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Jääkäreiden merkitys Suomelle

UUtISIa 70 vUotta SItteN

Uusi Suomi, maanantaina 7. 3. 1938

Tsekkoslovakian presidentti torjuu 
saksankielisten autonomia vaatimuksen.
”Minkään ulkovallan kanssa ei neu-
votella vähemmistökysymyksistä.”

Lontoo, 6.3. (STT) Sunday Timesin kirjeen-
vaihtaja on haastatellut presidentti Benesiä, 
joka tällöin on lausunut, että Tsekkoslovakia 
ei voi koskaan neuvotella välittömästi jonkin 
ulkovallan kanssa vähemmistökysymyksistä, 
mutta hän tunnusti Euroopalla olevan moraa-
lista oikeutta osoittaa mielenkiintoaan kysy-
mystä kohtaan, joka on rauhalle niin tärkeä. 
Tsekkoslovakia pitää Saksaan kohdistuvain 
suhteiden paranemista erittäin tärkeänä ja 
on senvuoksi osaltaan vaikuttamaan Euroo-
pan olojen järjestelyyn, mutta mahdotonta on 
myöntää Tsekkoslovakian kolmelle miljoonal-
le saksalaiselle liitto-autonomiaa. Tsekkoslo-
vakia ei tule koskaan hylkäämään länsivaltoja 
ja se toivoo, etteivät nämäkään hylkää Tsekko-
slovakiaa.

S
uomen puolustusvoi-
mat viettää tänä vuon-
na 90-vuotisjuhlaansa. 
Suomen senaatti julisti 
tammikuussa 1918 suo-
jeluskunnat hallituk-
sen sotaväeksi ja ken-

raali Mannerheimin sen ylipäälliköksi. 
25.2.1918 jääkärien pääjoukko palasi ta-
kaisin Suomeen. Tuo 25.helmikuuta vuon-
na 1918 on ehkä tärkein päivä itsenäisen 
Suomen puolustusvoimien perustamisen 
historiassa. Vasta jääkärien kotiinpaluu 
loi mahdollisuuden perustaa Suomeen 
itsenäinen armeija venäläisjoukkojen kar-
kottamiseksi ja laillisen yhteiskuntajärjes-
tyksen palauttamiseksi.  
 Jääkärit eivät olleet ainoita, jotka Suo-
messa olivat saaneet sotilaskoulutusta. 
Suomeen oli saapunut tsaarin ajan upsee-
reita, joita nimitettiin puolustuslaitoksen 
virkoihin. Suomeen tulleet jääkärit hajau-
tettiin eri joukkoihin vapaussodan jouk-
koihin.

LoJaaLISUUS edUSkUNNaLLe ja sen aset-
tamalle itsenäisyyssenaatille oli jääkäreille 
itsestäänselvyys. Jääkärit olivat lähteneet 
Saksaan hankkimaan sotilaskoulutusta ja 
vapauttaakseen isänmaan tsaarin vallas-

ta. Mannerheimille ja jääkäreille sota oli 
taistelua isänmaan vapauden puolesta - ei 
kansalaissotaa.
 Armeija organisoitiin uudelleen vuo-
den 1878 asevelvollisuuslain pohjalta. 
Koulutetuista sotilaista oli puutetta. Mer-
kittävä määrä suomalaisia upseereita oli 
Mannerheimin tavoin menestyksellä pal-
vellut tsaarin armeijassa, mutta heidän 
koulutustaan jääkärien oli kovin vaikea 
hyväksyä. 

armeIJaN PääLLyStö oli Saksassa ja Ve-
näjällä koulutettua päällystöä, ruotsalai-
sia vapaaehtoisupseereita sekä Suomessa 
pikakoulutettua upseeristoa. Joukkueen-
johtajaksi ja jopa komppanianpäälliköksi 
saattoi sodan aikana päästä ilman mitään 
sotilaskoulutusta, vain siviilikoulutuksen 
ja aseman tuomalla arvovallalla. 
 Saksan jääkärit olivat päällystöstä 
parhaiten koulutettu osa, mutta mitään 
yhtenäistä ryhmää eivät hekään muodos-
taneet. Ikähaitari ulottui alle 20-vuotiaista 
yli 40-vuotiaisiin. Ammattien kirjo oli laa-
ja. Jääkäriupseerien joukossa oli suomen-
kielisen oppikoulun käyneitä miehiä, mut-
ta suurin osa jääkäreistä oli kansakoulun 
käyneitä kansanmiehiä. 
 Vapaussotaan osallistui kaikkiaan 1261 

jääkäriä. Heistä noin kolmannes toimi so-
dassa upseerin tehtävissä. Aliupseereina 
toimi lähes 500 Saksassa koulutettua. Jää-
käreistä kaatui vapaussodassa peräti joka 
kymmenes. 

JääkäreIStä mUodoStettIIN vapausso-
dan päätyttyä vakinaisen armeijan pääl-
lystön runko.  Vuonna 1926 upseeristosta 
jääkäreitä oli noin kolmannes ja aliupsee-
reistakin muutama prosentti. Suomen ar-
meijaan jääkärit toivat preussilaisia koulu-
tusmenetelmiä. Vielä nykyisinkin puolus-
tusvoimilla on perinteitä, jotka periytyvät 
saksalaisilta. Monissa sotilaspuvuissa on 
nähtävissä saksalaisia vaikutteita.
 
1920-LUvUN aLUSSa armeijassa käytiin 
valtataistelua jääkäriupseerien ja Venäjäl-
lä koulutettujen upseerien välillä. Nuoret 
jääkärit pyrkivät syrjäyttämään ns. ryssän- 
upseerit. Kovan painostuksen seurauksena 
jopa sotaväen päällikkö ja yleisesikunnan 
päällikkö joutuivat eroamaan jääkäriup-
seerien täyttäessä heidän virkansa. 
 Vasta oman upseerikoulutuksen aloit-
taminen rauhoitti eri ryhmien väliset ris-
tiriidat. Suomalaisen Kadettikoulun kas-
vateista kasvoi yhtenäisen koulutuksen 
saanut aktiiviupseeristo ja Reserviupsee-

rikoulun käyneistä yhtenäinen reservin 
upseeristo. Sotiemme aikana valtaosalla 
päällystöstä oli jo Suomessa saatu upsee-
rikoulutus.
 
taLvISodaN SyttyeSSä jääkärien kes-
ki-ikä oli jo viisikymmentä vuotta. Tal-
visotaan osallistui 730 jääkäriä pääosin 
esikunta- ja huoltotehtävissä mutta myös 
pataljoonan komentajina. Rintamalla 
näillä 45 - 50-vuotiailla oli suuri merkitys. 
Heidän vastuuntuntonsa ja taitonsa olivat 
merkittäviä seikkoja, jotka auttoivat on-
nistuneissa sotatoimien johtamisissa.

JatkoSodaSSa yLImmäN johdon tehtä-
vissä toimi kaikkiaan 48 jääkärikenraalia, 
heistä useimmat jossain vaiheessa yhty-
män komentajana. Viimeisin jääkäri puo-
lustusvoimien palveluksessa oli jääkäri-
kenraali K.A.Heiskanen, joka jäi eläkkeelle 
puolustusvoimien komentajantehtävästä 
vuonna 1959.
 Jääkärien merkitys Suomen puolustus-
voimien kehittämisessä on ollut erittäin 
suuri. He toivat laajan sotilaskoulutuksen 
Suomeen, he toimivat sotiemme päällys-
tötehtävissä ja heidän esimerkkinsä itse-
näisyyden symboleina on edelleen suuri.

40. vuosikerta

492. ilmestymiskerta

Nro 2/2008 ilmestyy 7.3.2008 

Helsingin

kUN heLSINkILäINeN kokousedustaja 
tavasi jokin aika sitten erään liiton liitto-
kokouksessa vierasperäisen sukunimen 
(englanninkielisillä) aakkosnimillä, pi-
dettiin tätä kuulemma yleisesti ”Nato-
kannanottona”. Monilla paikalla olleista 
reserviläisistä ei siis ollut hajuakaan, 
että Alpha, Bravo, Charlie ja kumppanit 
ovat olleet Suomen Puolustusvoimien 
virallisia aakkosnimiä jo monta vuotta. 
 Siitä, pitääkö Suomen liittyä Natoon 
tai olemmeko Naton täysjäsen viiden 
vai kymmenen vuoden päästä voidaan 
kyllä spekuloida. Naton rauhankump-
panuuden jatkotason eli PfP Tier 2-maa-
na Suomi on kuitenkin jo vuonna 1995 
sitoutunut voimakkaasti kehittämään 
joukkojensa Nato-yhteensopivuutta ja 
yhteistoimintakykyä. Silloin kun puhu-
taan yleisesti kansainvälisestä sotilaal-
lisesta yhteistoiminnasta ja erityisesti 
kansainvälisistä kriisinhallintaoperaati-
oista, ei vain yksinkertaisesti ole muita 
vaihtoehtoja.
 
myöS eU:N SotILaaLLISeN suoritusky-
vyn ja yhteistoiminnan kehittämisessä 
käytetään pääosin Naton standardeja ja 

EU-joukkojen suorituskykyvaatimukset 
on johdettu pitkälti Naton vaatimuksis-
ta. EU:lla ei ole omia sotilasstandardeja, 
eikä niitä tule. Tosin Naton standardien-
kin takana on hyvin usein jokin yhdys-
valtalainen sotilasstandardi, eli nk. MIL-
STD. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, 
että USA käyttää sotilaalliseen T&K toi-
mintaan monin verroin enemmän kuin 
kaikki muut Nato-maat yhteensä. 

NatoN standardisointisopimuksia (STA-
NAG - Standardization Agreement) ja 
niiden kohteina olevia nk. liittoumajul-
kaisuja (AP - Allied Publication) on jul-
kaistu tähän mennessä yli 2000 kappa-
letta. Näiden kohteet vaihtelevat hyvin 
korkean tason sotilasdoktriineista aina 
yksittäiseen kuvankäsittelyn tiedosto-
muotoon. 
 Suomi on hyväksynyt näistä käyt-
töön otettavaksi noin 150 STANAG:ia ja 
50 AP:ia. Näiden täysimittainen käyt-
töönotto (l. implementointi) on tosin 
vielä vaiheessa, eikä kaikkia ole edes 
tarkoitus kääntää kokonaan kansallisek-
si ohjeistukseksi ja uusiksi kansallisiksi 
toimintatavoiksi. Tähän mennessä koko 

Puolustusvoimien käyttöön on ajettu 
muutaman laatudokumentin lisäksi lä-
hinnä STANAG 3150, 3151 ja 2019 sekä 
AAP-15 ja APP-6(A). Nämä käsittävät 
Naton käyttämät materiaalinimikkeet, 
lyhenteet ja sotilasmerkistön.
 Suomen kansainvälisen valmiusjou-
kon yhteistoimintavaatimuksissa nouda-
tettavia Nato-standardeja on kuitenkin 
jo yli 100. Samoin monia Nato-maiden 
toimintatapoja on käytössä kansallises-
ti ”soveltuvin osin”, ja lisää on tulossa 
koko ajan. Uusin muutos oli se, kun 
Suomi aloitti vuoden alusta myös puo-
lustusmateriaalin koodaamisen NATO-
nimikkeistön vaatimusten mukaisesti 
(NATO Stock Number, NSN).

heLSINgIN reServIN SaNomat aloit-
taakin nyt oman Nato/PfP-koulunsa. Ei 
ajaakseen Suomea syvemmälle Natoon, 
vaan ylläpitääkseen reservin kansallista 
yhteistoimintakykyä. Aiheet on tarkoi-
tettu kaikille sotilasammattiryhmille, eli 
ne tulevat vaihtelemaan aina Nato-mai-
den patruunarasioiden merkinnöistä 
esikuntien toimistojen nimeämiseen.

reservin kansallinen yhteistoimintakyky



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT 32/2008  •  7.3.2008

Tiedottaminen
Piirihallituksen pienentymisen 
vuoksi jokaisesta yhdistyksestä ei 
ole edustajaa hallituksessa, joten 
hallitus päätti edellisessä kokouk-
sessaan, että Reservin Sanomiin lai-
tetaan palsta, jossa tiedotetaan pii-
rin asioista yhdistyksille. Tällaisen 
palstan löydät ensimmäistä kertaa 
tästä lehdestä. Lisäksi hallituksen 
kokousten päätöksistä laaditaan 
sähköinen tiedote, joka toimitetaan 
yhdistyksille.

Luontoa ja 
reserviläisliikuntaa
Yhä useammassa tutkimuksessa 
todetaan että nuoriso liikkuu nyky-
ään vähemmän kuin aikaisemmin. 
Yhteiskunnan teknistyminen on saa-

nut ihmiset veltostumaan. Kaupassa 
käydään autolla, vaikka matkaa olisi 
vain muutama sata metri, tuotteita 
tilataan netistä ja toimitukset tule-
vat kotiovelle asti. Kaikkien pitää 
olla tavoitettavissa 24 h vuorokau-
dessa ja kiireinen elämäntahti luo 
paineita joka tuutista. Pikaruokara-
vintolat tarjoavat kiireisille ihmisille 
nopeasti epäterveellistä syötävää. 
Iltaisin ravintolaankin mennään 
vasta puolen yön paikkeilla ja seu-
raava päivä notkutaan puolikuollee-
na. ’Amerikkalaistyylinen’ elämän-
meno valtaa meidätkin. Työpäivän 
päätteeksi suuntaamme katseemme 
ehkä kuntosaleille, jos jaksamme.
 Reserviläistoiminta luo vasta-
painoa kiireiselle elämäntyylille. On 
todella rentouttavaa päästä irti ar-

jesta mukavien ihmisten ja luonnon 
parissa. Kun harjoituksissa liikutaan 
paikasta toiseen, niin samalla kuin 
huomaamatta tulee harrastettua 
liikuntaa. Pieni metsäretki ei oli-
si myöskään pahitteeksi kiireisen 
päivän jälkeen tai miksi et lähtisi 
vaikka jo ensi viikonloppuna tutus-
tumaan luontoon hieman pidem-
mäksi aikaa. Myös pääkaupunkiseu-
dulta löytyy koskematonta luontoa 
ja vaihtelevia ympäristöjä. Oletko 
muuten koskaan käynyt esimerkiksi 

Nuuksion erämaissa? Paikalle pää-
set vain muutamassa kymmenessä 
minuutissa omalla autolla Helsingin 
keskustasta tai vaihtoehtoisesti seik-
kaile bussilla perille asti. Nuuksiosta 
löytyy sekä valmiita ja helppokul-
kuisia polkuja että ns. koskematonta 
luontoa kaikenkarvaisille kulkijoille. 
Metsähallituksen nettiosoitteesta 
http://www.luontoon.fi/ löydät 
erinomaisia vinkkejä siitä, mistä 
kannattaisi aloittaa.

Perheliikuntapäivä
Reserviläisliiton ja piirimme yhtenä 
teemana vuodelle 2008 on liikunta. 
Olemme järjestämässä ensimmäistä 
pääkaupunkiseudun reserviläisjär-
jestöjen yhteistä perheliikuntapäi-
vää syksyllä. Seuraile lehden ilmoit-

telua ja tule mukaan testaamaan 
oma kuntosi ja saamaan vinkkejä 
liikkumiseen. Olemme myös päät-
täneet perustaa yhdessä HRUP:n 
kanssa sotilasliikuntatoimikunnan, 
jonka tehtävänä on mm. koordinoi-
da reserviläisliikuntatapahtumia 
pääkaupunkiseudulla.
 Jätä kiireinen elämä hetkeksi ja 
ajattele tulevaisuuttasi. Pidä huolta 
itsestäsi, perheestäsi ja kunnostasi. 
Totuushan on, että kun pilliin pu-
halletaan, ovat ne vahvoilla, jotka 
osaavat elää muuttuneissa olosuh-
teissa luonnon armoilla.

Kimmo Karinen 
Vääpeli reservissä

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 

puheenjohtaja

Liikkumaan

ampumaurheilukeskus 
pääkaupunkiseudulle
UUdeNmaaN 1. vaihekaavaa varten 
selvitettiin tarkoin ja huolella am-
pumaratojen tarve alueellamme. 
Itse ehdotuksessa ei kuitenkaan ole 
merkittynä yhtään uutta ulkoampu-
marataa Suur-Helsingin (Helsinki, 
Espoo, Vantaa) alueella. Tilanne on 
surkea.
 Santahaminan sotilasradoilla 
ammunnat onneksi vielä jatkuvat, 
mutta todella suurella käyttökuor-
mituksella. Puolustusvoimien kas-
vanut oma käyttö on luonnollisesti 
etusijalla ja reserviläisammunta-
vuorojen riittävä määrä jatkossa on 
vähintäänkin epävarmaa.
 Pääkaupunkiseudulle tarvitaan 

ampumaurheilukeskus, jonka yhtey-
dessä sovelletun reserviläisammun-
nan (SRA) tarpeet ovat kattavasti 
huomioituna. 
Lisäksi pitkän matkan eli 300 met-
rin ja tätä pidemmille etäisyyksille 
tapahtuville ammunnoille on varat-
tava hyvät harjoitteluolosuhteet sa-
massa yhteydessä.
 Tarkoitukseen soveltuvia aluei-
ta on luontevasti ainakin Helsinki-
Vantaan lentokentän läheisyydessä, 
samoin kuin Espoon Ämmässuon 
alueella. 
 Ampumaurheilukeskusta tulee 
ajaa pääkaupunkiseudun kaupun-
kien yhteishankkeena riittävien re-

surssien varmistamiseksi. 
 Tarve on selvitetty jo aiemmin 
kattavasti ja kiistattomasti. On aika 
ryhtyä puheista tekoihin. Riittävien 
ammuntaharrastusmahdollisuuksi-
en turvaaminen valvotuilla ja käyt-
töturvallisilla ampumaradoilla on 
kaikkien kansalaisten ja maanpuo-
lustuksen etu.

 Lausuntoja vaihekaavasta on 
mahdollista antaa 17.3. asti.

Helsingin Reservin 
Sanomat kehittyy
Helsingin Reservin Sanomien paino-
talo on vaihtunut tästä numerosta 
alkaen. Koko lehti on nyt neliväri-
nen ja painojäljen pitäisi olla uusien 
offsetrotaatiokoneiden ansiosta ai-
empaa selvästi parempi.

Palvelusaserata

Ilmanvaihtokoneet saapuivat Töö-
lön sisäampumaradalle 12.2.
 Tätä kirjoitettaessa asennukset 

ovat kovaa vauhtia käynnissä ja leh-
den ilmestymisen aikoihin alkavat 
järjestelmän säätäminen

Uuden järjestösihteerin 
valinta
Hakemukset järjestösihteerin tehtä-
vään ovat vastaanotettu. Valintapro-
sessi on parhaillaan käynnissä ja pii-
rihallitus valmistautuu päättämään 
asiasta maaliskuun aikana.

Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

Reserviläispiirin 
puheenjohtajalta

Suomen kevät
sykkii teatterille...
Mahtavia esityksiä on tarjolla kotoisissa Cumulus-kaupungeissa kautta Suomen. Kerää
hyvä porukka ja lähde piristävälle teatterilomalle! Teatteriloma mukavassa seurassa tekee
kumman hyvää ja se tuntuu ihan oikealta lomalta. Sielu lepää ja mieli saa uutta puhtia eikä
kevät voi kauniimmin kukkia, kun ystävien kesken yhteisistä hetkistä nauttien.

Turun kaupunginteatterissa alk. 62€ hlö/yö

Rovaniemen teatterissa alk. 52€ hlö/yö

Lappeenrannan kaupunginteatterissa alk. 54€ hlö/yö

Hinta sisältää majoituksen 2 hengen huoneessa / henkilö, runsaan aamiaisen ja teatterilipun.
Lisämaksu 1 hengen huoneesta vaihtelee hotellikohtaisesti. Hinnat voimassa viikonloppuisin 
(pe-su) näytöspäivien mukaan. Erikoishintaisia huoneita rajoitettu määrä.

Varaukset ja peruutukset viimeistään torstaina viikkoa ennen näytöstä.

Koko kevään tarjonta www.cumulus.fi

24 Cumulusta Suomessa Varaukset 020 055 055 tai www.cumulus.fi

Liskojen yö

Anna-Liisa (varaukset  vain hotellista 016 333 600)

Punainen viiva
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kirjat

ILmatorJUNtaUPSeerIyhdIStyS 
on julkaissut jo 19. kerran Ilma-
torjunnan vuosikirjan 2007-2008. 
Ensimmäinen vuosikirja julkaistiin 
jo 1960-luvulla. Kirjan tärkein koh-
deryhmä on Ilmatorjuntaupseeri-
yhdistyksen jäsenkunta, erityisesti 
reservin upseerit. Vuosikirjassa kä-
sitellään kaikkea ilmatorjuntaan, 
ilmapuolustukseen sekä ilmasodan-
käyntiin liittyviä artikkeleita. Artik-
kelit perustuvat alan tutkimustyö-
hön. 
 Kirjassa käsitellään mm kansalli-
sen turvallisuuden strategiaa, sodan 
kuvan muutoksia sekä NATON käy-
mää ilmasotaa Kosovossa vuonna 
1999. 

ILmatorJUNta aSeLaJINa on ollut 
voimakkaassa murroksessa. Maa-
voimien esikunnan perustaminen 
Mikkeliin, Helsingin Ilmatorjunta-
rykmentin muutto Parolaan ja Ilma-
torjuntakoulun lakkauttaminen ja 
toimintojen siirto Ilmasotakoulun 
yhteyteen ovat esimerkkejä muu-
toksesta.
 Mielenkiintoinen artikkeli on 
myös eversti Heikki Bergqvistin laa-
tima selvitys maakuntajoukkojen 
nykytilasta ja tavoitteista. Maakun-
tajoukkojen perustaminen vapaa-
ehtoisista reserviläisistä perustui 
selontekoon vuodelta 2004. Maa-
kuntajoukot sijoitetaan puolustus-
voimien sodanajan joukkoihin. Maa-

kuntajoukkojen määrästä on esitetty 
erilaisia lukuja. On puhuttu jopa 
100 000 hengen joukoista. Puolus-
tusvoimissa on kuitenkin alustavasti 
lähdetty suunnittelussa aktiivisesti 
maanpuolustuskoulutukseen aktii-
visesti osallistuvien määrä, joka on 
noin 18 000 reserviläistä. Kun tästä 
joukosta vähennetään operatiivisiin 
joukkoihin sijoitetut reserviläiset, 
päästään tavoitteeksi asetettuun 12-
16 000 reserviläiseen.

PILottIkomPPaNIoIdeN rekrytoin-
ti aloitettiin vuonna 2005 viidessä 
komppaniassa. Tavoitteena oli laa-
tia toimiva rekrytointimalli sekä laa-
tia toimiva koulutusmalli. Tällä het-
kellä maakuntajoukkoihin kuuluun 
noin 900 reserviläistä.
 Alkuperäisen suunnitelman 
mukaisesti pilotointi toteutettiin 
vuoden 2007 loppuun mennessä. 
Toiminta on kuitenkin laajentunut 
itseohjautuvasti, joten maakunta-
joukkojen kokoonpanossa on nyt 
noin 5000 reserviläistä. Määrä on 
siis viisinkertainen tavoitteeseen 
nähden.

kIrJaSta Löytyvät myös luettelot 
ilmatorjunta-aselajiin liittyvät diplo-
mityöt ja tutkielmat. Bibliografiass-
sa kerrotaan kurssi, jolle lopputyö 
on tehty sekä tekijä että lopputyön 
aihe. Luettelosta löytyvät myös 
muissa aselajikouluissa laadit it-ase-
lajiin liittyvät tutkielmat.
 Kirjaa voi tiedustella sähköposti-
osoitteesta jussi.ylimartimo@mil.fi

Ilmatorjunnan 
vuosikirja 
ilmestynyt

kyöStI PIetILäINeN vietti yli 28 
vuotta muukalaislegioonassa. Hän 
aiemmin kirjoittanut kolme kirjaa, 
joista kaksi on käsitellyt elämää ja 
koulutusta muukalaislegioonassa. 
Alun perin hän on kotoisin Kotkasta, 
josta hän lähti merille ja sitä kautta 
ajautui muukalaislegioonaan koulu-
tettavaksi taistelijaksi. 
 Legioonan isku Kolweziin ajoit-
tuu vuoteen 1978, jolloin Ranskan 
muukalaislegioona päätti puuttua 
Katangan Tiikerit- nimisen kapinal-
lisjoukkion terroriin Kongossa. 
 1960-luvulla Belgian Kon-
go oli sekä idän että lännen suu-
ren mielenkiinnon kohteena 
suurten mineraalivarojen vuok-
si. Sekä USA:lla että Neuvos-
toliitolla oli sopimus O.U.A.:n  
välillä siitä, että sotilasjoukkoja ei 
lähetetä Kongoon. Sopimus ei estä-
nyt kuitenkaan toimittamasta alu-
eelle erilaisia neuvonantajia, salai-
sia asiamiehiä tai peitejärjestöjä.
 Kongossa olisi tarvittu elintar-
vikkeita, mutta ainoa kansainväli-
nen apua tuli aseiden muodossa. Ka-
lashnikovista tuli miehisyyden mitta 
ja tärkeä symboli kongolaisille. Ke-
väällä 1978 Kongon Kansanarmeija, 
FAPC eli Katangan Tiikerit  liittoutui 
Kongon Kansallisen Vapautusar-
meijan kanssa. Molemmat armeijat 
olivat avoimen marxilaisia. Kapina-
armeija sai tuntuvaa taloudellista ja 
aseapua Neuvostoliitosta sekä sen 
liittolaisvaltioilta. Kapinallisten ta-
voitteena oli Katangan itsenäistymi-
nen. 

kaPINaLLISet SambIaN ja Angolan 
rajojen läheisyydessä sijaitsevan 
Kolwezin kaivoskaupungin. Kon-
gon virallinen armeija ei pystynyt 
tarjoamaan merkittävää vastarin-
taa. Alueella oli tuolloin lähes 3000 
eurooppalaista. Siviilit jäivät täysin 
kapinallisten armoille. kapinalliset 
aloittivat silmittömän ryöstämisen 
ja siviilien tappamisen. Tässä vai-

heessa muukalaislegioona astui ku-
vaan mukaan.
 Teoksessa kuvataan 2.Laskuvar-
jojääkärirykmentin valmistautumis-
ta hyökkäykseen sekä veristä tais-
telua kylien ja pienten kaupunkien 
vapauttamiseksi.  Kirja on itse mu-
kana olleen kaunistelematon kuvaus  
yhteenotoista terroristien kanssa. 
Karl Peters toimi operaation aikana 
iskuryhmän johtajana, jossa tehtä-
vässä hän joutui usein silmitysten 
kapinallisten kanssa.
 Kirjan lopussa on esitelty joita-
kin muukalaislegioonan käyttämiä 
asetyyppejä, kuten kevyt konekivää-
ri (AAT-52), tarkka-ampujakivääri 
(FR-F1) sekä konepistooli (MAT 
49). Samoin kirjaan on sisällytetty 
muutamien aliupseeri- ja miehistö-
arvojen selitykset. Arvojärjestelmä 
poikkeaa hieman kotimaisesta jär-
jestelmästä.
 Kirjan on toimittanut Ville Kaar-
nakari Kyösti Pietiläisen muistiinpa-
nojen pohjalta.

kyösti Pietiläinen, Legioonan 
isku kolweziin, toimittanut ville 
kaarnakari

Tammi 2008, ISBN 978-951-31-4110-3, 363 sivua, 
kuvitusta

Legioonan 
isku kongossa

HELSINGIN RESERVILÄISET RY järjestää

RESERVILÄISPÄIVÄN 
SANTAHAMINASSA
lauantaina 26.4.2008

Päivän tavoitteena on ampuma- ja maastotaitojen ylläpito ja kehittä-
minen.

