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Asevelvollisuudesta

M

iesten yleisen asevelvollisuuden ansiosta
Suomella on Euroopan mittapuulla iso
kenttäarmeija, ja sille riittävästi koulutettua reserviä. Kun
viimeisestä maailmanpalosta on kuitenkin
kulunut jo aikaa, ja uutta ei ole näkyvissä
ihan heti, on selvää, että myös Suomen
sodanajan joukkoihin sijoitettujen reserviläisten määrä laskee.
Sodanajan joukkojen supistamisesta
ollaan maamme johdossa hieman eri mieltä - tai lähinnä supistusten aikataulusta.
Puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala on useissa yhteyksissä sanonut, että puolustusvoimien sodanajan
joukkojen määrää tullaan supistamaan
350 000 miehestä 250 000 mieheen jo ensi
vuosikymmenellä. Syynä tähän on esitetty
ikäluokkien pieneneminen sekä kaluston
ja varustuksen kallistuminen. Taisteleviin
joukkoihin sijoitettaisiin vain alle 35-vuotiaita reserviläisiä. Tätä vanhemmille va-

rataan vain vapaaehtoisuuteen perustuvia
sodanajan tehtäviä tai heidät vapautettaisiin kokonaan. Kaskealan mukaan vanhentuneella kalustolla varustetuilla joukoilla ei nykyaikaisella taistelukentällä ole
menestymisen mahdollisuuksia.
Puolustusministeri Jyri Häkämies sekä
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juha
Korkeaoja ovat taas esittäneet, että joukkoja supistetaan maltillisemmin ja pidemmällä aikataululla kuin puolustusvoimain
komentaja on esittänyt. Poliitikkojen välillä erimielisyyttä on ollut vain siitä, miten puolustusvoimien rahoitus hoidetaan.
Ministeri Häkämies on ilmoittanut, että
puolustusbudjetin nykytasolla puolustusvoimien toimintakyky rapistuu. Korkeaoja
katsoo, että korotuksia ei lähivuosina ole
odotettavissa.
Syynä erilaisiin mielipiteisiin on useita.
Puolustusmateriaali on monimutkaistunut
ja samalla kallistunut huomattavasti viime
vuosina. Samaan aikaan puolustusbudjettimme on pysytellyt noin 1,3 %-tasolla ver-

rattuna bruttokansantuotteeseemme. Inflaatio on pyörinyt noin 3 % tasolla, mutta
puolustusvälineteollisuuden osalta hintojen korotukset ovat olleet 7 % luokkaa.
Vähät varat on osattava sijoittaa oikein. Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara iloitsi äskettäin,
että uudet, yli 300 milj e maksaneet NH90
helikopterit tuovat maavoimille aivan uutta ja todellista suorituskykyä. Uutiset Libanonista, Afganistanista ja Irakista kertovat
kuitenkin ihan muuta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Korkeaoja onkin kysynyt, onko Suomen valitsema linja oikea?
On aika lailla historiallinen tosiasia,
että sotilaat eivät juuri koskaan osaa ennustaa oikein tulevaa sotaa. Usein sanotaan, että sotilaat valmistautuvat aina
aiempaan sotaan, mutta asia on usein
juuri päinvastoin. Esimerkiksi Suomessa
valmistauduttiin koko 30-luvun ajan liikesodankäyntiin, mutta koko talvisota ja
suurin osa jatkosodasta olivatkin puhtaasti
ensimmäisen maailmansodan toistoa.

Maanpuolustusjärjestön
jäseneksi!
tokset puolustusvoimissa johtivat
Helsingin Sotilasläänin lakkauttamiseen ja uuden Etelä-Suomen sotilasläänin perustamiseen 1.1.2008
alkaen. Tämän seurauksena aiempia
sodanajan kokoonpanoja purettiin
merkittävä määrä.
Lehtemme erikoisnumero liittyy
piirien ja Etelä-Suomen sotilasläänin
tiedotus- ja jäsenhankintaiskuun,
joka on kohdistettu vuodenvaihteen
muutosten seurauksena sodan ajan
sijoituksistaan purkautuneelle pääkaupunkiseudun reserville.

