perustamisesta. Sotilaslääni toimii aluehal-
lintoviranomaisena ja vastaa turvallisuus-
valvonnasta sekä virka-avusta alueellaan. 
Aluetoimistot vastaavat asevelvollisuusasi-
oiden ja sodan ajan sotilasalueen tehtävien 
valmisteluista ja toteutuksesta alueellaan.
 Valmiutta kohotettaessa sotilasläänin 
komentaja johtaa perustettuja sotilasaluei-
ta ja suoraan läänin johdossa olevia jouk-
koja. Sotilaslääni tukee Meri- ja Ilmavoimia 
sekä Rajavartiolaitosta perustamalla niiden 
joukkoja.
 
EtELä-SUoMEN SotiLASLääNiN komentaja 
on nykyisen Helsingin Sotilasläänin komen-
taja, kenraalimajuri Jaakko Oksanen. Esi-
kuntaa tulee johtamaan esikuntapäällikkö, 
eversti Esko Vainio, jonka esikunta jakaan-
tuu neljään osaan: Operatiiviseen osastoon, 
Henkilöstöosastoon, Uudenmaan Aluetoi-
mistoon ja Itä-Uudenmaan aluetoimistoon. 
 Sotilasläänin esikunta ohjaa aluetoi-
mistojen asevelvollisuusalan toimintaa ja 
reserviläiskoulutusta. Aluetoimistot tekevät 
pääosan asevelvollisuusalan hallinnollisista 
päätöksistä ja kaikki alueensa kertaushar-

joituskäskytykseen liittyvät toimenpiteet. 
Läänin esikunta kouluttaa itse vain sotilas-
läänin esikunnan suorassa johdossa olevat 
sodan ajan joukot. Koska sotilasläänin ase-
velvollisuustoiminta ja reserviläiskoulutus 
toteutetaan pääosin vain aluetoimistoissa, 
läänin esikunnan yhteydessä ei ole enää 
jatkossa palvelupistettä. Etelä-Suomen so-
tilasläänin asiakaspalvelu toteutetaan alue-
toimistojen asiakaspalvelupisteillä. 
 Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta 
toteuttaa läänin yhteistoiminnan keskeisten 
yhteistoimintaosapuolten kanssa. Aluehal-
lintoviranomaisena sotilasläänin esikunnan 
yhteistoimintaosapuolina ovat lääninhalli-
tukset.

Sotilasläänin ja sen esikunnan tehtävät 
ja vastuut muuttuvat
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hELSiNgiN ALUEtoiMiSto vastaa valvon-
nasta Helsingissä, Kauniaisissa, Espoossa 
sekä Vantaalla ennen ja jälkeen varusmies- 
tai siviilipalveluksen. Valvonnanalaisia 
miehiä ja naisia on yli 300 000.  
 Aluetoimisto järjestää kutsunnat Kauni-
aisissa, Espoossa, Vantaalla sekä Helsingis-
sä. Aluetoimisto asettaa kutsuntalautakun-
nat, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi 
jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla asevel-
vollisuusasioihin perehtynyt virassa oleva 
upseeri. Kutsuntalautakunnassa on oltava 
vähintään yksi aluetoimiston virkamies. 
Toinen lautakunnan jäsenistä on kunnan 
tehtävään nimittämä kunnan virallinen 
edustaja.
 Aluetoimisto määrää joukko-osastokiin-
tiöidensä puitteissa asevelvollisia ase- tai 
siviilipalvelukseen kutsunnoissa ja kutsun-
tojen ulkopuolella. Pääkaupunkiseudulla 
kutsunnanalaisia on vuosittain noin 6100. 
Helsingin Aluetoimistolle antaa vuosittain 
palvelukseen astumismääräyksen noin 4350 
asevelvolliselle. Aluetoimisto määrää ase-
velvollisia palvelukseen ensisijaisesti Kaar-
tin Jääkärirykmenttiin, Karjalan Prikaatiin, 
Suomenlahden Meripuolustusalueelle (ml. 

Isosaaren Linnake) ja Uudenmaan Prikaa-
tiin. Aluetoimisto järjestää myös valinnan 
naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. 
Pääkaupunkiseudulla naishakijoiden mää-
rä vaihtelee vuosittain 40:stä 80:een. Valin-
tatilaisuus pidetään vuosittain huhtikuun 
puolivälissä Santahaminassa Radioniemen 
koulutustiloissa.

hELSiNgiN ALUEtoiMiSto järjestää Santa-
haminassa joka vuosi noin 15 jälkitarkastus-
päivää, joissa tarkastetaan yhteensä noin 
1500 asevelvollisen palveluskelpoisuus-
luokka sekä päätetään asepalvelukseen tai 
siviilipalvelukseen lähdöstä. 
 Helsingin Aluetoimisto palvelee pää-
kaupunkiseudun asevelvollisia kaikissa ase-
velvollisuusasioissa. Aluetoimisto käsittelee 
sinne saapuvat asevelvollisten eri hake-
mukset, kuten esimerkiksi joukko-osaston- 
ja saapumiseränvaihto-, siviilipalvelus-,  
kertausharjoitusvapautus- ja aseettomaan 
palvelukseen hakuhakemukset sekä lääkä-
rinlausunnot ja oikaisuvaatimukset. Alue-
toimisto laatii lausunnot Kutsunta-asiain 
keskuslautakunnan pyynnöstä ko lautakun-
nalle lähetettyihin valituksiin.

Aluetoimistot hoitamaan asevelvollisten asioita

Organisaatiot 
muuttuvat
UUdiStUkSEN Myötä sotilasläänien teh-
täviä siirretään perustettaville aluetoimis-
toille. Aluetoimistoja tulee olemaan yh-
deksäntoista, joista kolme toimii uusien, 
nk. alueellisten sotilasläänien esikunnissa 
ja yhdeksän maavoimien joukko-osastojen 
yhteydessä. Lisäksi perustetaan seitsemän 
erillistä aluetoimistoa, jotka toimivat uusi-
en operatiivisten sotilasläänien alaisuudes-
sa ja sijoittuvat puolustusvoimien muiden 
puolustushaarojen tai Maavoimien Materi-
aalilaitoksen toimipisteiden yhteyteen. 
 Etelä-Suomen sotilasläänin alueelle 
perustetaan kolme aluetoimistoa. Näistä 
Uudenmaan Aluetoimisto, jota johtaa ko-
mentaja Veijo Auvinen, on Tammisaaressa. 
Itä-Uudenmaan Aluetoimisto, jota johtaa 
everstiluutnantti Alexander Aminoff, on 
Tuusulassa. Ne ovat osa Etelä-Suomen So-
tilasläänin Esikuntaa. Helsingin Aluetoi-
misto on osa Helsingissä toimivaa Kaartin 
Jääkärirykmenttiä. Helsingin Aluetoimisto 
organisoidaan osaksi Kaartin Jääkäriryk-
mentin Esikunnan operatiivista osastoa. 
Helsingin Aluetoimiston päällikkö toimii 
samalla Kaartin Jääkärirykmentin opera-
tiivisen osaston päällikkönä. Aluetoimistoa 
johtaa everstiluutnantti Heikki Pohja.

Aluetoimistojen 
tehtävät
ALUEtoiMiSto on operatiivisen sotilas-
läänin alainen aluehallintoviranomainen. 
Aluetoimiston tehtävät määritetään laissa 
puolustusvoimista, asevelvollisuuslaissa 
sekä Pääesikunnan pysyväisasiakirjassa 
puolustusvoimien johtamisesta ja hallin-
nosta.

 

hELSiNgiN ALUEtoiMiSto osana Kaartin 
Jääkärirykmenttiä on keskeinen toimija re-
serviläisasioissa. Kaartin Jääkärirykmentil-
lä on merkittävä rooli pääkaupunkiseudun 
turvaksi suunniteltujen joukkojen harjaan-
nuttamisessa, niin varusmiespalveluksen 
aikana kuin reservin kertausharjoitusten 
toimeenpanijana. 
 Aluetoimiston henkilöstö ylläpitää 
poikkeusoloja varten koulutettujen jouk-
kojen henkilöstön sijoitukset, osallistuu 
kertausharjoituksen johtajan apuna Kaartin 
Jääkärirykmentin vastuulle määritettyjen 
kertausharjoitusten yleisjärjestelyiden val-
misteluun sekä käskee reserviläiset kaikkiin 
kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin har-
joituksiin pääkaupunkiseudulla.  Kertaus-
harjoituksista vapautusta anovien anomus-
ten käsittely on aluetoimiston tehtävä.
 
rESErviN käytöN suunnitteluun liittyy 
myös reserviläisten vapauttaminen ase-
velvollisuuden suorittamisesta (nk. VAP-
henkilöstö). Aluetoimisto vapauttaa ase-
velvollisuuden suorittamisesta keskeisessä 
asemassa yhteiskunnassa muun muassa 
viranomaistehtävissä ja teollisuuden palve-
luksessa olevia reserviläisiä.  Aluetoimisto 
osallistuu myös reserviläisten palkitsemi-
seen käsittelemällä yhteistoiminnassa Ete-
lä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan kanssa 
reservin ylennysasiat.
 Puolustusvoimien yhtenä tehtävänä on 
vapaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
ohjaaminen. Kaartin Jääkärirykmentti vas-
taa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulu-
tuksen järjestelyistä pääkaupunkiseudulla 
yhteistoiminnassa Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen Helsingin Maanpuolustus-
piirin kanssa. Kaartin Jääkärirykmentti 

tukee myös Uudenmaan maanpuolustuspii-
rien toimintaa. Helsingin Maanpuolustus-
piirin piiripäällikkö ja hänen apulaisensa 
ovat työskennelleet keväästä 2007 alkaen 
Santahaminan Radioniemen koulutustilois-
sa. Aluetoimiston ja maanpuolustuspiirin 
toimiston läheisyys edesauttavat yhteistoi-
minnan toteuttamista. Kaartin Jääkäriryk-
mentti tukee ja toteuttaa puolustusvoimien 
vapaaehtoisia harjoituksia ja vapaaehtois-
ta maanpuolustuskoulutusta maavoimien 
suunnitteluperusteiden sekä Helsingin ja 
Uudenmaan maanpuolustuspiirien kans-
sa sovittavien toimintatasojen mukaisesti. 
Aluetoimisto on myös linkki puolustusvoi-
miin pääkaupunkiseudulla toimiville maan-
puolustusjärjestöille ja alueen reserville.
 Kaartin Jääkärirykmentti on 7.10.2007 
ottanut vastuulleen Helsingin Maakunta-
komppanian koulutuksen. Vuosittainen 
koulutus sisältää sekä kertausharjoituksia, 
puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituk-
sia että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
johtamia sotilaallisia kursseja. Helsingin 
Maakuntakomppania on yksi puolustusvoi-
mien maakuntajoukoista. 

Valmiussuunnittelu ja viranomaisyhteistyö

Helsingin Aluetoimisto on keskeinen 
toimija reserviläisasioissa

Helsingin Aluetoimisto 

ALUEtoiMiStoiLLE Siirtyy asevelvolli-
suusasioissa nykyisten sotilasläänien teh-
tävät. Aluetoimistolla on yleinen toimi- ja 
päätösvalta asevelvollista koskevassa asi-
assa. Uusiutuvan asevelvollisuuslain mu-
kaisesti aluetoimisto järjestää kutsunnat 
sekä tekee hallintopäätökset asevelvollisia 
koskevissa eri asioissa. Ainoastaan aluetoi-
mistoon nimetyllä henkilöstöllä on oikeus 
tehdä päätöksiä asevelvollisuusasioissa. 

hELSiNgiN ALUEtoiMiSto on San-

tahaminassa. Ainoastaan vuosittaiset 

syksyn kutsunnat ovat varuskunta-

saaren ulkopuolella. Kutsunnat jär-

jestetään yhdessä Helsingin, Espoon, 

Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien 

kanssa. Helsingin Aluetoimiston 

asevelvollisia palveleva asiakaspal-

velupiste toimii vuoden 2008 alusta 

alkaen Santahaminan porttivartion 

välittömässä läheisyydessä. 

ykSi hELSiNgiN ALUEtoiMiStoN tärkeim-
mistä tehtävistä on vastuu pääkaupunki-
seudun puolustuksesta ja sen valmisteluis-
ta. Helsingin Aluetoimisto valmistelee poik-
keusolojen valmiussuunnittelua Kaartin 
Jääkärirykmentin komentajan vaatimusten 
mukaisesti. 
 
vALMiUSSUUNNittELUUN kuuluu oleellise-
na osana yhteistoiminta alueen viranomais-
ten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 
Helsingin Aluetoimiston koordinoi Kaartin 
Jääkärirykmentin komentajan ohjauksessa 
yhteydenpitoa alueensa viranomaisiin ja 

muihin toimijoihin. Aluetoimiston päälli-
köllä on keskeinen rooli viranomaisyhteis-
työn valmisteluissa.

Aluetoimistot Uudellamaalla

Asevelvollisuusasioille 
uusi vastuuorganisaatio
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Maavoimien 
huoltojärjestelmä

PääESikUNtA SovittAA yhteen puolustus-
haarojen huoltojärjestelmät osaksi kansal-
lista logistiikkajärjestelmää ja yleiseuroop-
palaista huoltovarmuutta. Huollon opera-
tiivinen johtaminen ja järjestelyt jaetaan 
erikoistuneille johtoportaille. Maavoimien 
komentaja määrittää vaatimukset maavoi-
mien huollolle, jotka Maavoimien Materi-
aalilaitoksen johtaja toteuttaa. 
 Sotilasläänin komentaja määrittää 
vaatimukset sotilasläänin huollolle. Huol-
torykmentti toteuttaa käytettävissä olevat 
resurssit huomioiden sotilasläänin huol-
lon järjestelyt. Etelä-Suomen Sotilasläänin  
alueella toimivat joukot, puolustushaarasta 
riippumatta, liittyvät maavoimien huolto-
järjestelmään Etelä-Suomen Huoltoryk-
mentin kautta.
 
MAAvoiMiEN huoltojärjestelmä muodostaa 
valtakunnallisen palveluverkoston. Se koos-
tuu Maavoimien Materiaalilaitoksen johta-
mista joukoista, joukko-osastojen huolto-
laitoksista sekä puolustusvoimien sisäisistä 
palvelujen tuottajista. Sisäisiä palvelujen 
tuottajia ovat Puolustusvoimien Ruoka-
huollon Palvelukeskus ja Sotilaslääketie-
teen Keskus. Huoltorykmenttien esikuntien 
tehtävänä on palveluverkoston hallinta. 