OHJELMA:
  
30.30 Saapuminen Santahaminaan
09.00 Rynnäkkökivääriammunta RA7 (kääntyvät taulut)
12.00 Lounas maastossa
13.00 Erävaellustaidot
15.00 Pasi-ajelu ja kalustonäyttely
16.00 Kotimatka alkaa
 
Osallistumismaksu vain 5€, Helsingin Reserviläiset ry vastaa muista 
kuluista.

Tapahtuma on MPK:n kurssi nro 0400 08 12062
Ilmoittautuminen osoitteessa www.mpky.fi 11.4.2008 mennessä

Lisätietoja antaa kurssin johtaja Risto Tarkiainen,
puh. 050 541 2007 (työ) tai 040 036 8111 (ilt.)

Jussi ylimartimo (toimittanut), 
Ilmatorjunnan vuosikirja 2007-
2008

Ilmatorjuntaupseeriyhdistys ry, Waasa Graphics 
Oy, Vaasa, 2007, 256 sivua, kuvitusta.
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Suomen Pelastusalan 
keskusliitto SPek

Ratamestarinkatu 11
00520 HELSINKI

09 476 112

Kansainvälisen mittayksik-
köjärjestelmän (SI) mukaan 
ajan perusyksikkö on sekunti. 
Samaisen standardin mukaan 
1 sekunti on tasan 9 192 631 
770 kertaa sellaisen säteilyn 
jakson aika, joka vastaa 
cesiumin-133 atomin siirtymää 
kahden energiatason välillä. 

Arto Pulkki

SekUNNIN määrIteLmä on tärkeä 
tieto monia sotilasluonnontieteen 
ilmiöitä mitattaessa, mutta yhtä lail-
la hyödytön, kun yrittää kertoa sak-
salaiselle ja ruotsalaiselle sotilaalle, 
milloin jokin pinta-alus on nähty 
Itämerellä.
 Tätä varten Pohjois-Atlantin lii-
ton kesken on sovittu yhteisistä kel-
lonajan ja päiväyksen esitystavoista. 
Samat tavat ovat käytössä myös mo-
nissa EU/PfP-maissa. Myös suoma-
laisen reserviläisen on osattava ne, 
siis muutenkin kuin kohteliaisuu-
desta, sillä pilliin vihellettäessä niis-
tä voi riippua monen ihmisen henki. 
 Nato-kellonajan normaali muoto 
on DDHHMMZ, jossa DD = päivä, 
HH = tunti (24h), MM = minuutti ja 
Z = aikavyöhyke. Tapa on vastaava, 
kuin länsiliittoutuneiden jo toisen 

maailmansodan aikana käyttämä. 

Aikavyöhykkeet
Olennaista Nato-kellonajassa on 
ymmärtää siihen liittyvä aikavyö-
hykkeen merkintätapa, ja sen pakol-
lisuus. 
 Maailmassa on tällä hetkellä 
käytössä 37 eri aikavyöhykettä, min-
kä lisäksi osa maista käyttää vielä 
osan aikaa vuodesta kesäaikaa - jo 
pelkästään Euroopassa on käytössä 
kolmea eri aikavyöhykettä. Tämän 
vuoksi kaikessa kansainvälisessä 
(yhteis)toiminnassa on aivan vält-
tämätöntä, että kellonajan lisäksi 
ilmoitetaan yksiselitteisesti, minkä 
aikavyöhykkeen mukaan ilmoitet-
tua aikaa on tarkasteltava.
 Aikavyöhykkeen merkinnällä 
varmistetaan myös se, että kartalle 

merkittyä aikamerkintää ei sekoiteta 
vahingossakaan esimerkiksi MGRS-
ruutukoordinaatiksi.
 Nato-ajassa eri aikavyöhykkeet 
merkitään aakkosilla siten, että Z-
kirjain kuvaa UTC aikaa (Coordi-
nated Universal Time, ent. GMT), ja 
siitä alkaen A=UTC+1, B=UTC+2...
Y=UTC-12. J-kirjainta ei joko käyte-
tä lainkaan, tai sitä käytetään kuvaa-
maan merkinnän tekijän/havainnoi-
jan paikallista aikaa. Muun muassa 
Iranin ja Afganistanin käyttämät 
”väliaikavyöhykkeet” merkitään taas 
perusvyöhykkeeseen lisätyllä *-mer-
killä. 
 28. päivä, klo 10:15 Suomen nor-
maaliaikaa on siten perinteisenä 
Nato-merkintänä:
 280815Z tai 281015B

Virheiden välttämiseksi Naton vies-
tiliikenteessä pyritään käyttämään 
aina Z(ulu)-aikaa, ellei sitten alue-
vastuussa oleva komentaja ole erik-
seen toisin määrännyt. 

Uusi aika
Kun Nato-aikamerkintään lisätään 
päiväys, kutsutaan yhdistelmää ly-
henteellä DTG (date-time group, 
groupe date-heure). Sen perinteinen 
Nato-määrämuoto on DDHHMMZ-
monYY, jossa DD = päivä, HH = 

tunti (24h), MM = minuutti, Z = 
aikavyöhyke, mon = englanninkieli-
sen kuukauden nimen kolme ensim-
mäistä kirjainta ja YY = vuosi. 
 28. lokakuuta, klo 10:15 Suomen 
normaaliaikaa on perinteisenä Nato-
merkintänä:
281015Boct07

Tämä DTG on ollut jo vuosikymme-
niä hyvin laajasti käytössä niin Nato 
kuin PfP-maissa - sitä käytetään niin 
viestiasiakirjoissa, esikuntien tilan-
nekartoissa kuin miinoitteiden mer-
kintälapuissa. 
 Naton uusin APP-6A merkistö-
ohje, ja sen pohjana oleva USA:n  
MIL-STD2525B, määrää kuitenkin 
ajan ja päiväyksen esittämisen muo-
doksi DDHHMMSSZMONYY. Se on 
siis lähes sama määrämuoto kuin 
klassinen Nato-aika, mutta täydelli-
sessä muodossa on mukana sekun-
nit ja uuden Nato-tavan mukaan 
kaikki merkit kirjoitetaan isoilla kir-
jaimilla. 
 28. lokakuuta, klo 10:15 Suomen 
normaaliaikaa on täydellisenä APP-
6A -merkintänä
28101500BOCT07

Merkinnän selkeyttämiseksi aika-
vyöhykkeen ja kuukauden väliin lai-
tetaan tässä yleensä väli, ja sekunnit 
jätetään pois, jos niillä ei ole merki-
tystä.  Naton nykyinen viestiliiken-
teen yleisiä perusteita linjaava ACP-
121(G) määrääkin viestiliikenteessä 
ajan ja päiväyksen merkitsemismuo-
doksi suoraan DDHHMMZ MON YY.
 28. lokakuuta, klo 10:15 Suomen 
normaaliaikaa on siten ACP-121(G) -
merkintänä
281015B OCT 07

SML
Myös Tier 2 -tason PfP-maa Suomi 
on implementoinut APP-6A standar-
din – ainakin periaatteessa. Vuonna 

2005 käyttöön otetun Sotilasmerkis-
tö- ja lyhenteet (SML) -ohjesäännön 
mukaan päiväys ja kellonaika on 
merkittävä muotoon PPHHMMSSZ-
KUUVV. Tässä PP = päivä, HH = 
tunti, MM = minuutti, SS = sekun-
ti, Z = UTC-aika tai paikallisaikaa 
käytettäessä kenttä jätetään tyhjäk-
si, KUU = kuukauden kolme ensim-
mäistä kirjainta ja VV = vuosi.
 28. lokakuuta, klo 10:15 Suomen 
normaaliaikaa on SML-merkintänä:
281015 LOK07
 Merkintätapa täyttää kyllä pe-
riaatteessa APP-6A:n vaatimukset. 
Aikavyöhykkeen pois jättäminen 
paikallisajasta ja kansalliset lyhen-
teet kuukaudesta eivät kuitenkaan 
ole yhteensopiva Nato-standardien 
ja käytäntöjen mukainen. Ne hel-
pottavat kansallista käyttöä, mutta 
vaikeuttavat kansainvälistä yhteis-
toimintaa ja voivat pahimmillaan 
aiheuttaa vakavia väärinymmärryk-
siä. Pelkällä Z(ulu)-ajan käytöllä 
voidaan estää aikavyöhykesotkut, 
mutta esimerkiksi 110845Z MAR07 
voidaan tulkita maaliskuuksi, vaik-
ka sillä tarkoitettiin marraskuuta, 
tai päinvastoin.  

Lähteet:
Sotilasmerkistö- ja lyhenteet (SML), 
PE OP-OS 2005
 Allied Procedural Publication 
No 6A (APP-6A) - Military Symbols 
for Land Based Systems, NATO MC 
1999
 Allied Administrative Publicati-
on No 6 (AAP-6) - NATO Glossary of 
Terms and Definitions (English and 
French), NATO MCTSP 2007
 Allied Communications Publica-
tion No 121(G) (ACP-121(G)) - COM-
MUNICATION INSTRUCTIONS - 
GENERAL, CCEB 2004
 MIL-STD2525B w/change 1 - 
COMMON WARFIGHTING SYMBO-
LOGY, US DoD 2005 

Nato-aikaan

esimerkki 1 
Tapahtuma Suomessa lauantaina, 27. lokakuuta, 

klo 10:05 (kesäaika, UTC+3)

Standardi Paikallinen Z(ulu)-aika

SML  271005 LOK07  270705Z LOK07

Nato-klassinen 271005Coct07  270705Zoct07

APP-6A  27100500COCT07  27070500ZOCT07

ACP-121(G) 271005C OCT 07  270705Z OCT 07

esimerkki 2
Tapahtuma Itämerellä perjantaina 2. marraskuuta, 

klo 08:45 UTC-aikaa

Vanhat Nato-merkinnät

Z(ulu) 020845Znov07 (UTC)

Ruotsi 020945Anov07 (UTC+1) 

Suomi 021045Bnov07 (UTC+2)

Uudet Nato-merkinnät

Z(ulu) 020845Z NOV 07 

Ruotsi 020945A NOV 07

Suomi 021045B NOV 07

SML-merkinnät

Z(ulu) 020845Z MAR07 

Suomi 021045 MAR07

esimerkkejä aikavyöhykkeistä 
A (alpha) UTC+1 Ruotsin ja Saksan normaaliaika  

B (bravo) UTC+2 Suomen ja Viron normaaliaika

C (charlie) UTC+3 Suomen ja Viron kesäaika, 

  Moskovan normaaliaika

C* UTC+3:50 Iranin normaaliaika

…

J (juliet)  paikallinen aika 

…

Z (zulu) UTC Greenwich 0-aika 

kuukausien lyhenteet
kansallinen  (SML) kansainvälinen  (Nato)

tammikuu tam january jan

helmikuu hel february feb

maaliskuu maa march mar

huhtikuu huh april apr

toukokuu tou may may

kesäkuu kes june jun

heinäkuu hei july jul

elokuu elo august aug

syyskuu syy september sep

lokakuu lok october oct

marraskuu mar november nov

joulukuu jou december dec
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toImINtaamme säätelevät monet 
lait. Näistä voidaan mainita aina-
kin yhdistyslaki, laki vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta sekä 
ampuma-aselaki. Meille on  päi-
vänselvää, niin yhdistyksenä kuin 
yksittäisinä jäseninäkin, että lakeja 
noudatetaan. Itse asiassa toimin-
tamme päämäärä on - harrastuksen 
itsessään harrastajalleen suoman 
tyydytyksen lisäksi - se, että lailli-
nen yhteiskuntajärjestys ja esivalta 
voisi vallita kaikissa olosuhteissa 
ja vaikeimpinakin aikoina valta-
kunnassamme. Tästä luonnollisesti 
seuraa, että edellytämme samaa 
myös muilta, niin yhteistyökump-
paneiltamme kuin toimintaamme 
vaikuttavilta viranomaisiltakin.

oLemme PerIN hämmentyneinä 
seuranneet Helsingin Sanomi-
en paperiversioissa 10.2.2008 ja 
12.2.2008, HS:n nettisivuilla, YLE:n 
teksti-tv:llä ja mm. Keskisuomalai-
sessa julkaistua kirjoittelua koskien 
laillisen ampuma-aseen hankintaa 
ja ampumaharrastuksen aloitta-
mista. 
 Juttusarja sai alkunsa, kun HS:n  
toimittaja teki, tutkivan journalis-
min hengessä, alkuvuonna testin, 
jonka tarkoituksena oli selvittää, 
voiko aikuinen mies, jonka tausta 

on nuhteeton, ja joka on osoittanut 
hankittavaksi aiotulle aseelle lailli-
sen käyttötarkoituksen, ja joka on 
osoittanut paikan jossa harrastaa, 
aloittaa ampumaharrastuksen ja 
hankkia aseen.

tragIkoomISIa PIIrteItä saanut 
juttusarja on lyhyesti ottaen kul-
kenut seuraavasti; toimittajalle on 
edellä mainituista lähtökohdista, 
voimassa olevan ampuma-ase-
lain mukaisesti, myönnetty aseen 
hankkimislupa Helsingin poliisilai-
tokselta. Toimittajan subjektiivi-
sen näkemyksen mukaan tämä on 
tapahtunut liian helposti, eikä po-
liisi ole toimittajan mukaan haas-
tatellut häntä ollenkaan. Väite ei 
tietenkään pidä paikkaansa. Polii-
sivirkailija on tehnyt hakijasta ar-
vioinnin hänen jättäessään lupaha-
kemuksen, aivan kuten Helsingin 
poliisin verkkosivuilla julkaistusta 
oikaisusta ilmenee. Jos toimittaja 
ei ymmärrä tulleensa arvioiduksi, 
se ei ole poliisin vika. 
 Lisää vettä myllyyn kaadettiin 

12.2., kun HS:n toimittaja kirjoitti 
poliisiylijohtajan kommentoineen 
asiaan mm., että ”ohjetta on pak-
ko noudattaa”. Poliisiylijohtaja 
tarkoitti tässä aselupakäytäntöjen 
yhtenäistämisohjetta (AYO), jossa 
muun muassa ohjeistetaan poliisia 
haastattelemaan luvanhakijat. Ohje 
on puhuttanut ammunnanharrasta-
jia paljon, koska se on monilta osin 
ampuma-aselain hengen ja jopa 
kirjaimen vastainen (luvanhakijan 
haastattelu ei tätä tietenkään ole, 
vaan asiavirheet ohjeessa liittyvät 
esimerkiksi aseen soveltuvuuden 
arviointiin joihinkin käyttötarkoi-
tuksiin, lupien voimassaoloaikoihin 
jne.). Ymmärrämme toimittajan 
laittaneen jollakin keinolla sanat 
poliisiylijohtajan suuhun, koska 
sekä ohjeessa itsessään, että sen 
käyttöönoton vahvistavassa kirjees-
sä todetaan, että ohje ei ole oikeu-
dellisesti sitova, eikä se rajoita lu-
paviranomaisen lakiin perustuvaa 
harkintavaltaa. Vahvistamiskirjeen 
on allekirjoittanut poliisiylijohtaja. 

oN hyvä tIetää, että AYO oli val-
misteluvaiheessaan laajalla lausun-
tokierroksella, ja lähes kaikki tahot, 
joilta lausunto pyydettiin, esittivät 
lukuisia korjauksia ohjeeseen. Lau-
suntoja ei kuitenkaan juuri huomi-

oitu.
 Virheellisen ja tarkoitusha-
kuisen uutisoinnin seurauksena 
olemme tilanteessa, jossa Helsingin 
poliisia kritisoidaan julkisuudessa 
ankarasti lainmukaisesta toimin-
nasta. Tilanteeseen ajautumista on 
oleellisesti edesauttanut virheitä 
sisältävän AYO:n käyttöönotto, oh-
jeen joka ”ei estä lupaviranomaisen 
lakiin perustuvan harkintavallan 
käyttöä”, mutta jota on kuitenkin 
”pakko noudattaa”. 

koSka ayo ei ole tuonut yhdenmu-
kaisuutta hallintoon vaan päinvas-
toin sekoittanut koko pakan aivan 
täydellisesti, ehdotamme, että pa-
lattaisiin takaisin AYO:ta edeltä-
neeseen käytäntöön, jolloin lupa-
asiat käsiteltiin poliisin toimesta 
ampuma-aselain perusteella. Näin 
luvanhakija voi varmistua siitä, 
että häntä koskeva päätös on lain-
mukainen, ja asiantuntevan lupa-
asioiden käsittelijän on ylipäätään 
mahdollista tehdä työnsä.
 
me haLUamme poliisille työrauhan, 
mutta me edellytämme myös, että 
hallinnon päätökset perustuvat 
lakiin, eivät ole toimittajien johda-
teltavissa tai perustu asiavirheitä 
sisältäviin ohjeisiin, jotka ovat läh-
töisin mahdollisesti asenteellisen 
virkamiehen kynästä.

Niko Niemistö
Puheenjohtaja

Vantaan Reserviläiset ry

tarkoitushakuisen uutisoinnin ja 
virheellisen ohjeen surkea summa

Mielipide

Viestitaitoja 
kaikille
Sotilasviestivälineiden käyttö 
ja viestittäminen ovat taitoja 
jotka ovat tarpeen kaikille re-
serviläisille. 
 
Jos viestitaidot ovat päässeet 
ruostumaan, voi niitä tulla 
opettelemaan ja kertaamaan 
uudelle Viestivälineet ja viestit-
täminen -kurssille, joka järjeste-
tään Helsingin Santahaminassa 
huhtikuussa 26.-27. päivä. 
Kurssilla on mahdollisuus yöva-
paaseen.
 
Kurssilla opitaan käyttämään 
radioita ja puhelimia, viestit-
tämään oikeaoppisesti, valit-
semaan hyvä asemapaikka, 
rakentamaan yksinkertaisia 
antenneja ja laitteiden käyttö-
huolto. Kurssilaiset pääsevät 
myös vierailemaan keskussa-
nomalaiteasemalla ja tutustu-
maan uusiin digitaalisiin kenttä-
radioihin.

Kurssille voi ilmoittautua 
osoitteessa www.mpky.fi, josta 
kurssi löytyy Helsingin piirin 
tarjonnasta.

Marko Nordberg
GSM 040 584 3377
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Laaja asiantuntijaverkosto
Ministry of Defence (MOD) tutkii aka-
teemisen yhteisön, tutkimuslaitosten 
ja liittolaisten hankkimaa aineistoa. 
Aineisto ei ole vain sotilaallista vaan 
koostuu avaintekijöistä poliittisella 
ja taloudellisella sektorilla linkittyen 
laillisuuteen, sosiaalisiin ja tekno-
logisiin osa-alueisiin laajasti. Tällä 
pyritään katsomaan jopa 30 vuotta 
eteenpäin tekijöitä, joita puolustus-
politiikassa on otettava huomioon. 
Analyyseissä on otettava huomioon 
yllätystekijät, monimutkaiset syy- ja 
seuraussuhteet ja epävarmuus tule-
vaisuuden yhteisöstä, missä elämme.

erilaisista uhkakuvista
Laaja konventionaalinen uhka on 
epätodennäköinen skenaario, joka 
kohdistuisi Yhdistyneisiin Kuningas-
kuntiin lyhyellä tai keskipitkällä ai-
kavälillä. Merkittävin suora uhka on 
kansainvälinen terrorismi ja joukko-
tuhoaseiden pulverisoituminen ryh-
mittymille, jotka uhkaavat rauhaa ja 
turvallisuutta. 
 Mahdollisuus kuolettavaan tek-
nologiaan ja vaarallisten aseiden tuo-
tantoon ja levittämiseen on siviiliyh-
teiskunnalle turvallisuusuhka, jota 
vastaan tulee kuitenkin suojautua. 
Kansainvälisessä yhteisössä oman on-
gelmansa aiheuttavat yhä eneneväs-
sä määrin heikot ja kaatuvat valtiot, 
erityisesti strategisesti ja poliittisesti 
tärkeillä alueilla. Puolustuspolitiikka 
on kasvokkain mosaiikkimaisen toi-
mintakentän kanssa. Monikansalli-
nen integroitu yhteistyö on oleellinen 
osa laajassa mielessä puolustuksen tai 
turvallisuuden suunnittelua. Väkilu-
vun kasvu, ympäristön vaatimukset, 
kasvanut kilpailu ja ilmaston muutos 
ovat kaikki osatekijöitä, joita on seu-
rattava.

Nato
Euro-Atlanttisella alueella Britan-
nia painottaa Naton ylivoimaa, jos-
ta Euroopan ja Pohjois-Amerikan 
kollektiivinen puolustus on riip-
puvainen. Se on myös ensisijainen 
transatlanttinen organisaatio, jonka 
kautta USA sitoutuu liittolaisten-
sa kanssa suunnittelemaan ja oh-
jaamaan sotilaallisia toimia. Naton 
joukkojen tulee olla hajautettavis-
sa, liikkuvia, ylläpidettäviä ja soti-
laallisesti tehokkaita. Britannia tuki 
voimakkaasti Prahan vuoden 2002 
ja Istanbulin vuoden 2004 kokouk- 
sia, jossa oli asetettu tavoitteet Naton 
toiminnalle ja uudistumiselle.

euroopan unioni 
Britannialla on vahva tahto vahvis-
taa unionin ulkopolitiikkaa ja tukea 
siinä jäsenmaita. Ensiksi tulisi toimia 
sovittujen Petersbergin tehtävien mu-
kaisesti. Britannia katsoo kriittisesti 
unionin institutionaalisia rajoja ja 
sen mielestä Euroopan unionin tulisi 
toimia niin, että sillä olisi täysi valta 
toimia yhteisen ulko- ja turvallisuus-
politiikan puolesta. Toiseksi ja hyvin 
perustavanlaatuisesti Yhdistyneet Ku-
ningaskunnat katsoo, että Euroopan 
sotilaallista kapasiteettia tulee vah-
vistaa, mikä täydentää Natoa, mutta 

ei korvaa sitä. 

YK:n turvallisuusneuvosto
Yhdistyneet Kuningaskunnat turval-
lisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä 
katsoo, että Yhdistyneitten Kansa-
kuntien tulisi olla foorumi, jossa kä-
sitellään ja debatoidaan merkittävät 
kriisit. Britannia on tunnistanut ne 
vaikeudet, joita Yhdistyneillä Kan-
sakunnilla on erityisesti tilanteissa, 
joissa vaaditaan ennakkoon aktiivista 
voiman käyttöä. Pysyville Yhdisty-
neiden Kansakuntien joukoille ei ole 
kannatusta tai niille ei tule varata 
yksinomaista voimankäyttöä, mikäli 
se rajoittaa tarkkoja ja erityisiä vaati-
muksia sisältävien kriisien ratkaisua. 
Huolimatta näistä suuntalinjoista 
Britannia on tehnyt aloitteen korkean 
valmiuden taistelujoukoista EU:n si-
sällä, jotka olisivat käytettävissä YK:n 
pyynnöstä nopeisiin interventioihin.