Yhteiskuntavaikutus
Kertausharjoituskierrossa olleelle
reserville sodan ajan sijoitus on ollut luonteva yhdysside aseelliseen
maanpuolustukseen.
Aktiivinen reservi on ollut ja on
edelleen puolustusvoimien paras rajapinta ja vaikutuskanava siviiliyhteiskuntaan.
Jokainen paikkansa tietävä ja
vastuunsa tunteva reserviläinen vai-
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Viestimme on selkeä;
liity jäseneksi ja tule
mukaan joukkoon
kuttaa myös omaan ympäristöönsä
monin tavoin sen turvallisuutta lisäävästi.
Yhteiskunnan rauhan- sekä kriisiajan turvallisuus on sitä parempi
mitä suuremmat valmiudet kansalaisilla on kohdata ja selviytyä eri
häiriöolosuhteista.
Vapaaehtoinen maanpuolustus
ja maanpuolustusjärjestöt sen toteuttajina ovat olemassa yhteiskunnan ja kaikkien kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi.

Maanpuolustus tarvitsee
tekijänsä kaikissa
olosuhteissa

Ne reserviläiset, joiden sijoitus puretaan, voivat yhä edelleen ylläpitää taitojaan osallistumalla vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Näin kukin meistä
voi ylläpitää sotilaan perustaitoja ja siten
Suomen puolustusvalmiutta.
Pelkästään maksamalla reserviläisjärjestön jäsenmaksun tekee paljon. Se on
pieni hinta jo siitä, että kotiin tulee iso
nippu ajankohtaista maanpuolustustietoa
liiton ja piirin lehtien kautta. Tämän lisäksi se mahdollistaa erittäin monipuolisen
maanpuolustusharrastuksen..

Uutisia 70 vuotta sitten

Sanomat on tiivis tietopaketti vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja sen tarjoamista moninaisista
mahdollisuuksista. Tutustu.

Vuodenvaihteen organisaatiomuu-

Tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että koko maata
tulee puolustaa jos vihollinen uhkaa Suomea aseellisesti. Yhtä vahva kannatus on
yleisellä asevelvollisuudella. Nyt esitetyt
SA-joukkojen supistukset vaikuttavat tulevaisuudessa varmasti myös maanpuolustustahtoon sekä pitkällä aikavälillä halukkuuteen suorittaa varusmiespalvelus.

Liittymällä reserviupseeri- tai reserviläisyhdistykseen pidät osaltasi
yllä maanpuolustuksen painoarvoa
yhteiskunnassamme, samalla huolehtien oman sotilasammattitaitosi
ajantasaisuudesta.
Kansalaisten henkinen side ja läheinen yhteys maanpuolustukseen
ovat keskeisen tärkeitä kulmakiviä
muuttuvassa maailmassa. Pysy mukana ja osana yhteistä asiaamme.
Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Toukokuun 16.
Kaksikymmentä vuotta sitten oli juhlatunnelma Suomen
pääkaupungissa. Vapaussota oli päättynyt ja Suomen voittoisa talonpoikaisarmeija marssi ihanana kevätpäivänä
Turuntietä pitkin pääkaupunkiin, reippaana ja onnellisena
Valkoisen Kenraalinsa johtamana.
Tänään kokoontuu taas tänne sama armeija ja paljon
vanhentuneena, suureksi osaksi sotavanhuksia viettämään
suurinta juhlaansa, vapaussodan 20 v. päättäjäisiä.
He ovat saapuneet kaikilta ääriltä Suomen nientä, he
ovat nähneet kevättouon alkaneen pelloillamme, joita silloin hurme kastoi. He ovat todenneet, että taloudellinen
elämä on tänä aikana harvinaisen nopeasti edistynyt, peltoala on laajennut ja antaa jo sadon, joka on miltei riittävä
kansallemme, niin ettei sodan sattuessa maamme asujamisto ole kovinkaan riippuvainen ulkoa saapuvasta viljasta.
He ovat matkallaan tänne nähneet kukoistavia kaupunkeja
ja kyliä, tehtaita on noussut kuin sieniä maassamme, maan
vaurastuminen on kaikilla aloilla nähtävänä.
Sodan hirveät jäljet ovat kokonaan peitetyt, ainoastaan
sankarihaudat ympäri maatamme kertovat niistä uhreista,
joita heidän voittonsa vaati.
Ote Hannes Ignatiuksen kirjoituksesta.
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Maanpuolustus harrastukseksi
ostetaan uutta kallista modernia aseistusta. Myös ulkomaille lähetettävät
joukot syövät niukkoja määrärahoja. Rahan niukkuus näkyy siten
myös kertausharjoituksien määrässä. Puolustusvoimien supistaessa
edelleen reserviään yhä useampi sijoitusikäinen reserviläinen jää ilman
sodan ajan sijoitusta. Monelle tämä
sijoitus sodan ajan joukkoihin merkitsee ja on merkinnyt kuulumista
suurempaan kokonaisuuteen, joukkoon, jolla on merkitystä Isänmaan
puolustukselle. Aselajit teknistyvät
ja jo muutaman vuoden poissaolo
vähentää merkittävästi osaamista ja taitoa käsitellä nykyaikaista
aseistusta. Jos ja kun jo saavutettu
sijoitus puretaan, moni jää ns. tyhjän päälle: ”Eikö minusta ole enää
maanpuolustajaksi. Eikö Isänmaa