Etelä-Suomen 
Huoltorykmentti 
tienraivaajana

EtELä-SUoMEN Huoltorykmentti vastaa 
sekä alueellisen (sotilasläänitaso) että pai-
kallisen (joukko-osastotaso) huollon jär-
jestelyistä. Paikallinen huolto toteutetaan 
pääosin Etelä-Suomen Huoltorykmentin 
Huoltokeskuksessa. Huoltokeskus siirtyy 
Etelä-Suomen Huoltorykmenttiin Kaartin 
Jääkärirykmentistä. Etelä-Suomen Huolto-
rykmentti vastaa varuskunnallisista palve-
luista pois lukien muonitus ja terveyden-
hoito. Varuskunnallinen huoltovastuu mer-
kitsee päivittäisten palvelujen tarjoamista 
henkilöasiakkaille alokkaasta kenraaliin ja 
reserviläisestä sotilaskotisisareen. 
 Joukko-osastojen vastuulle jää huollon 
varusmieskoulutus. Lisäksi joukko-osastot 
vastaavat huollon operatiivisesta johtami-
sesta eli käytännössä esittävät huoltotar-
peensa huoltorykmentille.

Ammattitaito korvaa 
määrää
hUoLtorykMENtiN pelkistetty tehtävä on: 
”Etelä-Suomen Huoltorykmentti vastaa kai-
kissa valmiustiloissa maavoimien joukkojen 
huollon järjestelyistä Etelä-Suomen sotilas-
läänin alueella sekä tukee alueella toimivia 
muita puolustusvoimien ja rajavartiolaitok-
sen joukkoja.”  Tehtävää toteuttaa noin 140 
huollon ammattilaista, joita johtaa vuoden 
2008 alusta rykmentin komentajana aloit-

tava everstiluutnantti Esa Kelloniemi. 
 Esikuntapäällikkö johtaa noin 30 hen-
gen vahvuista esikuntaa. Esikunnan tärkein 
tehtävä on sovittaa 
yhteen huollon tar-
peet osaksi valtakun-
nallista huoltojärjes-
telmää. Esikunta oh-
jaa Huoltokeskuksen 
ja Varasto-osaston 
toimintaa, koordi-
noi erityisosaamista 
huoltorykmentin ja 
puolustusvoimien 
muiden organisaati-
oiden välillä sekä hankkii palveluita muilta 
viranomaisilta ja elinkeinoelämältä.
 Etelä-Suomen Huoltorykmentin Huol-
tokeskus muodostuu pitkän linjan huollon 
osaajista. Huoltokeskukseen kuuluvat kul-
jetus- ja materiaalikeskukset pyörittävät 
päivittäistä palvelutoimintaa. Korjaamo pi-
tää materiaalin kunnossa.
 Etelä-Suomen Huoltorykmentin Varas-
to-osastolla on keskeinen rooli poikkeusolo-
jen joukkojen materiaalivalmiuden ylläpi-
dossa. Varasto-osasto hajauttaa materiaalin 
perustettaville joukoille. 

Tavoite kirkkaana 
mielessä
hUoLtojärjEStELMäN kehittämisen lähtö-
kohtana ovat poikkeusolojen tarpeet. Tästä 
näkökulmasta jotkin normaaliolojen ratkai-
sut ja toimenpiteet saattavat tuntua huol-
tojärjestelmän käyttäjästä oudoilta tai toi-
mintaa rajoittavilta. Rationalisoinnin avulla 
resursseja suunnataan hallintorakenteen ja 
infrastruktuurin ylläpidosta materiaalisen 
suorituskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen. 
 Ensi vuoden alussa Etelä-Suomen  
alueen huoltojärjestelmä ei ole vielä valmis. 
Uusi organisaatio ja toimintamalli antavat 
kuitenkin hyvän pohjan järjestelmän kehit-
tämiselle lähivuosien aikana. Huoltoryk-
mentti tulee kehittämään järjestelmää mm. 
saamansa asiakaspalautteen perusteella.  
Etelä-Suomen Huoltorykmentissä kaikkien  
toimijoiden tavoite on tuottaa palvelut asia-
kaslähtöisesti ja laadukkaasti. Huoltoryk-
mentti – kuinka voimme auttaa.

Etelä-Suomen huoltorykmentti 

Yhteystietoja

Uusien organisaatioiden yhteystie-
dot ja internetsivut ovat toiminnassa 
1.1.2008. Internet-sivustoille pääsee 
polkua 
www.mil.fi/maavoimat/sotilasläänit.  
ja Huoltorykmentin osalta 
www.mil.fi/laitokset/pvmatl
Puuttuvat yhteystiedot tarkentuvat 
31.12.2007, jolloin ne myös löytyvät 
mil.fi -sivuilta. 

Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta
PL 169, 00141 Helsinki
(käyntiosoite: Laivanvarustajankatu 6)
p. (09) 181 0111

Etelä-Suomen Huoltorykmentti
PL 200, 00141 Helsinki
(käyntiosoite: Laivanvarustajankatu 6)
p. (09) 181 0111

Helsingin Aluetoimisto
Santahamina 
PL 22, 008601 Helsinki
(käyntiosoite: Santahaminen portti)
p. (09) 181 0111  fax. (09) 181 44 795

Nylands Regionalbyrå/ 
Uudenmaan Aluetoimisto
10641 Dragsvik

Itä-Uudenmaan Aluetoimisto
04410 Järvenpää
(käyntiosoite: Rantatie 66, Tuusula)
p. (09) 181 62310

Porvoon palvelupiste
Porvoo
(käyntiosoite: Mannerheiminkatu 20)
p. (019) 181 6410

Kysymyksiä?
Tämän liitteen toimittanut 
Helsingin Sotilasläänin Esikunta palve-
lee teitä vuoden loppuun saakka.
p. (09) 181 0111 (vaihde)
Asiakaspalvelu: helsle@mil.fi
Tiedottaja: minna.ronkainen@mil.fi

Huoltorykmentti — kuinka voimme auttaa
kESkEiNEN vAAtiMUS Valtioneuvoston selonteossa 2004 oli poikkeusolojen vahvuuden 
supistaminen 350 000 sotilaaseen. Samalla logistiikkajärjestelmä on kevennettävä vastaa-
maan uutta kokonaisvahvuutta. 
 Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen rationalisointia jatkettiin varikkotoimintoja su-
pistamalla sekä materiaalivarastoja vähentämällä. Logistiikkajärjestelmän tuli verkottua 
vahvemmin yhteiskunnan sekä koti- ja ulkomaisten kumppanien kanssa.
 Maavoimien Materiaalilaitoksen alaisuuteen muodostetaan 1.1.2008 neljä huoltoryk-
menttiä ja kolme laitosta. Tällä ratkaisulla yhdistetään maavoimien huollon toteutus yhden 
johtoportaan alaisuuteen. 

Evl Esa Kelloniemi
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Lauantaina Isosaaressa
Sää saaristossa voi olla nopeasti 
muuttuvaa, – todella kaunista ja 
todella kamalaa! Sen sai todeta 
joukko naisia, jotka olivat Maan-
puolustuskoulutus ry:n Meripuo-
lustuspiirin kurssilla 1.-2.9. 2007  
”Turvallinen liikkuminen saaristos-
sa” Kuivasaaren linnakkeella.
 Kurssin toteutti Naisten  
Valmiusliitto ry:n Helsingin alue-
neuvottelukunta yhdessä Suomen-
linnan Rannikkotykistökilta ry:
n kanssa. Kahden päivän aikana 
saaressa opeteltiin saariston vaa-
tivissa sää- ja maasto-olosuhteissa 
tarvittavia taitoja mm. hätäensi-
apua, tulipalon sammuttamista, 
hätämajoitteen  rakentamista sekä 
tulentekoa tilapäisvälinein.   
 
iLoiNEN koLMENkyMMENEN naisen 
joukko odotti innokkaana lauan-
taiaamuna kurssin alkua ja merelle 
lähtöä Santahaminan rannassa au-
rinkoisessa syyssäässä. Linnakeve-
ne ja Jurmo kuljettivat naiset ensin 
Isosaaren varuskuntasaarelle. Aa-
mukahvin ja varustamisen jälkeen 
kurssinjohtaja Kristiina Slotte toi-
votti kurssilaiset tervetulleeksi ja 
kurssin pääkouluttaja Kirsi Kosta-
mo kertasi turvallisuusohjeet.  Päi-
vän aikana tutustuttiin Meripuo-
lustuksen kenttään piiripäällikkö 
Matti Mäkisen johdolla, katseltiin 
ensiapukouluttaja  Kai Masalinin 
kanssa videolta, miten pitäisi toi-
mia, jos joutuu merihätään ja hy-
potermia uhkaa  tai jos pitää auttaa 
jotain toista hypotermista. Tositoi-
miin päästiin lounaan jälkeen, kun 
Isosaaren oman palokouluttajan, 
yliluutnantti  Mika Merenlahden 
johdolla sammutettiin palavaa ih-
mistä ja tukahdutettiin esim. kat-
tilapaloa. Isosaaren linnakkeeseen 

tutustumisen jälkeen siirryttiin sit-
ten vielä kauniissa säässä naapuri-
saarelle, Kuivasaareen.

Siirtyminen Kuivasaareen
Siellä Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan kiltalaiset ottivat iloi-
sen maastopukuisen naisjoukon 
lämpimästi vastaan. Vanhaan Ve-
näjän vallan aikaiseen kasarmiin 
majoittumisen ja maittavan Isosaa-
resta tuodun päivällisen  jälkeen, 
ilmassa alkoi olla hieman sateen  
makua. Sadetakit päälle ja tutustu-
maan museosaaren hienoon erikoi-
suuteen,  ”Vanhaan rouvaan”,  12” 
Obuhov – tykkiin,  killan puheen-
johtajan Martti Holman johdolla!
 Jotta ei ihan unohtuisi, että ol-
laan armeijan alueella, opeteltiin 
lipunlasku aivan oikeasti ohjesään-
nön mukaan. Eli lakki päästä! On-
neksi meillä oli MPK:n lippikset, 
millä harjoitella!  Ilta huipentui 
yhteen Kuivasaaren erikoisuu-
teen, ”löpöllä” lämpiävään isoon 
rantasaunaan ja illan pimetessä 
kiltalaisten sytyttämään upeaan 
lyhtykujaan, jota pitkin vaellettiin 
katsomaan tähtitaivasta ja Helsin-
gin valoja ison tykin päältä. Silloin 
jo tuuli..
 
MUttA AAMUN vALjEtESSA sekä 
tuuli että satoi! Saaristo näytti toi-
sen puolensa. Mutta ei hätää, on-
neksi meillä oli armeijan vehkeet! 
Maastopuku piti meidät lämpimä-
nä ja sadeasu suojasi vaakasuoras-
sa etenevältä sateelta. Sunnuntai-
na oli rastikoulutusta. Kouluttajina 
toimivat Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan kiltalaiset,  pääkou-
luttajana Kirsi Kostamo ja apulai-
sinaan Katariina Siimeslehto, Jussi 
Wirtanen ja Timo Liusvaara.
 Kirsin johdolla mietittiin, mitä 

tehdä, jos et ihan tiedä, missä olet 
ja pitäisi ilmoittaa jollekin, mistä 
sinua lähtee etsimään. Eli havan-
noi ympäristöäsi! Jussi kertoili 
mm. miten saat tulen syttymään 
muutenkin kuin kuivilla tulitikuil-
la. Timon kanssa tehtiin metsään 
tilapäissuojia, jossa voi nukkua ja 
odottaa noutajaansa. Itse tekemää 
majoitetta jopa ”koemaattiin”  jou-
kolla! 
 Katan rastilla keskusteltiin 
saariston vaaroista, käärmeistä 
ja punkeista, sidottiin vierustove-
rin poikkimennyt käsi pakettiin ja 
hypoterminen lämmittävään ava-
ruuslakanaan ja villahuopiin. Kyllä 
hypoterminen pian lämpeni!
 
SAArESSA MyrSkySi ja satoi! 
Mutta kun kotiinlähtö alkoi olla 
käsillä, aurinko jo paistoi ja tuuli-

kin oli hieman tyyntynyt.
 Mutta sitä ennen vielä miteltiin 
leikkimielisessä ”sankoruisku ”- 
kilpailussa taidoista ja nopeudesta. 
Jokaisen joukkueen jäsenen  piti 
saada vesiruiskulla pudotettua 
kaksi muovimukia tuolilta. Mu-
kien alla oli kivet painoina. Kivet 
takaisin tuolille ja mukit päälle ja 
sitten oli seuraavan vuoro yrittää!  
Kilpailu oli raju! Niin raju, että 
kurssinjohtajalla oli vielä kolmen 
viikon päästä etusormi mustana! 
Mutta ”kiviprotestista” huolimatta 
kurssin organisaatio näytti kynten-
sä ja vei voiton!
 
”SAAri-kUrSSi” sai hauskan ja 
nauruja kilvoittavan lopun. Ko-
tiin lähti mukavassa merituulessa 
linnakevene- ja Jurmo-kyydillä 
iloinen joukko naisia, jotka olivat 

oppineet varmaan jotain uutta, 
kerranneet vanhaa ja saaneet rop-
pakaupalla mukavia kokemuksia, 
uusi tuttavuuksia ja reippaan vii-
konlopun merellisissä tunnelmis-
sa!  Suurkiitos kaikille mukana ol-
leille, kurssilaisille ja kouluttajille! 
Kiitos killan organisaatiolle, Sirpa 
Holmalle ja Jaana Kiverälle sekä 
logistiikalle, Timo Siitoselle, Jarmo 
Kiverälle ja Nina Toivoselle hyväs-
tä huollosta ja ylläpidosta! Erityi-
sen SUURI KIITOS  Suomenlinnan 
Rannikkorykmentille ja Isosaaren 
linnakkeen henkilökunnalle , jotka 
tekivät  mahdolliseksi kurssimme 
toteuttamisen. 

Teksti: Kristiina Slotte, 

kurssin johtaja, Suomenlinnan 

Rannikkotykistökillan kiltasisar 

Kuva: Jussi Wirtanen, kiltaveli 

StAdiN SiSSiEN perinteinen Pah-
kis järjestettiin  syyskuun loppu-
puolella Vekaranjärven maastossa. 
Kilpailun tehtävissä toimivat mm 
kilpailun johtaja Rauno Hammar-
berg, huoltopäällikkö Heikki Kar-
jalainen, kuljetuspäällikkö Kimmo 
Lohman, operatiivinen esikunnan 
päällikkö (OpEkpääll) Urho Ilmo-
nen, yhteysupseeri Juha Jouppi ja 
viestipäällikkö Jyri Putkonen. 