Kriisien laajuus ja 
operaation suunnittelu
Armeijan on suunnittelussaan otet-
tava huomioon eri vaatimukset pie-
nissä ja keskisuurissa operaatioissa. 
Joissakin tapauksissa rakenteiden 
muuttaminen voi vaatia 15 vuotta, 
mikä siten edellyttää toiminnan ta-
voitteiden asettelua käytettävissä 
olevat resurssit huomioon ottaen. 
Nämä suunnitelmat ovat työkaluja 
ja ne eivät koske välttämättä nyt ta-
pahtuvia operaatioita. Ensimmäinen 
mahdollinen skenaario on keskisuu-
ri konflikti, kuten Balkanin kriisi ja 
nyt Afganistanin kriisi, jonka ohella 
on kaksi muutakin pienempää kriisiä 
menossa. Näistä yksi on mm. Sierra 
Leonessa, minka kesto oli arvioitu 
maksimissaan 6 kuukaudeksi. Toinen 
rinnakkaissuunnittelussa huomioon 
otettava tilanne on keskisuuren krii-
sin ja kahden muun operaation suo-
rittaminen siten, että ne eivät mene 
ohi kuudessa kuukaudessa. Kolmas 
mahdollinen on suuren mittakaavan 
kriisi, kuten Irakin ja Kuwaitin sotaan 
osallistuminen, joiden ohessa on kui-
tenkin oltava valmiudet pienemmän 
kriisin ratkaisuja varten.
 Tässä vaiheessa tulee näkyville 
Yhdysvaltojen osuus, joka on ratkaise-

va suurissa operaatioissa samoin kuin 
muidenkin liittolaisten. Kuitenkin 
suunnittelussa on otettava huomioon 
Yhdysvaltain armeijan toimenpinteet 
ja tempo operaation suunnittelussa.

Yhteenveto 
Yhdistyneitten Kuningaskuntien ase-
voimille jää merkittävä osuus halli-
tuksen politiikan toteuttajana, kun 
ratkaistaan erilaisia kriisejä tai uhka-
kuvia. Kansainvälisten turvallisuus-
ongelmien menestyksekäs hallinta on 
edellytyksenä Britannian poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhtä lail-
la kuin kansalaisten turvaaminenkin.  
Ongelmat ovat yhä monimutkaisem-
pia kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla ja niiden osalta vaaditaan in-
tegroitua suunnittelua sotilaallisesti, 
diplomaattisesti kuin taloudellisesti-
kin. Kansainvälisesti on muistettava, 
että Naton ja EU:n tulee jatkuvasti 
uudistua ottaakseen vastaan uudet 
haasteet turvallisuusympäristössä 
sekä  että Britannian tulee jatkossakin 
toimia liittolaistensa kanssa. Yhdisty-
neitten Kuningaskuntien puolustus-
voimat ovat tasapainoinen ja joustava 
armeija, joka omaa kyvyn toimia yhä 
komplisoidummassa toimintaympä-
ristössä. Armeija on muuttumassa 
yksinkertaisesta toimintatasosta täysi 
verkostoituneeseen kolmiulotteiseen 
malliin.
 Edelleen Britannian armeija on 
sitoutunut kohtaamaan tulevaisuu-
den haasteet ja valmis myötävaikut-
tamaan kansainväliseen turvallisuu-
teen.

Kiitokset 
Kanta-Helsingin Reservinupseerit 
r.y. kiittää lämpimästi everstiluut-
nantti Mike Barkeria esitelmästään 
Yhdistyneitten Kuningaskuntien puo-
lustusvoimista. Esitelmästä tuli esil-
le Britannian vahva sitoutuneisuus 
toimia turvallisuuden puolesta sekä 
asevoimien moniulotteinen edelleen 
kehittäminen poliittisesti, kulttuuri-
sesti ja sosiaalisesti erittäin vaativassa 
toimintaympäristössä.
 Jari Ora
 puheenjohtaja, yliluutnantti res.

 Kanta-Helsingin Reservinupseerit ry

britannian puolustuspolitiikka
Everstiluutnantti Mike Barker 
piti esitelmän Kanta-Helsingin 
Reserviupseerikerhon järjestämänä 
tammikuun puolivälissä ja ohessa 
kooste hänen esityksestään: Mike Bar-
ker on toiminut aiemmin mm. Sierra 
Leonessa ja ollut vastuussa Kuwaitin 
sodan aikana materiaalilogistiikasta 
taistelurintamalle.
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vUoSI 2007 oLI Suomen ja suomalaisten juhlavuosi. Nyt 
juhlii veljeskansamme Viro ja on virolaisten juhlavuosi. 
Varsinainen itsenäisyyspäivä on helmikuun 24. päivä, 
mutta Suomessa Viron 90 vuotispäivää on juhlittu jo etu-
ajassa. Ja samalla tavalla etuajassa juhlitaan myös Viros-
sa. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen sotilasparaati ta-
pahtuu Pärnussa 23. helmikuuta.
 Eteläisen naapurimme 90-vuotispäivän merkeissä 
Tuglas seura järjesti helmikuun 14. päivänä Helsingin yli-
opiston tiloissa avoimen luentotilaisuuden, jossa historian 
tutkija, entinen pääministeri ja nykyinen parlamentaarik-
ko Mart Laar esitelmöi Virosta toisessa maailmansodassa. 
Suomenkielinen esitys oli mielenkiintoinen ja Mart Laar 
antoi niillekin, jotka arvelivat tuntevansa Viron historian 
paljonkin uutta tietoa. Me suomalaiset olemme viime vuo-
den aikana tarkastelleet kesän 1944 tapahtumia Tali-Ihan-
tala elokuvan kautta uudella tavalla. Laar toi esitelmäs-
sään tähän tarkasteluun mukaan tapahtumat Suomenlah-
den eteläpuolella. Tali-Ihantala oli torjuntataistelu, jossa 
Suomi pelastettiin, mutta Virossa Narvan rintamalla ta-
pahtuneilla taisteluilla tuettiin merkittävällä tavalla suo-
malaisten puolustautumista.

vIroN JUhLavUodeN suomalainen päätapahtuma oli 
Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa tiistaina 19. 
helmikuuta järjestetty ”Viro 90 vuotta juhlaseminaari”. 
Seminaari aloitettiin Viron ja Suomen kansallislauluilla. 
Yliopiston vararehtori esitti yliopiston tervehdyksen. Siinä 
Hannele Niemi toi esille sen monipuolisen yhteistyön mitä 
tehdään Suomen ja Viron yliopistojen ja korkeakoulujen 
välillä. Tiedettä, tutkimusta ja opetusta sekä opiskelua on 
paljon sekä määrällisesti että myös laadullisesti.
 Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen toi esille 
Helsingin ja Tallinnan yhteisen metropolin eli Tallsingin 
tai Hellinnan kuten sitä on nimitetty. Nyt käytössä ole-
villa nopeilla laivayhteyksillä veljesmaiden pääkaupungit 
muodostavat yhteisen työpaikka-alueen. Pajunen visioi 
puheessaan myös kaupungit yhdistävästä rautatietunne-
lista.

”oNNItteLeN kaIkkIa valtioidemme 90-vuotispäivien 
johdosta. Viro juhlii vuosipäiväänsä ensi sunnuntaina, 
Suomi juhli omaansa viime joulukuussa. Valtioina olem-
me ikätovereita, kansoina sukulaisia. Tämä luo välillem-
me aivan erityiset suhteet, suorastaan ainutlaatuiset koko 
maailmassa.” Näin aloitti vironkielisen seminaaripuheen-
sa Viron Tasavallan pääministeri Andrus Ansip. Puhuja 
esitteli puheessaan kaksi jo edesmennyttä virolais- suoma-
laisen yhteistyön merkkihenkilöä eli presidentti Lennart 
Merin ja kirjailija Jaan Krossin. Andrus Ansip esitti kutsun 
suomalaisille yrityksille, tutkijoille ja opiskelijoille tulla 
Viroon. Yhdistäessämme voimavaramme olemme vieläkin 
vahvempia. ”Viro on edelleen tuhansien mahdollisuuksien 
maa”.
 Juhlaseminaarin viimeinen esitelmöitsijä oli emeritus-
professori Heikki Ylikangas. Hän tarkasteli Suomen ja Vi-
ron yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia pidemmällä aikavälillä. 
Ylikankaan tarkastelu alkoi tapahtumista 1200- ja 1300-
luvuilla. Silloinhan Suomi tuli osaksi Ruotsia ja Viroon 
tulivat saksalaiset kartanoherrat. Sen jälkeen sekä Suomi 
että Virokin olivat ensin osa Ruotsia ja sitten osa Venäjää. 
Koitti molemmille maille itsenäistyminen ja sitten tiet taas 
erkanivat, kun Suomi taisteli itsenäisyytensä ja Viro me-
netti sen Neuvostoliitolle.

heIkkI yLIkaNgaS tarkaSteLI puheessaan myös mai-
den itsenäisyysvuosien erilaista kehitystä. Suomi valitsi 
vahvan valtiojohdon linjan, joka osoittautui paremmaksi 
kuin Viron valitsema vahvan parlamentin tie. Sehän hä-
visi Virossa ja monessa muussakin maassa ja valtaan tuli 
yksipuoluejärjestelmä. Professorin puheessa tuli selkeästi 
esille myös se, että Suomen ja Viron geopoliittinen sijainti 
on erilainen. Suomenlahden pohjoispuolella me emme ole 
samassa vaarassa kuin Viro. Veljesmaamme ja sen naapu-
rit Latvia sekä Liettua sijaitsevat Moskova-Berliini linjalla 
ja ovat siten pakosti mukana suurvaltojen ristiriidoissa.
 Uudelleenitsenäistynyt tai kuten toiset sanovat itse-
näisyytensä palauttanut Viro on nyt jäsenenä 
sekä Euroopan unionissa että Natossa. 
Veljeskansat tekevät yhteistyötä, mut-
ta osallistuminen integroituneeseen 
Eurooppaan ja globaalimaailmaan on 
erilainen. Onhan Viro yksi tunnollisim-
mista Yhdysvaltojen liittolaisista sekä 
Afganistanissa että Irakissa.

viro 90 vuotta — onnea!

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 

toiminut Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun 

johtajan neuvonantajana.

ett referat Jag skrivit i Helsingin 
Reservin Sanomat om Jägarmar-
schens uruppförandes 90-årsjubi-
leumskonsert den 19 januari 2008 i 
Sollenitetssalen i Helsingfors, ledde 
helt oförhappandes till att jag blev 
involverad i en mycket spännande 
epilog. 
 Söndag förmiddag någon dag 
efter tidningens publicering ringer 
telefonen och en pigg röst presen-
terar sig; Helge Renlund. Han hade 
läst min artikel och vi diskuterar mitt 
referat och detaljer kring Jägarmar-
schens uppkomst. Snart får jag höra 
att denne 86-årige reservofficer har 
tonsättningen till en Jägarmarsch i 
sin ägo som inte är densamma vilken 
det berättats om på jubileumskon-
serten. Mitt hjärta bultar litet snab-
bare, men jag reflekterar över, att vi 
kanske har att göra med någon av de 
marschförslag som inte vann tävling-
en, vilken anordnats bland Jägarna 
i Libau 1917. Årtalen som nämndes i 
telefonen stämde inte riktigt med de 
uppgifter som framkommit i profes-
sor Ahti Tarkkanens oerhört fascine-
rande festtal på jubileumskonserten 
om marschens uppkomst och Jean 
Sibelius tonsättning av densamma.
 Jag anhöll på stående fot om au-
diens hos herr Renlund. Onsdagen 
den 6 februari ringde jag på dörren 
till herrskapet i Esbo.
 Ett förtjusande piggt värdpar tar 
emot mig vid ingången. Det är Helge 
Renlund med fru Birgit.
 Bägge har gjort sin plikt för fos-
terlandet då Finlands öde prövades i 
Vinter- och Fortsättningskriget. Hel-
ge är premiärlöjtnant och hade gått 
in som frivillig under Vinterkrigets 
slut. Han hade försvarat Finland med 
vapen i hand i Rask. Psto 4 vid Kolla, 
Äänislinna, Karhumäki, Poventsa och 
Stalinkanalen. Reservofficersskolan 
i Niinisalo hade avverkats på kurs nr 
51. Fru Birgit hade bl.a. en bakgrund 
i Lottarörelsen och tjänade senare 
som sjuksköterska på Viborgs Krigs-
sjukhus. År 1944 evakuerades sjuk-
huset med lastbilar under dramatiska 
förhållanden endast 2 dagar före rys-
sarnas intåg i staden. Först evakuera-
des patienterna, sedan personalen. 
Färden gick via tågstationen i Viborg 
rälsvägen till Kuusankoski.
 Vi sätter oss inne i salen. Jag note-
rar de framlagda gamla dokumenten 
på bordet framför mig och jag ögnar 
snabbt igenom texterna; Marsch Der 
Finnischen Jäger, Pro Gloria et Patria, 
27: nen Jääkäripataljoonan Marssi 
mm. Sedan fastnar min blick på ett 
gulnat dokument daterat 10.5.1916, 
Lockstedter Lager ”Erinnerungen an 
Norden”, ”Finnischer Jägermarsch”. 
Jag som hade känt mig upplyst en 
kort tid känner mig nu mer än förvir-
rad. 
 Samtalet glider in på bakgrunden 
till detta gulnade papper. Fru Birgit 
tar till ordet och berättar: 

mIN mor är född Mary Goldbeck. 
Familjen hade bott i Viborg som på 
den tiden var en mycket internatio-
nell stad med många olika nationali-
teter. Man talade bl.a. franska, tyska, 
finska, svenska och ryska. Då första 
världskriget hade brutit ut hade fa-
miljen som egentligen var finlands-
svenskar men tyska undersåtar år 
1914 fått besked om utvisning eme-
dan Tyskland och Ryssland genom 
krigsförklaring nu var fiender och 
fronterna stod i brand.  Sålunda hade 
familjen Goldbeck inga andra möjlig-

heter än att lämna landet snarast. Via 
Lübeck tog sig familjen till Berlin. Fa-
dern Friedrich fick snart anställning 
och familjens leverne stabiliserades. 
Min mor Mary fick anställning på fin-
ska beskickningen i Berlin och livet 
tedde sig ljusare. En sorglig händelse 
som förmörkade tillvaron för famil-
jen var budet om att mors morbror 
löjtnant Leo Goldbeck som inkallats 
till den tyska armén stupade i Gali-
zien i Polen. Han hade tjänat på Väst-
fronten men hade av ett ödets nyck 
stött i hop men Kaiser Wilhelm vilken 
gärna red omkring och inspekterade 
sina trupper. Han hade noterat Leos 
främmande tyska uttal och utropat 
”Warum sind Sie hier an der fal-
schen Front. Sie sprechen einen sehr 
merkwürdigen Deutsch”? (Vad gör 
Ni på denhär fronten som talar en så 
underlig tyska)? Följderna hade varit 
en förpassning till Östfronten. Leos 
öde kanske förseglades på grund av 
detta korta möte med Kejsaren.
 På Finlands beskickning i Berlin 
gick det livligt till i dessa tider. Fin-
ländare kom och gick. En del av trafi-
ken var till en del hemligt betonad. Vi 
minns att finländarna egentligen var 
ryska undersåtar och misstron mot 
desamma i början var stark på grund 
av kriget. Detta förhållningssätt upp-
mjukades småningom. Beskickning-
en var även en samlande punkt för 
finländarna bosatta i Berlin.  Finlän-
darna umgicks även av naturliga skäl 
såsom brukligt är bland människor 
med nationella band utomlands.
 Till bekantskapskretsen hörde 
bl.a. Eirik Hornborg, Martha Öhqvist, 
generalens syster, och många fler. Vi 
känner alla till hur värvarna i Finland 
samlade frihetstänkare för utbildning 
i Tyskland med målet att verka för 
ett fritt Finland. Mindre känt är att 
man i Berlin redan förrän den egent-
liga utbildningen i Lockstedt tog vid, 
med tyska regeringens samtycke fått 
tillstånd, att anordna utbildning med 

syfte att ge preliminära militära fär-
digheter åt därstädes vistandes finska 
ynglingar. Dessa skulle sedan sändas 
till Finland i viktiga uppdrag. Man 
kan tänka sig att även denna något 
ljusskygga verksamhet ledde till en 
livligare trafik på den finska beskick-
ningen. 

det är I deSSa dagar gömt i his-
toriens dunkel hur detta av jägarof-
ficeren Sam Sicher, (senare general 
Sihvo) daterade, nu gulnade doku-
ment, nådde Mary Goldbeck på be-
skickningen. På baksidan kan vi läsa 
en handskriven notering ”Till Min 
Goldbeck”.  
 

Jägarmarschen med tonsättning av 

Sihvo trycktes i Helsingfors på Oy R. E. 

Westerlund Ab tryckeri.

För den stora allmänheten kända, Jean 

Sibelius version av Jägarmarschen.

för deN Stora allmänheten okän-
da tonsättningen, har inslag som 
påminner om Sibelius version. Jag 
låter budkavlen gå vidare dem som 
är bättre insatta, att utreda hur det 
egentligen gestaltade sig kring Jä-
garmarschens uppkomst. Bevisligen 
hade vi en version redan år 1915 som 
för många blivit okänd.

Dick Lundell
Traditionsofficer i Helsingfors 

Svenska Reservofficersklubb”  

Jägarmarschen tonsatt 
av Sam Sicher

Mary Goldbeck fotograferad i Berlin år 

1922.

Erinnerungen an Norden, Finnischer Jägermarsch Sam Sicher, Lockstedter Lager 

10.5.1916.



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT 92/2008  •  7.3.2008

Rainex Yrityspalvelu Oy on SOK - yhtymän omistama rauta- ja rakennustarvike-
tukku-kauppa, joka palvelee maankattavasti yritys-asiakkaita. Harjoitamme myös 
puutarhatar-vikkeiden, väestönsuojelun, turvallisuuden, työvaatteiden, suurtalous-

tuotteiden ja tekstii-lien suurtalouskauppaa. 

Meillä on myyntipisteet Helsingissä, Tampe-reella, Turussa, Jyväskylässä, Kuo-
piossa ja Oulussa. Varastot ovat Vantaalla, Jyväsky-lässä, Kuopiossa, Oulussa, 
Turussa ja Tuu-sulassa. Pääkonttori ja hallinto toimivat Hel-singin Pukinmäessä.

Ota Yhteyttä!
 

www.rainexyrityspalvelu.fi

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

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

(09) 478 999
www.skal.fi

oy motoral ab
Toivottaa hyvää kevättä!



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT10 7.3.2008  •  2/2008

hyvä kokoINeN JoUkko Suo-
menlahden Meripuolustusosaston 
ja Sininen Reservi ry:n keskeisiä 
toimijoita oli lauantaina 09.02. to-
distamassa terävän työkalun väläh-
dystä: Suomenlahden meripuolus-
tusalueen komentaja kommodori 
Timo Junttila katkaisi sinivalkoisen 
nauhan ja luovutti kaksi Harjuky-
län koulutuskeskuksen rakennusta 
vapaaehtoisen meripuolustuksen 
käyttöön.
 Ykkösrakennukseen on sisus-
tettu kaksi toimistohuonetta, joista 
toinen on Meripuolustuspiirin ja toi-
nen Sininen Reservi ry:n käytössä. 
Yhteisinä tiloina ovat pentteri sekä 
kokous-ja majoitustilat 12 hengelle. 
Luokkarakennuksessa on luentotilaa 
30 hengelle ja lämmintä varastotilaa 
viestikalustolle ja muulle koulutus-
materiaalille.

kommodorI JUNttILa toivoi raken-
nuksille aktiivista ja monipuolista 
käyttöä. Piiripäällikkö Matti Mäki-
nen lupasikin sitä ja luovutti  raken-

nuksen hallinnan Suomenlahden 
meripuolustusosaston päällikölle 
Sakari Saikulle. Eikä turhaan luo-
vuttanutkaan: tämä käynnisti välit-
tömästi Johto 2008-harjoituksen, 
jossa kuluvan vuoden Suomenlah-
den kurssit käytiin suurennuslasin 
kanssa läpi ja kurssinjohtajille an-
nettiin oikeus käynnistää ne MPK:n  
tietojärjestelmässä. Kommodori 
Junttila kertoi Meripuolustusalueen-
sa tehtävistä kokonaismaanpuolus-
tuksen osana sekä Meripuolustuspii-
rin suunnitellusta osallistumisesta 
maakuntajoukkojen koulutukseen. 
Antti Castren opetti uuden kartta-
koordinaatiston käytön.
 Sininen Reservi ry:n puheen-
johtaja Arno Hakkarainen vakuut-
teli, että porraspuu ei heidänkään 
puoleltaan pääse sammaloitumaan: 
seuraava hallituksen kokous sekä 
vuosikokous pidetään Harjukyläs-
sä. Jäsenyhdistysten alukset mie-
histöineen tulevat osallistumaan 
Meripuolustuspiirin koulutukseen. 

Ohjelmassa on muun muassa yh-
teinen koulutuspurjehdus Turkuun 
merivoimien vuosipäivän 9.7. kat-
selmukseen. 
 Kommodori Timo Junttilalle ja 
hänen alaisilleen, erityisesti alueup-
seeri Olli Hartikaiselle ja yliluut-
nantti Juha-Pekka Kärkiselle lämmin 
kiitos esimerkillisen myönteisestä 
suhtautumisesta vapaaehtoisen me-
ripuolustuksen tila-ym tarpeisiin. 
Kovia oletten poikia!

Joukkoputoaminen jäihin 
Meripuolustuspiirin turvaa jäillä 
-kurssi saatiin kuin saatiinkin läpi-
viedyksi 10.2. Otaniemessä, josta 
kurssinjohtaja Marcus Nybergh oli 
löytänyt jäisen poukaman.
 Suomenlahden Meripuolustus-
alueen ja Sininen Reservi ry:n pelas-
tuspuvut pääsivät oikeuksiinsa, kun  
16 kurssilaista vuorollaan molskahti 
naskaleineen, jopa suksineen har-
joittelemaan aamuluennolla opittua 
mielenmalttia ja ylöstulotekniikkaa. 

Kurssityyppi jää myönteisen palaut-
teen perusteella ohjelmaan ja sitä 
voidaan järjestää myös tilauksesta.

Kurssitarjonta 2008 
internetissä
Meripuolustuspiirin vuoden 2008 
kurssit ovat  näkyvissä osoitteessa 
www.mpky.fi/ meripuolustuspiiri. 
Kevätkauden ohjelmassa on useita 
Upinniemessä toteutettavia kursseja 
sekä muun muassa yhteisharjoitus 

MINNA 23-25.05 Gyltössä, ja Meri-
puolustuksen peruskurssi 06.-08.06. 
Santahaminassa. 
 Tervetuloa käymään sivuilla ja 
ilmoittautumaan kursseille. Kaisli-
kossa tavataan!

Matti Mäkinen
piiripäällikkö

meripuolustuspiiri/mpky.fi

gsm 040 592 6173

vUodeSta 1998 alkaen Tuusulassa 
järjestetty Kesäyön marssi toteute-
taan ensi kesästä alkaen Vantaalla. 
Tämän siviilien ja sotilaiden yhtei-
nen kävelytapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Vantaan kaupungin 
kanssa 6.-7.6.2008 marssikeskukse-
na Hakunilan Urheilupuisto.
 Kesäyön marssi on Reserviläisur-
heiluliiton, Suomen Ladun, Suomen 

Sotilasurheiluliiton ja Puolustusvoi-
mien yhteisesti järjestämä kävely- 
ja marssitapahtuma, jonka tarkoi-
tuksena on koota siviilit ja sotilaat 
kahdeksi päiväksi yhteen hyvän pe-
rusliikuntamuodon, kävelyn pariin. 
Siitä on pyritty myös rakentamaan 
tapahtuma, joka soveltuisi mahdol-
lisimman hyvin osaksi yritysten ja 
yhteisöjen työhyvinvointiohjelmaa.

 Tähän mennessä kymmenen 
kertaa järjestetyn Kesäyön marssin 
osallistujamäärä on viime vuosina 
ollut 1300-1400 henkilöä. Kaukai-
simmat marssivieraat ovat tulleet 
Argentiinasta, Japanista, Meksikos-
ta ja Pakistanista. Tavoite tulevalle 
kesälle on 2000 osanottajaa, jolle 
Vantaan keskeinen sijainti järjestä-
misedellytyksineen antanee hyvät 
lähtökohdat niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin.

oSaLLIStUJILLa oN mahdollisuus 
valita matka yhdelle tai kahdelle 
päivälle reittivaihtoehdoista, jotka 

ovat 6.6. perjantaina 20 km tai 30 
km ja 7.6. lauantaina 15 km tai 30 
km. Sotilaat marssivat joko 30 km 
tai 30+ 30 km.  Lähtö Hakunilan ur-
heilukentältä tapahtuu perjantaina 
klo 19.00 ja lauantaina kello 11.00. 
 Kesäyön marssille voi osallistua 
henkilökohtaisesti tai kuuluen sivii-
lijoukkueeseen (vähintään 5 hen-
kilöä) kävellen tai sauvakävellen. 
Sotilaat marssivat vähintään kym-
menen hengen marssiosastoina.
Osanottomaksut ovat:
– 30 euroa/henkilö 30.4.2008 
saakka,
– 35 euroa/henkilö 6.6.2008 saak-

ka,
– 40 euroa/henkilö maksettuna 
käteisellä marssikeskuksessa.

oSaNottomakSUUN sisältyvät mita-
li, diplomi, neste- ja ravintotäyden-
nys marssireitillä, yö- ja aamupala 
marssikeskuksessa, ensiapu, pesey-
tymismahdollisuus, telttamajoitus 
sekä vakuutus. 
 Lisätietoja tapahtumasta ja il-
moittautumisesta löytyy Kesäyön 
marssin  kotisivuilta www.kesayon-
marssi.fi.

kymen Sotavammaisten 
Sairaskoti

Kokkokalliontie 2
49400  HAMINA

(05) 755 041

Upinniemen harjukylästä tilat 
vapaaehtoiselle meripuolustukselle 

kesäyön marssi 
siirtyy vantaalle!