Puolustusmäärärahoilla

enää tarvitse minua…”
Mutta onneksi hätä ei ole tämän
näköinen. Lääke edellä mainittuun
tautiin on keksitty: ”Reserviläistoiminta”. Se on harrastus, jossa voit
ylläpitää tieto-taitoa esimerkiksi nykyaikaisesta aseistuksesta, treenata
reserviläiskuntoasi sekä ylläpitää
ampuma-, suunnistus- ja erätaitojasi. Tarjolla on monipuolista harrastustoimintaa, josta jokaiselle löytyy
varmasti oma paikkansa oman kiinnostuksen ja ajan käytön mukaisesti.
Reserviläispiiri on pääsääntöisesti miehistöstä ja
aliupseereista koostuva organisaatio, jossa on useita jäsenyhdistyksiä.
Toimintaa on ympäri pääkaupunkiseudun. Toimimme läheisessä
yhteistyössä reserviupseeripiirin

Helsingin Seudun

Reserviläispiirin
puheenjohtajalta

kanssa, joten kaikille sotilasarvoon
katsomatta löytyy oma yhdistyksensä jossa toimia. Periaatteemme on,
että kun kuulut johonkin alueemme
yhdistykseen, olet tervetullut myös
muiden yhdistysten tilaisuuksiin ja
tapahtumiin. Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eli myös
pelkkänä jäsenenä oleminen merkitsee tämän harrastustoiminnan
tukemista.
Reserviläisharrastuksen kautta

moni reserviläinen on saanut uuden

sijoituksen esimerkiksi maakuntakomppaniassa tai vaikka puolustusvoimien taistelukoulutusyksikössä.
Molemmilla yksiköillä on oma sodan
ajan tehtävänsä ja näin ollen ko. yksiköihin sijoitetut pääsevät taas kertausharjoituskierron piiriin.

Kesä keikkuen tulevi
Kevät alkaa pikkuhiljaa kääntyä kesäksi ja kesälomat lähestyvät. Suomi
hiljenee Juhannuksen jälkeen ja niin
myös monen yhdistyksen toiminta
jää ns. kesätauolle. Mutta heti kesälomien jälkeen toiminta viriää uudelleen ja syksy tuo tullessaan taas
aktiivista toimintaa. Reput ja maastopuvut kaivetaan esiin ja lähdetään
reserviläiskavereiden kanssa vaellukselle. Kesällä viritetyt ja kohdistetut aseet pääsevät tositoimiin, kun
innokkaat reserviläiset suuntaavat

metsästysmaille. Toiset kaivavat tetsarit ja kypärät vaatekaapin nurkasta ja lähtevät Santahaminaan harjoittelemaan. Toisille taas värikuula-aseet antavat ajanvietettä iltaisin
ja viikonloppuisin… No eletään nyt
tässä päivässä ja tässä hetkessä.
Oheinen ajatusleikki antaa hieman
kuvaa siitä mitä tämä reserviläistoiminta on.
Eli ei muuta kuin lähde mukaan
harrastamaan ja pitämään reserviläiskuntoasi yllä! Tarvittavat yhteystiedot ja yllin kyllin lisätietoja löydät
tästä lehdestä.
Aurinkoista kesää odotellessa
reserviläisterveisin
Kimmo Karinen
Vääpeli reservissä
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja

Asevelvollisuus ja -laki
Uusittu asevelvollisuuslaki
(1438/07) tuli voimaan
tämän vuoden alusta.
Samalla se korvasi aiemman, jo yli puoli vuosisataa
palvelleen asevelvollisuuslain vuodelta 1950. Monia
asioita on uudessa laissa
selkeytetty ja päivitetty,
vaikka itse perussisältö
onkin pysynyt varsin
muuttumattomana.
Teksti: Arto Pulkki
Asevelvollisuuslain perustana
on perustuslaissa säädetty maanpuolustusvelvollisuus. Lain perussanoma on edelleen sama - jokainen
miespuolinen Suomen kansalainen
on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen
vuoden loppuun, jona hän täyttää
60 vuotta. Sama koskee myös niitä
naisia, jotka ovat suorittaneet vapaaehtoisen asepalveluksen, vaikka
siitä säädetäänkin eri lailla.