Pahkis 2007
Pahkis 2007 alkaa vaihtelevissa 
syksyissä merkeissä, alkuviikko oli 
satanut, mutta perinteinen per-
jantain perustamispäivä Vekaran-
järvellä Karjalan Prikaatin tiloissa 
tapahtuu kuitenkin kuivassa sääs-
sä. Tuttuja naamoja ilmestyy yhä 
enemmän paikalle, vaihdetaan 
lyhyet kuulumiset ja aloitetaan toi-
mintaa. Iltaan mennessä paikalla 
on 106 osanottajaa valmiina har-
joitukseen.

Valmistautuminen
Ennen harjoitusta oli pidetty kol-
me erillistä koulutustilaisuutta. 
Toukokuussa koulutettiin osasto-
jen johtopaikan henkilöille tiedus-
telutoimintaa ja kootun iskun hie-
nouksia. Samassa kuussa oli myös 
osastoille räätälöity Viestitäplä 
2-koulutus. Elokuussa vuorossa oli 
koko osastolle tarkoitettu tilaisuus, 
jossa koulutettiin mm. viestitek-

niikkaa sekä annettiin osastojen 
omaa koulutusta.

Viestitoimintaa
Pahkiksen viestikonsepti alkaa olla 
jo pitkälti vakioitu. Hyvä puoli täs-
sä on se, että kisa kuin kisa voidaan 
polkaista pystyyn ilman sen ih-
meempiä säätämisiä. Toimiva ka-
lusto on varastossa ja suunnitelmat 
päivitetään tilanteen mukaisiksi. 
Huono puoli on se, että homma al-
kaa maistua puulta, jos mukaan ei 
saada jotain (pientä) uutta. Viime 
aikoina tällaista uutta on ollut eri-
laisten mastojen ja antennien ko-
keilu, PMR-446 -radioiden käyttö 
ja Sissien oma sanomalaite.
 Sissi-Pakettiradio on Nokia 
Communicator 9210:n ja sen käyt-
töjärjestelmän päälle kehitetty 
sanomalaite. Puhelimessa ei ole 
SIM-korttia, vaan se on kytketty 
datakaapelilla modeemiin (TNC). 
TNC lähettää datan purskeina ta-
vallisen VHF-radiopuhelimen mik-
rofoniliittimeen, ja vastaanottaa 
kuulokeliittimen kautta. Käyttö on 
hyvin samalaista kuin tekstiviesti-
en lähettäminen ja sanomat pysy-
vät tallessa ja järjestyksessä. Sys-
teemi toimii yhdellä pienellä auton 
akulla viikonlopun ajan.
 Idea on syntynyt ko. ohjelmis-
tojen kanssa työskennelleiden vies-
titoimikuntalaisten keskuudessa. 
Tavoitteena on ollut kehittää da-

taradio, joka on riippumaton mat-
kapuhelinverkoista ja joka käyttää 
yleisesti saatavilla olevia kom-
ponentteja. Matkapuhelinverkot 
ovat haavoittuvaisia ja ruuhkaisia 
kriisiaikana. Erimallisia kommuni-
kaattoreita on varsin paljon saata-
villa. Ohjelmointi- ja kehitystyön 
on tehnyt pääosin Mikko Kosken-
niemi. 

Perustaminen ja huolto
Pahkiksen huoltoa alettiin suun-
nitella hyvissä ajoin. Keväällä ke-
rättiin kaikki huoltoon liittyvät 
tarpeet ja toiveet. Niistä tehtiin iso 
Excel-lista, jota täydennettiin nel-
jään kertaan. Välillä oltiin yhtey- 
dessä myös MPKRY:n Kymen pii-
riin sekä Karjalan Prikaatiin.
 Huollossa tukeuduttiin pitkälti 
Karjalan prikaatiin, josta saatiinkin 
merkittävää materiaalista tukea. 
Suurin ero aiempiin vuosiin oli 
käyttöön saatujen Puolustusvoi-
mien ajoneuvojen määrä, nyt 14 
kpl. MPKRY:n Kymen piirin edus-
tajan Matti Mikkosen kanssa työs-
kenteleminen oli erittäin mukavaa 
ja tehokasta. Tapasimme ennen 
Pahkista kolme kertaa.
 Huoltopäällikkö kävi kesäl-
lä etukäteen tutustumassa myös 
KarPr:n alueeseen ja varastoihin. 
KarPr:n yhteysupseerin ylil Lake-
lan kanssa oli selkeää ja helppoa 
asioida. 

PAhkikSEN PErUStAMiNEN oli ki-
san alkaessa yksinkertaista, koska 
kaikki henkilöhallintoasiat teh-
tiin etukäteen MPKRY:n portaalin 
kautta. Kahta viikkoa ennen kisaa 
vain alle puolet kaikista kisaan tu-
levista henkilöistä oli ilmoittautu-
nut MPKRY:n portaalin kautta ja 
maksanut Pahkis-maksun. Tilan-
ne parani nopeasti, kun porukkaa 
aktivoitiin sähköpostien ja teksti-
viestien avulla. Nimien tarkistus 
tapahtui KarPr:n portilla sekä asei-
den kuittauksen yhteydessä.
 
kiLPAiLUN AikANA huolto toimi 
suunnitelmien mukaan. Vettä ja 
polttopuita täydennettiin varus-
kunnasta, miehiä ja tavaroita kul-
jeteltiin ympäri metsiä, ruokaa 
valmistettiin ja jaettiin nälkäisille 
miehille. Purkuvaihe meni jouhe-

vasti ja kaikki tavarat löytyivät, osa 
pienen etsimisen jälkeen, kuten 
tavallista. Paikat siivottiin ja kyltit 
kerättiin pois. Kaikki kuljetus- ja 
huoltoryhmän jäsenet osoittivat kii-
tettävää oma-aloitteisuutta ja huo-
lellisuutta; toiminta oli tehokasta 
ja joustavaa tunnelman pysyes- 
sä hyvänä koko ajan.
 Huollon haasteena on osata 
valmistautua kaikkeen ja varau-
tua kaiken muuttumiseen. Hetken 
aikaa yritetään korjata kurssia ja 
säilyttää projekti suunnitelluissa 
uomissa, mutta usein joudutaan 
toteamaan tilanteen muuttuneen 
jo niin paljon, että pitää toimia 
jälleen uuden sabluunan mukaan. 
Siinä sitä tarvitaan taas jousta-
vuutta, tehokkuutta ja toimivaa 
viestiliikennettä.

Naiset opettelivat selviytymään saaristossa

Stadin Sissien Pahkis 2007 
Vekaranjärvellä 21.—23.9.2007
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Espoo-kauniainen
KOULUTUS 2007
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maan-
puolustuskoulutus.fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Am-
pumavuorot löydät kotisivuilta. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi. 
Katso myös keskusteluosuudesta tarkennuksia.

Espoon-Kauniaisten paikallisosasto
Päällikkö maj Kai Haatainen 040 748 7099  kai_haatainen@msn.com 
Varapäällikkö ylil Jaro Pietikäinen   jaro.pietikainen@welho.com
Koulutuspäällikkö vänr Veijo Rautio 040 5558165  veijo.rautio@helsinki.fi 
Yhteysupseeri maj Heikki Simola 050 5495277  h.simola@luukku.com 
Koulutusupseeri ylil Laura Tiilikainen 040 563 3169  laura.tiilikainen@iki.fi 
Ampumaupseeri ltn Teemu Salmela 044 5466608  teemu.salmela@kolumbus.fi  
Tiedotuspäällikkö ylil Arto Pulkki 040 5121215   arto.pulkki@upknowledge.com
Tiedotusvastaava Hannu Koponen 040 745 2326  hannu.koponen@icenet.fi 
TstoR:n johtaja alik Juha Matikainen 050 5977139  juha_matikainen@suomi24.fi 
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen 040 7185907  elsi.tuominen@iki.fi

EsKaPAT:in kotisivuosoite: www.eskapat.net

helsingin Maanpuolustuspiirin 
paikallisosastot

Oy K.G.Öhman Ab

Viking Line

Hertz Autovuokraamo

LP-Mercatura Oy 
Kaikki elektroniikan komponentit 

Puh (09) 271 1565

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Trans-Huolto Oy

Kone-Tukku Oy

Kiittää tukijoitaan

Helsingin

Naisten valmiusliiton  
helsingin alueneuvottelukunta

Kiitos!
Helsingin alueneuvottelukunta järjesti muotinäytöksen Kampin palvelukes-
kuksessa 22.10.2007 kerätäkseen varoja Sotiemme Veteraanit 2007 –keräyk-
seen. Muotinäytöksen lyhentymätön tuotto oli yhteensä 1048 euroa. 
Suuret kiitokset Voglia-, Aino- ja Tricana-asusteliikkeille, arpajaispalkintojen 
lahjoittajille, katsojille ja toimijoille!

Helsingin alueneuvottelukunta

 

Marraskuu
17.11.  Varastomies, vääpeli Timo Aaltonen 60 v
20.11.  Varanotaari, yliluutnantti Kurt Lindholm  (matkoilla) 85 v
23.11. Erityisopettaja, yliluutnantti Seppo Kähkönen (matkoilla) 70 v
26.11.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Tero Merjomaa 50 v
28.11.  Logopedi, laulaja, luutnantti Reijo Pesonen (matkoilla) 70 v

Joulukuu
1.12.  Eläkeläinen, alikersantti Rauno Hotti (matkoilla) 60 v
8.12.  Toimitusjohtaja, luutnantti Vesa Kotilainen (kotona) 75 v
9.12.  Professori, vääpeli Tauno Äikää (ei vastaanottoa) 90 v
12.12.  Lentokapteeni, luutnantti Viljo Turunen  (matkoilla) 70 v
12.12.  DI, apulaistoiminnanjohtaja, majuri Risto Salokangas 
 (matkoilla) 60 v
13.12.  Metsänhoitaja, luutnantti Matti Multamäki  (lähipiirissä) 75 v
14.12.  Vuorineuvos, pääjohtaja, majuri Aarne J. Aarnio 90 v
16.12.  Insinööri, alikersantti Hannu Iltanen   (matkoilla) 60 v
22.12.  Toimitusjohtaja, yliluutnantti Hannu Vaahtio 50 v
26.12.  Projektipäällikkö, luutnantti Pablo Pauri 60 v
30.12.  Eläkeläinen, yliluutnantti Aarne Ojala 70 v
31.12.  Ylipalomies, alikersantti Raimo Lehikoinen  (matkoilla) 60 v

Onnittelemme
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ESPoo–kAUNiAiNEN 
rESErviUPSEErit

Esitelmäilta> Kenraalimajuri Ilk-
ka Aspara: Kehittyvät maavoimat. 
Tiistaina 27.marraskuuta klo 18.00. 
Kauniaisten Kaupungintalolla kello 
19.00. Tilaisuus on yleisölle avoin.

Itsenäisyyspäivä: Lipunnosto 
Kauniaisten kaupungintalolla ja 
kunnianosoitus sankarihaudalla 

Hallituksen kokous 11. joulu-
kuuta.

24.12. Kunniavartiot Kauniais-
ten ja Espoon sankarihaudoilla

kANtA-hELSiNki

Kerhon syyskokous pidettiin Ka-
tajanokan Kasinolla 29.10.2007. 
Kerhon puheenjohtajana jatkaa 
Jari Ora. Toimintasuunnitelman 
mukaisesti kerho tulee toimimaan 
ensi vuonna pääasiassa kolmella 
sektorilla: esitelmätoiminta, am-
pumatoiminta ja ajankohtainen 
maanpuolustuksen seuranta.

Kokous ja sen jälkeen järjestetty 
eversti Erkki Nordbergin esitelmä 
islamistisesta terrorismista keräsi 
erittäin runsaan osallistujajoukon. 
Kerhon hallitus kiittää kaikkia 
osallistujia. Esitelmän tiivistelmä 
tulee kerhon verkkosivuille myö-
hemmin.

Britannian Suomessa oleva soti-
lasasiamies everstiluutnantti Mike 
Barker pitää esitelmän Yhdisty-
neitten Kuningaskuntien turvalli-
suuspolitiikasta ti 15.1.2008 klo 18. 
Esitelmä järjestetään Katajanokan 
Kasinolla Karimo-salissa englannin 
kielellä. Tilaisuus on avoin kaikki-
en kerhojen jäsenille. Esitelmään 
tulijoita pyydetään ilmoittamaan 
osallistumisesta to 10.1.2008 men-
nessä e-mail raimo.hynynen@
fi.ibm.com tai 040 510 8513.

9 mm pistooliammuntavuorot 
alkoivat Töölön uudistetulla radal-
la 24.10. Vuorot ovat keskiviikkoi-
sin viikoilla 47, 49 ja 51 klo 16.30-
19. Myös Helsingin Urheilutalon 
vuorot jatkuvat 50 m radalla maa-
nantaisin klo 18-19. Lisätietoja am-
pumaupseereilta.

Kerhon yhteystietoja: Verkkosi-
vusto: www.khru.net, sähköposti: 
khru@khru.net

Kerhomme siirtyi viime vuonna 
Reservin Sanomien ilmoitusten li-
säksi pelkkään netti- ja sähköpos-
titiedottamiseen. Sähköpostitie-
dotteita haluavat voivat ilmoittaa 
osoitteensa sihteerille.  

Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 
540 5882, jari.ora@oralaw.fi, sih-
teeri Raimo Hynynen, p. 040 510 
8513, raimo.hynynen@fi.ibm.com, 
ampumaupseerit: pekka.appel-
qvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 

7880 9029; jukka.kariola@khru.
net, p. 050 570 0195; pirkka.jalas-
joki@helsinki.fi

LäNSi-vANtAA

LVRU:n perinteinen  vuosijuhla/
pikkujoulu pidetään Toimintakes-
kuksessa lauantaina 24.11.07 kello 
19.00. Osallistumismaksu 20 e / 
henkilö, sisältäen ruoan ja ruoka-
juomat. Tilaisuus on avec-tilaisuus.  
Ota pukinkonttiin pieni paketti 
mukaan. Ilmoittautumiset Seppo 
Kulmalalle viimeistään 17.11.07, 
joko sähköpostitse seppo.kulma-
la@xerox.com tai puhelimitse 040-
5869 252. Maksa osallistumismak-
su (20 e /henkilö)  yhdistyksen ti-
lille, tilinumero 141630-102608 tai 
voitte myös maksaa paikan päällä.

Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 
10.45 kunniavartio Pyhän Laurin 
kirkon sankarihaudoilla. Vantaan 
maanpuolustusjärjestöjen itsenäi-
syysjuhla Martinlaakson koululla 
6.12. klo 15.00. LVRU avustaa ul-
koalueella eli pysäköintijärjeste-
lyissä.