Suomenlahden vapaaehtoistoimijat jännittävät Harjukylän nauhaa…

ja katkeaahan se… Kommodori Junttila 

saa työkalun Sakari Saikulta

Harjukylän toimistorakennus luovutushetkellä

Apua avantoon. 
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Arto Pulkki 

tUtkImUS toteUtettIIN vuosina 
2003–2007 pääosin kolmessa sota-
harjoituksessa Pohjois-Suomessa. 
Lisäksi tehtiin erillistutkimuksia 
Työterveyslaitoksen Oulun labora-
torioissa sekä kenttäoloissa. 

Tutkimuksen kolme päätavoitetta 
olivat:

1. Selvittää sotilaiden ja yksiköiden 
kyky toteuttaa tehtävänsä pitkä-
kestoisessa talviajan taistelutilan-
teessa,

2. Kehittää menetelmiä sotilaan 
suoriutumisen ja onnistumisen 
monitorointiin ja arviointiin kent-
täoloissa,

3. Selvittää uuden M05 varustuk-
sen vaikutus taistelijan toiminta-
kykyyn kylmissä oloissa.

Tulosten mukaan joukkojen toi-
mintakyky heikkenee talvella ke-
sään verrattuna, ja sitä enemmän, 
mitä liikkuvammasta joukosta on 
kysymys. Sekä joukkojen että yk-
silöiden toimintakyvyn muutok-
set ovat kuitenkin maltillisia eikä 
suorituskyvyn täydellinen menet-
täminen ollut tutkitun kaltaisissa 
harjoituksissa merkittävä riski. 
Sotaharjoitukset eivät esimerkiksi 
aiheuttaneet merkittäviä muutok-
sia koehenkilöiden fyysisessä suo-
rituskyvyssä, vaikka harjoitukset 
laskivatkin taistelijoiden painoa ja 
rasvan määrää. 
 Psyykkisesti kuormittavin vaihe 
myös näissä harjoituksissa oli ni-
menomaan asutuskeskustaistelu.
 Vaikka talvisäät olivat tutki-
musharjoitusten aikana leutoja, 
paleltumien syntyminen havaittiin 
niissä edelleen todelliseksi uhaksi. 
Näiden ennaltaehkäisyyn tuleekin 
maasto-olosuhteissa kiinnittää jat-
kuvasti huomiota.

Nestevajaus yleistä 
myös talvella
Tutkimuksessa saadut tulokset 
vahvistavat aiempia tietoja, että 
taistelijoiden nestevaje on todel-
linen ja jatkuvasti toistuva riski 
myös talvella. Ilman tehostettua 
nestehuoltoa oli käytetyn juoman 
määrä noin 1 l/vrk, mikä on aivan 
liian vähän. Tehostettu nestehuol-
to, jolloin taistelijat joivat vähin-
tään 2 l/vrk, ylläpiti mielialaa, 
motivaatiota ja suorituskykyä har-
joituksissa selvästi paremmin kuin 
tavanomainen huolto.  2 l / vrk ta-
soa voi pitää vähimmäismääränä, 
jonka päälle on nautittava vielä 
hikoiluun kulunut määrä -  kovas-
sa fyysisessä rasituksessa nesteen 
tarve kasvaa siis vielä reilusti.
 Nestevajauksen ehkäisy edel-
lyttää koulutuksen tehostamista, 
johtajien valvontaa ja juomahuol-
lon toimivuutta. Kaikkien on huo-
lehdittava, että taistelijat nauttivat 
nestettä riittävästi ja, että sitä on 
saatavilla juomakelpoisena. Kyl-
mänä nautitun juoman lämmittä-
minen kuluttaa runsaasti kehon 
energiaa, joten juoman on oltava 
lämmintä – tarvittaessa sitä on 
lämmitettävä esimerkiksi pitämäl-
lä kenttäpulloa vaatteiden sisäpuo-
lella.

Myös astmaatikot 
pärjäävät talvioloissa
Harjoituksissa oli mukana lieväas-
teista astmaa sairastavia varusmie-
hiä. Harjoituksen aikana astma-
lääkkeiden käyttö joko keskeytyi 
tai muuttui satunnaiseksi. Kaikki 
astmaatikot kuitenkin selvisivät 
harjoituksesta hyvin ja kykenivät 
hoitamaan tehtävänsä normaalisti 
koko harjoituksen ajan. 

 Jälleen kerran siis todettiin, 
että lieväasteinen astma ei hei-
kennä varusmiesten kenttäkelpoi-
suutta eikä se ole este varusmies-
palveluksen suorittamiselle. Myös 
allekirjoittanut totesi tämän 11 kk 
kestäneessä henkilökohtaisessa 
kenttäkokeessa 1992–93.

Uusi M05 suojaa hyvin 
myös talvioloissa
Tämän tutkimuksen mukaan so-
tilas selviytyy M05-varustuksella 
riittävän hyvin Suomen talviolois-
sa. M05-vaatetusjärjestelmä oli 
selvästi aiempia malleja suojaa-
vampi ja toimivampi erityisesti 
kosteuden käsittelyn ja ääreisosien 
suojaamisen suhteen. Vaatetus on 
kehittynyt vastaamaan paremmin 
sotilaan vaatimuksia ja muuttuvia 
ympäristöolosuhteita, mistä hyvä-
nä esimerkkinä on M05 talvitakki. 
Tosin siinä missä tämän talvitakin 
huppu suojaa erinomaisesti tuulel-
ta ja pakkaselta, loistaa sen fleece-
vuori iloisesti valonvahvistimessa.
 Vaatetuksen käyttö tulisi ottaa 
erityiseksi kohteeksi käskytyksessä 
ja koulutuksessa, sillä vain oikein 
valittu ja käytetty vaatetus mah-
dollistaa parhaan hyödyn saami-
sen. Lisää M05 talvivarustuksesta 
ja niiden toimivuudesta seuraavas-
sa Suomen Sotilaassa.

Tulokset herättävät 
mielenkiintoa 
Puolustusvoimien mukaan tutki-
muksen tuloksia on jo hyödynnet-
ty puolustusvoimien koulutusoh-
jeissa, mm. Talvikoulutusoppaassa 
ja siihen liittyvässä opetusaineis-
tossa. Tuloksia on myös esitelty 
kotimaisissa ja ulkomaisissa sym-
posiumeissa. Puolustusvoimat ja 

Työterveyslaitos järjestävät yhteis-
työssä aiheesta kansainvälisen tie-
teellisen symposiumin, ”Soldiers 
in Cold Environments”, keväällä 
2009 Helsingissä. Esitelmä 

everstiluutnantti 
evp. Pekka 
Kantakoski: 
Maanpuolustusta 
vai strategisia 
virheitä

Tykkimiestilaisuus ja Uuden-
maan tykistökilta ry:n vuosiko-
kous järjestetään torstaina 17.4. 
Döbelninkatu 2:n auditoriossa 
(käynti Töölöntorinkadun puo-
lelta). Kahvitarjoilu klo 17.30 
alkaen. Klo 18.00 everstiluut-
nantti evp. Pekka Kantakoski 
esitelmöi kirjansa aiheesta: 
Maanpuolustusta vai 
strategisia virheitä. 
Vuosikokous esitel-
män jälkeen.

KANTA-HELSINGIN 
MAANPUOLUSTUSNAISET 
RY:N PERINTEISET 
PÄÄSIÄISMYYJÄISET
lauantaina  15.3.2008 klo 
10.00-14.00 Döbelninkatu 2:ssa 
(lähellä Töölöntoria) Buffetti, 
leivonnaisia, pääsiäistavaroita, 
kirpputori ja arpajaiset,  jossa 
arvokkaita palkintoja. 
 
TERVETULOA!

www.tyoelake.fi

Tarkasta omat tietosi
Työeläke.fi on Suomen työeläkejärjestelmän
yhteinen verkkopalveluportaali. 

Työeläke.fi -palvelu tarjoaa kansantajuista 
tietoa eläkkeistä, eläkeuudistuksista ja 
kertyneestä eläketurvasta. Sieltä löytyvät 
eläkesanasto, lomakkeet, neuvonta-
palvelut ja yhteystiedot omaan 
eläkelaitokseen.

RUK 83 ja RUK 85 

Tervetuloa kurssiemme väli-
vuositapaamiseen torstaina 
28.5.2008 klo 12.00!

Tutustumme opastetusti 
Mannerheim-museoon, Kalli-
olinnantie 14. Pääsymaksu 10 
euroa. Yhteinen lounas nauti-
taan Ravintola Sea Horsessa, 
os. Kapteeninkatu 17. Tarjolla 
alkusalaatti sekä liha- tai kala-
vaihtoehto (e 25.- tai e 19.-).  

Ilmoittautumiset tietoineen 
osallistumisesta lounaalle 
23.5.08 mennessä Matti Jääski-
selle, Tehtaankatu 7 B 6, 00140 
Helsinki, puh. 09-637384 ja 
050 597 2603, 
email: matti.jaaskinen@pp.inet.
fi

Talvikoulutusopas vs. talvitais-
teluopas

Puolustusvoimien talvitoimin-
nan ohjeistus uusittiin viimeksi 
vuonna 2004, jolloin ilmestyi 
uusi Talvikoulutusopas (TkoulO).  
Aiempi version oli vuodelta 
1965.

Oppaassa on paljon piirrettyjä 
kuvia, joihin on aivan selväs-
ti otettu mallia ruotsalaisten 
erinomaisesta talvitoimintaop-
paasta. Peruskoulun ala-asteen 
oppikirjoja muistuttavan kuvi-
tuksen muistaa vielä vuosia sen 
jälkeen, kuin ranskalaiset viivat 
ovat haalistuneet pois muistis-
ta. 

Selkeästä kuvituksesta huoli-
matta kotimaisen oppaan sisäl-
tö on suunnattu lähinnä koulut-
tajille ja rauhan aikana talvella 
tapahtuvaa varusmieskoulutus-
ta varten. Ruotsalainen opas 
taas näyttää useilla kuvilla, mi-
ten ryhmän tulee toimia talvel-
la tapahtuvan taistelun aikana 
ja taistelutauoilla. Suomalaista 
talvikoulutusopasta kutsutaan 
usein virheellisesti talvitaiste-
luoppaaksi, länsinaapurin opas 
taas todella on sellainen.

Sotilas kylmässä

Puolustusvoimat ja Työter-
veyslaitoksen toteuttivat 
yhteistyössä tutkimusprojektin 
”Sotilas kylmässä: terveys, 
toimintakyky, suojautuminen”. 
Saadut tulokset tukevat vanhaa 
perimätietoa.

KU VA :  TA LV I KO U LU T U S O PA S/ P V



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT12 7.3.2008  •  2/2008

Panssariprikaatin ilmator-
juntakoulutusta antava 
joukkoyksikkö Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentti 
järjesti 70-vuotisjuhlapa-
raatin Senaatintorilla 26.2. 
Päivä oli myös Helsingin 
suurpommitusten muis-
topäivä. Joukko-osasto 
perustettiin 1.1.1938, jolloin 
muodostettiin Erillinen 
Ilmatorjuntapatteristo 
Suomenlinnaan. 

ParaatIIN oSaLLIStUI noin 400 
sotilasta sekä 15 pyörä- ja panssari-
ajoneuvoa. Ohimarssin otti vastaan 
rykmentin komentaja everstiluut-
nantti Jyrki Heinonen, everstiluut-
nantti evp K.H.Pentti sekä Helsingin 
ylipormestari Jussi Pajunen.
 Perustamisen jälkeen usean ni-
menmuutoksen ja kahden merkittä-
vän paikkakunnan vaihdon jälkeen 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti on 
tänä päivänä osa Panssariprikaatia 
Hattulan Parolannummella. Tosin 
yksi perusyksikkö jatkaa vielä tois-
taiseksi toimintaansa Tuusulassa, 
jonne joukko-osasto runsaat viisi-
kymmentä vuotta sitten muutti Hel-
singin Santahaminasta. 

Everstiluutnantti Jyrki Heinonen oli 
puheessaan huolissaan myös järjes-
tökentästä:
 ”Ilmatorjunnan järjestökenttä 
on viime vuodet ollut hankalassa 
tilanteessa, kun aselajin joukko-
osastoja on lakkautettu niin Turussa 
kuin Tuusulassakin. Maantieteel-
lisesti olemme etääntyneet näillä 
seuduilla olevasta reservistämme, 
mutta yhteistyömme niin Turun 
kuin pääkaupunginkin suuntaan on 
lähtenyt hyvin käyntiin, meidät on 
löydetty. Samanaikaisesti ovat aktii-
viset kantahämäläiset synnyttäneet 
oman ilmatorjunnan reserviläistyö-
tä tekevän osaston. Tässä yhteydes-
sä ei sovi myöskään unohtaa Pirkan-
maalla jo vuosia ilman niin sanottua 
emojoukko-osastoa toimineita ilma-
torjunta-aktiiveja, jotka ovat olleet 
tiiviisti mukana kehittämässä uusia 
yhteistoimintamuotoja.”

Ilmatorjunnan perinteistä komenta-
ja muistutti:

 ”Nykyinen Helsingin Ilmator-
juntarykmentti vaalii panssari-ilma-
torjunnan, Turun ilmatorjunnan ja 
pääkaupunkiseudun ilmatorjunnan 
kunniakkaita perinteitä ja pyrkii siir-
tämään omaan toimintaansa kaikki-
en suuntien parhaat käytännöt ja 
vahvuudet.

PaNSSarIJoUkkoIhIN perustettiin 
ilmatorjuntapatteri keväällä 1942. 
Rauhan ajan olosuhteisiin palaami-
seen jälkeen ilmatorjuntapanssari-
vaunukoulutusta annettiin aluksi 
Kangasalan Vatialassa ja vuodesta 
1966 alkaen se on jatkunut katkea-
matta Parolannummella. Päättäväi-
syys ja lujuus kuvannevat parhaiten 
niitä ominaisuuksia, joita olemme 
eniten heiltä oppineet.
 Turun ilmatorjuntakoulutuksen 
aloittamisesta tuli tämän kuun alus-
sa kuluneeksi 71 vuotta. Koulutus 
siirtyi Parolaan vuoden 2003 alus-
sa, jolloin Varsinais-Suomen Ilma-
torjuntarykmentti lakkautettiin ja 
Panssariprikaatin ilmatorjuntakou-
lutus laajeni joukkoyksikkökokoon-
panoon. Se osaaminen ja yhteen 
hiileen puhaltamisen taito eli Heik-
kilän henki vallitsee yhä joukossam-
me, toivottavasti pitkään. 

PääkaUPUNkISeUtU SaI oman il-
matorjuntajoukkonsa siis vuoden 
1938 alussa. Helsinkiläisten mie-
lissä ja sydämissä se sai paikkansa 
viimeistään helmikuussa 1944, kun 
vihollinen pyrki kolmella strategi-
sella pommituksella lannistamaan 
Suomen ja irrottamaan maamme so-
dasta. Ilmatorjuntarykmentti 1 torjui 
nuo hyökkäykset.”

Rykmentti tänään 
Panssariprikaatilla on tänä päivänä 
kaksi päätehtävää: mekanisoidut 
taisteluosastot ja pääkaupunkiseu-
dun ilmatorjunta. Palkattua hen-
kilöstöä sillä on kuutisensataa, va-
rusmiehiä astuu palvelukseen noin 
1200 kahdesti vuodessa ja vuosibud-
jetti kohoaa yli 50 miljoonan euron.
 Prikaatin ilmatorjuntakoulutus-
ta antava joukkoyksikkö nimettiin 
1.1.2007 Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentiksi. Käytännössä se muodos-
tettiin Hämeen Ilmatorjuntapatte-
ristosta ja Tuusulassa lakkautetusta 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentistä. 
Uudistuksessa syntyi yksi Suomen 
suurimmista ja monipuolisimmis-
ta joukkoyksiköistä, jossa palvelee 

noin 100 palkattua henkilöä.
 Rykmentti on organisoitu vii-
deksi perusyksiköksi ja niiden toi-
mintaa tukevaksi esikunnaksi tekni-
sen kaluston kunnossapito-osineen. 
Panssari-ilmatorjuntapatteri vastaa 
rykmentin ammusilmatorjunnan 
koulutuksesta kalustonaan 35 ITK 
88 sekä ilmatorjuntapanssarivaunu 
Marksman. Lisäksi se kouluttaa ke-
vyitä ilmatorjuntapattereita. 1.Oh-
jusilmatorjuntapatteri vastaa ITO 90 
Crotale -ohjusjärjestelmän koulutta-
misesta. 2.Ohjusilmatorjuntapatteri 
jatkaa toimintaansa Tuusulassa vas-
taten BUK –ohjusjärjestelmän kou-
lutuksesta ja ylläpidosta. Johtokes-
kuspatteri kouluttaa ilmatorjunnan 

johtamisjärjestelmiä pääkaupunki-
seudun ilmatorjunnan tarpeisiin. 
Aliupseerikoulu vastaa rykmentin 
varusmiesjohtajien kouluttamisesta 
sodan ajan tehtäviin. 
 Panssariprikaatin tärkein suo-
jattava kohde on Helsinki. Tämän 
strategisen tason tehtävän se to-
teuttaa Etelä-Suomen Sotilasläänin 
esikunnan johdossa yhteistyössä 
muiden yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisesta vastaavi-
en tahojen, erityisesti ilma- ja meri-
voimien sekä useiden turvallisuus-
viranomaisten kanssa. Prikaatin 
sisällä päävastuun tästä haasteesta 
kantaa Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentti.

 Helsingin Ilmatorjuntarykmentti 
on avainasemassa ilmatorjunnan ke-
hittämisohjelman toteuttamisessa. 
Ilmatorjunta kalusto on voimakkaan 
muutoksen kourissa, joilla luodaan 
ilmatorjunnan suorituskykyä kauas 
tulevaisuuteen. Merkittävyydeltään 
suurin näistä kehittämiskohteista 
on kauaskantoisen ohjusilmatorjun-
tajärjestelmän hankinta. Nykyinen 
BUK-ohjusjärjestelmä tullaan kor-
vaamaan uudella kalustolla heti ensi 
vuosikymmenen alussa ja sen koulu-
tuspaikaksi on päätetty HELITR.
 Myös toinen nykyisistä ohjus-
järjestelmistä eli Crotale-kalusto on 
modernisoinnin kohteena ja näin 
ollen sekin vaatii tätä nykyä henki-

defensor 
Capitolii
Ilmatorjuntaparaati Senaatintorilla

BUK-kalustoa ei modernisoida. BUKit tullaan lähitulevaisuudessa korvaamaan uudella kalustolla.

Kenttähartauden piti sotilaspastori Kari Heiskanen.
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löstöä sekä kehittämiseen että ylläpi-
toon. 
 Kolmas keskeinen hanke on joh-
tamisjärjestelmän uudistaminen. 
Vuodesta 1987 ilmatorjunnan johta-
mista palvellut JOKE87 –kalusto kor-
vataan tästä vuodesta alkaen uudella 
JOKE06-tyyppisellä järjestelmällä. 
Kaluston vastaanotto on jo osittain 
alkanut. Muutoksen suuruutta ja 
merkittävyyttä voidaan konkretisoi-
da helposti miettimällä, mitä nyky-
päivänä tehdään tietokoneella, joka 
on vuodelta 1987.

Helsingin suurpommitukset 
1944
Neuvostoliitto päätti helmikuussa 
1944 irrottaa Suomen sodasta valtai-

sin pommituksin. Stalinin ”nyrkiksi” 
muodostettu kaukotoimintailmavoi-
mat sai tämän tehtäväkseen. Ilma-
operaatio suoritettiin kolmena yönä: 
helmikuun 6., 16. ja 26. päivien iltoi-
na jatkuen pitkälle aamuun. Kym-
menen päivän välit eivät olleet etu-
käteen suunniteltuja, vaan johtuivat 
osin sääoloista. 
 Hyökkääjän voima kasvoi joka 
kerta. Ensimmäisenä yönä tehtiin 
noin 350 lentoa, toisena noin 650 ja 
kolmantena noin tuhat. Pudotettujen 
pommien määrä oli noin 20 000. Kun 
hyökkäysten seurauksia verrataan 
muihin toisen maailmansodan suur-
pommituksiin, voidaan todeta, että 
Helsinki pelastui. Yhteensä näissä 
kolmessa pommituksessa menehtyi 

146 ihmistä ja noin 350 haavoittui. 
Rakennuksia tuhoutui runsaat sata 
ja noin 350 vaurioitui. Luvut ovat 
äärimmäisen pieniä, jos vertailukoh-
daksi otetaan vaikka Saksan Dresden, 
jota liittoutuneet pommittivat noin 
vuotta myöhemmin samankaltaisilla 
operaatioilla. Dresden tuhoutui 13 
neliökilometrin alueelta raunioiksi 
ja realistisimpien arvioiden mukaan 
siellä menehtyi noin 35 000 ihmistä. 
Eräiden laskelmien mukaan Helsin-
gissä olisi kuolonuhreja tullut lähes 
kaksi tuhatta, mikäli edes puolet pu-
dotetuista pommeista olisi osunut 
kaupunkiin ja rakennuksia olisi tu-
houtunut tai vaurioitunut yli 5 000.

kolmas suurpommitus 

26.—27.2.1944

pommituskoneita 896
pudotettuja pommeja 5182 ( n 818 tonnia)
Helsingin alueelle osuneet pommit n. 290 kpl
kuolleita 21
haavoittuneita 35
tuhoutuneita rakennuksia 59
vaurioituneita rakennuksia 135
ilmatorjunnan kranaatit 18672 kpl
tuhottuja viholliskoneita 9

Asiakasomistajuus – yhteistä etua!
Valtakunnallinen S-ryhmä muodostuu 30 osuuskaupasta, jotka ovat oman  
alueensa tuntijoita ja vahvoja kehittäjiä. Osuuskaupan toiminnan tuotto  
käytetään asiakasomistajien ja lähiympäristön hyväksi. Osuuskaupat investoivat, 
työllistävät ja jakavat tuloksesta mittavan määrän Bonuksina takaisin.  

• S-Etukortilla saat Bonusta  S-ryhmän ja yhteistyökumppaneiden  
     yli 2000  bonustoimipaikasta kautta maan. Lisäksi saat monia muita  
     rahanarvoisia etuja. 

• S-Etukortin saat kun liityt oman alueesi osuuskaupan jäseneksi  
     eli asiakasomistajaksi. Osuuskaupassa asiakkaat ja kaupan väki ovat  
     kumppaneita, asiakasomistajia molemmat.

• Parasta asiakasomistajuudessa on se, että hyödyt siitä jatkuvasti  
     – päivästä toiseen, kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen. www.s-kanava.fi

Paraatiin osallistui yli 400 sotilasta ja 15 ajoneuvoa.



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT14 7.3.2008  •  2/2008

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman

Stockmannin 6. krs ravintoloissa.
Tarjous on voimassa 31.12. 2008 asti.

Erikoismatkojen asiantuntija 

JaPi - Matkat  Oy 
Aunus ja Maaselkä                              4 pv  26.-29.5., 21.-24.8.   395 €   
Laatokan kierros                                 4 pv  14.-17.7.                    395 €   
Karjalan Kannas                                 3 pv   9.-11.5.,  15.-17.8.    299 €  
Uhtua – Kiestinki – Kostamus           5 pv  25.-29.6. , 21.-25.7.   439 €   
JR8,Tuntemattoman taistelupaikoilla  4 pv 3.-6.7., 25.-28.8.      385 € 
Viipurinlahden saaret                         3 pv   7.-9.7., 11.-13.8.       359 € 
Jääkäreiden jäljillä /Riika-Liepaja    4 pv   4.-7.8.                       427 € 

Hintaan sisältyy: kuljetus, majoitus, ryhmäviisumi, 
hoitokuluvakuutus, puolihoito, oppaana sotahistorian asiantuntija     

www.japi-matkat.fi
e-mail: myynti@japi-matkat.fi 

puh/fax: 05 35593 65

HelResP tiedottaa

•	 Baltic Sea Shooting Competition  järjestetään 
Padasjoen leirialueella 23.-25.5.2008. Varsinainen 
kilpailu ammutaan lauantaina 24.5. Kilpailuun on 
kutsuttu nelimiehiset joukkueet Tanskasta, Viros-
ta, Liettuasta, Latviasta ja Ruotsista. Tietenkin 
helsinkiläisten joukkue on myös mukana. Kilpailu 
on järjestetty jo vuodesta 1997 lähtien.

•	 Reserviläisliiton tiedotuspäivänä 6.9. päätet-
tiin järjestää perheliikuntapäivä. Tilaisuuden jär-
jestämiseen kutsutaan HRUP, Helsingin Kiltapiiri 
ja SPR:n paikallinen piiri.Yhdistyksiä tullaan pyytä-
mään avuksi tilaisuuden järjestelyihin.

•	 Yhdistysten edustajat kutsutaan piirihalli-
tuksen kanssa tapaamiseen 3.4.2008 kello 17.30 
Vuosaaren saunalle. Tapaamisessa keskustellaan 
piirin ja yhdistysten yhteisistä asioista.

•	 Päätettiin perustaa HRUP:n kanssa yhteinen 

sotilasliikuntatoimikunta. Toimikunnan tehtävänä 
on kenttäkelpoisuustestien koordinointi, marssi-
harjoitusten kehittäminen, piirin jotosten järjes-
täminen sekä ulkomaisten sotilastaitokilpailujen 
osallistujien valinta. 

•	 Piirin vuosikokoukset: Piirin vuosikokoukset 
ovat 12.5.2008 ja 10.11.1008 Katajanokan Kasinol-
la. Kevätkokoukseen pyydetään evl Heikki Pohja 
kertomaan aluetoimiston tehtävistä ja organisaa-
tiosta.