Reservi ja varareservi
Asevelvollinen kuuluu varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen asepalvelun jälkeen reserviin:
1) miehistö sen vuoden loppuun,
jona hän täyttää 50 vuotta;
2) upseeri, opistoupseeri ja aliupseeri sen vuoden loppuun, jona hän
täyttää 60 vuotta;
3) upseeri, jolla on everstin tai niitä
ylempi sotilasarvo, niin kauan kuin
hän on palveluskelpoinen.
2000-luvun Suomessa ei ole enää
olemassa nostoväkeä, vaan moderni varareservi. Varareserviin kuuluu
asevelvollinen, joka:
1) ei ole vielä suorittanut varusmiespalvelusta;
2) ei enää kuulu reserviin; tai
3) on vapautettu palveluksesta rauhan aikana.

Kertausharjoitukset
Aivan kuten tähänkin asti, reservissä
oleva asevelvollinen on velvollinen
osallistumaan kertausharjoituksiin.

Näiden yhteenlasketut enimmäisajat ovat eli:
1) miehistöllä 40 päivää;
2) miehistön erityistaitoa vaativiin
ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutetulla 75 päivää;
3) aliupseerilla, opistoupseerilla ja
upseerilla 100 päivää.
Uutta on kuitenkin se, että asevelvollinen voidaan näiden lisäksi ja
suostumuksensa mukaisesti määrätä
hänen sodan ajan sijoituksensa mukaisen joukon kertausharjoitukseen
enintään 20 päiväksi vuodessa, jos
asevelvollinen on puolustusvoimille
välttämätön joukon johtamisessa tai
koulutuksessa. Palvelukseen määrääminen edellyttää lisäksi asevelvollisen työnantajan suostumusta,
jos harjoitus tapahtuu työaikana.

Reserviläisen palvelus
suuronnettomuus- ja
muussa vakavassa
tilanteessa
Uuden lain mukaan Tasavallan presidentti voi valtioneuvoston esityksestä päättää, että pääesikunta voi
määrätä reservissä olevia asevelvollisia lyhyeksi, kuitenkin enintään
14 päivän ajaksi, puolustusvoimissa
saamansa erityiskoulutuksen mukaisiin tehtäviin. Tätä mahdollisuutta voidaan käyttää vain, jos se on
välttämätöntä valmiuslain tarkoittamassa suuronnettomuustilanteessa
silloin, kun tilanne on erityisen vakava, sekä tilanteessa, jossa laajalle
levinnyt vaarallinen kulkutauti vastaa vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta.

Ylimääräinen palvelus
Uusittu laki selventää ylimääräistä
palvelusta ja liikekannallepanoa.
Ylimääräisen palveluksen tarkoituksenahan on kohottaa ja ylläpitää
puolustusvalmiutta ja harjoittaa

joukkokokonaisuuksia niille suunnitellussa kokoonpanossa siten, että
joukko voidaan tarvittaessa määrätä
liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen.
Nyt laissa lukee aivan selvällä
suomen kielellä, että Tasavallan
presidentti voi normaaliolojen vakavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa päättää, että puolustusvoimat voi määrätä reserviin kuuluvia
asevelvollisia ylimääräiseen palvelukseen. Päätös annetaan enintään
kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja
se on peruutettava, kun puolustusvalmiuden kohottamiseen ja ylläpitämiseen johtanut tilanne sen sallii.
Palvelukseen voidaan määrätä astumaan välittömästi.

Liikekannallepano
Puolustusvoimien liikekannallepano
voi olla joko osittainen tai yleinen.
Osittaisen liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen voidaan määrätä
vain reserviin kuuluvia asevelvollisia.

Yleisen liikekannallepanon aikana myös varareservi tai osa siitä
voidaan määrätä palvelukseen. 50
vuotta täyttäneet voidaan kuitenkin
määrätä palvelukseen ainoastaan
eduskunnan suostumuksella.
Liikekannallepanon aikaiseen
palvelukseen voidaan tarvittaessa
määrätä puolustusministeriön kuulutuksella. Tässäkin tapauksessa
palvelukseen voidaan määrätä astumaan välittömästi.