LVRU on saanut viikoittaisen 
ampumaratavuoron Töölöntorin-
kadun uusitulta pistooliradalta, 
jossa voi ampua  .22 cal ja 9.00 
mm aseilla. Vuoro on lauantaisin 
klo 14.30 – 17.00. Ampumaharras-
tusvakuutus tai SAL-lisenssi on pa-
kollinen kaikille radan käyttäjille. 
Lisätietoja Veikko Taurolta, puh. 
(09) 5305 4223

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja koko vuo-
den 2007 toimintakalenteri löyty-
vät verkkosivuiltamme osoitteesta 
lvru.rul.fi 

MUNkkivUori

Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n  
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 28.11.2007 
Munkkivuoren seurakuntatalon 
seurakuntasalissa kello 18 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Tilaisuuden jäl-
keen katsotaan multimediaesitys. 
Seurakuntasalin osoite on Rau-
mantie 3. 

Tervetuloa kaikki mukaan.
Syyskausi on alkanut, samoin 

ammunnat sisäradoilla.
Piirin ampumaradalla Töölön-

torinkadulla voi ampua 22LR ja 
palveluspistoolilla, ei lyijyluoteja. 
Ovi on muistomerkkikiven ”ta-
kana”. Radan käytöstä on omat 
säännöt, jotka jaettu sähköpostilla 
osoitteensa antaneille. Muille lähe-
tetään postitse pyydettäessä. Am-
pujilta vaaditaan ampumavakuu-
tus ja sääntöjen tinkimätöntä nou-
dattamista. Toiminta on aloitettu 

9.10, seuraavat vuorot 6.11, 20.11, 
4.12 ja 18.12. Klo 19.00 - 21.30. 
Ovella soittokello. Ammunnat 
vetää Timo Mikkonen puh. 0400 
607590 tai timo.mikkonen@luuk-
ku.com ja/tai Mauri Routio  puh. 
040 7322751  Jos tulee muutoksia, 
Timo tai Mauri lähettää maililla 
muutoksista tietoa. Jos et ole anta-
nut sähköpostiosoitetta, soita en-
nen radalle lähtöä. 

Urheilutalon 22-vuorot jatku-
vat parillisen viikon perjantaisin 
klo 18.00 – 19.30. Radalle mahtuu, 
joten osallistukaapa harjoituksiin 
ahkerasti

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com. 

PohjoiS-hELSiNgiN 
rESErviUPSEErit

KOKOUKSET
Hallituksen kokous ennen syys-

kokousta 27.11.2007 kello 18.30 Ta-
panilan urheilukeskuksessa.

SYYSKOKOUS
Kutsuna ilmoitetaan, että yh-

distyksen sääntömääräinen syys-
kokous pidetään Tapanilan ur-
heilukeskuksen kerhohuoneessa 
27.11.2007 klo 19.00. Käsitellään 
sääntöjen mukaiset asiat, jonka 
jälkeen kuulemme majuri Mika 
Kavenin (HELSLE) esitelmän maa-
kuntajoukoista, painottaen erityi-
sesti pääkaupunkiseudun aluetta. 
Kahvitarjoilu. Kaikki lämpimästi 
tervetuloa!

TULEVIA TAPAHTUMIA
Suomen 90 -vuotisitsenäisyys-

päivänä 6.12. kokoonnumme klo 
10 Malmin kirkkoon jumalanpalve-
lukseen, jonka jälkeen siirrymme 
kunniakäynnille Malmin hautaus-
maan sankarihaudoille. Niille, jot-
ka tulevat suoraan hautausmaalle, 
tapaa-minen haudoilla klo 11.30.

TAPAHTUNUTTA
Padasjoen retki toteutettiin 6.-

7.10.2007 perinteisine ohjelmineen 
suorittamalla rk:llä sekä päivä- että 
yöammunnat. Harjoitettiin myös 
pistooliammuntaa. Lisäksi syötiin 
hyvin ja nautittiin löylyistä leppoi-
san yhdessäolon merkeissä.

16.11.2007 tutustuttiin Suo-
menlahden meriliikenteen ohjaus-
keskukseen (VTS) Katajanokalla, 
jossa yksikön päällikkö esitteli kes-
kuksen toimintaa ja seurattiin re-
aaliajassa meriliikenteen sujumista 
Helsingin edustalla ja Suomenlah-
della. 

KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolus-

tustaitojen opiskelun kohtuulliset 
kurssimaksut. Tiedustele koulu-
tustilaisuuksista.  Yhteyshenkilönä 
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä, 
045 6748754, cossu541@saunalah-
ti.fi.

YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja tiedotussihteerin yh-
teystiedot: Pj. Jaakko Sievänen, 
040 5061488, jaak-ko.sievanen@
elisanet.fi, siht. Karri Kupari 050 
426 0711, karri.kupari@sampo.fi 
, tiedotus Jorma Loimukoski 040-
3433400, jorma.loimukoski@fin-
pro.fi

tööLö

Töölön Reserviupseerit järjesti yh-
dessä Turvakurssinkillan kanssa 
bussimatkan Turkuun veteraani-
kuorojen konserttiin. Täydessä 
bussissa olivat mukana myös in-
keriläiset ja karjalaiset heimovete-
raanit sekä muutama muu yhteis-
työkumppani. 27.-28.10, kävimme  
Padasjoella ampumassa erilaisilla 
kevyillä aseilla. Tilaisuus oli sa-
malla myös MPK:n kurssi. Kiitokset 
tilaisuuden järjestelijöille.

Kerhon syyskokous pidetään 
torstaina 22.11.2007 klo 18.30 
Suomenlinnan Upseerikerhon 
saunatiloissa. Esillä ovat mm. toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2008, yhdistyksen pu-
heenjohtajien ja hallituksen valin-
ta. Tervetuloa.

Tämän vuoden viimeinen am-
pumatilaisuus Töölöntorinkadun 
ampumaradalla on 27.11. klo 19-
21.30. Radalla ampujilta edellyte-
tään ampumaharrastusvakuutusta 
tai SAL:n lisenssiä. Ensikertalaisil-
le yhdistys tarjoaa patruunat. Ker-
hon ammunnasta tietoja ja ohjeita 
saa ampumavastaava Raimo Ahok-
kaalta 020 490 7503. 

Kerhomme osallistuu perintei-
sesti jouluaaton kunniavartioon 
Suomen Marsalkka Mannerheimin 
haudalla ja Hietaniemen sanka-
rihaudoilla yhteisellä vaihdolla 
Huoltoupseerikerhon kanssa. Vuo-
romme alkaa klo 16.45 ja kestää 
puoli tuntia. Tule mukaan mieleen 
painuvaan jouluaaton hetkeen ja 
ilmoittaudu Yrjö Malmströmille 
041 519 3030.

Yhdistyksemme muistaa Kau-
nialan sotavammasairaalaa vie-
mällä sinne aikaisempien vuosien 
tapaan joulutervehdyksen. Jos ha-
luat olla mukana tässä muistami-
sessa, ota yhteyttä puheenjohtaja 
Sampo Martiskaiseen.

Kerho täyttää ensi vuonna 40 
vuotta. Jos jäsenillä on kerhon his-
toriaan liittyviä kuvia, juttuja tms. 
materiaalia toivomme saavamme 
niitä käyttöömme historiikkia var-
ten. Ota yhteyttä pj Sampo Martis-
kaiseen tai Jyrki Ratiaan 040 582 
9127.

Pääkaupunkiseudun reserviläis-
järjestöjen itsenäisyyspäivän juhla 
järjestetään yliopiston juhlasalissa. 
Huomio myös pääkaupunkiseudun 
muut itsenäisyyspäivän tilaisuu-
det. Hyvää itsenäisyyspäivää.

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo 
Martiskaiselle 040 709 8459, sam-
po.martiskainen@tapiola.fi tai sih-
teeri Erkki Nikuselle

040 715 4486, enikunen@.wel-
ho.com.

itä-hELSiNgiN 
rESErviUPSEErit

Syyskauden ammunnat jatkuvat 
ilma-aseradalla keskiviikkona klo 
18.00. alkaen osoitteessa Puotilan-
tie 1 D. Tule suorittamaan osuute-
si yhdistyksen prosenttiammun-
nasta. Uutena ammuntamuotona 
ILMAHIRVIAMMUNTA torstaisin 
klo 18.00 alkaen aina parittomina 
viikkoina.

Kerhomme ilma-aseiden mes-

taruuskilpailut ilmapistooli- ja 
ilmakiväärisarjoissa pidetään 
21.11.2007 ja 28.11.2007 klo 17 alka-
en Tukikohdassa, os. Puotilantie 1 
D. Ilmapistoolisarjassa ammutaan 
30 laukausta ja ilmakiväärisar-
jassa 20 laukausta. Tule kokeile-
maan kätesi tarkkuutta. Samalla 
voit suorittaa prosenttiammunnan 
oman osuutesi. Ammunnassa voit 
käyttää kerhon aseita.

IHRUn syyskokous pidetään 
tiistaina 27.11.2007 klo 18.00. al-
kaen Tukikohdassa Puotilantie 1D. 
Syyskokouksen yhteydessä näh-
dään sotilasopetusvideo.

Itsenäisyyspäivän tilaisuudet: 
Lipunnosto klo 9. Herttoniemen 
ala-asteen koululla, Ahmatie 1, 
lipunnostopuhe kasvatustieteen 
ylioppilas Sanna Taajaranta. Ju-
malanpalvelus klo 10. Herttonie-
men kirkossa, jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvitilaisuus klo 
11.15. Itsenäisyysjuhla Herttonie-
men kirkossa klo 15. Juhlapuhuja 
kansanedustaja Rakel Hiltunen. 
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 
Roihuvuoren kirkossa klo 18. pu-
hujana eversti Juhani Niska. Lipun-
nosto Puotilantie 1:n pihalla klo 9. 
ja Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 
Itäkeskuksen Stoassa klo 15. Kulo-
saaren Leposaaren sankarihaudoil-
la klo 12 perinteinen eri kansalais-
järjestöjen yhteinen Itsenäisyys-
päivän seppeleenlaskutilaisuus. 
Sankarihaudoilla on kunniavartio 
ja eri järjestöjen lippulinna.

Jouluaaton kunniavartiot: Ker-
homme vartiovuorot ovat klo 16.30 
-18.00 Malmin sankarihaudoilla. 
Ilmoittautumiset vartiovuoroihin 
Lauri Haimakaiselle p.050 370 
6060 tai Juha Iiskolalle p.050 543 
6214.

Jussin PIKKUJOULUAMMUN-
NAT radallamme 12.12. alkaen klo 
17.30. Paljon palkintoja . Glögitar-
joilu.

IHRU:n nettisivut www.ihru.
org

Yhteystietoja: p.joht. Keijo Tal-
ja p. 041 514 9140, v.p.joht Jukka 
Kantokoski p. 050 332 3687, s. Juha 
Iiskola p. 050 543 6214.

vr:N rESErviUPSEErit 

Yhdistyksemme pikkujouluti-
laisuus pidetään keskiviikkona 
28.11.2007 VR:n pääkonttorin suu-
ressa kongressisalissa klo 17:30 
alkaen (huom. muuttunut kellon-
aika!). Kuulemme esitelmän ai-
heesta ”Suomen yhteistyö NATON 
kanssa”. Esitelmän pitää eversti-
luutnantti Mikko Heiskanen, Puo-
lustusvoimat.

iLMAiLUkErho

9.10. Syyskokouksessa Ilmailuker-
hon hallitukseen v. 2008 valittiin 
seuraavat jäsenet:

Tapani Terämaa, puheenjoh-
tajaksi, Viljo Turunen, 1. varapu-
heenjohtajaksi, Matti Nurminen, 
2. varapuheenjohtajaksi ja muiksi 
hallituksen jäseniksi Martti Eero-
la, Olli Herva, Jaakko Kaskia, Jor-
ma Malila, Reijo Maunula, Aarne 
Paukku, Esko Ruohtula ja Esko 
Wilamo.

Seuraava tapaaminen on tiistai-
na 11.12-07 saunaillassa Suomalai-

helsingin 
reserviupseeripiiri

toiMiNtAkALENtEri
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sen Klubin alakerrassa klo 18.00. 
Saunomisen jälkeen on Klubilla 
jouluaiheinen iltapala.

HUOM! omat pyyhkeet mu-
kaan.

Vuonna 2008 tärkeimmät toi-
minnot ovat: 

08.01. tiistai, Helsingin Suoma-
lainen klubi klo 18.30, prof. Ant-
ti Saarialho: ”Saammeko taasen 
heikkoja signaaleja” 12.02. tiistai, 
Helsingin Suomalainen klubi klo 
17.00, kevätkokoukset; klo 18.30, 
Aulis Rosenlöf & Matti Wikman: 
”Lennonopettajana Kauhavalla”

5.3. keskiviikko, Ilmavoimien 
90. vuosipäivä (6.3.), klo 12.00, 
seppeleenlasku Sankariristillä; klo 
18.00, Ilmav. 90 v. juhla

08.04. tiistai, Helsingin Suoma-
lainen klubi, klo 18.30, prof. Antti 
Saarialho: ”Katsaus lentomoottori-
en kehitykseen 1930-40 luvuilla”  

toukokuu, Tikkakosken matka
toukokuu haulikkokisa
7.9. sunnuntai, Ilmav. vainaji-

en päivä, klo 15.00, Alppilentäjien 
hauta seppeleenlasku; klo 16.00, J. 
Arnkil: ”Suursaaren valtaus Curtis-
lentäjän näkökulmasta”

14.10. tiistai, Helsingin Suoma-
lainen klubi, klo 17.00, syyskoko-
ukset; klo 18.30, ev Mika Soininen: 
”Puolustusvoimien helikopteritoi-
minta”

11.11. tiistai, Helsingin Suoma-
lainen klubi klo 18.30,H. Helander: 
”Finnairin viimeaikaiset konehan-
kinnat”, Mersun-sauvakisa

09.12. tiistai, Helsingin Suoma-
lainen klubi saunailta, osasto jär-
jestää

iLMAtorjUNtAkErho

Sääntömääräinen syyskokous on 
tänä vuonna 20.11. kello 18 alkaen 
Suomenlinnan Upseerikerholla. 
Syyskokouksessa mm. valitaan 
ensi vuoden hallitus. Kokouksen 
jälkeen totuttuun tapaan esitelmä 
ja lohikeittoa. Esitelmöitsijänä evl 
Aarne Hummelholt Pääesikunnas-
ta aiheenaan alueellisten viesti-
joukkojen tietoliikenne.

Myös perinteinen 12.12 joulu-
lounas ravintola Perhossa kello 
12:12 lähestyy. Tervetuloa osallis-
tumaan erääseen kerhon perinteik-
käimmistä tilaisuuksista.