•	 Jäsenyhdistyksiä pyydetään toimittamaan 
ylennysesitykset piirin käsittelyyn viimeistään 
21.4. mennessä, jotta ne ehditään piirin käsittelyn 
jälkeen toimittaa sotilasläänin käsittelyyn. 

•	 Huomionositusesitykset tulee toimittaa piirin 
toimistoon 10.4. mennessä, jotta piirin perinne-
toimikunta ehtii käsitellä ne ennen hallituksen 
kokousta, joka pidetään 22.4.
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Maaliskuu

8.3.  Yli-insinööri, yliluutnantti Raimo Väisänen (matkoilla) 75 v
8.3.  Huoltopäällikkö, kersantti Kari Hallikainen  (matkoilla) 60 v
12.3.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Mauri Sormaala 85 v
14.3.  Valtiotieteen maisteri, yliluutnantti Erkki Kokkonen  80 v
 (lähipiirissä)
17.3.  Eläkeläinen, yliluutnantti Jarmo Salmi 70 v
17.3.  Varastomies, alikersantti Esa Ilpala 60 v
18.3.  Diplomi-insinööri, professori Mauno Juhola  (matkoilla) 85 v
18.3.  DI, vänrikki Ilkka Numminen 60 v
19.3.  Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, luutnantti Antti Tuomikoski  60 v
 (matkoilla)
19.3.  DI, kapteeniluutnantti Harri Mäkitie 50 v
20.3.  Ph.D, diplomi-insinööri, vänrikki Kalju Korrol 85 v
26.3.  Projektipäällikkö, majuri Erkki Sipilä (matkoilla) 70 v
27.3.  Kiinteistökehitysjohtaja, kapteeni Pekka Lundén 60 v
28.3.  Puutarhuri, alikersantti Martti Koskela 70 v
30.3.  Sähköasentaja, ylikersantti Thor-Erik Borgström 85 v
31.3.  Ent. markkinointipäällikkö, luutnantti Hannu Juntunen 70 v

Huhtikuu
4.4.  Kanslianeuvos, majuri Seppo Pekonen (perhepiirissä) 75 v
5.4.  Teknikko, korpraali Erkki Simpanen (hiihtoneuvos ladulla) 80 v 
5.4.  Paloesimies, alikersantti Vesa Karuvaara (matkoilla) 60 v
5.4.  Diplomi-insinööri, hammaslääketieteen lisensiaatti, 
 luutnantti Tomi Salo   50 v
6.4.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Teppo Lensu (matkoilla) 80 v
6.4.  Professori, vänrikki Matti Nuorteva 80 v
6.4.  Sähköasentaja, kersantti Pentti Piiparinen (perhepiirissä) 75 v
7.4.  Toimitusjohtaja, ylikersantti Allan Luopajärvi (kotona) 85 v
7.4.  Oikeusneuvos, vänrikki Reino Ketola (ei vastaanottoa) 80 v
9.4.  Ekonomi, yliluutnantti Jouko O. Toikka (matkoilla) 70 v
9.4.  Insinööri, luutnantti Timo Tuominen (matkoilla) 60 v
12.4.  Teknikko, kersantti Matti Alanne (matkoilla) 50 v
20.4.  Sotilasmestari evp Heikki Juudin (merkkipäivänä Marrasjärvi) 70 v
22.4.  Markkinointijohtaja, vänrikki Yrjö Alastalo (matkoilla) 60 v
27.4.  Professori, akateemikko, majuri Pekka Jauho 85 v
28.4.  Yrittäjä, ylikersantti Markku Nykänen 60 v
29.4.  Kauppatieteen maisteri, kapteeni Keijo Kiviluoma  50 v

Onnittelemme
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espoo-kauniainen
KOULUTUS 2008
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maan-
puolustuskoulutus.fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Am-
pumavuorot löydät kotisivuilta www.eskapat.net. Katso tapahtumakalenteri ja 
valitse kuukausi. Katso myös keskusteluosuudesta tarkennuksia.

Espoon-Kauniaisten koulutusyksikkö
Päällikkö maj Kai Haatainen 040 748 7099  kai.haatainen@msn.com 
Ampuma- ja asekoulutus vänr 
Veijo Rautio 040 5558165  veijo.rautio@helsinki.fi 
Yhteysupseeri maj Heikki Simola 050 5495277  h.simola@luukku.com 
Tiedotuspäällikkö ylil Arto Pulkki 040 5121215  arto.pulkki@hrup.fi
Tiedotusvastaava Hannu Koponen 040 745 2326  hannu.koponen@icenet.fi 
Täydennyspoliisiyht. vääp Pauli Rautio  040 843 7807  pauli.rautio@kolumbus.fi
Liikuntavastaava alik Juha Matikainen 050 5977139  juha_matikainen@suomi24.fi 
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen 040 7185907  elsi.tuominen@iki.fi

Kotisivuosoite: www.eskapat.net

helsingin maanpuolustuspiirin 
koulutusosastot

Oy K.g.Öhman Ab

Viking Line

Hertz Autovuokraamo

LP-Mercatura Oy 
Kaikki elektroniikan komponentit 

Puh (09) 271 1565

eiran isännöitsijätoimisto Oy

KT interiors Oy

Kiittää tukijoitaan

Helsingin

Naisten valmiusliitto/ 
helsingin alueneuvottelukunta

Kallavesj’ 08 NASTA-harjoitus

Kallavesj’ 08 -harjoitus järjestetään 25.-27.4.2008, Rissalassa, Karjalan Lennos-
tossa Siilinjärvellä. Harjoitus koostuu kahdeksasta koulutusaiheesta, joista 
osallistujat valitsevat yhden. Koulutus on peruskoulutusta eikä edellytä ennak-
kotietoja tai -taitoja. 

Aiheet ovat:
- Toimintakyky kriisitilanteissa
- Kouluttamisen perusteet
- Kenttälääkintä
- Viestintätaidot
- Sotilaskotitoiminta
- Maastotaidot
- Koti turvalliseksi
- Väestönsuojelu

Ilmoittaudu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen verkkosivujen kautta (www.
mpkry.fi=>Kurssihaku=>Pohjois-Savo) tai tilaa ilmoittautumislomake Kristii-
na Slottelta, puh 050 525 0022 tai kristiina_slotte@yahoo.com.

Arjen hallinta-Henkinen tuki kriisitilanteissa –kurssi 
Kaikille naisille avoin kurssi pidetään 27.09. Santahaminassa.
Ilmoittautudu Anne Kärjellle, puh 041 467 9290 tai anne.m.karki@luukku.com
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eSPoo–kaUNIaINeN 
reServIUPSeerIt

Esitelmäilta:Puolustusministeri Jyri 
Häkämies:Puolustusvoimien haas-
teet 2008.  4. maaliskuuta Kauniais-
ten kaupungintalo kello 19.00. 

Kevätkokous 8. huhtikuuta kello 
18.00 Kaunaisten Kaupungintalo

Esitelmäilta: Ilmavoimien ko-
mentaja, kenraaliluutnantti Heikki 
Lyytinen, Ilmavoimat 2008. 8. huh-
tikuuta Kauniaisten kaupungintalo 
kello 19.00.

Esitelmäilta: Kenralimajuri Arto 
Räty: Suomi ja kv-kriisinhallinta-
operaatiot. 13. toukokuuta Kaunais-
ten kaupungintalo kello 19.00.

Ekskursio Narvaan ja Tartoon 
10.-12. lokakuuta.

Vuosijuhla 31.lokakuuta. Villa 
Junghans.

Esitelmäillat ovat avoimia ylei-
sölle.

heLSINgforS SveNSka 
reServoffICerSkLUbb

HSRK är klubben för svenskspråkiga 
officerare i reserven. Klubben stöder 
sina medlemmar i att upprätthålla 
sin fältduglighet genom att ordna 
lämpliga evenemang, skolning och 
föredrag. Initiativet för att upprätt-
hålla sin officersfärdighet ligger 
dock hos varje enskild officer! Börja 
med att aktivera dig inom HSRK. 

Möteskallelse
Helsingfors Svenska Reservoffi-

cersklubb r.f. kallar sina medlem-
mar till VÅRMÖTE måndagen den 
31.3.2008 kl. 18 i möteslokal 1 på 
Helsingfors Reservofficersdistrikt, 
Döbelnsgatan 2. På mötet behandlas 
stadgeenliga ärenden. Efter mötet 
föredrag samt hedersbetygelser. 

Återkommande program:
Pistolskytte: torsdagar udda 

veckor i Luolan kl 17-19, följande 
tillfällen är: 13.3, 27.3, 10.4, 24.4

Anmälan till skytteofficer: cas-
par.von.walzel@hsrk.fi eller 050 
353 4714

Lördagspromenad den första lör-
dagen varje månad, start kl 12.00 
från Britas simhall med start 1.3. An-
mälan eller frågor till Ulf Dahlman, 
ulf.dahlman@hsrk.fi

Övriga programpunkter:
Gentlemannatävling i Spjutsund 

19.4.2008. 
Vi åker till Helsingforsdistriktets 

stuga i Spjutsund där en anpassad 
gentlemannatävling ordnas mot 
Buskskyttarna och HankOff. Kom 
med och försvara klubbens ära! An-
mälan till Kaj Pettersson på kaj.pet-

tersson@hsrk.fi eller 040 703 6464.
OFFICERSBAL! 
HSRK ordnar en högtidlig offi-

cersbal den 3.5. på Skatuddens Kasi-
no. Klubbens medlemmar med dam 
är alla välkomna att anmäla sig.

Inbjudan går även till klubben 
närstående personer inom militär, 
förvaltning och affärslivet. Pro-
grammet blir värdigt och högtidligt. 
Klädsel är högtidsdräkt. Antalet 
är begränsat så möjligast tidig an-
mälning säkrar närvaron. Närmare 
information kommer i separat med-
lemsbrev.

Anmälningar tas emot av ordf. 
Caesar von Walzel. Bråvallavägen 
36 18266 Djursholm, Sverige, eller 
caesar.von.walzel@hsrk.fi.

Notera att alla medlemmar är 
hjärtlig välkomna till andar klubbars 
evenemang. Följ annonserna i HRS.

Medlemsrekrytering: HSRK är en 
finlandssvensk institution, som det 
är en heder för varje officer i Hel-
singforsregionen att tillhöra.

Bästa medlem, gör Ditt bidrag 
även genom att föra budskapet vi-
dare och rekrytera minst en ny med-
lem i år!

Kontakt: info@hsrk.fi Hemsida: 
www.hsrk.fi

kaNta-heLSINkI

Kerhon kevätkokous pidetään Ka-
tajanokan Kasinolla Karimo-salissa 
keskiviikkona 26.3. klo 17.45. 

Kokouksen 26.3. jälkeen järjes-
tetään esitelmätilaisuus klo 18.30. 
Maanpuolustuskorkeakoulun do-
sentti Alpo Juntunen pitää esitel-
män koskien taloudellista painostus-
ta osana suurvaltapolitiikkaa. Tästä 
perinteinen esimerkki on saarto. 
Tulevaisuudessa voivat esimerkiksi 
energian ja strategisten metallien 
kauppaan liittyvät painostustoimet 
olla mahdollisia. Juntunen on pe-
rehtynyt erityisesti Itämeren alueen 
tilanteeseen ja kehitysnäkymiin lä-
hivuosina. Tilaisuus on avoin kaik-
kien kerhojen jäsenille. Esitelmään 
tulijoita pyydetään ilmoittamaan 
osallistumisensa to 20.3 mennessä 
e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com 
tai 040-510 8513

9 mm pistooliammuntavuorot 
jatkuvat Töölön radalla. Vuorot ovat 
keskiviikkoisin parittomilla viikoilla 
klo 16.30-19. Lisätietoja ampumaup-
seereilta.

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

Sähköpostitiedotteita haluavat 
voivat ilmoittaa osoitteensa sihtee-
rille.  

Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 
540 5882, jari.ora@oralaw.fi; Sihtee-
ri Raimo Hynynen, p. 040 510 8513, 
raimo.hynynen@fi.ibm.com; Am-
pumaupseerit: pekka.appelqvist@

hut.fi, p.työ 451 3311; antti.kokko-
la@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029; 
jukka.kariola@khru.net, p. 050 570 
0195; pirkka.jalasjoki@helsinki.fi

LäNSI-vaNtaa

Sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään Toimintakeskuksessa tiistaina 
1.4. klo 19.00 ja kokousesitelmä heti 
kokouksen jälkeen n. klo 19.30. Hel-
singin Reserviupseeripiirin äskettäin 
virkaan astunut toiminnanjohtaja 
Arto Pulkki esittäytyy ja kertoo pii-
rin toiminnasta ja sen kehittämisen 
suuntaviivoista.

LVRU:n kevätleiri pidetään Pa-
dasjoella 18. – 19.4. Ohjelmassa mm. 
MPK:n kurssi ”Kartat ja koordinaatit 
1”  ja kerhon ampumamestaruuskil-
pailut.  Majatalkoot tiistaina 22.4. 
klo 17 alkaen.

Ampumaratavuoro Töölöntorin 
pistooliradalla jatkuu lauantaisin 
klo 14.30 – 17.00. Lisätietoa toimin-
nastamme sekä kerhon yhteystiedot 
ja vuoden 2008 toimintakalenteri 
löytyvät päivitetyiltä verkkosivuil-
tamme osoitteesta http://lvru.rul.fi 

mUNkkIvUorI

Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n  
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään keskiviikkona 12.3.2008 Munk-
kivuoren seurakuntatalon seurakun-
tasalissa kello 18 alkaen. Osoite on 
Raumantie 3. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen jälkeen kuullaan esitelmä Suo-
men Kaartista Turkin sodassa 1877. 
Kaikki jäsenet tervetuloa mukaan.

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot 
kevätkaudella parillisten viikkojen 
perjantaisin 18.00 – 19.30. Paritto-
mien viikkojen tiistaisin on mah-
dollista harjoitella sotilaspistoolin 
pika-ammuntaa Töölöntorin uusi-
tulla ampumaradalla. Samalla on 
mahdollisuus harjoitella myös SRA-
ammuntaa varten. Ilmoittautumi-
nen Timo Mikkoselle aina edeltävän 
maanantain puoleen päivään men-
nessä. timo.mikkonen@luukku.com 
tai 0400-607590. Seuraava tilaisuus 
on 11.3.2008.

Kalvolassa ammuntakausi alkaa 
maaliskuun 15. päivänä ja jatkuu 
huhtikuun 5. päivänä. Ilmoita säh-
köpostiosoitteesi ampumaupseerille 
tiedon saannin varmistamiseksi, jos 
järjestetään muita tilaisuuksia.

PohJoIS-heLSINgIN 
reServIUPSeerIt

Kutsuna ilmoitetaan, että yhdistyk-
sen sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään 18.3.2008 klo 19.00 Tapa-
nilan urheilukeskuksessa. Kokouk-
sen jälkeen kuulemme majuri Anssi 
Yrjölän esitelmän aiheesta ”Sotilaal-
linen rauhanturvaaminen”. Hallitus 
kokoontuu samassa paikassa klo 
18.30.

Tutustumisretki Suomen Tykis-
tömuseoon, Hämeenlinnaan lau-
antaina 19.4.2008, klo 14.00. Lähtö 
Helsingistä, Malmin Teboililta, Kir-

konkyläntien ja Laulurastaantien ris-
teyksessä klo 12.30 ja paluumatkalle 
lähdetään noin klo 18.00. Yhdistys 
maksaa opastetun museokierroksen 
(6€/hlö), joka kestää 1-2 tuntia sekä 
kahvit. Museoisäntänä toimii Teuvo 
Mahrberg. Ilmoittautumiset Raimo 
Korhoselle, 0400–402783, raimo.
korhonen@iki.fi.

Sisältö: Talvisota, 40 min, Kor-
pisodan suurvoitto, 30 min, Ihan-
talan ihme, 30 min, Taistelu Laato-
kan Karjalassa, 30 min, Lisätietoja: 
www.tykistomuseo.fi

Perinteinen kevätsauna Santaha-
minassa 27.5.2008. Yhteyshenkilönä 
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä, 
045–6748754, cossu541@saunalahti.
fi.  Tarkemmat tiedot myöhemmin 
tässä lehdessä.. Kesäyön marssi 6.-
7.6.2008. Tarkemmat tiedot myö-
hemmin tässä lehdessä. 

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa vie-
tetään 5.9.2008 Suomenlinnan Up-
seerikerholla.

KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolus-

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

YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja tiedotussihteerin yhte-
ystiedot: Pj. Jaakko Sievänen, 040-
5061488, jaakko.sievanen@elisanet.
fi, siht. Karri Kupari 050-426 0711, 
karri.kupari@sampo.fi, tiedotus Jor-
ma Loimukoski 040-3433400, jorma.
loimukoski@finpro.fi

tIkkUrILa

Tikkurilan Reserviupseerikerho vie-
railee torstaina 27.3.2008 Suomen-
linnassa Merivoimien ent Rannikko-
tykistön RUK:ssa. Kokoontuminen 
Kauppatorin Suomenlinnan lautan 
lähtölaiturissa klo 17.15. Lautta läh-
tee klo 17.18. Halukkaat ilmoittautu-
vat kerhon sihteerille Seppo Kuok-
kaselle 040-5250531.

Kuukausikokous 24.4.2008 klo 
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan 
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. 
krs ). Esitelmän pitäjä ilmoitetaan 
myöhemmin omalla nettisivulla.

Hallitus kokoontuu klo 18.00 al-
kaen

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

21.-24.3.2008 on ampumapäivät 
Padasjoella

Lisätietoja antaa ampumaupseeri 
Jukka Luotola puh.0500-455474. 

Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat 
Tikkurilan Urheilutalon ampuma-
radalla pienoispistooliammunnat. 
Myös pienoiskiväärillä voi tulla har-
joittelemaan. Rohkeasti mukaan!

Tiistaina 1.4.2008 on pistooli ku-
vio 20 ls kilpailu.

tööLö

Töölön RU osallistui Suomen-poi-
kien JR 200:n perustamisen juhlal-
lisuuksiin Paldiskissa 8.2. Samalla 
matkalla luovutettiin Töölön RU:n 

hakemia RUL:n ansiomitaleja pitkä-
aikaisille virolaisille yhteistyökump-
paneillemme seuraavasti: RUL Ham 
eversti Jüri Kalve ja yliluutnantti 
Jean Teär sekä RUL Pram kapteeni 
Maido Rajang. 

Kevätkauden ampumavuorot 
Töölöntorinkadun ampumasuojas-
sa pidetään tiistaisin 18.3., 15.4. ja 
13.5. Ampumavuoro on klo 19.00-
21.30. Lisätietoja ammunnasta am-
pumaupseeri Raimo Ahokkaalta 
050-5114123, 020 4907503, raimo.
ahokas@ymparisto.fi.

Töölön RU:lla on menossa 40-
juhlavuosi. Kuluvana vuonna ko-
koamme olemassa olevan historia-
materiaalin kokoon sekä laadimme 
sen pohjalta 40-vuotishistoriikin. 
Pidämme pienimuotoisen juhlatilai-
suuden 22.5. osoitteessa Bulevardi 
2-4 A. Jos jäsenillä on kerhon histo-
riaan liittyviä kuvia, juttuja tms. ma-
teriaalia toivomme saavamme niitä 
käyttöömme historiikkia varten. Ota 
yhteyttä pj Sampo Martiskaiseen tai 
vpj Jyrki Ratiaan 040-5829127. 

Töölön RU:n kevätkokous pide-
tään maaliskuun 27. päivänä klo 
18.00 Döbelninkatu 2. Merkitse 
kalenteriisi ja tule juhlavuoden ko-
koukseen. Hallituksen seuraava ko-
kous pidetään 27.3. klo 16.30. 

Töölön RU:n Veteraanikeräys 
2007 saldo oli 2700 e€. Veteraanike-
räys 2008 alkaa kerhomme osalta 
8.3. keräysiskulla Töölöntorilla. Ker-
hon keräysvastaavana toimii Antero 
Jauhiainen, 050-3683539. Jos haluat 
osallistua veteraanikeräykseen ta-
valla taikka toisella, ilmoita asiasta 
keräysvastaavalle. Erityisesti lipas-
kerääjiä tarvitaan kevään aikana ly-
hytaikaisiin keräystilanteisiin.

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo Mar-
tiskaiselle 040-7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri 
Erkki Nikuselle 040-7154486, eniku-
nen@.welho.com.

 

Itä-heLSINgIN 
reServIUPSeerIt

Ilma-aseammunnat jatkuvat Tuki-
kohdassa Puotilantie 1 D keskiviik-
koisin klo 18 ja ilmahirviammunnat 
parittomina viikkoina torstaisin klo 
18.

Alkuvuoden tapahtumia:
Kevätkokous pidetään Tuki-

kohdassa Puotilantie 1 D tiistaina 
11.3.2008 klo 18. alkaen. Kenraa-
liluutnantti Heikki Koskelo pitää 
esitelmän aiheesta ”Suomen turval-
lisuuspoliittinen asema historian 
valossa”.

Kerhoilta pidetään Tukikohdassa 
tiistaina 8.4.2008 klo 18. Esitelmän 
aiheena ”Suurvaltapolitiikan vaiku-
tus Suomen vapaussotaan”, jonka 
pitää yhdistyksemme jäsen Jyrki 
Uutela. 

Toukokuussa tullaan järjestä-
mään retki Miehikkälään Salpalin-
jalle, päivämäärä on 24.5.2008. Il-
moittautumiset Keijo Taljalle p. 041 
514 9140 huhtikuun loppuun men-
nessä.

Herrasmieskilpailut pidetään 
toukokuussa, päivämäärä ilmoite-
taan myöhemmin.

Yhteystietoja: Keijo Talja p. 041 
514 9140, vpj. Jukka-Pekka Kanto-
koski p. 050 332 3687, siht. Juha Iis-
kola p. 050 543 6214.

helsingin 
reserviupseeripiiri

toImINtakaLeNterI
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aSeLaJIkerhot

hUoLtoUPSeerIkerho

Huoltoupseerikerho on pitänyt hal-
lituksen järjestäytymiskokouksen ja 
valinnut seuraaviin tehtäviin henki-
löt:

Puheenjohtaja maj Timo Koukka-
ri lippu-upseeriksi ja perinneasioista 
vastaavaksi. Ylil Heikki Heikkanen 
ampuma-asioista vastaavaksi up-
seeriksi. Ltn Jorma Stenvall rahas-
tonhoitajaksi. Kapt Kai Runela ker-
homestariksi. Kunniapuheenjohtaja 
ylil Leo Poijärvi projektiupseeriksi. 
Ylil Paavo Virtanen sihteeriksi ja 
viestiasioista vastaavaksi.

Jäsenillä mahdollisuus tutustua 
American Car Show -autonäyttelyyn 
Helsingin Jäähallissa 22.3.08 yhdes-
sä Helsingin Autojoukkojen Killan 
kanssa. Ilmoittautumiset pikaises-
ti sihteeri Paavo Virtaselle puh. 
040 593 1175.

Huoltoupseerikerhon sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 17.3.08 
klo 18 ravintola Full Housessa Rune-
berginkatu 32.    

ILmaILUkerho

08.04. tiistai, Helsingin Suomalai-
nen klubi; klo 18.30, prkenr Jarmo 
Lindberg: ”Ilmavoimat tänään”

22.–23.5., Tikkakosken matka
Toukokuussa Haulikkokisa; Ota 

yhteys Viljo Turunen 050-358 9891 
tai Martti Eerola 050-911 4933

ILmatorJUNtakerho

19.3. klo 18 Kerhon sääntömää-
räinen syyskokous Suomenlinnan 
upseerikerholla klo 18. Kokouksen 
jälkeen ev Heikki Bergqvist puhuu 
muuttuvasta reservin koulutusjär-
jestelmästä

Lauantaina 19.4. järjestetään 
Hämeen osaston toimesta Hämeen-
linnassa aselaji-aiheinen seminaa-
ritilaisuus. Aamupäivällä kuluu 
rattoisasti uusitun Muurilan muki-
kilpailun parissa ja iltapäivä tuleviin 
ohjusjärjestelmiin keskittyvässä se-
minaaritilaisuudessa.

Tilaisuuteen on mahdollista jär-
jestää kuljetus, mikäli osallistujia 
saadaan riittävästi Helsingistä. Il-
moittautumiset 9.4. mennessä Antti 
Lilleberg antti.lilleberg@tkk.fi

Kerhon ammuntavuoro on nyt 
muuttanut Töölöntorinkadulle 
HRUP:n ampumaradalle, joka on 
käytössämme parillisten viikkojen 
keskiviikkoina kello 16-19. Jokaisella 
ampujalla tulee olla vakuutus, jonka 
saa esimerkiksi RUL:n kautta (www.
rul.fi). Lisätietoja ampumaupseeril-
tamme Timo Wiialalta (timo@wii-
ala.com).

Kerhon jäsenten mahdolliset säh-
köpostiosoitteet pyydetään ilmoitta-
maan tiedotusupseeri Topias Uoti-
lalle (yhteystiedot alla).

Lisätietoja kerhon toiminnasta 
antavat mm. puheenjohtaja Antti 
Lilleberg (040 596 2905, antti.lille-
berg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri To-
pias Uotia (040 719 5777, toppari@

saunalahti.fi, Huom. osoite muuttu-
nut).

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

Helsingin Reserviupseerien Il-
matorjuntakerho vastaa pääkau-
punkiseudulla myös ITUY:n paikal-
listoiminnasta. Näin ollen kaikki 
pääkaupunkiseudun it-upseerit ovat 
tervetulleita kerhon tilaisuuksiin.

Mahdollisen osoitteenmuutoksen 
voi tehdä RUL:n kotisivun kautta 
(www.rul.fi). Etusivulta löytyy link-
ki jäsentietolomakkeeseen, johon 
voi päivittää osoitteen lisäksi muita-
kin tietoja. Tarvittaessa ota yhteyttä 
jäsenupseeri Patrik Hammaréniin 
(044 592 2982, patrik.hammaren@
helsinki.fi).

JääkärIkerho

Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään 18.3. HRUP:n tiloissa Döbel-
ninkatu 2. Kokouksessa käsitellään 
edellisvuoden toiminta- ja tilin-
tarkastuskertomus. Kokous alkaa 
klo 18.30. Klo 19.00 on yhteinen 
kerhoilta Pioneeriosaston kanssa. 
Tilaisuudessa pitää esitelmän kapt 
Marko Palokangas Maanpuolustus-
korkeakoulusta. Aihe ”Räjähtävää 
tyhjyyttä” (sissisodankäynti suoma-
laisen puolustuksena).

Vuosijuhlaa vietämme 12.4. klo 
19.00 Santahaminan Maanpuolus-
tuskerholla. Ilmoittautumiset sih-
teerille 7.4. mennessä.

Hallitus kokoontuu klo 18.00.
Huhtikuun saunailta on 1.4. klo 

17.00 alkaen Santahaminan kilta-
saunalla.

Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha 
Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 503 
4804, siht. Yrjö Saulamo, puh. 349 
3162 tai 050 344 5635.

kt-kerho

KT-kerho on varannut pistooliam-
munta vuoron Töölöntorinkadun ra-
dalta. Alustavat ampumavuorot ovat 
maanantaisin klo 16-19. viikoilla 11, 
13, 15, 17, 19, 21 ja 23. Ilmoittautumi-
set ja lisätiedot puheenjohtajan säh-
köpostiin.

Huom! Ampujalla täytyy olla voi-
massa oleva ampuharrastusvakuu-
tus,  jonka saa RUL:sta. Radalle tul-
taessa täytyy todistaa vakuutuksen  
voimassaolo valvojalle. KT-kerholla 
ei ole omia aseita eli   osallistujilla 
oltava oma ase, taulu ja panokset. 
Radan käyttö on  maksutonta.

Lisätietoja Kenttätykistökerhon 
toiminnasta:

pj. Jyri Vilamo (GSM) 044-511 
04 72, email: puheenjohtaja@ktker-
ho.fi, vpj. Markku Mantere (GSM) 
040-709 89 02, email: markku.
mantere@iki.fi, sihteeri Erkki Vuori 
(GSM) 040-722 89 24, email: sihtee-
ri@ktkerho.fi

www.ktkerho.fi

krh-kerho

VUOSIKOKOUS
KRH-kerhon vuosikokous pide-

tään Van Gogh ravintolassa, Rata-
mestarinkatu 6, Itä-Pasila maanan-

taina maaliskuun 31 pvä 2008 klo 
19.00. Vuosikokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen määräämät 
asiat. 

HALLITUKSEN KOKOUS
Kerhon hallitus kokoontuu vuo-

sikokouspäivänä Van Gogh’ssa klo 
18.00. Kokouksessa esillä toiminta-
vuoden 2008 ajankohtaiset asiat.

HALLITUKSEN KOKOONPANO 
V. 2008

KRH-kerhon syyskokouksessa on 
valittu seuraava hallitus: Puh.johta-
ja ltn Sami Lentilä (puh 09-674539, 
040-5912128), varapuheenjohtaja / 
sihteeri ylil Eero Kangas (puh: 09-
5622293, 0400-702211), tal.hoitaja 
ltn Seppo Kaipiainen ( 09-5416663, 
0500-727317) jäsenet: ellääk evl Mi-
kael Artala, kapt Seppo Kiuru, vänr 
Tapani Tammenmaa.

KRH-kerhon sähköpostiosoite: 
eero.kangas@kolumbus.fi

VUOSIOHJELMASTA 2008
KRH-kerhon vuosiohjelmaan 

2008 pyritään jälleen sisällyttämään 
KRH-ammuntojen seuranta, tutus-
tuminen Amos-heittimistön kehitys-
vaiheeseen, kivääriammuntaa sekä 
perinteinen saunailta elokuun aika-
na. Tarkemmin tässä lehdessä KRH-
palstalla.

PIoNeerIoSaSto

Pioneeriosaston kevätvuosikokous  
pidetään tiistaina 18.3. klo 18.00 
Döbelninkatu 2:ssa. Kokouksessa 
käsitellään mm. vuoden 2007 toi-
mintakertomus ja tilinpäätös sekä 
valitaan uusi kunniapuheenjohtaja. 
Kokouksen jälkeen kuulemme mie-
lenkiintoisen esitelmän ”Sissisodan-
käynti Suomen puolustuskeinona”, 
jonka pitää kapt Marko Palokangas 
sekä nautimme iltapalan yhdessä 
Jääkärikerhon kanssa. Hallitus ko-
koontuu jo klo 17.00. Tervetuloa!

Töölöntorinkadun luolassa jat-
kuvat ampumaharjoitusvuoromme 
ovat 15.3. klo 12-14.30 ja 2.4. klo 19-
21.30., yhteyshenkilö Matti Mähönen 
ja 22.3., 19.4. ja 17.5. klo 12-14.30, 
yhteyshenkilö markus.saarela@
sks.fi tai 040-743 1867. Kaikilla vuo-
roilla voi osallistua kasakisaan. Si-
säänkäynti on Töölöntorinkadun ja 
Eteläisen Hesperiankadun kulmauk- 
sesta. Parannusten jälkeen luolassa 
voi ampua myös sotilaskaliiberin 
pistooleilla! Paikalla on kouluttaja, 
aseita ja patruunoita 50 kpl/pie-
noispistooli, 10 kpl/sotilaspistooli/
ampuja veloituksetta jäsenmaksun 
maksaneille jäsenillemme. HUOM 
ampujavakuutus on pakollinen, joko 
Suomen ampujainliiton tai RUL:n, 
lisätiedot jarjesto@rul.fi. Mukaan 
myös kuulonsuojaimet jos sellaiset 
löytyy.

Pioneeri- ja suojelujotos järjes-
tetään puolustusvoimien vapaaeh-
toisena harjoituksena 26.-27.7. Keu-
ruulla, lisätietoja http://www.pio-
neeriaselajinliitto.net/html/jotos.
html. Pioneeriosasto kasaa tapahtu-
maan vähintään yhden nelimiehisen 
partion, joten voit ilmoittautua yk-
sinkin sihteerille. Aikaisempi koke-
mus ei tarpeen.

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

Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä puheenjohtajaan tai sihtee-
riin sekä osoitteessa http://pionee-

riosasto.net. Netissä teet myös käte-
vimmin osoitteenmuutoksen.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakai-

nen, 040-521 8383, sami.hotakai-
nen@kolumbus.fi

Sihteeri, tiedotusupseeri kapt 
Jukka Rusila, 040-779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi

Ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040-570 3718, matti.ma-
honen@fonet.fi

reServImerIUPSeerIt

Helsingin Reservimeriupseerit ry:n  
hallituksen jäsenten vastuualueet 
ja yhteystiedot ovat seuraavat: pu-
heenjohtaja (ja tiedotusupseeri) 
Reima Mäkeläinen  0500-440731 
reima.makelainen@suomi24.fi, va-
rapuheenjohtaja (ja merikilpailu-
upseeri) Antti Jäntti  0400-507826, 
talousupseeri (ja alusupseeri) Sami 
Linnermo 050-5123364, ampumaup-
seeri Harri Pakarinen  040-5948598,  
jäsenistöupseeri Mika Palasto 0400-
704680, sihteeri Seppo Vihersaari  
0400-253380 ja nettitiedotusupseeri 
Erik Westerinen 050-5119279.

 Pistooliampumavuoromme ovat 
käynnistyneet piirin uudistetulla 
ampumaradalla Töölössä. Kevään 
vuorot ovat klo 1200-1430 joka toi-
nen lauantai eli 15.3., 29.3., 12.4., 
26.4., 10.5. ja 24.5.2008. Osallistu-
jien tulee ottaa etukäteen yhteyttä 
ampumaupseeri Harri Pakariseen 
(040-5948598). Radalla on käytettä-
vissä meriosaston aseita ja panoksia.

 Yhdistyksen kevätkokous pide-
tään Helsingissä Katajanokan Ka-
sinolla keskiviikkona 16.4.2008 klo 
1800. Kokouksen jälkeen pidetään 
keskustelutilaisuus yhdistyksen tu-
levaisuuden suunnitelmista.

rt-kerho 
JohtoreNgaS

KERHON PISTOOLIVUOROT TÖÖ-
LÖN AMPUMARADALLA (Kevät 
2008)

Kevätkaudella 2008 kerholla on 
kuusi ampumavuoroa Töölön am-
pumaradalla.

vko: 2, ke klo 19-21.30, vko: 6, ke 
klo 19-21.30, vko: 10, ke klo 19-21.30, 
vko: 14, ti klo 19-21.30, vko: 18, ti klo 
19-21.30, vko: 22, ke klo 19-21.30

Ilmoittautumiset viimeistään 
kunkin viikon maanantaina Kimmo 
Kinokselle. kimmo.kinos@scribona.
com tai puh: 050-3880282 (iltaisin). 
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita 
ampumaan, kunhan ’Reserviläisen 
ampumaturva’ -vakuutus (19 eur, 
voimassa 1.3.2008-28.2.2009) on 
maksettu. Vakuutuksen maksulo-
makkeen voi tilata kotiin osoittees-
ta: http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumaturva

KERHON 70-V. HISTORIIKKI
Historiikki julkistettiin joulu-

puuron yhteydessä Suomenlinnan 
upseerikerholla 12.12.2007 ja se on 
postitettu kaikille vuonna 2007 jä-
senmaksunsa maksaneille. Kerhon 
jäsenet voivat halutessaan tilata li-
säkappaleita hintaan 10 e/kpl. Ker-
hon ulkopuolisille tahoille hinta on 
20 e/kpl.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIH-
TEERILLE

Jäsenten mahdollisia sähköpos-
tiosoitteita pyydetään ilmoittamaan 
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikä-
li et ole saanut kerhon tiedotteita 
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililis-
talle.

YHTEYSTIEDOT
Internet: www.johtorengas.com
Puheenjohtaja: Kare Vartiainen, 

Mannerheimintie 128 A 29, 00270 
Helsinki, gsm 0400 694 538, kare.
vartiainen@blickle.fi

Sihteeri: Toni Aalto, Tikankolo 
4 F 39, 02660 Espoo, gsm 040 311 
3348, toni.aalto@iki.fi

vIeStIoSaSto

Tervetuloa Helsingin Reserviup-
seerien Viestiosasto ry:n kevätko-
koukseen tiistaina 25.3.2008 kello 
18. Paikkana on TKK elektroniikan, 
tietoliikenteen ja automaation tie-
dekunta (ent. TKK sähköosasto),  
luentosali S1, Otakaari 5 A

Otaniemessä. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen mukaiset kevätko-
kousasiat.

Kokouksen jälkeen alkaen kello 
19.00 insinööriyliluutnantti Marko 
Saarela pitää esitelmän aiheesta 
”Maavoimien tietojärjestelmähan-
ke ja uudet päätelaitteet.” Esitelmä 
pidetään salissa S1. Kaikki aihees-
ta kiinnostuneet ovat tervetulleita 
kuuntelemaan esitelmää!

Viestiosaston on keväällä 2008 
kuukausittain sisäratavuoro Töölön-
torinkadun ampumaradalla. Rata-
vuorot ovat to 27.3., ke 16.4. ja 15.5. 
kello 19-21.30. Radalle pitää tuoda 
omat suojalasit ja kuulosuojaimet. 
Muutamaa kilpapienoispistoolia 
voi lainata paikan päällä, jos ei ole 
omaa asetta. Ennen radalle menoa 
kokoontuminen kello 18.50 Pohjoi-
sen Hesperiankadun ja Töölönto-
rinkadun kulmassa. HUOM! Kaikilla 
ampujilla pitää olla esittää voimassa 
oleva ampumaharrastusvakuutus, 
muuten ei pääse radalle! Lisätietoja 
asiasta puheenjohtaja Pentti Launo-
selta 040 5329209. Lisää tietoa toi-
minnasta saa yhdistyksen verkkosi-
vuilta osoitteesta www.viestiosasto.
net.

vr:N reServIUPSeerIt 

Yhdistyksen hallitus vuodelle 2008:
Puheenjohtaja, Yrjö Poutiainen, 

I varapuheenjohtaja, Juhani Pou-
tanen, II varapuheenjohtaja Timo 
Koskinen, sihteeri, Mikko Saarinen, 
kerhomestari Markku Parkkonen, 
kerhomestari Olli Wilen, ampu-
maupseeri Pekka Hannula, talou-
denhoitaja Matti Alava.

Sääntömääräinen kevätko- 
kous pidetään torstaina 13.3.2008 
klo 16:30 VR:n pääkonttorin suu-
ressa kongressisalissa. Kuulemme 
V.Vaikkisen esitelmän ”Jatkosota 
ilmassa”.

Keskiviikkona 16.4.2008 klo 
16:30 VR:n pääkonttorin kabinetis-
sa 10 pidetään kerhoilta, jossa kuu-
lemme Kansallisarkiston Sörnäisten 
toimipisteen (ent. Sota-arkisto) pal-
veluista. Esittelijänä tietohallinto-
päällikkö Jukka Helle.

Perinteinen Spjutsundin am-
pumaretki pidetään maanantaina 
19.5.2008.
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SeNIorIUPSeerIt

Senioriupseerien vuosikokous pi-
detään keskiviikkona 26.3.2008 
klo 13.00 – 15.00 osoitteessa Töö-
löntorinkatu 2 B Helsinki. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
vuosikokousasiat. Kokouksen vi-
rallisten asioiden jälkeen esitelmöi 
everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa 
aiheesta ”Mikä mätti suomalaisten 
tiedustelussa loppukeväällä 1944 
Kannaksella.”

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 
 
 

maaNPUoLUStUSNaISteN 
LIItoN heLSINgIN PIIrI

Maanpuolustusnaisten Liiton Hel-
singin Piiri ry:n uutena puheenjoh-
tajana on aloittanut Marja Enkvist 
Kanta-Helsingin Maanpuolustus-
naiset ja uutena varapuheenjohta-
jana Tuija Koivu Espoon Maanpuo-
lustusnaiset.

Järjestäytymiskokouksessaan 
hallitus valitsi seuraavat toimihen-
kilöt: Arja Kailavuo sihteeri, Hel-
singin Maanpuolustusnaiset, Chris-
tel Kumenius taloudenhoitaja, 
Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset, 
Hannele Helikallio-Malinen tiedot-
taja, Espoon Maanpuolustusnaiset.
Muut hallituksen jäsenet ovat Lea 
Nikkinen Kanta-Helsingin Maan-
puolustusnaiset ja Anne Seppänen 
Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset. 
Varajäsenet: Teija Hakulinen Itä-
Vantaan Maanpuolustusnaiset, 

Minna Laakso Helsingin Maanpuo-
lustusnaiset, Anita Salojärvi Es-
poon Maanpuolustusnaiset , Päivi 
Välilä Länsi-Vantaan Maanpuolus-
tusnaiset. Maanpuolustusnaisten 
Liitossa on 18 piiriä ja 86 yhdistys-
tä. Jäsenmäärä on noin 3500

eSPooN 

maaNPUoLUStUS-

NaISet

Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n 
kevätkokous pidetään keskiviikko-
na 12.3.2008 klo 18 alkaen Tapio-
lan Palvelukeskuksessa (Itätuulen-
kuja 4,  Tapiola).  Illan aluksi lotta 
Hilda Laasonen kertoo toiminnas-
taan lottana ja tutkimustyöstään. 
Hän on tutkinut Lotta Svärd –jär-
jestöä systemaattisesti toistakym-
mentä vuotta ja mm. julkaissut Vii-
purin piirien lottien yh ja talvisota 
-kirjan.

Kokopäiväretki Hämeenlinnaan 
lauantaina 12.4.2008. Tutustum-
me Hämeenlinnan nähtävyyksiin 
lähinnä Linnanniemen alueella, 
jolla sijaitsee mm. Hämeen linna, 
Suomen Tykistömuseo multime-
diaelokuvineen, Vankilamuseo ja 
Historiallinen museo. Lähdemme 
Espoosta noin klo 9 ja palaamme 
illansuussa. Teemme tämän retken 
yhteistyössä espoolaisten reservi-
läis- ja veteraanijärjestöjen kans-
sa. Liikumme tilauslinja-autolla. 
Retken hinta (kuljetus, sisäänpää-
syt, opastukset ja lounas) täsmen-
tyy kevään mittaaan. Ilmoittaudu 
25.3.2008 mennessä Tuija Koivulle. 
Voit ottaa myös ystäviäsi mukaan.

heLSINgIN  

reServILäISet

Lauantaina 9.2. tehtiin vierailu 
Suomen Ilmailumuseoon. Mukana 
oli kahdeksan yhdistyksen jäsentä 
tai hänen perheenjäsentään, jotka 
asiantuntevan oppaan ansiosta sai-
vat hyvän kuvan Suomen siviili- ja 
sotilasilmailun historiasta.

SOTIEMME VETERAANIT -KE-
RÄYS 8.3.

Tule mukaan reserviläisten 
tempauspäivän lipaskeräykseen 
Helsingin keskustaan. Lisätietoja 
Risto Tarkiaiselta.

KEVÄTKOKOUS 26.3. klo 17:30
Yhdistyksen kevätkokous on 

keskiviikkona 26.3. klo 17:30 alka-
en Katajanokan Kasinolla. Kokouk-
sessa käsitellään normaalit tilin-
päätös- ja toimintakertomusasiat. 
Sen lisäksi ylimääräisenä asiana on 
johtokunnan täydentäminen uusil-
la jäsenillä, sillä johtokunta kaipaa 
vahvistusta puheenjohtajamme 
Ilkka Jolman muuttaessa keväällä 
työn perässä Rovaniemelle. Nyt 
on hyvä mahdollisuus ilmoittaa 
kiinnostuksensa tai antaa vinkki 

hyvästä ehdokkaasta. Lisätietoja 
antaa Risto Tarkiainen, jonka yh-
teystiedot ovat tämän tiedotteen 
lopussa.  

ESITELMÄTILAISUUS 26.3. klo 
18:30

Kokouksen jälkeen 26.3. klo 
18:30 alkaa Katajanokan Kasinolla 
Kanta-Helsingin Reserviupseerit 
ry:n järjestämä esitelmä, jonka pi-
tää Maanpuolustuskorkeakoulun 
dosentti Alpo Juntunen. Aiheena 
on eri tavoin tehtävä taloudelli-
nen painostus osana suurvaltapo-
litiikan välineistöä.  Juntunen on 
perehtynyt erityisesti Itämeren 
alueen tilanteeseen ja kehitysnä-
kymiin lähivuosina. Muidenkin 
yhdistysten edustajat ovat terve-
tulleita kuuntelemaan. Esitelmään 
tulijoita pyydetään ilmoittamaan 
osallistumisensa viimeistään tors-
taina 20.3 Raimo Hynyselle raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040 510 
8513.

RESERVILÄISPÄIVÄ 26.4.
Lauantaina 26.4. on Santahami-

nassa Reserviläispäivä (kurssi no 
0400 08 12062), jonka tavoitteena 
on ampuma- ja maastotaitojen yl-
läpito ja kehittäminen. Helsingin 
Reserviläiset maksaa osan kustan-
nuksista, joten kurssin hinta osal-
listujille on vain viisi euroa. Ilmoit-
tautuminen ja osallistumismaksu 

helsingin Seudun 
reserviläispiiri

hoidetaan 11.4. mennessä MPK:n 
järjestelmän kautta. Lisätietoja antaa 
Risto Tarkiainen.

KESÄYÖN MARSSI 6–7.6.
Yhdistys osallistuu 6–7.6. Van-

taalla järjestettävän Kesäyön marssin 
joukkuesarjaan (20 km + 15 km). Ke-
säyön marssi on kävelytapahtuma, 
joka sopii kaikille. Kesäyön marssilla 
kohtaavat ainutlaatuisella tavalla yk-
sittäiset kävelijät, erilaiset joukkueet 
ja puolustusvoimiamme edustavat 
marssijoukkueet. Tiedustelut ja il-
moittautumiset 24.5.2008 mennes-
sä Kalevi Sorrille, puh 040 556 5646, 
kalevi.sorri@kolumbus.fi . Lisätietoa 
tapahtumasta saa myös internetistä 
osoitteesta www.kesayonmarssi.fi .

Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat varapuheenjohtaja 
Risto Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 
050 541 2007, risto.tarkiainen@re-
sul.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh 
040 830 4097, timo.elolahde@ytv.fi 
tai helsinki@helresp.fi .

vaNtaaN 
reServILäISet

Vantaan Reserviläiset ry:n yhteys-
tiedot: pj Niko Niemistö, GSM 050 
5656632, siht. Riku Länsivuori, GSM 
050 4351904. Sähköposti yhdistyksen 
hallituksen jäsenille: etunimi.suku-
nimi@vantaanreservilaiset.fi. Yhdis-
tyksen kotisivut osoitteessa www.
vantaanreservilaiset.fi.

11.3. pienoiskiväärikilpailu 3 x 10 
ls Tikkurilan urh.talon radalla klo 17 
alkaen.

Yhdistyksen aseet ja patruunat 
jäsenten käytettävissä. Järjestää LV-
RAU.

21.-24.3. Toimintaviikonloppu Pa-
dasjoen leirikeskuksessa. Yhdistyk-
sen kalusto jäsenten käytettävissä. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset M. Ka-
tainen, GSM 0405272124.

1.4. kuvioammuntakilpailu 30 ls 
Tikkurilan urh.talon radalla klo 17 
alkaen. Yhdistyksen kalusto ja pat-
ruunat jäsenten käytettävissä. Lisä-
tiedot Niemistö.

4.5. SRA-kilpailu VaRes Cup 1, Lo-
pen ampumaurheilukeskus. Lisätie-
dot ampumavastaavilta.

Yhdistyksen vakiovuoro Töölön-
torinkadun radalla parittomien viik-
kojen keskiviikkoiltoina 19-21.30. 
Radalla saa ampua palvelusasekalii-
perisilla pistooleilla. Ampumatoimin-
nan kattava vakuutus pakollinen niin 
tällä radalla kuin kaikissa muissakin 
VaResin ampumatapahtumissa (käy-
tännössä ampumaturva tai SAL:n  
lisenssi). Lisätiedot ampumavastaa-
vilta.

Yhdistyksen vakiovuorot Tikkuri-
lan urheilutalon radalla kolme ker-
taa viikossa, ti 17-19.30, to 17-19 ja 
su 15-17. Vuorojen käyttö edellyttää 
valvojan paikallaoloa. Ajantasainen 
valvontavuorolista löytyy yhdistyk-
sen nettisivuilta. Radalla saa ampua 
.22 aseilla. Lisätiedot Niemistö.

Santahaminan 300m kivääripoo-
lin kevään ja kesän vuorot julkais-
taan yhdistyksen kotisivuilla heti kun 
tiedossa.

Seuraa ajantasaista tiedotusta yh-
distyksen tapahtumista kotisivuilta!

LäNSI-vaNtaaN 
reServIN aLIUPSeerIt

Länsi-Vantaan Reservinaliupseerit ry 
johtokunta on järjestäytynyt ensim-
mäisessä kokouksessa. Yhdistyksen 
yhteystiedot: pj Jouko Karppinen 
GSM 044 523 0764 jokke.karppi-
nen@gmail.com, sihteeri Seppo Mä-
kinen 050-5852129 mäkinen.seppo@

kolumbus.fi, varapuheenjohtaja Olli 
Laurila, kerhomestari Martti Lång, 
perinne ja palkitsemiset Juhani Keto-
oja, 1 ampuma-au Raimo Pesonen, 2 
ampuma-au Petri Juutinen, jotos-au 
Jarkko Kröger, projekti-au Leo Wal-
len, rahastonhoitaja Mika Lauren.

Ampumakilpailu PK 3x10 ls OSA 1 
Tikkurilan urheilutalon radalla tiis-
taina  4.3.2008 kello 17-21. OSA 2 tiis-
taina 11.3.2008 kello 17-21 samassa 
paikassa, Lisätietoja Raimo Pesonen 
puh: 050-5181338.

Kaartin soittokunnan kevätkon-
sertti, Martinus-salissa 11.4.2008 
kello 19:00. Lippuja ennakkoon pu-
heenjohtajan kautta. 

27.4. kello 09:00 Kansallinen Ve-
teraanipäivän lipunnosto Veteraani-
paasilla ja Martinuksen luona. 

Kesäyön marssi. Vantaa 6.-
7.6.2008. Marssikeskuksena toimii 
Hakunilan Urheilupuisto. Tapah-
tuman järjestelytehtäviin tarvitaan 
noin 60 reserviläistä.  Ilmoittautumi-
set viimeistään 23.3.2008 mennessä 
Niko Niemistö Vares tai puheenjoh-
tajan kautta.

Yhdistyksen jäsenten mahdolliset 
sähköpostiosoitteet pyydetään toi-
mittamaan puheenjohtajalle jokke.
karppinen@gmail.com.

 
 

Itä-heLSINgIN 
reServILäISet

Kevätkokouksessa 12.2.2008 käsitel-
tiin yhdistyksen toiminta ja talous 
vuodelta 2007. Taloudellinen tilanne 
on tyydyttävä ja toimintaakin oli mu-
kavasti.