Kerhon ammuntavuoro on nyt 
muuttanut Töölöntorinkadulle 
piirien ampumaradalle, joka on 
käytössämme parillisten viikkojen 
keskiviikkoina kello 16-19. Jokai-
sella ampujalla tulee olla vakuu-
tus, jonka saa esimerkiksi RUL:n  
kautta (www.rul.fi). Lisätietoja 
ampumaupseeriltamme Timo Wii-
alalta (timo@wiiala.com).

Kerhon jäsenten mahdolliset 
sähköpostiosoitteet pyydetään il-
moittamaan tiedotusupseeri Topi-
as Uotilalle (yhteystiedot alla).

Lisätietoja kerhon toiminnasta 
antavat mm. puheenjohtaja Antti 
Lilleberg (040 596 2905, antti.lil-
leberg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri 
Topias Uotia (040 719 5777, top-
pari@saunalahti.fi, Huom. osoite 
muuttunut).

Kerhon verkkosivut löytyvät 
osoitteen www.ilmatorjuntaupsee-
riyhdistys.fi kautta valitsemalla oi-
keasta laidasta linkin: Helsinki.

Helsingin Reserviupseerien 
Ilmatorjuntakerho vastaa pää-
kaupunkiseudulla myös ITUY:n 
paikallistoiminnasta. Näin ollen 
kaikki pääkaupunkiseudun it-up-
seerit ovat tervetulleita kerhon ti-
laisuuksiin.

Mahdollisen osoitteenmuu-
toksen voi tehdä RUL:n kotisivun 
kautta (www.rul.fi). Etusivulta 
löytyy linkki jäsentietolomakkee-

seen, johon voi päivittää osoitteen 
lisäksi muitakin tietoja. Tarvittaes-
sa ota yhteyttä jäsenupseeri Patrik 
Hammaréniin (044 592 2982, pat-
rik.hammaren@helsinki.fi).

Tervetuloa tilaisuuksiin!

kt-kErho

Tulevia tapahtumia:
Pyhän Barbaran juhlaa viete-

tään jälleen 4.12.2007. Katso il-
moitus muualla tässä lehdessä. 
Vuoden 2007 toiminta alkaa olla 
päätöksessä.

Vuoden 2008 toimintakalenteri 
ilmestyy kerhon www-sivuille vuo-
den loppuun mennessä. Lisätietoja 
Kenttätykistökerhon toiminnasta: 
Pj. Jyri Vilamo (GSM) 044 511 04 
72, email: jyrppy@hotmail.com, 
vpj. Joakim Flinck (GSM) 040 556 
47 57, email: joakim@kolumbus.fi, 
sihteeri Erkki Vuori (GSM) 040 722 
89 24, email: sihteeri@ktkerho.fi

www.ktkerho.fi

PioNEErioSASto

Pioneeriosaston pikkujoulusauna 
on Katajanokan Kasinolla keski-
viikkona 28.11. klo 17. Alkuun on 
kaikille jäsenillemme avoin halli-
tuksen kokous, jonka jälkeen pio-
neerivisa, saunomista ja iltapala 
(omavastuuhinta 10 e). Ilmoittau-
du sihteerille 22.11. mennessä ja 
kerro syötkö iltapalan.

Syyskokouksessa Pioneeri-
osaston puheenjohtajaksi valittiin 
uudelleen ltn Sami Hotakainen, 
myös varapuheenjohtajat evl Matti 
Mähönen ja ylil Tommi Laakkonen 
valittiin uudelleen. Hallituksesta 
jäi pois siellä 60-luvulta ollut kapt 
Jaakko Pohjola. Kiitokset Jaskalle 
pitkästä ja ansiokkaasta hallitus-
työstä! Uutena hallitukseen valit-
tiin ltn Jussi Arkela. Pioneeriosas-
ton osuus jäsenmaksuista päätet-
tiin pitää ennallaan (6 e varsinaiset 
jäsenet, 1 e nuorisojäsenet). 

Töölöntorinkadun luolassa jat-
kuvat ampumaharjoitusvuorom-
me, 19.11. ja 28.12., vuoro alkaa klo 
17 ja sisäänkäynti on Töölöntorin-
kadun ja Eteläisen Hesperianka-
dun kulmauksesta. Parannusten 
jälkeen luolassa voi ampua myös 
sotilaskaliiberin aseilla! Paikalla 
on kouluttaja, aseita ja patruunoi-
ta 50kpl/pienoispistooli, 10kpl/so-
tilaspistooli/ampuja veloituksetta 
jäsenmaksun maksaneille jäse-
nillemme. Lisätietoja saat ampu-
maupseeriltamme. 

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

Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä puheenjohtajaan tai sih-
teeriin sekä osoitteessa http://pio-
neeriosasto.net. Netissä teet myös 
kätevimmin osoitteenmuutoksen.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hota-

kainen, 040 521 8383, sami.ho-
takainen@kolumbus.fi, sihteeri, 
tiedotusupseeri kapt Jukka Rusi-
la, 040 779 5619, jukka.rusila@
ramboll.fi, ampumaupseeri evl 
evp Matti Mähönen, 040 570 3718, 
matti.mahonen@fonet.fi

rESErviMEriUPSEErit

Esitelmätilaisuus keskiviikkona 
28.11.2007 kello 19 Katajanokan 
Kasinolla: Juha Tenhusen esitys 
itsenäisen Suomen alkuaikojen lai-
vanrakennusohjelmasta päätyen 
panssarilaivojen rakentamiseen. 
Tervetuloa paikalle.

Ennen esitelmää kello 18 yhdis-
tyksen syyskokous samassa pai-
kassa. Ohjelmassa ensi vuoden toi-
mintasuunnitelma, budjetti sekä 
hallituksen kokoonpano. Kokouk-
sen materiaali saatavilla myös etu-
käteen yhdistyksen verkkosivuilta.

Perinteinen kevätpäivä ja pilk-
kikilpailut järjestetään HRUP:n 
Spjutsundin majalla 1.3.2008, tar-
kempi ohjelma myö-hemmin.

Yhteystiedot: www.hrmu.fi, pu-
heenjohtaja Erik Westerinen 050 
5119279, erik.westerinen@hrmu.fi, 
sihteeri Mika Palasto 0400 704680, 
mika.palasto@hrmu.fi, alusupseeri 
Sami Linnermo 050 5123364, sami.
linnermo@hrmu.fi.

rt-kErho 
johtorENgAS

KERHON PISTOOLIVUOROT 
TÖÖLÖN AMPUMARADALLA

 Kerholla on loppuvuoden aika-
na kaksi ampumavuoroa Töölön 
ampumaradalla. Vuorot ovat to 
22.11. klo 19.00-21.30 (ilmoittautu-
minen ma 19.11. mennessä) ja ma  
17.12. klo 16.00-19.00 (ilmoittautu-
minen pe 14.12. mennessä). Kaikki 
jäsenet ovat tervetulleita ampu-
maan, kunhan ampumaharras-
tusvakuutus on maksettu (Vakuu-
tuksen maksulomakkeen voi tilata 
kotiin osoitteesta: http://www.
reservilaisliitto.fi/ampumavakuu-
tus). Ilmoittautumiset (ks. edeltä 
viimeinen ilmoittautumispäivä) 
ja lisätiedot Kimmo Kinokselta> 
kimmo.kinos@scribona.com tai 
puh: 050 3880282 (iltaisin)

KERHON JOULUPUURO JA ESI-
TELMÄTILAISUUS

Kerhon tarjoama perinteinen 
joulupuuro nautitaan Suomenlin-
nan Upseerikerholla ke 12.12 klo 
18.00 alkaen (HUOM! lautta klo 
17.20). Kerhon jäsenet aveceineen 
ovat tervetulleita! Puuron yhtey-
dessä kuullaan myös komentaja 
Hasse Rekolan esitelmä Kosovon 
komennuksestaan sekä julkiste-
taan kerhon 70-vuotishistoriikki! 
Paikalle saapuvat jäsenet saavat 
oman historiikin mukaansa. Il-
moittautumiset Toni Aallolle ke 
5.12 mennessä. toni.aalto@iki.fi tai 
puh: 040-3113348.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIH-
TEERILLE

Jäsenten mahdollisia sähkö-
postiosoitteita pyydetään ilmoitta-
maan sihteerille sähköpostiin. Siis, 
mikäli et ole saanut kerhon tiedot-
teita emailiisi, ilmoita osoitteesi 
maililistalle.

YHTEYSTIEDOT
Internet: www.johtorengas.

com, puheenjohtaja: Kare Varti-
ainen, 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

SENioriUPSEErit

Kerhomme perinteistä pikkujou-
lua, tietysti avec, vietetään maa-
nantaina joulukuun 3. päivänä klo 
12.00 alkaen Suomalaisella Klu-
billa, Kansakoulukuja 3. Runsaan 
ja maukkaan joululounaan hinta 
sisältäen alkuglögin mutta ei ruo-
kajuomia on 30 euroa/henkilö. 
Ilmoittautuminen 30.11 mennessä 
suoraan Suomalaiselle Klubille, 
puh (09) 694 644/Klubimestari. 

Glögin juotuamme ja laulet-
tuamme Sillanpään marssilaulun 
näemme noin tunnin pituisen, 
Suomen taistelusta itsenäisyyten-
sä puolesta 1939–1945 kertovan 
filmin: ”Suomen puolesta”. Tämän 
paljon kiitosta saaneen esityksen 
on suunnitellut Vetres Vantaa/ 
Seppo Ervasti ja Jaakko Vesanen, 
toteuttanut sekä tuottanut Poptori 
Oy. Noin kello 13 aloitamme lou-
naan, lounaan lomassa kuuntelem-
me Veikko Lenkkerin harmonikkaa 
ja laulamme joukolla pikkujoulun 
kunniaksi. Veteraanien orkesteri, 
”Rytmihäiriö”, on myös luvannut 
esiintyä tilaisuudessamme. Onne-
tarkin on paikalla suosimassa mm 
arpajaisiin osallistujia.

Tervetuloa!

ESPooN 

MAANPUoLUStUS-

NAiSEt

Joulumyyjäiset Tapiolan kirkolla 
lauantaina 24.11.2007 klo 10-14. 
Järjestämme leivonnaispöydän, 
kirpputoripöydän sekä arpajaiset, 
joihin tarvitsemme paljon hyviä 
palkintoja. Tarvitsemme myös 
myyntityöntekijöitä. Ilmoita Anita 
Salojärvelle (puh 050 574 5212), 
mitä haluat tehdä ja kuinka paljon 
aiot leipoa.

Väinö Linna Tuntematon sotilas 
-näytelmä keskiviikkona 12.12.2007 
Kansallisteatterissa.

Yhdistyksemme on varannut 
jäsenilleen lippuja. Lipun hinta 
on 30 euroa, jolloin iltaan kuuluu 
varsinainen näytös sekä kahvit 
väliajalla. Liput piti varata mar-
raskuun alkuun mennessä, mutta 
kysele peruutuspaikkoja Elsi Tuo-
miselta, elsi.tuominen@iki.fi tai 
puh 040 718 5907.

helsingin Seudun 
reserviläispiiri

hELSiNgiN  

rESErviLäiSEt

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin maanantai-
na 29.10. Katajanokan Kasinolla. 
Juhlallisista Jääkäri-kabinetin 
puitteista huolimatta varsinaisessa 
kokouksessa oli mukana vain kah-
deksan yhdistyksemme jäsentä. 
Kokouksen itseoikeutettuna pu-
heenjohtajana toimi yhdistyksem-
me kunniapuheenjohtaja Kalevi 
Sorri.

Kokous hyväksyi johtokunnan 
esittämän toimintasuunnitelman 
ja talousarvion. Ensi vuodelle on 
vakiotapahtumien lisäksi suunnit-
teilla mm. Marskin päivän retki 
Pietariin, reserviläistaitojen toi-
mintapäivä ja kenttäkelpoisuusar-
viointi. Jäsenmaksusta yhdistyk-
selle tuleva osa päätettiin säilyttää 
6,50 eurossa. Kokonaisjäsenmaksu 
noussee 28 euroon, jos liiton ja 
piirin vuosikokoukset hyväksyvät 
omat maksunsa ehdotetulla taval-
la.

Kokous valitsi Ilkka Jolman 
jatkamaan yhdistyksen puheen-
johtajana.  Johtokunnan jäseniksi 
valittiin kaudeksi 2008–2009 Risto 
Tarkiainen ja Kaj Stjernberg. Viime 
vuonna valittuina jatkavat Aatos 
Ahlstén ja Timo Elolähde. Johto-
kunnan entinen puheenjohtaja ja 
pitkäaikainen jäsen Jukka Pietiläi-
nen ei enää halunnut jatkaa johto-
kunnassa. Suuret kiitokset Jukalle 
hänen panoksestaan yhdistyksen 
hyväksi!

Kokouksen jälkeen alkoi Erkki 
Nordbergin esitelmä islamistisesta 
terrorismista. Tilaisuuden järjeste-

lyvastuun kantoi Kanta-Helsingin 
Reserviupseerit ry, joka myös piti 
oman syyskokouksensa Kasinolla. 
Toteutettu malli pitää syyskoko-
ukset yhtä aikaa ja päättää ne yh-
teiseen avoimeen esitelmätilaisuu-
teen onnistui loistavasti, sillä kuu-
lijoita on peräti 55. Yhdistyksemme 
kautta osallistumisilmoittautumi-
sia esitelmätilaisuuteen tuli 20. 
Esitelmä herätti myös vilkkaan 
keskustelun.

Muistathan myös talvisodan al-
kamisen muistotilaisuuden 30.11. 
klo 9 Mannerheimin patsaalla ja 
jouluaaton kunniavartiot. 

Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat puheenjohtaja Ilkka 
Jolma, puh 040 503 5193, helsin-
ki@helresp.fi ja sihteeri Timo Elo-
lähde, puh 040 830 4097, timo.elo-
lahde@ytv.fi.

vANtAAN 
rESErviLäiSEt

Vantaan Reserviläiset ry:n yhteys-
tiedot: pj Olli Korkalainen, GSM 
050 302 8308, olli.korkalainen@
vantaanreservilaiset.fi. Sihteeri 
Niko Niemistö, GSM 050 565 6632, 
niko.niemisto@vantaanreservilai-
set.fi. Yhdistyksen kotisivut löyty-
vät osoitteesta www.vantaanreser-
vilaiset.fi.

16.-18.11. toimintaviikonloppu 
Padasjoen leirikeskuksessa. Yh-
distyksen kalusto käytettävissä, 
patruunat omakustannehintaan. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Ka-
taiselle, GSM 040 5272124, sako28-
30@elisanet.fi.

6.12. Itsenäisyyspäivä. Lipun-
nosto Vantaan kaupungintalolla 
(Asematie 7, Tikkurila) klo 09:00. 
Ole paikalla viimeistään 08:45. 
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Varustus kotimainen maastopuku 
tai siisti siviilivarustus. Maastopu-
kuiset muodossa ja siviilipukuiset 
omana osastonaan. Lisätiedot Nie-
mistöltä. Vantaan maanpuolustus-
järjestöjen yhteinen itsenäisyyspäi-
vän juhla Martinlaakson koululla 
(Martinlaakson polku 4) alkaen 
klo 15. 

7.12. VaResin pikkujoulu tilaus-
sauna Puistokulmassa Hiekkahar-
jussa. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set Korkalaiselta.

13.12. Joulutulet Kuusijärven 
ulkoilualueella alkaen klo 18. Li-
sätietoja Minkkiseltä, GSM 050 
5531910, petri.minkkinen@evl.fi 
tai Niemistöltä.

Kinkkukisat ammutaan viikolla 
50 Tikkurilan urheilutalolla. Pää-
palkintona oleva joulukinkku ar-
votaan kaikkien osallistujien kes-
ken! Katso kotisivuilta tarkempi 
kilpailukutsu.

VaResin vakiovuorot Töölön-
torinkadun Luolassa parittomien 
viikkojen keskiviikkoiltoina klo 19-
21:30. Radalla saa ampua palvelus-
pistooleilla! Lisätiedot Niemistöltä. 
Jos tarvitset laina-aseen ja patruu-
noita, ota yhteyttä Niemistöön n. 
viikkoa ennen vuoroa.

VaResin vakiovuorot Tikkuri-
lan urh.talon radalla ti 17-19:30, 
to 17-19 ja su 15-17. Vuoron käyttö 
edellyttää, että valvoja on paikalla. 
Katso ajantasainen valvontavuoro-
lista yhdistyksen kotisivuilta. Ra-
dalla saa ampua .22 aseilla. Lisätie-
dot Niemistöltä.

VaResin jäsenillä on runsaasti 
mahdollisuuksia osallistua Santa-
haminassa järjestettäviin ammun-
toihin loppuvuonna. Katso ampu-
mavuorot kotisivuilta.

itä-hELSiNgiN 
rESErviLäiSEt

Itsenäisyyspäivänä 6.12. osallis-
tumme Kulosaaren sankarihau-
dalla seppeleenlaskuun yhdessä 
Itä-Helsingin Reservin Upseerien 
kanssa. Piirin itsenäisyyspäivän 
vastaanotto on ravintola Ostro-
botnialla ja toivomme yhdistykses-
tämme runsasta osanottoa.

Perinteinen puurojuhla pide-
tään 11.12. Pirtillä. Ohjelmassa 
puuronsyöntiä, tietokilpailua ja 
mukavaa yhdessäoloa. Ota perhe 
mukaan ja tule katsomaan ehostet-
tua Pirttiä.

Jussin PIKKUJOULUAMMUN-
NAT IHRU:n radalla Puotilantie 1 
D ke 12.12. alkaen klo 17.30 Glögi-
tarjoilu. Tervetuloa!

Mikäli olet kiinnostunut jou-
luaaton kunniavartiosta Malmin 
sankarihaudalla, ota yhteys Kalevi 
Sorriin, puhelin 040  556 5646.

Tapahtumista kerrotaan tar-
kemmin yhdistyksemme www-si-
vuilla http://www.elisanet.fi/ita-
helsinginreservilaiset/ihr01.htm

iLMAiLUoSASto

Seuraava tapaaminen tiistaina 
11.12-07 saunaillassa Suomalai-
sen Klubin alakerrassa klo 18.00. 
Saunomisen jälkeen Klubilla jou-
luaiheinen iltapala. HUOM! omat 
pyyhkeet mukaan.

Vuodelle 2008 tiedossa mielen-
kiintoisia esitelmiä.

MErirESErviLäiSEt

Päivät lyhenevät ja meri tumme-
nee. Toimintamme jatkuu kuiten-
kin aktiivisena, tule mukaan am-
pumatoimintaan tai perehtymään 
Ahven-3 veneemme eri tehtäviin 
talvikauden aikana. Järjestämme 
kiinnostuksen mukaan erilaista 
teoriaopetusta merenkulku- ja 
veneilytaidoissa. Seuraa SinRes 
-tapahtumakalenteria, www.sini-
nenreservi.fi, josta löydät ajanta-
saiset tiedot tulevista tapahtumista 
sekä Maanpuolustuskoulutuksen 
kurssit löytyvät osoitteesta  www.
mpkry.fi.

Vuodenajan tärkeistä tapahtu-
mista merkitkää kalentereihinne 
ainakin Sinisen Reservin perin-
teinen joululounas 15.12. klo 1130 
alkaen Taidehallin ravintolassa Ai-
nonkatu 3.

Jäsenlöylyissä oli tilaa
Merisotakoulun isossa saunassa 

1.11.2007 järjestetyssä purjehdus-
kauden päätöksessä oli mukana 
lähes 20 jäsentä ja yhteistyökump-
pania. Lauteilla olisi ollut vielä rei-
lusti tilaa. Keväällä järjestettävästä 
kauden avauksen ajankohdasta 
tiedotetaan tällä palstalla myö-
hemmin.

Ahven3
Yhdistyksen veneen kausi alkaa 

olla lopuillaan. Ota Ilkkaan yhteyt-
tä loppukauden tapahtumista ja 
nostotalkoista! 

Lisätiedot: Ilkka Tiihonen puh. 
0400 453 068 tai sähköposti aats-
to.tiihonen@helsinkinet.fi  
Ampumatoiminta

Luola-vuorot: Muutos aikai-
semmin julkaistuihin tietoihin! 
Vuoromme ovat syyskaudella pa-
rittomien viikkojen torstaisin. Si-
säänkäynti Töölöntorinkadun ja 
Pohjois-Hesperiankadun kulmassa. 
Sisään pääsee painamalla summe-
ria kellariin johtavan oven vieres-
sä. Rata on uudistettu ja siellä voi 
ampua myös karkeakaliiperisilla 
pistooleilla. Yhdistyksen aseet ovat 
jäsenten käytettävissä (vapaaeh-
toinen ratamaksu toiminnan yllä-
pitämiseksi). Ilma-aseammunnat 
tullaan siirtämään HRUP:n sisära-
dalle yläkertaan, josta tiedotetaan 
erikseen.

To 29.11. Pienoispistooli olym-
pia-ammunta ½ -matsi klo 17:30-
20:30 (Palkintokilpailu)

To 13.12. Avotähtäinpienoiski-
vääri 20 ls pysty klo 17:30-20:30 
(Mestaruuskilpailu)

To 13.12. Vapaavalintaisen pis-
toolin pika-ammunta klo 17:30-
20:30 

Pe 27.12.Jouluammunta pie-
noispistooleilla klo 17:30-20:30  
(PALKINTOJENJAKO)

Päivitetty, viimeisin, tieto am-
pumatoiminnasta löytyy tapahtu-
makalenterista. 

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, sihtee-
ri Martti Helamaa, 050 357 3658, 
projektivastaava: Ahven -projekti 
Ilkka Tiihonen, 0400 453 068, me-
rikilpailutoiminta ja lippuvastaa-
va Timo Arkiomaa, 050 582 0798, 
talousvastaava Seppo Vihersaari, 
0400 253 380

PR ja tiedotus Mika Kuutti, 
0400 447 853

vääPELikiLtA

Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen 
syyskokous järjestetään Töölönto-
rinkatu 2:n auditoriossa torstaina 
22.11.2007 klo 18. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat, 
mm. uusien johtokunnan jäsenten 
valinta erivuorossa olevien tilalle 
sekä vuoden 2008 toimintasuunni-
telman ja talousarvion hyväksymi-
nen. Kokouksen yhteydessä suori-
tetaan palkitsemisia. Tutustumme 
piirin uudistettuun ampumara-
taan! Kokouskutsu on postitettu jä-
senkirjeen yhteydessä. Lisätiedot: 
Teijo Junnola, puh. 050 538 7429, 
teiska.junnola@elisanet.fi.

Vääpelikilta ry:llä on ampu-
mavuoro Töölöntorinkadun sisä-
ampumaradalla sunnuntaisin klo 
12–14. Radalla on mahdollisuus 
ampua ruutiaseilla kaliiperiin.45 
ACP saakka. Kysy ratavuoroista 
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo 
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.

Vääpelikilta ry:n organisoi-
ma Reserviläisten itsenäisyyspäi-
vän jumalanpalvelus järjestetään 
Temppeliaukion kirkossa osoit-
teessa Lutherinkatu 3, torstaina 
6.12.2007 klo 10. Saarnaajana toi-
mii Viestirykmentin sotilaspastori 
Markus Korpela. Jumalanpalveluk-
seen osallistuu Kauppakorkeakou-
lun kuoro. Jumalanpalveluksesta 
lähetetään seppelepartio sankari-
haudoille. Lisätiedot: Niko Hut-
tunen, puh. 050 3097 627, niko.
huttunen@helsinki.fi. Katso tiedot 
muista itsenäisyyspäivän tilaisuuk-
sista tästä lehdestä.

Vääpelikilta ry:n kiintiö Kiiras-
tuli-näytelmän ensi-illan lipuista 
on varattu. Tilaisuus on loppuun-
myyty, joten lisää lippuja ei ole 
enää valitettavasti saatavissa. 

Vääpelikilta ry kiittää kaikkia 
jäseniään ja muiden pääkaupun-
kiseudulla toimivien maanpuo-
lustusyhdistysten jäseniä, jotka 
ottivat vastaan verenluovutushaas-
teemme. 

Katso tiedot muista tapahtu-
mista yhdistyksen verkkosivuilta 
www.helresp.fi/vaapelikilta tai 
ota yhteyttä: pj. Juha Parkkonen, 
puh. 040 8663 055, juha.parkko-
nen@gmail.com ja sihteeri Teijo 
Junnola, puh. 050 5387 429, teis-
ka.junnola@elisanet.fi.

hforSNEjdENS SvENSkA 

rESErvUNdEroffiCErArE

Skytte i ”Luolan” hösten 2007 kl. 
17:00-19:00. 

torsdagen 22.11 och torsdagen 
20.12

kokoNAiSMAAN-
PUoLUStUS

Yhdistyksen syyskokous pidetään 
ti 27.11. klo 18.00 lähtien Döbelnin-
kadulla. Tilaisuuden alussa käyttää 
puheenvuoron Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin puheenjohtaja 
Jukka Pietiläinen otsikolla Laki va-
paaehtoisesta maanpuolustuksesta 

ja Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen asema järjestöjen tukena. 

Perheliikuntapäivä pidettiin 
28.10. sauvakävelemällä Malmin 
kentän ympäri. Eemil Kukkola joh-
ti MPK ry:n Elintarvikehuolto ja 
logistiikka -kurssin 15.-22.10. Kari 
Saviniemi johtaa MPK ry:n Viestin-
tä ja propaganda -kurssin 17.-18.11. 
Pauli Rautio johtaa täydennyspo-
liisikurssin 16.-18.11. Juhani Park-
kari luennoi kurssin sodan oikeus-
säännöt yhteistyössä SPR:n kanssa 
17.-18.11. Markku Heikkilä johtaa 
Viipurin viimeinen päivä -kurssin 
Santahaminan Radioniemessä 24.-
25.11. Heikkilä junailee myös Ter-
vetuloa Marskin pöytään ruoan-
laittokurssia joulukuuksi. Yhdistys 
järjestää myös Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen tulevaa toimintaa 
käsittelevän kaikille piirin yhdis-
tykselle avoimen seminaarin 4.12. 
Töölöntorinkadun auditoriossa. 

Yhdistyksen johtokunta onnit-
telee eroavaa puheenjohtaja Tapa-
ni Sarvantia sisäasiainministerin 
hänelle myöntämästä poliisin kul-
latusta ansiomitalista. Lisätietoja 
koulutetuille maanpuolustuksesta 
kiinnostuneille Suomen kansalai-
sille tarkoitetusta yhdistyksestä 
www.helresp.fi/kokonaismaan-
puolustus.

kiLLAt

hELSiNgiN kiLtAPiiri

Helsingin kiltapiiri ry:n syyskokous  
pidetään 20.11.2007 klo 18.00 ra-
vintola Ostrobotniassa, Museokatu 
10.

Ennen kokousta kommodori 
Timo Junttila puhuu aiheenaan 
”Kokonaismaanpuolustus turvaa 
yhteiskunnan elintärkeät toimin-
not”. Jokaisesta jäsenjärjestöstä 
valtakirjalla yksi kokousedustaja, 
kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita mukaan. Tarjoilun 
järjestämiseksi pyydämme ilmoit-
tautumaan sirpa.holma@welho.
com tai 044 560 7073.

Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat.  Mm kiltapiirille 
valitaan puheenjohtaja seuraavak-
si kaksivuotiskaudeksi.  Lisäksi va-
litaan vuosille 2008-2009 kiltapii-
rin hallitukseen (4) jäsentä.

Kiltapiiri laatii vielä loppuvuo-
den aikana toimitettavan tiedot-
teen, joka laitetaan myös kiltapii-
rin nettisivuille.  Sinne kerätään 
tärkeimmät syyskokousasiat ja eri-
laisia tapahtumia koskevaa tietoa.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n  
Internetsivut ovat uusiutuneet. 
Käyttömahdollisuuksista voidaan 
järjestää koulutusta, mikäli killoil-
la on tarvetta.  Esim. kiltojen rekis-
terien pito helpottui uuden systee-
min myötä.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n  
uudet säännöt on hyväksytty yh-
distysrekisterissä.  Uudet säännöt 
löytyvät MPKL ry:n nettisivuilta.  
Jokaisen killan on hyvä tallentaa 
ne omiin tiedostoihinsa.

Suomen itsenäisyyden 90-juh-
lavuosi on loppupuolellaan.

Juhlavuoden huipentumana 
voidaan pitää 6.12. päivää.  Toi-
vonkin, että jokainen pääsee vii-
meistään silloin juhlavuoden tun-
nelmiin.

Helsingin yliopiston juhlasalissa 
järjestetään Helsingin maanpuo-
lustusjärjestöjen itsenäisyyspäivän 
kansalaisjuhla alkaen 13.30. Vapaa 
sisäänpääsy. Tervetuloa mukaan 
juhlaan viettämään hetki yhdessä.

AUtojoUkkojEN 
hELSiNgiN kiLtA

Aika rientää ja ensilumesta ja liuk-
kaudesta olemme saaneet ensikos-
ketuksen. Stadilaiset pärjää var-
maan kitkarenkailla, uusmaalaiset 
ja muilla paikkakunnilla asuville 
nastarenkaat ovat ehkä välttämät-
tömät. Maltti on valttia kun ollaan 
ajossa!