Kokous hyväksyi yksimielisesti 
ehdotuksen nimetä yhdistyksen mo-
nivuotinen puheenjohtaja, vuoden-
vaihteessa hallituksesta pois jäänyt 
Erkki Nikkanen yhdistyksen kun-
niapuheenjohtajaksi. Eki oli erittäin 
otettu nimityksestä.

Seuraava Pirtti-ilta on 11.3. kello 
18. Aiheena tietoturva. Tervetuloa.

Vuoden 2008 veteraanikeräys 
tempaistaan käyntiin 8.3. Mekin 
osallistumme mahdollisimman suu-
rin voimin Itäkeskuksessa tapahtu-
vaan keräykseen kello 10-16 välisenä 
aikana. Ilmoita osallistumisestasi 
keräyksen johtajalle Jyrki Uutelalle 
osoitteeseen jyrki.uutela@kolum-
bus.fi tai puh: 040 5004906.

Yhteistyö Itä-Helsingin Reservin 
Upseerien kanssa tiivistyy ja ensim-
mäinen saavutus on uusi ampuma-
vuoro Töölöntorin luolassa parit-
tomien viikkojen perjantaisin kello 
16-19. Muutakin yhteistä on tiedossa 
ja näistä tiedotetaan tarkemmin yh-
distyksemme www-sivuilla.

Yhdistyksen www-sivut tulevat 
uusiutumaan. Osoite pysyy samana 
eli löydät tiedot tulevista tapahtu-
mista ja kuvia menneistä sellaisista 
osoitteesta www.elisanet.fi/ita-hel-
singinreservilaiset/

Annathan meille palautetta sivu-
jen sisällöstä ja toimivuudesta.

Nähdään monipuolisen reservi-
läistoiminnan merkeissä!

ILmaILUoSaSto

Huhtikuun kerhoilta tiistaina 8.4-
08 klo 18.30 Helsingin Suomalainen 
klubi; prkenr. Jarmo Lindberg: Ilma-
voimat tänään.

merIreServILäISet

Purjehduskausi lähestyy ja ampujien 
ulkoratakausi Santahaminan 300m 
radalla on jo alkanut. Ahven 3 on 
telakoituna Santahaminaan, mutta 
kulkulupaongelmat ovat estäneet 
alkuvuoden huoltoja. Lehden ilmes- 
tyessä asiat on toivottavasti kuiten-
kin jo ratkaistu. Ahvenen kipparioi-
keuksia myönnettiin viime purjeh-
duskaudella 4 kpl, mutta konemesta-
reita on vain yksi. Konemiesten tarve 
onkin selvä. Aluksella tulee aina olla 
vähintään oma kipparimme ja kone-
päällikkömme, myös MPK-kursseil-
le käyttöön annettuna. Tiistai-ajoja 
omalle väelle tullaan jatkamaan. 
Matka merivoimien vuosipäiväpa-
raatiin (9.7.) Turkuun tulee olemaan 
todennäköisesti Ahvenen pisin reissu 
tulevana kesänä.  Ilmoittautumisen 
suhteen kannattaa pitää silmä tark-
kana, sillä reissu tullaan järjestä-
mään MPK-kurssina.

Vuosikokous 26.2.2008
Merireserviläiset ry:n vuosiko-

kous pidettiin Töölöntorinkadun 
auditoriossa. Osallistujia oli yli nel-
jännes jäsenkunnasta. Toiminta-
kertomus edelliseltä vuodelta sekä 
toiminta- ja taloussuunnitelmat nyt 
alkavalle kaudelle hyväksyttiin lä-
hes sellaisinaan, mutta tilikertomus 
2007, tilinpäätöksen vahvistaminen 
ja johtokunnan vastuuvapauden 
myöntäminen jouduttiin siirtämään 
lähiaikoina kokoonkutsuttavalle yh-
distyksen kokoukselle, jossa tullaan 
myös käsittelemään alus- ja meritoi-
mintamme suuntaviivoja tulevalle 
purjehduskaudelle. Talousepäsel-
vyyksiä ei ole, mutta asiakirjojen 
rakenne ja esitystapa eivät asiantun-
tevalle, kriittiselle kokousväelle kel-
vanneet. 

Jäsenmaksu päätettiin pitää en-
nallaan. Tilintarkastajiksi valittiin 
Kari Marttila ja Jaakko Maavuori, 
Aslak Söderman varalla. Yhdistyksen 
johto koki joitakin muutoksia toimin-
nallisempaan suuntaan, vaikkakaan 
ei juuri nuorentunut. 

Uusi johtokunta 2008
Puheenjohtaja Tatu Korhonen 

(puh. 050-5654408), johtokunta: 
Martti Helamaa, Timo Arkiomaa, 
Eero Karuvaara, Vesa Karuvaara, 
Matias Kaivos, Seppo Vihersaari 

Navigaatiojaoston perustaminen
Vuosikokouksessa päätettiin pe-

rustaa Merireserviläisten navigaatio-
jaosto, jonka jäsenten kautta päästää 
toteuttamaan Suomen Navigaatiolii-
ton merenkulkukoulutusta jaoston 
asiantuntevien jäsenten toimesta 
muillekin kuin omille jäsenillemme. 
Jaoston perustava kokous kutsutaan 
koolle piakkoin, ja siihen tullaan kut-
sumaan kaikki saaristo-, rannikko- ja 
avomerilaivurintutkinnon (vast.) 
suorittaneet jäsenemme. 

MERIRESERVILÄISTEN AMPU-
MAOHJELMA KEVÄT/KESÄ 2008

Merireserviläisten toiminnas-
ta tiedotetaan Sininen Reservi ry:n 
nettisivujen tapahtumakalenterissa: 
http://www.sininenreservi.fi/

Sisäampumarata “Luolan” rata-
vuorot: Parillisten viikkojen torstai-
sin klo 17-21: maaliskuu: to 06.03., to 
20.03.

huhtikuu: to 03.04.,to 17.04. tou-
kokuu: to 15.05.

Kevään sarjakilpailut (3 parasta 
tulostasta per laji): 1.Avotähtäin-
pienoiskivääri 30 ls pysty (perinne-
kiväärisääntöjen mukaan) 2.Pienois-
pistooli 30 ls / koulu (yhden käden 
perinteinen ote) 3.Palvelus- tai is-
opistooli 30 ls / koulu (yhden käden 
perinteinen ote) Sarjat: D (naiset), H 
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(miehet alle 50 v.), H50 (miehet 50-
59 v.),H60 (miehet yli 60 v.)

Muistettavaa: Ampujalla on olta-
va joko Reserviläisliiton Ampuma-
harrastusvakuutus tai SAL:n lisens-
si. Muuten ei ruutiaseradalle ole asi-
aa. Jokaisella täytyy olla myös omat 
suojalasit, mikäli ei käytä ampujain-
laseja tai silmälaseja. Vaikka kaapis-
tamme löytyykin kuulosuojaimia, on 
mukavampi hankkia omat. Iskemien 
tähystystä varten kannattaa hankkia 
kiikari tai kaukoputki. Kenelläkään 
ei saisi olla niin kiire pois radalta, 
ettei ehtisi osallistua siivoukseen jol-
lain lailla. Vuoron päättyessä on luo-
tiloukut ja lattia imuroitava hylsyjen 
lakaisun jälkeen. Jokainen kirjoittaa 
nimensä ratakirjaan. Ratavuorolle 
on saavuttava klo 19 mennessä.

300m ratavuorot Santahaminas-
sa:

Oma sarjakilpailumme (vuoden 
3 parasta tulosta) perinnekivää-
ri 300m 30 ls/makuu käynnistyy 
heti maaliskuun alusta ja lokakuun 
loppuun asti. Sarjat H, H50 ja H60. 
HVA:n jäsenet osallistuvat myös 
HVA:n sarjakilpailuun, joten suo-
ritukset on merkittävä taulukopin 
ratakirjaan, kuten aina käytettäessä 
HVA:n tauluja. Vierailijoiden taulu-
maksu 3 e per käyntikerta (makse-
taan kopissa olevaan lippaaseen). 
Vakuutus/lisenssi pakollinen, kau-
koputki iskemien tähystystä kannat-
taa hankkia, jollei sellaista vielä ole. 
Tauluilla ravaaminen ei ole mah-
dollista, mikäli samalla ammutaan 
urheiluampumalajeja (vakio- ja 
vapaakivääri), joissa ampuma-aika 
on säännöissä tarkasti määritelty. 
Lisäksi jatkuva tauluillakäynti syö 
kaikkien tehollista ampuma-aikaa. 
Mikäli puolustusvoimilla on radal-
la toimintaa, me siviilit väistämme. 
HVA:n jäsenille hyvä idea on pitää 
pienoiskivääriä mukana varmuuden 
vuoksi, jolloin tälläisessa tilanteessa 
voi mennä 50m:n radalle. Maalis-
kuu: la 1.3 klo 10 – 16,  su 2.3 klo 12 
– 17, la 8.3 klo 10 – 16, su 9.3 klo 12 
– 17, su 16.3 klo 12 – 17, la 29.3 klo 
10 – 16, su 30.3 klo 12 – 17. Huhti-
kuu: su 6.4 klo 10 – 18, pe 11.4 klo 17 
– 21, su 13.4 klo 10 – 18, su 27.4 klo 
10 – 18, ma 28.4 klo 16 – 21, ti 29.4 
klo 16 – 21, ke 30.4 klo 16 – 21.  Tou-
kokuu: to 1.5 klo 10 – 21, pe 2.5 klo 
16 – 21, la 3.5 klo 10 – 18, su 4.5 ko 
10 – 21, ma 5.5 klo 16 – 21, ti 6.5 klo 
16 – 21, ke 7.5 klo 16 – 21, to 8.5 klo 
16 – 21, pe 9.5 klo 16 – 21, la 10.5 klo 
10 – 18, su 11.5 klo 10 –21, ke 14.5 klo 
18 - 21 to 15.5 klo 18 - 21 la 17.5 klo 10 
- 18 su 18.5 klo 10 – 21. Kesäkuu: su 
1.6 klo 10 – 21, ti 3.6 klo 18 – 21, ke 
4.6 klo 16 – 21, to 5.6. klo 18 – 21, la 
7.6 klo 10 –18, la 14.6 klo 10 – 18, su 

15.6 klo 10 – 21, ma 16.6 klo 16 – 21, 
ti 17.6 klo 16 – 21, ke 18.6 klo 16 – 21, 
to 19.6 klo 16 – 21, su 22.6 klo 10 
– 21, to 26.6 klo 16 – 21, pe 27.6 klo 
16 – 21, la 28.6. klo 10 – 21, su 29.6 
klo 10 – 21.

Kevään kilpailut
19.4. Sinisen Reservin 300m pe-

rinnekiväärin sekä vapaavalintaisen 
pistoolin 15 ls koulu + 15 ls kuvio 
–mestaruuskilpailut Upinniemes-
sä. Kilpaillaan myös yhteispisteissä 
Merireserviläisten Mestariampujan 
Suomi-konepistoolista. Ilmoittautu-
minen MPK:n Meripuolustuspiirin 
nettisivujen kautta (Ampumapäivä 
Ykkönen). Kaikki merireserviläiset 
mukaan edustamaan omaa tai rin-
nakkaisjäsenyysyhteisöä.

10.5. ResUL:n perinneasemesta-
ruuskilpailut Mikkelissä, 3 lajia: pe-
rinnekivääri 300m ja 150m sekä 25m 
perinnepistooli/koulu. Meiltä lähtee 
1-2 joukkuetta, halukkaita mahtuu 
mukaan. Ilmoittaudu Tatulle. 

Lisätiedot: Ampumavastaava 
Tatu Korhonen puh 050-5654408, 
tatu.korhonen@finnlines.com

vääPeLIkILta

Ilmoittautuminen Kenttälääkintä-, 
Talous-, Joukkomuonitus- ja Vää-
pelikursseille on käynnissä,  ilmoit-
tautua voi osoitteessa www.maan-
puolustuskoulutus.fi. Lisätiedot: 
Juha Parkkonen, puh. 040-866 3055 
(Kenttälääkintä, Talous, Joukko-
muonitus), Ari Hautala puh. 045-114 
2058 (Vääpelikurssi)

Vääpelikilta ry tekee 5.3.2008 klo 
17 alkaen vierailun Santahaminassa 
järjestettävään lääkintämiesten ns. 
loppusotaan, jolla tutustutaan ny-
kyiseen varusmiesten lääkintäkou-
lutukseen. Rajoitettu ryhmäkoko. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Juha 
Parkkonen, puh. 040 8663 055, juha.
parkkonen@gmail.com.

Sotiemme Veteraanit 2008 -ke-
räyksen valtakunnallinen tempaus-
päivä 8.3.2008. Innokkaita vapaaeh-
toisia tarvitaan Itäkeskukseen lipas-
kerääjiksi! Lisätiedot: Timo Tuomi, 
puh. 040 5401 625, timo.tuomi@
gmail.com 

Ensiavun peruskurssi  alkaa 7.4. 
klo 17, Reserviläisliiton auditorios-
sa Töölöntorinkatu 2:ssa. Kurssi on 
tarkoitettu kaikille Vääpelikillan jä-
senille ja asiasta kiinnostuneille ja 
on maksuton. Lisätiedot: Seppo Mä-
kinen, puh. 050 585 2129, makinen.
seppo@kolumbus.fi

Vääpelikilta ry:n jäsenillä on 
mahdollisuus tulla tutustumaan vää-
pelikurssin toteutukseen 19.4.2008 
Santahaminassa. Sekä aikaisemmin 
vääpelikurssin suorittaneet että 
muut jäsenet ovat tervetulleita. Li-
sätiedot ja ilmoittautuminen: Juha 
Parkkonen, puh. 040 8663 055, juha.
parkkonen@gmail.com.

Vääpelikilta ry:llä on sisäampu-
mavuoro Töölöntorinkadun sisä-
ampumaradalla sunnuntaisin klo 
12.00-14.30.  Radalla on mahdolli-
suus ampua ruutiaseilla .45 ACP ka-
liiperiin saakka. Kysy ratavuoroista 
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo 
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837

Vääpelikilta järjestää jäsenilleen 
tutustumismahdollisuuden Töölön-
torinkadun sisäampumaradalle 4.5. 
klo 11. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Markku Nieminen, puh. 0400 709 
782 tai Timo Tuomi, ouh. 040 5401 
625

Vääpelikilta ry:n kivääriam-
muntapäivä järjestetään MPK:n  
kivääriammuntojen yhteydessä 
Santahaminassa 18.5.2008 klo 15. 
Ammunnan harrastajille suunnatut 
kivääriammunnat itselataavalla ker-
tatulikiväärillä (puoliautomaatti). 
Paikalla on kokeneita ammunnan 
harrastajia, jotka opastavat. Aseen 
voi saada myös lainaksi. Vääpelikilta 
ry maksaa osan jäsentensä osallistu-
miskustannuksista. Lisätiedot ja il-
moittautumiset: Markku Nieminen, 
puh. 0400 709 782 tai Timo Tuomi, 
puh. 040 5401 625

Reserviläisen kenttäkelpoisuus-
päivä järjestetään MPK:n kurssina 
Santahaminassa 17.5.2008. Se on 
kaikille reserviläisille ja muillekin 18 
vuotta täyttäneille tarkoitettu oman 
sotilaskunnon ja kenttäkelpoisuu-
den mittaustilaisuus. Kokeen osiot 
ovat 1) Cooperin testi (urheiluasu, 
lenkkitossut) järjestetään ulkona, 2) 
Lihaskuntotesti (etunojapunnerrus, 
vatsalihasliike, toistokyykistys ja 
puristusvoimatesti) ja 3) Mahdolli-
sesti reserviläisille ampumataitotes-
ti (RK7), jos ampumaradalla tilaa. 
Lisätiedot: Tomi Sarilahti, tomi.sari-
lahti@pp.nic.fi.  

Marssiharjoittelusta ja muusta 
kimppaliikunnasta kiinnostuneet, 
ottakaa yhteys Raimo Puotsaareen, 
puh. 050 4147 088

Yhdistyksen uudet verkkosivut 
otettiin käyttöön 1.2.,  uusien sivu-
jen osoite on www.reservilaisliitto.
fi/vaapelikilta

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen uusilta verkkosivuilta 
www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta 
tai ota yhteyttä: pj. Juha Parkko-
nen, puh. 040-866 3055, juha.park-

konen@gmail.com ja sihteeri Timo 
Tuomi, puh. 040-540 1625, timo.
tuomi@gmail.com.

S-ryhmäN 
reServILäISet

 
Yhdistyksen vuosijuhla päätettiin 
siirtää keväällä tehtävän Kannaksen 
kierroksen yhteyteen. Retki tehdään 
huhtikuun 25.-27. päivinä. Matkan 
teknisenä järjestäjänä toimii tuttu ja 
turvallinen Pornaisten Matkailu Oy. 
Yöpyminen on molempina iltoina 
Terijoella. Tutustumiskohteiksi on 
toistaiseksi sovittu vasta Tali-Ihan-
tala. Jos jollain on toiveita paikoista 
missä haluaisi, että käytäisiin niin 
yhteys matkanjohtaja Rauno Tiai-
seen puh 040 5123392. Paluumatkal-
la pysähdymme luonnollisesti Viipu-
rissa ostoksia varten.

Tarkempi ohjelma ja matkan hin-
ta lähempänä retkeä. Matka tehdään 
tietysti avec. Matkalle voi ilmoittau-
tua jo nyt.

Ilma-asekilpailut Ässäkeskukses-
sa 1.-2.4.08 töiden jälkeen.  Mahdol-
lisuus ampua 20 laukausta kiväärillä 
ja pistoolilla . Paikalla valvoja, jolta 
myös saa tarvittaessa neuvontaa . 
Opastus infosta. Tervetuloa.

hforSNeJdeNS SveNSka 

reServUNderoffICerare

Skytte i ”Luolan” våren 2008 kl. 
17:00-19:00. Torsdagen 28.2, 13.3, 
27.3, 24.4, 22.5.

Triangel kampen 2008
Skidskytte: Lördagen 8.3, Väster-

by, insjutning kl. 11.00, start 12.00.
Pistolskytte; Tisdagen 6.5, Bagg-

by, heat I kl. 17.00, heat II kl.19.00.
Orientering: Lördagen 17.5, sam-

ling vid idrottshuset i Dragsvik
Terränglöpning: Onsdagen 6.8, 

Kasaberget Grankulla, samling kl. 
18.00, start 18.30

Luftgevärsskytte: Torsdagen 2.10, 
Västerby skyttehall, samling 18.00

Avslutningsfest: Lördagen 18.10, 
Dragsvik

Övriga tävlingar: Lördagen 3.5, 
Gentlemannatävling, Syndalen, kl. 
9.00. Deltagningsavgift 15 EUR/
pers.

Anmälningar till Markus Liesalho 

senast den 15.4, tel. 0400-421002.

kILLat

heLSINgIN kILtaPIIrI

Sääkilta on kutsunut Helsingin kil-
tapiiri ry alueella olevat kiltalaiset 
tutustumaan Ilmatieteen- ja Meren-
tutkimuslaitokseen ti 15.4.2008 klo 
17.00; vierailun kesto noin 2 tuntia. 
Osoite Kumpula, Erik Palménin au-
kio 1. Mukaan mahtuu 30 kiltalaista 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 30.3. Kai Wi-
gren kai.wigren@pp.nic.fi tai 050 
465 4088.

Kiltapiirien ehdotukset Vuoden 
kiltalaiseksi pitää olla MPKL:n toi-
mistolla jo viikolla 13, joten kiltojen 
esitykset pitää olla perillä viimeis-
tään 17.3. osoitteessa pirkkosaarto@
hotmail.com tai Pirkko  Saarto, Peu-
ramäentie 1 g 16, 02750 Espoo. Myö-
hästyneitä esityksiä ei  käsitellä.

Kaartin Soittokunnan Kansa-
kuntamme marssit –kevätkonsertti 
pe 25.4. klo 19.00 Finlandia talolla. 
Konsertin johtaa Elias Seppälä ja 
Sami Hannula, solistina Polyteknik-
kojen kuoro. Itsenäistyneen Suomen 
eturivin säveltäjät mm. Toivo Kuula, 
Leevi  Madetoja ja Jean Sibelius loi-
vat pienimuotoisia mestariteoksia 
nuoren kansakunnan tarpeeseen.

Liput: 15 e, varaa heti Sirpa Hol-
ma sirpa.holma@welho.com tai 
044-5607073 (miel. iltaisin)

Kiltasisaret Korouoman yövael- 
lukselle 7.- 8.6.2008. Kuljettava 
matka on noin 30 km. Lähtö tapah-
tuu Lapiosalmelta illalla 7.6. Ko-
rouoman kanjonin pohjalla olevaa 
vaelluspolkua pitkin päätyen Koi-
vukönkäälle. Yövaelluksen järjestää 
MPK / Lappi. Kyseessä on Metsähal-
lituksen tekemä vaelluspolku, joka 
noudattelee vaihtelevaa maastoa. 
normaalikuntoinen nainen selviää 
reissusta tukevilla lenkkareilla ja 
kävelysauvatkin voi ottaa mukaan. 
Ilmoittautumiset MPK:n (Lappi) si-
vujen tai MPK:n Lapin aluesihteerin 
kautta p. 016 -1814053. Tervetuloa 
yöttömän yön vaellukselle upeisiin 
maisemiin!

Muistathan! Sotiemme veteraa-
nit -keräyksen tuotto jää sen paik-
kakunnan veteraanien hyväksi, 
missä keräys toteutetaan. Killan pu-
heenjohtaja: Ilmoitathan kiltasi ha-
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lukkuudesta osallistua keräykseen 
vaihtoehtoisesti// A) kiltapiirin 
järjestämään yhteiskeräystempa-
ukseen myöhemmin ilmoitettavana 
aikana B) 8.3.2008 järjestettävään 
toimintapäivän keräystempaukseen 
C) varusmiesten keräyksen alueel-
liseen ohjaukseen ja korttelioppaik-
si D) lipaskeräykseen oman kiltasi 
tilaisuuksissa. Ilmoittautua voit 
15.2.2008 mennessä joko sähköpos-
tilla 

alpo.seppala@pp.inet.fi / tai //
viljo.lehtonen@elisanet.fi tai puhe-
limitse: Alpo Seppälä 0400 180 460 
tai Viljo Lehtonen 050 5642088”Hoi-
vatkaa, kohta poissa on veljet, muis-
takaa, heille kallis ol’ maa.”

aUtoJoUkkoJeN 
heLSINgIN kILta

Näin maaliskuussa meillä on sään-
tömääräinen kevätkokous 11.3.2008 
Jääkäritalolla. Kokous alkaa 
klo.18:00 ja esitelmä sen jälkeen.Ko-
koukseen tulijat pyydetään olemaan 
liikenneportilla klo. 17:50 mennessä, 
mistä noudetaan.

Varusmieskuljettajien ja au-
tomiesten vierailu American 
Car Showssa messukeskuksessa 
22.3.2008. Kaikenlaista ”dollarihy-
myä” on nähtävillä. Joukolla mu-
kaan. Automiesten kevään kivääri-
ampumakilpailu pidetään 28.4.2008 
Santahaminassa. Kilpailussa ammu-
taan perinnekivääreillä malli (Pys-
tykorva tai vastaavat) Mahdolliset 
tiedustelut sekä ilmoittautuminen 
Heikki Heikkoselle puh.  0400-
776294. Kevään ampumavuoroja on 
seuraavasti. Pistoolirata (P1) 19.3., 
26.3., 2.4., 9.4. Kivääri (KadK:n rata)  
17.3., 31.3., 28.4. 

kaartIN 
JääkärIrykmeNtIN 

kILta
 

10.3.2008 Killan esittely sekä Ryk-
mentin kalusto- ja toimintanäytös

31.3. 2008 klo 18.00 jäsenillan ai-
heena on ennakkotiedoista poiketen 
Lähi-idän strateginen tilanne. Esitel-
män pitää evl Mika Kerttunen Stra-
tegian Laitokselta.

Tilaisuuteen ilmoittauduttava 
viimeistään edellisenä iltana Kai Wi-
gren: p.050465 4088 tai sähköposti: 
kai.wigren@pp.nic.fi

19.4.2008 Killan kevätkokous 
Jääkäritalolla

26.4.2008 Huhtikuun jäsenretki 
Upinniemeen ja Porkkalan vuokra-
alueelle. Tarkempia tietoja retkestä 
on huhtikuun jäsenkirjeessä. Ilmoit-
tautuminen: Kai Wigren

PääkaUPUNkISeUdUN 
PIoNeerIkILta

Killan sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään MPKL:n kerhotilassa 
huone 1, tiistaina 25.3.2008 kello 
18.00, osoitteessa Döbelninkatu 2, 
Helsinki. Kokouksessa käsitellään 
killan sääntöjen määräämät asiat. 
Kaikki ovat tervetulleita. Hallitus 
kokoontuu 17.30.

Muista killan tapahtumista, men-
neistä ja tulevista, jäsenet saavat jä-
sentiedotteen ja jäsenmaksulomak-
keen vuodelle 2008. Jäsenmaksu on 
30,- ja mikäli tilaat Hakku-lehden 
(16,-), jäsenmaksu on 46,-. Jäsen-
tiedotteessa on myös puheenjohta-
jan, sihteerin ja raha-asianhoitajan 
yhteystiedot. Hyvää kevättä kaikille 
kiltalaisille!

UUdeNmaaN 
vIeStIkILta

Uudenmaan Viestikilta toimii vies-
tillisesti suuntautuneiden ihmisten 
yhdyssiteenä Uudellamaalla. Killan 
tarkoituksena on ylläpitää ja edistää 
maanpuolustus- ja viestimieshen-
keä, tallentaa ja vaalia viestialan 
perinteitä sekä ylläpitää siteitä vies-
tijoukkojen ja niissä palvelleiden 
kesken. 