Sääntömääräinen syyskokous  
on pidetty Jääkäritalolla. Puheen-
johtajaksi valittiin vuodelle 2008, 
uudelleen Timo Koukkari. Valittiin 
kaudelle 2008-2009 uudelleen ero-
vuoroiset: Hans-Rune Holmberg, 
Erkki Kuronen ja Eero Hakkarai-
nen. Uutena jäsenenä johtokun-
taan tulee 2008 alkaen kiltaveli 
Markku Remsu. Varsinaisiksi tilin-
tarkastajiksi valittiin kilta-veljet: 
Marcus Björndahl ja Erik Gester-
berg sekä varatilintarkastajaksi kil-
tasisar Eila Laine.

Helsingin Autoteknisen yhdis-
tyksen senioreitten vierailu oli Jää-
käritalolla 8.10.2007. Vierailulla 
oli mukana kunniapuheenjohtaja 
Leo R. Laine. Hän on yhdistyksen 
perustajajäseniä. Professori Antti 
Saarialho toimi esitelmän pitäjänä 
tilaisuudessa.

Syksyn ampumavuoroista pis-
tooliammunta on loppu. Kivää-
rivuoroja on seuraavasti: 14.11., 
28.11., 12.12. ja 19.12.

hELSiNgiN 
iLMAtorjUNtA-

rykMENtiN kiLtA

Vuosi on taas vierähtänyt parem-
malle puolelle ja se on todistanut 
että toimintamme elää ja voi hy-
vin vaikkakin uudet haasteemme 
on mielenkiintoiset, varsinkin kun 
ollaan nyt tehty kovasti työtä sen 
eteen että yhteistyömme rykment-
timme kanssa sujuisi vielä parem-
min ja voisi syventyä niin että se 
tulevaisuudessa tuo meille uusia 
toimintamuotoja ja jäseniä.  

Helsingin Ilmatorjuntarykmen-
tin kilta ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään maanantaina 
26.11.2007 klo 18.00. Valtuuskunta 
kokoontuu samassa paikassa klo. 
17.00. Kokouspaikkana on Maan-
puolustusjärjestöjen auditorio, 
Töölöntorinkatu 2 B. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen mukaiset asi-
at sekä hallituksen esittämät asiat. 
Kokousta ennen kahvitarjoilu ja 
alustus kiltatoiminnan tulevaisuu-
desta (Henry Siikander / MPKL 
ry.) Ilmoittautumiset killan sihtee-
ri Edward Breitenstein GSM 044 
333 1027 tai sähköpostilla edward.
breitenstein@kolumbus.fi . 

Ampumatoiminta: katso HRUP:
n Ilmatorjuntakerhon palsta. Li-
sätietoa ampumatoiminnasta Ari 
Vaarasmaa , GSM 040 502 3754. 

Edelleen otetaan vastaan säh-
köpostiosoitteita osoitteeseen ed-
ward.breitenstein@kolumbus.fi  . 

Osoitteet käytetään ainoastaan 
killan tiedotuksia varten ja niitä ei 
jaeta kolmannelle osapuolelle.  

S-postin vastaanottajat saatta-
vat saada tietoa ennakkoon  esim. 
tapahtumista ym. muista asioista.

KILLAN BARETTIMERKKI ja 
HISTORIIKKI on nyt tilattavissa tai 
ostettavissa killan tilaisuuksissa. 
Barettimerkin hinta on 10 e lisät-
tynä postituskuluilla. Maavoimien 
vihreä baretti on myynnissä MP-
myymälässä puh. (09) 4056 2014 
tai fax (09) 4056 2099 ja s-posti:  
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Pohj. Hesperiankatu 15 (ja Töölön-
torinkadun kulmassa) ja hinta on 
n.  15 e.  

KILLAN UUSI HISTORIIKKI ON 
NYT SAATAVANA HINTAAN 10,00 
e. Vanhempia historiikkikirjoja 
on myös jäljellä ja niitä voi myös 
saada veloituksetta paikan päältä 
(niin kauan kun tavaraa riittää) tai 
maksa joku sopiva lahjotussumma 
ja lähetyskulut, niin lähetetään 
niitä myös kotiin tai vaikkapa kil-
taveljelle tai sisarelle lahjaksi.  
Tilaukset ottaa vastaan killan sih-
teeri Edward Breitenstein (yhteys-
tiedot alla). 

Killan internetsivut löytyy 
Maanpuolustuskiltojen liiton yh-
teydessä osoitteessa www.mpkl.fi. 
Sieltä kannattaa etsiä jäsenkillat 
(vasen reuna) ja hakea esim. aak-
kosjärjestyksessä. Klikkaa killan 
nimeä niin pääset omille sivuillem-
me nopeasti ja helposti. Sivuilta 
löytyy AJANTASAISTA TIETOA 
KILLAN TAPAHTUMISTA  (päivi-
tetään säännöllisesti) sekä KAIKKI 
TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT.  KÄY 
KATSOMASSA !

 Lisätiedot ja tiedustelut killan 
toiminnasta saa puuheenjohtaja 
Reijo Hoikkalalalta puh. työ (09) 
432 5725 / s-posti: reijo.hoikkala@
vtv.fi tai killan sihteeriltä: Edward 
Breitenstein GSM 044 333 1027 tai 
s-posti: edward.breitenstein@ko-
lumbus.fi .  Sihteerin vastuualuee-
na on myös tiedotus sekä  yhteydet 
Uudenmaan Kiltapiiriin.

PääkAUPUNkiSEUdUN 
PioNEErikiLtA

Killan syyskokous pidetään  MPKL:n  
tiloissa, Döbelninkatu 2, maanan-
taina 26.11.07 kello 17.00. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen yhteydessä käsi-
tellään ja päätetään mitä tehdään 
ns. harmaille jäsenille, jotka eivät 
maksa jäsenmaksujaan. Kokouk-
sen jälkeen killan veteraanijäsen 
ja kunniajäsen Eero Vankka pitää 
esitelmän pioneeritoiminnasta jat-
kosodan aikana Kannaksella sekä 
radiomiinojen käytöstä hyökkäys-
sodan aikana Viipurin lohkolla.

 Ampumavuorot jatkuvat luo-
lassa, Pohjoisen Hesperiankadun 
ja Töölöntorinkadun kulmasta si-
sään, ma 19.11 ja pe 28.12. Vuorot 
alkavat kello 17.00. Killalla on oma 
pienoispistooli sekä käytössämme 
on myös Pioneeriosaston 9 mm:n 
pistooli. Panoksia on saatavana 
paikalta. Ammuntoja johtaa Matti 
Mähönen. 

Killan toimihenkilöiden yhteys- 
tietoja: puheenjohtaja Ervasti, Ilpo, 
0500 184684, ilpo.ervasti@poyry.
com, sihteeri Pajarinen, Ismo, 040-
5365412, ismo.pajarinen@mbnet.
fi, jäsen-, raha- ja tiedotus Peso-
nen, Antero, 040 5128819, kurssit 
ja koulutus Pekkola, Jorma, 0400 
692300, antero.pesonen@gmail.
com

tAPioLAN rESErviUPSEErit 
ESPooN rESErviLäiSEt

www.TARU.PP.fi
ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.

Itsenäisyyspäivän lipunnosto Tapiolan Kulttuurikeskuksen edessä heti 
aamusta kello 09:00.

Tuomiokirkko on remontissa, seurakuntatalo käytössä.
Ohjelma: Kunniavartion oltava paikalla klo 9.15. Lippulinna paikalla 

klo 9.20 sankarihaudalla. Seppeleenlaskijat paikalla sankarihaudoilla klo 
9.25, jonka jälkeen seppeleiden lasku.

Tilaisuuden jälkeen siirtyminen seurakuntatalolle. Seurakuntatalolla 
on klo 10.00 alkaen jumalanpalvelus ja päiväjuhla kahvituksineen. Juhla-
puheen pitäjä on komentaja Arvo Komulainen.

Kaksikielisen messun toimittavat Ulla Savonen ja Rune Lindblom
Järjestelyihin tarvitaan henkilöstöä. Ole aktiivinen ja ilmoittaudu Kari 

Karjalaiselle p. 040 558 1193

JOULUAATTO 24.12.
Jouluaaton kunniavartio.
Tule mukaan jouluaaton kunniavartioon Espoon Tuomiokirkolle 

24.12. klo 15-17. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Tomi Alajoki.

AMMUNTA
Töölöntorin pistooliampumaradan remontin jälkeen kerhomme jä-

senille on avautumassa entistä paremmat mahdollisuudet harrastaa pis-
tooliammuntaa keskellä Helsinkiä. Oma vuoro on sunnuntai-iltana, klo. 
17.00 – 19.30, jotta viikonloppuaktiviteetit eivät vaikuta ammuntaan. 
Tiedustele vapaita vuoroja vetäjiltä sähköpostitse. Ennakkoilmoittautu-
minen ja ampujan vakuutus pakollista. Omat taulut aseet ja suojaimet.

Viikot: 46,48,50,52: Valvojat: Kari Puustinen: 050 5366 376,  puusti-
set@elisanet.fi, Kari Wuokko: 040 515 0574, kari.wuokko@pp.nic.fi

Viikot: 47,49,51; Valvoja: Hannu Kerovuo: 040 547 1515, h.kerovuo@
luukku.com

Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m 
ja 300m radoilla kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla kivääripoolin ja 
Eskapatin vuoroista, jotka ovat avoimia jäsenillemme. Varaa jäsenkortti 
ja omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden 
kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta 
myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko, Maarit Granath tai Hannu 
Kerovuo.

YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reserviupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi
Puheenjohtaja; ylil Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040 552 9530; Va-

rapuheenjohtaja ylil Tomi Alajoki (Tomi@kooaa.com) 041 515 0133; Kou-
lutusupseeri vänr Juha.Suvisaari@itella.com, 040-315 4071; Ampumaup-
seeri ltn Kari.Wuokko@pp.nic.fi, 040 515 0574; Paikallisosastoupseeri 
maj kai_haatainen@msn.com, 040 748 7099; Perinneupseeri ltn Erkki.
Stenman@gmail.com, 0500 389 850; Tiedotusupseeri ylil Arto.Pulkki@
upknowledge.com, 040 5121215; Hallintoupseeri Jussi.w.Makinen@luuk-
ku.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 Talou-
denhoitaja, VaPePa alik Ari.Haavisto@tkk.fi 0500-628 797; Perinnevas-
taava alik Kari Karjalainen (k.karjalainen@kolumbus.fi) 040 558 1193; 
1.Ampumavastaava Maarit.Granath@kolumbus.fi, 0500 725 167; 2.Am-
pumavastaava korpr Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com) 040 547 
1515

SiSSikErho 
SiSSioSASto

Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi.
Joulusauna taas lämpimänä!! Stadin Sissien perinteinen joulusauna 

vietetään KAARTJR:n saunalla pe 30.11.2007 klo 17:30 alkaen. Tarjolla 
sopuisaan hintaan purtavaa. Ylennetyt ja palkitut vastaavat jälleen neste-
huollosta (ettei kroppa kuivu)!! Santahaminan kulunvalvonnasta pääset 
sisään vaivattomasti, näyttämällä RUL:n/RES:n-jäsenkortin ja ilmoitat 
meneväsi Stadin Sissien joulusaunaan (KAARTJR:n saunalle). Naisille 
oma saunavuoro!!! Uusi jäsen, rohkeasti mukaan!!!! Jatkot Santahami-
nan kerholla!!!!!!

Saunalla myynnissä myös Stadin Sissien hihamerkki 5 e! Huom! Varaa 
tasaraha tai saat vaihtorahana Stadin Sissien hihamerkkejä! Tiedustelut: 
Juha Matikainen 050 5977 139 tai juha_matikainen@suomi24.fi

Sissiparlamentti
Sissiparlamentin seuraava kokous pidetään KAARTJR:n killan saunal-

la Santahaminassa ennen Sissien joulusaunaa perjantaina 30.11. klo 18-
19.

Sissien jouluaaton kunniavartio
Muistathan varata allakkaasi ajan Sissien jouluaaton kunniavartioon 

Hietaniemeen.
Ampumatoiminta
Luolavuorot Töölöntorinkadulla
Sunnuntai 18.11. isot aseet, maanantai 26.11. .22 cal, sunnuntai 2.12. 

isot aseet, maanantai 10.12. .22 cal, sunnuntai 16.12. isot aseet, maanan-
tai 24.12. .22 cal, sunnuntai 30.12.isot aseet

Salitoiminta
Ju-Jutsun päättyy 12.12.2007 keltaisen vyön suorittamiseen. Harjoi-

tusajat: ma 19.30-21.00, ke 17.30-18.45. Kurssin jälkeen harjoittelu jatkuu 
samoina päivinä 18-19.30.

Tiedustelut Marko Lehti p.040-5348 264 tai Antti Keinänen p.044-5322 
623, avkeinan@cc.hut.fi

Tiedottaminen
Seuraava Sissisanomat 4/07 ilmestyy viikolla 47. Sissisanomat 1/08 

postitetaan viikolla 6 ja sen aineistopäivämäärä on maanantai 14.1.2008. 
HRS 10/07 D.L. 3.joulukuuta (ilm. 14.12.). Huomioittehan tämän sissiai-
neiston toimittamisessa!

Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerk-

kiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla 
oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopu-
kuun. Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhin-
taan 5 euroa/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (ta-pio.jaakkola@kolum-
bus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ). 

Yhteystiedot Sissien toimintaan:
Sissikerho pj: Juha Jouppi 040 501 8189 juha.jouppi@iki.fi
Sissiosasto pj: Nils Ingves 
Sissikerho sihteeri: Petteri Lakkamäki 050 361 6990 petteri.lakkama-

ki@fi.pwc.com
Sissiosasto sihteeri: Eki Monni 050 486 7740 eki.monni@nokia.com
Maastotoiminta: Kalle Mänty 0400 965 985  kaarle.manty@gmail.com
Salitoiminta: Marko Lehti p.040 534 8264
Ampumatoiminta: Arto Lode arto.lode@taloverkot.fi, Kari Savolainen 

050 346 6402 kari.savolainen@danpat.fi 
Viestitoiminta: Sampo Jokinen 040 703 4166 sampo.jokinen@iki.fi
Huolto- ja huvitoimikunta: Juha Matikainen 050 597 7139 juha_mati-

kainen@suomi24.fi
Tiedotus ja Sissisanomat: Antti Rautiainen 050 556 1825 antti@rauti-

ainen.cc
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.t.saikkonen@

iki.fi

Reserviup-
seeripiirin 
joulusauna 
Spjutsundissa

Linja-autokuljetus Töölönto-
rilta (LG84867314) lauantai-
na 15.12, klo 10.00. (151000 
JOU07) Paluu Helsinkiin noin 
klo 16. 