Killan toimintaan kuuluvat eri-
laiset koulutustilaisuudet ja harjoi-
tukset sekä esitelmät ja tutustumis-
käynnit. Kilta on mm. vuosittain 
järjestänyt reserviläisille viestikou-
lutusta osana Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys ry:n kurssitarjontaa.

Kevään tapahtumia
25.3.2008 klo 18.00 pidetään Uu-

denmaan Viestikilta ry:n kevätkoko-
us Espoon Otaniemessä Teknillisen 
Korkeakoulun auditoriossa S3. Osoi-
te on Otakaari 5 A. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Tervetuloa.

25.3.2008 klo 19.00 järjestää Uu-
denmaan Viestikilta esitelmätilai-
suuden, jossa insinööriyliluutnantti 
Marko Saarela Viestirykmentistä 
luennoi aiheesta ”Maavoimien tieto-

järjestelmähanke ja uudet päätelait-
teet”. Tilaisuus on yhteinen Helsin-
gin Reservinupseeripiirin viestiosas-
ton kanssa.

29.3.2008 Viestikiltojen Liiton 
kevätkokous Turussa. Ilmoittautu-
miset Liiton sihteerille.

7.4. ja 21.4.2008 Viestikilta ry jär-
jestää kaksiosaisen tiedotuskurssin 
yhdessä Tykistökillan, Tutkakillan, 
TK-killan ja Pääesikunnan Viestintä-
osaston kanssa.

Toukokuussa järjestetään Uuden-
maan Viestikillan marssitapahtuma.

4.6.2008 Puolustusvoimain lip-
pujuhlapäivän valtakunnallinen 
paraati on Mikkelissä. Viestikiltojen 
Liiton lipun kantaja on Kaakkois-
Suomen Viestikillasta.

25.-27.7.2008 Viestikilta ry järjes-
tää Viestikiltojen Liiton kesäpäivät 
2008 Lopen Räyskälässä.

Vierailu-, esitelmä- ja koulutus- 
ym. tilaisuuksista lisätietoja jäsen-
tiedotteissa ja Helsingin Reservin 
Sanomissa sekä killan internet-si-
vuilla.

Liittyminen tapahtuu ottamal-
la yhteyttä killan puheenjohtajaan 
tai sihteeriin.  Pj. Carl-Magnus Gri-
penwaldt puh. 0400-202091 tai 
cm.gripenwaldt@gmail.com 

Sihteeri ja rahastonhoitaja Pekka 
Kastemaa puh. 044-3305000 tai pek-
ka.kastemaa@maxinetti.fi

Kevään ja kesän vierailu-, esitel-
mä- ja koulutus- ym. tilaisuuksista 
lisätietoja jäsentiedotteissa ja Hel-
singin Reservin Sanomissa sekä kil-
lan internet-sivuilla www.viestikil-
tojenliitto.fi/uvk

heLSINgIN SINIbaretIt

www.helsb.org
Tuomo Ruohonen, puheenjohta-

ja, t. 020 4835377, p. 040-5867874, 
tuomo.ruohonen@metso.com; Kirs-
ti Kujanpää, sihteeri ja taloudenhoi-
taja, p. 050–3050327, kirsti.kujan-
paa@netsonic.fi ja helsb@mpoli.fi; 
Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja, 
jäsen- ja veteraanivastaava, p. 050-
4921956, hhjuvonen@hotmail.com;

Messi-illat klo 19. Maaliskuun 
messi-ilta to 6.3: Sääntömääräinen 
kevätkokous. Huhtikuun messi-
ilta to 3.4: Sotilasläänin komentaja 
Jaakko Oksanen,  aihe: Ajankohtais-
ta Puolustusvoimissa; Toukokuun 
messi-ilta 8.5 : Sukeltaja Risto Lai-
tinen: Laivaston sukeltajatoiminta. 
Kokoontumispaikkana on hotelli 
Arthurin kabinetti. Vuorikatu 19, 
Kaisaniemi. 

Kellokukantie 4, PL 224, 01301 VANTAA

Puh. 010 830 3800, fax 010 830 3825

info@starlike.fi , www.starlike.fi 

Yhteistyössä mukana

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

Ammunta. Luolavuorot kevät-
kaudella maanantaisin klo 19: viikot 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Ampujat tarvitsevat vakuutuk-
sen. 

SB -Volley järjestetään keväällä 

Helsingissä. Ajankohdasta ja paikas-
ta tarkemmin myöhemmin.

Järjestyksenvalvontatehtäviä 
on tarjolla, kortin omaavat ottakaa 
yhteyttä Juha Saloseen, p. 040 -
7229804.

taPIoLaN reServIUPSeerIt 
eSPooN reServILäISet

www.TARU.PP.fi
Padasjoen 10 v. juhla-talvipäivät vietettiin 29.2. - 2.3. 2008. Useat kerho-

jemme aktiivikouluttajat (ESSL:n tst-koulutusyksikössä) ovat kehittäneet 
koulutustaitojaan Santahaminassa helmikuun aikana. Lisäksi toiminnal-
linen Jääkärileiri & TorJ-leiri vietettiin jälleen Santahaminan saarella 22.-
24.2. Vetovastuu oli Veijo Raution harteilla perinteiseen tapaan.

KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous: 10.4.2008, klo 17.30 alkaen, paikka: Döbelninkatu 2, 4 ker-

ros, kokoustilat 1 ja 2. Kokousten jälkeen tutustumme uusittuun Töölöntorin 
ampumarataan klo 19 lähtien.

Talvisodan päättymispäivän 13.3. tilaisuudet: klo. 09.00 lipunnosto Ta-
piolan Kulttuurikeskus, klo.10.00 seppeleenlasku ja kunniavartio Espoon 
sankarihaudoilla, klo 18.00 muistojuhla Tapiolan kirkossa.

Veteraanipäivä su 27.4.2008.

AMMUNTA
Töölöntorin pistooliampumaradan käyttömahdollisuus, keskellä Helsin-

kiä on meille etuoikeus. Käy tutustumassa omalla vuorollamme, sunnuntai-
iltana klo 17.00 – 19.30 toukokuun loppuun saakka. Ennakkoilmoittautumi-
nen ja ampujan vakuutus pakollisia. Omat taulut, patruunat, aseet ja suojai-
met mukaan. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (ammunta osiossa).

Parilliset viikot klo. 17.00 – 19.30
Valvojat: Kari Puustinen: 050 5366 376,  puustiset@elisanet.fi, Kari 

Wuokko: 040 515 0574, kari.wuokko@pp.nic.fi
Parittomat viikot klo. 17.00 – 19.30
Valvojat: Jyrki Helin: 0440 235 175, jyrki.helin@luukku.com,  Hannu Ke-

rovuo: 040 547 1515, h.kerovuo@luukku.com
Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150 m ja 

300 m radoilla kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla kivääripoolin ja Eska-
patin vuoroista, jotka ovat avoimia jäsenillemme. Varaa jäsenkortti, aseet, 
suojaimet ja omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai 
muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, 
mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko, Hannu Kerovuo.

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

Varapuheenjohtaja ylil Tomi Alajoki (Tomi@kooaa.com) 041-515 0133; 
Aseupseeri lnt Kari.Wuokko@pp.nic.fi, 040-515 0574; Maakuntajouk-
koupseeri maj kai_haatainen@msn.com, 040-748 7099; Perinneupseeri 
ltn Erkki.Stenman@gmail.com, 0500-389 850; Jäsenhuoltoupseeri vänr 
Jussi.w.Makinen@luukku.com, 0400-277 609; Talousupseeri ylil Ville.
Maijanen@kolumbus.fi, 040-511 1681; Tiedotusupseeri ltn Panu Korpela 
(napu72@gmail.com) 040 557 4747

Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja alik Perttu.Salonen (espoo@helresp.fi), 0400 280 378; 

Varapj & perinneau Kari Karjalainen (k.karjalainen@kolumbus.fi) 040 558 
1193, Sihteeri alik Ari Haavisto (ari.haavisto@tkk.fi) 0500 628 797, Ampu-
mavastaava korpr Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com) 040 547 1515, 
Ampumavastaava alik Tapio Oikarinen (oikarinen@iki.com) 050 377 0434, 
Ampumavastaava korpr Markku Nieminen (mardes@kolumbus.fi) 0400 
709 782, Ampumavastaava & asevastaava alik Jyrki Helin (jyrki.helin@
luukku.com) 044 023 5175, Asevastaava alik Henri Jacobsson (henri.jacobs-
son@iki.fi) 040 545 1899, vääp Kimmo Karinen (kimmo.karinen@helresp.
fi) 040 564 8143
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Sähkösuunnittelu-
toimisto Forssell

Larin Kyöstintie 6
00650  HELSINKI

(09) 720 6330

OP-Kiinteistökeskus
Länsituulentie 8
02610  ESPOO
010 255 900

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

Varattu Aurinkoista kevättä

Yrittäjänaisten 
Kekusliitto ry

Kaisaniemenkatu 1 B a
00100  HELSINKI

email

Kuopion 
Yliopistollinen 

Sairaala
PL 1777

70211  KUOPIO
(017) 173 590

VTA-Tekniikka Oy
Kuussillantie 23
01230  VANTAA

Berner Oy
PL  15

00131  HELSINKI
(09) 134 511

Henkilöstöjohdon 
ryhmä Henry ry

Mannerheimintie 1 E
00100  HELSINKI

(09) 682 9020

Lohjan Ase ja Osa
Vehka-Alhontie 33
03100  NUMMELA

(019) 335 135

Ashland Finland Oy
PL  370

06101  PORVOO
(09) 228 420

Oy Philips Ab Eiran 
Isännöitsijätoimisto Oy

Ma-Ti Maalaus- ja 
Tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234

Oy Hangö 
Stevedoring Ab

PB  26
10901  HANGÖ
(019) 221 922

www.hangostevedoring.fi

Automaster Oy
Pakkalankuja 6
01510  VANTAA
0207 761 4000

Oy Western 
Shipyard Ltd

Telakkatie 67
25570  TEIJO
(02) 736 6050

Viking Line Abp

TietoSaab 
Systems Oy

www.tietosaab.com

ID-Systems IDS Oy
PL  43

41431  LAUKAA
0207 689 850

Salomaa Yhtiöt Oy
Annankatu 27

00100  HELSINKI
(09) 694 5155

Insinööritoimisto 
Otso

Vallikatu 17 C 22
02600  ESPOO
0400 508 646

Corporate 
Communications 
Robert Bosch Oy

Ansatie 6 a C
01740  VANTAA

ks 9/07

Atlas Copco 
Tools Oy

ks vanha

KappAhl Oy
Unikkotie 3 C

01300  VANTAA

Yrjö Pirilä Oy
Pohj.Esplanadi 25 A

00100  HELSINKI
(09) 4130 0700

Laatutilit Oy
Torikatu 5

18100  HEINOLA

Reitzin Säätiön 
Kokoelmat

Apollonkatu 23 b 64
00100  HELSINKI

0400 833 627

RI-Plan Oy
Ilmarinkuja 3

45100  KOUVOLA
0400 558 322

Insinööritoimisto 
 Leo Maaskola

Kaupintie 16 A
00440  HELSINKI

(09) 540 7230

Joleta Floors Oy
Flemminginkatu 10 A

00530  HELSINKI
(09) 760 787

Lucas Församlig
Vespervägen 12 A

00320  HELSINGFORS
(09) 2340 7100

Roihuvuoren 
Seurakunta

Tulisuontie 2
00820  HELSINKI

(09) 759 7200

Suomen 
Kongressitekniikka

Puolarmetsänkuja 8
02230  ESPOO
(09) 455 1127

M-Saldo Oy
Paulankatu 2 C

00240  HELSINKI
(09) 7552 7716

WEG Oy
Koronakatu 1 B
02210  ESPOO
(09) 887 9790

    

           Teollisuusraaka-aineita 
             Vuodesta 1927 
 

           

      Teollisuusraaka-aineita 
            Vuodesta 1927 
 

 

tUemme vaPaaehtoISta maaNPUoLUStUStyötä

Jeesus Kristus on elävä Jumala ja pelastaa



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT 232/2008  •  7.3.2008

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064

Pajunen Oy
Myyntikonttori  

Pohj. Rautatiekatu 29A
HELSINKI

Yhtyneet Insinöörit Oy
Kutojantie 11

02630  ESPOO
(09) 452 0600

Avant Tecno Oy
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

EURENCO Vihtavuori Oy
41330  VIHTAVUORI

(014) 377 9211

Indepro Oy
Eerikinkatu 27

00180  HELSINKI
(09) 695 550

Gühring Ab
Lämmittäjänkatu 4 A

00880  HELSINKI
(09) 8622 0100

Kontulan Fysikaalinen 
hoitola

Kaarenjalka 10
00940  HELSINKI

(09) 349 7072

Kallion Sähkö
Neitsytpolku 3

00140  HELSINKI
(09) 696 2740

Järvelän Rauta Ky
Peltotie 2

16600  JÄRVELÄ
(03) 872 760

Laatumetalli Oy
PL  38

03100  NUMMELA
(09) 227 1199

Varattu

Kolster Oy
Iso Roobertinkatu 23

00120  HELSINKI
(09) 618 821

Oy K.Bäckman Ab
Ulappakatu 1

02320  ESPOO
(09) 809 2707

Noormarkun Murske Oy
Pohjolankuja 9

29570  SÖÖRMARKKU
(02) 546 8581

Dataclub Oy
Elielinaukio 

00100  HELSINKI
www.bookplus.fi 

Kaikki kirjat netistä

Resela/Scandia Rent
Pietarinkatu 22

00150  HELSINKI

Tammisaaren 
Kirjanpitotoimisto

Rautatienkatu 21
10600  TAMMISAARI

(019) 241 4995

Energico Oy
Lastenkodinkuja 1
00180  HELSINKI

(09) 686 6150

Kotipalvelu Hoiva & 
Harja Oy

Lehmuskatu 10-12 A 16
04260  KERAVA
0400 478 846

Oy Kontutek
Mäkelänkatu 54 B
00510  HELSINKI
(09) 726 0400
www.kontutek.fi

IMU-Tec Oy
Ruukintie 20 C
02330  ESPOO
(09) 550 700

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

Japcon Oy
PL  67

00751  HELSINKI
(09) 346 3545

Luovat Palvelut 
Kisatie 7

00720  HELSINKI
(09) 612 9500

Lasimestari Paul 
Bergholm Oy

Vironkatu 5
00170  HELSINKI

(09) 680 3810

Paparazzi Oy
Fabianinkatu 4 B 15
00130  HELSINKI
(09) 6866 4100

Girafe
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

He-Lå Oy
Kuormakuja 2

03100  NUMMELA
(09) 225 2400

Isännöitsijätoimisto 
Tapanainen
Punavuorenkatu 20
00150  HELSINKI

(09) 174 300

Huonekalutehdas 
Korhonen Oy
Uusi Littoistentie 2-4
20660  LITTOINEN

(02) 275 1200

Iisalmen Putkiasennus Oy
Teollisuuskatu 17
74120  IISALMI
(017) 770 0700

Insinööritoimisto 
J.Linnakangas 

Mannerheimintie 79
00270  HELSINKI

(09) 607 004

Insinööritoimisto Racon
Bergerinkatu 4
20320  TURKU
(02) 239 7715

Insulanova Oy
Söderlangvikgård

25870  DRAGSFJÄRD
0500 507 526

Intrum Justia
PL  170

00811  HELSINKI
(09) 2291 1600

Kiinteistöhuolto 
Mak Oy
Sompiontie 1

00730  HELSINKI
0207 303 300

Konepalvelu Sohlman
Kokontie 6

04200  KERAVA
0400 311 607

LE-Voiteluhuolto Oy
PL  107

01531  VANTAA
(09) 825 4170

Oy Johnson Metall Ab
PL  4

33961  PIRKKALA
(03) 342 7700

Oy Joko-Systems Ltd
PL  2

84101  YLIVIESKA
(08) 420 666

Ulvilan Seurakunta
28400  ULVILA
(02) 535 0600

Eastway Sound & 
Lingtning
Hankasuontie 8

00390  HELSINKI
(09) 2510 2900

Advancetec Oy
Malminkaari 10 B
00700  HELSINKI

(09) 350 5260

Oy J-Trading Ab
Kuriitie 15

01510  VANTAA
(09) 584 0550

Peltisepänliike  
Hyvönen Oy

Pietarinkatu 9
00140  HELSINKI

(09) 638 559

Puuteos Lindberg
Laurilantie 3

04400  JÄRVENPÄÄ
(09) 271 0199

Oy Flinkenberg Ab
PL  69

02771  ESPOO
(09) 859 911

Uniferm Oy
PL  350

00521  HELSINKI
(09) 295 2261

Erikoisvalu 
H.Laakso Oy

Kartanonlenkki 51
04680  HIRVIHAARA

(019) 689 3311

Sanmat 
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460  KUOPIO
(017) 261 1654

Satalaskenta
Satakunnankatu 28

28130  PORI
(02) 641 2634

Siivouspalvelu  
S.Iivonen Oy

PL  86
00421  HELSINKI

050 569 5924

Sulmu Oy
PL  19

06101  PORVOO
(019) 576 7300

Sumetek Oy
Kurimontie 21-23

89600  SUOMUSSALMI
(08) 713 300

Tekstiili- ja 
Vaatetusteollisuus ry

PL  50
33211  TAMPERE

010 830 1400

Tilitoimisto Anttinen Ky
Merivalkama 2 A 8

02320  ESPOO
(09) 810 540

Keravan Seurakunta
Papintie 6

04200  KERAVA
(09) 478 488

Kuopion Evlut 
Seurakunta

PL  1064
70101  KUOPIO

(017) 158 111

Transit Case Oy
Poihuvuorentie 1

00820  HELSINKI
(09) 789 690

Valkealan Kristillinen 
Kansaopisto
Kansanopistontie 53

47830  HASULA
(05) 341 4600

Anja Pesola Oy
Hyttitie 6

00700  HELSINKI
(09) 836 2150

Sähkö-Jussi Oy
Kauppalantie 22

00320  HELSINKI
(09) 588 5455

Kiinteistöalan 
Kustannus Oy

Annankatu 24
00100  HELSINKI

Cortex Oy
Kutojantie 5

02630  ESPOO
(09) 759 0770

Hammaslääkäri 
Jussi Kuusisto

Kirkkotallintie 4 B 22
02400  KIRKKONUMMI

(09) 298 9796

Geohorisontti Oy
Tataarikuja 3

04430  JÄRVENPÄÄ
(09) 289 227

Grafimpex Oy
PL  30

00711  HELSINKI
(09) 387 8188

Hautaustoimisto 
Vemino

Kainuuntie 88
88900  KUHMO

(08) 636 700

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

Tapiolan Seurakunta
PL  200

02771  ESPOO
(09) 8625 0400

Insinööritoimisto 
JS-Suunnittelu Oy

PL  123
03101  NUMMELA

(09) 224 2650

Insinööritoimisto 
Stacon

Lepolantie 14
00660  HELSINKI

(09) 720 6660

Varattu
JA-Engineering Ky

PL  63
00531  HELSINKI

(09) 753 1690

Isännöinti Niini Oy
PL  283

00151  HELSINKI
(09) 634 213

JPS Maalaus Oy
Puusepäntie 25

04360  TUUSULA
(09) 385 8151

Suomen Unipol Oy
Nahkahousuntie 3
00210  HELSINKI

(09) 682 3260

JT-Kaivoskoneet Oy
Kytkintie 51

00770  HELSINKI
(09) 343 4970

Järviseudun Sähkövoiman 
Kuntayhtymä

PL  79
62901  ALAJÄRVI

(06) 557 2433

Autokorjaamo- ja 
Maalaamo Halttunen Ky

Laurintie 4
41330  LEPPÄVESI

(014) 632 888

Topi-Kalustaja
PL  46

85101  KALAJOKI
(08) 469 5500

Kangasniemen 
Osuuspankki
Otto Mannisentie 1-3

51200  KANGASNIEMI
(015) 754 5500

Kemiönsaaren 
Paikallislehti

PL  18
25701  KEMIÖ
(02) 421 725

Kiertokapula Oy/
Innopark
Vankanlähde 7

13100  HÄMEENLINNA
(019) 426 2211

Kiihtelysvaaran 
Osuuspankki

Mäkräntie 8
82140  KIIHTELYSVAARA

(013) 737 3511

Kiinteistö Oy 
Opintanner

Aleksis Kiven Katu 26
33200  TAMPERE

(03) 225 3000

Kirjansitomo Haglund 
Oy

Pohjolankatu 43
00610  HELSINKI

www.pikkusitomo.fi

Carestream Health 
Finland Oy
Teknobulevardi 3-5

01530  VANTAA

Kuljetusliike J.Salosaari 
& Kumppanit

Tapiontie 34
01400  VANTAA
0400 455 661

Kylmävälitys Oy
Suopurontie 7 A
02920  ESPOO
0400 604 491

Lai-Teräs Mäkinen Ky
Mallastie 1

66400  LAIHIA
(06) 477 0868
www.laiteras.fi

Lappeenrannan Kylpylä
Ainonkatu 17

53100  LAPPEENRANTA
(05) 616 7201

LVI-Työt Putkari Ky
Sahamäenrinne 3

01860  PERTTULA

Länsi-Pohjan 
Keskuspesula

Kisällinkuja 3
94459  KEMINMAA

(016) 271 177

Kymi Kirjanpito
Kauppalankatu 2 A
45100  KOUVOLA

(05) 375 5030

Mikrolog Oy Ltd
Ennekuja 2

02270  ESPOO
042 47 401

Muuttomiehet 
K.Niskanen Oy

Kavallinpelto 9 C
02710  ESPOO
(09) 571 2100

Oy Banmark
Salomonkatu 17 A 11

00100  HELSINKI
(09) 685 0850

Pixpoint Ky
Luotolantie 8 H 15
04230  KERAVA
040 048 1203

Popin Peltityö
Ojakulmantie 353

04660  NUMMINEN
0400 456 713

Projektiurakointi Fi Oy
Hissalantie 554
02420  JORVAS
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Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

helsingin reserviupseeripiiri ry (hrUP)
 
Toiminnanjohtaja Arto Pulkki 
puh. 4056 2073
arto.pulkki@hrup.fi
Fax: 499 495
 
helsingin Seudun reserviläispiiri ry (helresP)

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Fax: 448 659

eteLä-SUomeN Sotilaslääni juhlisti 
ensimmäistä vuosipäiväänsä Hel-
singin Ritarihuoneella 25.2.2008. 
Paikalla oli 1.1.2008 perustetun soti-
lasläänin henkilökuntaa, yhteistyö-
kumppaneita sekä Helsingin ja Uu-
denmaan alueen reserviupseeri- ja 
reserviläispiirien edustukset. Läm-
minhenkisessä tilaisuudessa suori-
tettiin palkitsemisia sekä keskustel-
tiin ajankohtaisista asioista. 

ikämiessuojeluskunnan 
miekka
Ikämiessuojeluskunnan Säätiön 
lahjoittamalla perinnemiekalla pal-
kitaan vuosittain sotilasläänin alu-
eella erittäin ansiokkaasti vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä tehnyt 
henkilö tai yhteisö, joka valitaan 
ensisijaisesti reserviläisten joukos-
ta. Sotilasläänin esikunta tekee esi-

tyksen komentajalle ja komentaja 
päättää saajasta. Sääntöjen mukaan 
miekka luovutetaan vuosittain lää-
nin vuosipäivänä ja lääni pitää kun-
niataulua kiertopalkinnon saajista 
esikunnassa.  
 Vuonna 2002 alkanut perinne on 
nyt siirtynyt Helsingin Sotilasläänil-
tä uudelle Etelä-Suomen Sotilaslää-
nille, mitä on pidettävä erinomai-
sen hienona asiana. Tänä vuonna 
miekalla palkittiin Uudenmaan 
maanpuolustuspiiri, ja sen vastaan-
otti piiriä lähes jo vuosikymmenen 
luotsannut piiripäällikkö, eversti 
Risto Muurman. Miekan luovuttivat 
läänin komentaja, kenraalimajuri 
Jaakko Oksanen sekä Ikämiessuo-
jeluskunnan Säätiön puheenjohtaja 
Weli-Mies Sovero.

Miekan aiemmat haltijat
-02 maj Jukka Karila 
-03 Sissikerho 
-04 Hermannit
-05 maj Jyri Favorin
-06 Helsingin Reservin Sanomat 
-07 kapt Antti Rautiainen 

Vuoden 
Reserviläiskouluttaja
ESSLE ja Helsingin Maanpuolustus-

piiri valitsivat vuoden 2007 reser-
viläiskouluttajaksi HRUP:n toimin-
nanjohtajan, ylil Arto Pulkin.  Tämä 
HELSLE:n aluetoimiston aloittama 
tunnustus on jaettu jo vuodesta 
1998 alkaen.

Aiemmat vuoden reserviläiskoulut-
tajat
-98 kers Esa Piisilä
-99 kapt Jyri Favorin

-00 ltn Eerikki Rundgren
-01 alik Kalle Muilu
-02 kers Veijo Rautio
-03 kapt Kaarle Nilsson
-04 ltn Sami Hotakainen
-05 ltn Tomi Haimelin
-06 kers Vesa Jääskeläinen

Helsingin Reservin Sanomat onnit-
telee palkittuja.

etelä-Suomen 
Sotilasläänin 
vuosipäivä

Ikämiessäätiön miekalla palkittiin Uudenmaan Piirin koulutuspäällikkö Risto Muurman (vas.) ja vuoden reserviläiskouluttajaksi 

nimitettiin Arto Pulkki.