Saunojia odottaa makea löyly, 
maittava ruoka, hyvät juomat 
ja mehukkaat jutut. Osallistu-
mismaksu 10 euroa sisältää 
kuljetuksen, ruoan, saunajuo-
mat ja kahvin.

Ennakkoilmoittautumiset 
piirin toimistoon viimeistään 
8.12. (mieluiten jo aiemmin) 
kuljetus- ja muonavarauksia 
varten puh. 4056 2073 Arto 
Pulkki, tai sähköpostitse arto.
pulkki@upknowledge.com. 
Ilmoitettava kuljetustarve tai 
mahdollinen omalla autolla 
saapuminen.

TERVETULOA ERITYISESTI 
UUDET KÄVIJÄT!

Mannerheimin 
syntymästä 140 v
Tervetuloa Marskin pöytään !

MPK ry:n kurssi 12 nopeimmal-
le 14.12.07 klo 17. Leppävaaran 
opetuskeittiössä.

Opi laittamaan Marskin juh-
laruokia ja nauttimaan niistä 
protokollan mukaan! Puolet 
ajasta valmistetaan ja toinen 
puoli käytetään nauttimiseen! 
Voit ilmoittautua myös avec. 
Opettajina Espoon työväen-
opiston spesialistit. Kurssi 
järjestetään vain Mpk:n kautta 
ilmoittautuneille.  Kurssin 
johtajana Markku Heikkilä, 
markku.heikkila@luukku.com , 
0504082718 .

Omat viinit mukaan ja jos 
Marskin ryyppy kiinnostaa, 
niin omat snapsilasit myös 
mukaan. Kurssi on ollut 
suosittu, joten varsinkin nyt: 
nopeat syövät hitaat! Kurssin 
hinta 25 euroa. Ilmoittaudu 
siis Mpk:n järjestelmässä mar-
raskuun alussa.

RUK  48  
(12.7. - 8.11.1940)

Kurssimme kokoontuu vuo-
sitapaamiseen kutsuttuna 
Suomenlahden merivartioston 
perinnetilaan Helsinkiin, Lai-
vastok. 3 ( Katajanokka)  pe 
30.11.2007  klo 11 - 13. Isäntänä  
on RVL:n apulaispäällikkö 
kenrmaj Jaakko Kaukanen. 
Ohjelmassa on  lohikeitto ja 
RVL:n  esittely.
Sitovat ilmoittautumiset  
W-M Sovero, Laivurink 10 A 
10, 00150 HKI, p. 09- 654 577, 
0400-705 259  - 22.11.2007  
mennessä.
Hyvät  veljet, joukolla mu-
kaan !

Joulumyyjäiset

Kanta-Helsingin maanpuolustus-
naiset ry:n perinteiset joulumyy-
jäiset pidetään

lauantaina 15.12.07 klo 10.00 - 
14.00 osoitteessa Döbelninkatu 2.
Joulutavaroita, joululeivonnaisia, 
arpajaiset, kirpputori, kahvila.
TERVETULOA!
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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

MA-TI Maalaus- ja 
tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234

Eiran 
Isännöitsijätoimisto Oy

Power Duo
Haikonkatu 2

21200  RAISIO
(02) 433 9990

Jeesus Kristus 
Pelastaa

Oy Autotank Ab
Nuutisarankatu 4
33900  TAMPERE

(03) 231 1200

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

Kaivuutyö 
A.Reinikka Ky

Vaahteramäentie 8
04150  MARTINKYLÄ

050 377 4602
www.reinikka.org

Oy Cronvall Ab
Valkoisenlähteentie 14

01380  VANTAA
0201 260 260

Sähkösuunnittelu-
toimisto 

Forssell Oy
Larin Kyöstintie 6
00650  HELSINKI

(09) 720 6330

Corporate 
Communications 
Robert Bosch Oy

Ansatie 6 a C
001740  VANTAA

ks 3/07

Kalustetekniikka Oy
Vanha Talvitie 13 A
00580  HELSINKI

(09) 774 5520

Saimaan Terminals
Lastaajanväylä 22

53420  LAPPEENRANTA
0207 432 760

Luovat Palvelut Oy
Kisatie 7

00720  HELSINKI
(09) 612 9500

Aaltola & Haapsaari Oy
Kurjenkellonkuja 1
00940  HELSINKI

(09) 342 1044

Jyväskylän 
Maalaiskunta

Puistokatu 35
40200  JYVÄSKYLÄ

(014) 336 5211

Alastaron Kunta
Loimijoentie 74

32440  ALASTARO
(02) 76 421

Asianajotoimisto 
Kristiina Lehtonen

Niemenmäentie 2
00351  HELSINKI

(09) 558 852

Bogatus Oy
Ala-Malminraitti 1 C
00700  HELSINKI

(09) 350 8740

Cortex Oy
Kutojantie 5

02630  ESPOO
(09) 759 0770

Aaltosen Puutarha Oy
Porvoonjoentie 10

15700  LAHTI
(03) 735 2323

Enskan Remontti Oy
Luotolantie 14 D
04230  KERAVA

040 518 6100

Hotti Jarmo Oy
Ohjaajantie 12

00400  HELSINKI
(09) 587 7802

Innovatics Ky
Ratamestarinkatu 13 A

00520  HELSINKI
(09) 565 3936

Insinööritoimisto 
J.Linnakangas 

Mannerheimintie 79
00270  HELSINKI

(09) 607 004

Kartiopuu Oy
Lappeenranta

Kauppa Osakeyhtiö
Mäkelänkatu 54 B
00510  HELSINKI

(09) 774 3460

Eurenco Vihtavuori Oy
41330  VIHTAVUORI

(014) 377 9211

Laihian Kuva
Laihiantie 44

66400  LAIHIA
(06) 477 0838

Kymen IV-Valmistus Oy
Teollisuustie 16

45360  VALKEALA
0207 434 040

MN-Rakennus- ja 
kiinteistöpalvelu Oy

Paimenhuilunpolku 7
00420  HELSINKI

My-Trading Oy
Metsärinteentie 94

38700  KANKAANPÄÄ
(02) 578 8500

Nettotilit Oy
Sörnäisten Rantatie 27 C

00500  HELSINKI
(09) 759 9850

Nurmitapetti 
Pekontie 1

01900  NURMIJÄRVI
(09) 878 9800

Parturi-kampaamo 
Koskinen

Lintuvaarantie 46-48 
02660  ESPOO
(09) 541 4334

Plymac Oy
Kansankatu 8

15870  HOLLOLA
(03) 780 6606

PVK-Kaivu Oy
Härkäsuontie 112
47200  ELIMÄKI

0400 552 141

Rakennusliike Laukkanen 
& Lampola Oy

Hankasuontie 5
00390  HELSINKI

(09) 276 6580

Sanmat Kunnossapito Oy
Likolammentie 12
70460  KUOPIO
(017) 261 1654

Tili- ja 
Isännöintipalvelu  

Sirpa Korpi
Vihnusjärvenkatu 22

37150  NOKIA

Sumoa Creative
Graafinen suunnittelu, taittopalvelut  

ja internet-sivut 
050 358 5030

PYHÄN BARBARAN ILTA TY-
KISTÖMUSEOLLA 
tiistaina 4. joulukuuta klo 18.30

Ohjelmassa mm.
Palkitsemiset
Vuoden Barbaran esittely
Evl Simo Hautalan esitelmä: 
Tulenjohtopaikka Manhattanilla 
– onko tulta käytössä?

Buffet
Illalliskortti  25  
euroa
Asu: Tumma 
tai paraatipu-
ku, isot kun-
niamerkit

Ilmoittautuminen tiistaihin 
27.11. mennessä:  
Juhani Suni p. (03) 6380 178
tai 040 478 602 tai posti@
jaakaritykistonkilta.fi tai Eero 
Lampikoski (09) 301 148 tai 
0500 879 680 tai eero.lampi-
koski@netsonic.fi

Linja-autokuljetus Helsingistä 
Hämeenlinnaan lähtee Rauta-
tientorin
turistipysäkiltä Mikonkadun 
puolelta klo 17.00. Paluu Hel-
sinkiin n. 23.00.

Kaikki tykkimiehet ovat terve-
tulleita!

ESITELMÄ YHDISTYNEITTEN 
KUNINGASKUNTIEN 
PUOLUSTUSPOLITIIKASTA 
15.1.2008

Britannian Suomessa oleva sotilasasia-
mies everstiluutnantti Mike Barker pitää 
esitelmän Yhdistyneitten Kuningaskuntien 
turvallisuuspolitiikasta.
 
Esitelmä on tiistaina 15.1.2008 klo 18.00 
Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa ja 
se pidetään englannin kielellä. Tilaisuus 
on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esi-
telmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan 
osallistumisesta torstaihin 10.1.2008 men-
nessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com 
tai 040-510 8513.

Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit 

Sininen Reservi ry:n 
joululounas Helsingissä

Kaikille meripuolustuksen parissa toimiville avoin Sininen Re-
servi ry:n joululounas lauantaina 15.12.2007 klo 1130 alkaen, 
ravintola Taidehallin tiloissa, Ainonkatu 3, Helsinki.

Ohjelman aluksi Meripuolustuspiirin vuoden 2007 päättäjäi-
set, jatkuen jouluisen yhdessäolon, maistuvan joulubuffetin 
ja lyhyiden puheiden parissa.

Menu

Sinappisilliä, marinoitua silakkaa, punajuurisalaattia, vihreää 
salaattia, keitettyjä perunoita, hiiva – ja ruisleipää ja voita

Savustettua porsaanfilettä ja sinappikastiketta, lanttulaatik-
koa, porkkanalaatikkoa

Kahvi tai tee

Sisältää ruokajuoman (viini, olut tai vesi)

Hinta 29 e/ hlö

Ilmoittautumiset viimeistään 2.12.2005 mennessä Kimmo 
Kinos, ilmoittautuminen@sininenreservi.fi tai 050 388 0282 
(iltaisin). 

Tapahtuman tiedot myös www.sininenreservi.fi tapahtuma-
kalenterista.

Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistyk-
set, MPK ry:n meripuolustuspiirin 
toimijat ja merivoimien henkilöstö 
perheineen, Tervetuloa!

Tavataan joululounaalla!

Uusmaalaisten ja hämäläisten yhteinen 
Tykistön suojeluspyhimyksen 
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Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
ILOINEN  ILTA

Katajanokan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen 
kello 17.30
Juhlapäivällinen, ohjelmaa ja tanssia  
elävän musiikin tahdissa

Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan 
Kasinolle p. 6803 9346 viimeistään perjantaina 
30.11.2007 

Illalliskortti  55 e, sisältäen:
tervetulomalja
alkuruoka
lämmin ruoka
jälkiruoka
2 kaatoa viiniä
kahvi/tee
eteispalvelu

Kaikki maksut vasta ravintolassa !

Kerää mukava pöytäseurue tai tule vaikka yksin 
juhlimaan

Järjestää Katajanokan Upseerikerho ry

Tumma tai juhlapuku, suuret kunniamerkit

Perinteinen itsenäisyyspäivän 
vastaanotto

6.12.2007 kello 15.00—19.00. Ravintola Ostrobotni-
an juhlakerroksessa, Museokatu 10.

Buffét-kortin hinta 20,- euroa. Buffét sisältää alku-
cocktailin sekä runsaan tarjoilun.

Kortit ovelta. Tervetuloa tapaamaan pääkaupunki-
seudun maanpuolustajia.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry 

 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
KANSALAISJUHLA

Helsingin yliopiston Juhlasalissa
torstaina 6.12.2007
klo 13.30

OHJELMA

Alkusoitto
Ahti Sonninen: Sotainvalidien marssi
Kaartin Soittokunta
johtaa musiikkimajuri Elias Seppälä
Tervehdyssanat

Puheenjohtaja Fjalar Adolfsson
Sotainvalidien Veljesliiton
Helsingin piiri ry.

Musiikkia
Jean Sibelius: Valse triste
Kaartin Soittokunta
johtaa musiikkimajuri Elias Seppälä

Juhlapuhe
Kenraalimajuri Olli Rekola

Yksinlaulua
Jean Sibelius:    Kaiutar
Toivo Kuula:    Purjein kuutamolla
Toivo Kuula:   Paimenet
Jean Sibelius:    Var det en dröm

Ilona Jokinen, sopraano
Asta Lötjönen, piano

Kuorolaulua
Fredik Pacius:     Suomen laulu
Leevi Madetoja:   Kaunehin maa
Urpo Jokinen:    Suomi on hyvä maa
Christian Fredrik Kress: Porilaisten marssi
Helsingin Sotaveteraanikuoro ja sen
perinnekuoro Viipurin Lauluveikot
johtaa Arvo Kuikka ja Urpo Rauhala

Maamme
Kuoro j a yleisö

Tummapuku ja isot kunniamerkit

Järjestävät:
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry
Kaatuneitten Omaisten Uudenmaan piiri ry
Helsingin Kilta Piiri ry.
Helsingin Reserviupseeripiiri ry
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

VAPAA PÄÄSY

helsingin reserviupseeripiiri ry (hrUP)
 
Toiminnanjohtaja (30.11. asti) 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

ITSENÄISYYSJUHLA 
VANTAALLA
6.12.KLO 15
MARTINLAAKSON 
KOULULLA

Martinlaaksonpolku 4

Juhlan teema: Suomi 90 vuotta

Suomen lippu saapuu Lippulaulu, 
orkesteri, kuoro ja yleisö

Marsalkan hopeatorvet, säv. Artturi 
Rope
Puhallinorkesteri Louhi, johtaa Jor-
ma Svanström

Tervehdyssanat Olli Laurila, Län-
si-Vantaan Reservinaliupseerien 
puheenjohtaja

Musiikkia Puhallinorkesteri Louhi

Juhlapuhe Kansanedustaja Tapani 
Mäkinen

Yksinlaulua Oopperalaulaja Hannu 
Forsberg, säestää Jouko Korhonen

Nuoren puheenvuoro Elisa Jääske-
läinen, Vaskivuoren lukio

”Eero opettaa veljeksiä”
Kohtaus Aleksis Kiven 7- veljek-
sestä.
Martinlaakson lukio, ohjaa Maissi 
Salmi.

Veteraanin puheenvuoro Olli Vuo-
rio, majuri evp

Kuorolaulua
Mieskuoro Vantaan laulu, johtaa 
Jori Männistö.

Maamme
Orkesteri, kuoro ja yleisö

Kahvitarjoilu
Vantaan Maanpuolustusnaiset
 

Vapaa pääsy. 

Järjestää Vantaan  
maanpuolustusjärjestöt