Jälkeen asevelvollisuuden
Onko sitten elämää 60 ikävuoden
ja asevelvollisuuden loppumisen
jälkeen? Totta kai – vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä voi olla
mukana ikään katsomatta – kerhotoiminnassa tarvitaan seniori-ikäisten tietotaitoa ja kriisitilanteissakin
yhteiskunnan monet muut varautumistoiminnot tarjoavat runsaasti
paikkoja pitkän reserviläisuran tehneille.
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Vanaja – suomalainen työjuhta
runsaasti kirjoja henkilöautoista, mutta suomalaisista kuorma-autoista vain muutama. Teknikkokapteeni
Markku Mäkipirtti on pitkän työkokemuksen pohjalta kirjoittanut
suomalaisista ajoneuvoista ja puolustusvoimien varikosta kolme
kirjaa. Tämä neljäs käsittelee yhtä suomalaisen autoteollisuuden
legendaa, Vanaja-kuorma-autoa.
Kirja esittelee monipuolisen, maailman parhaimmistoon kuuluneen kuorma-automalliston ja sen kuinka pieni autotehdas pystyi ottamaan huomioon käyttäjän toiveet rakentamalla ihanteellisen auton toivottuun käyttöön. Yleispiirre Vanajoissa oli, että ne
olivat raskaita tai erikoisen raskaita. Kevyet mallit puutuivat tyystin.

Markkinoilla on

sai alkunsa, kun 1942-43 havaittiin, että puolustusvoimat tulee tarvitsemaan huomattavan määrän kuormaautoja. Kesäkuun 8.päivänä 1943 allekirjoitettiin hankintasopimus 7000 auton valmistamisesta puolustusvoimille. Vuonna 1946
puolustusministeriö irtisanoi sopimuksen Yhteissisu Oy:n kanssa.
Vanajan Autotehdas Oy perustettiin vanhan yhtiön uudelleenjärjestelyjen jälkeen vuonna 1948.
Teoksesta löytyy kaikkien valmistettujen mallien tarkat mallinumerot sekä näiden valmistusmäärät. Lisäksi teokseen on otettu
mukaan myös linja-autojen mallit vaikkakin linja-autot rakennettiin ja varustettiin Vanajan alustalle eri koritehtaissa.

Vanajan historia

Maallikolle eri tyyppinimien kirjo ei välttämättä avaudu, mutta
asiantuntijalle ja varmasti entisöijälle kirja tarjoaa runsaasti yksityiskohtia, jotka helpottavat työn tekemistä. Kuvamateriaali on
runsas ja kuvat ovat pääosin erittäin laadukkaita. Puolustusvoimien ajoneuvoista kiinnostuneille kirja tarjoaa paljon lisätietoa.
Vanajan tähti sammui vuonna 1971 lähinnä englantilaisten ja
muiden osatoimittajien epätarkkoihin toimitusaikoihin. Autojen
valmistuminen ja toimittaminen ostajille viivästyivät ja näin aiheuttivat lisäkustannuksia. Tehdas sulautui Oy Suomen Autoteollisuus Ab:hen ja se poistettiin kaupparekisteristä vuoden 1968 lopussa. Uuden yrityksen suojissa Vanaja-nimellä valmistettiin vielä
noin 270 kappaletta.
Markku Mäkipirtti

on palvellut puolustusvoimien A-luokan
ajoneuvotarkastajana
ja on päässyt kokeilemaan lähes kaikkia
puolustusvoimien
ajoneuvoja 1970-luvulta lähtien. Hän on
ollut mukana puolustusvoimien ajoneuvojen suunnittelussa,
modifioinnissa sekä
korjauksissa Kuljetusvarikolla vuodesta
1973.

Markku Mäkipirtti, Ajoneuvot Suomessa I – Vanaja
Apali Oy, Tampere 2008, ISBN 978-952-5026-72-6, 175 sivua, runsas kuvitus
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Santahaminasta kattava teos
Majuri Marko Nieminen on tehnyt
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorianlaitokselle pro gradun,
jonka hän on laajentanut erinäisin
lisätutkimuksin kirjaksi. Kirja esittelee Santahaminaa Ruotsin ja Venäjän
vallan aikana. Teoksen kuvaama aika
päättyy huhtikuuhun 1918, kun saksalaiset saapuvat saarelle.
Santahamina on viime vuosien
herättänyt paljon suuria tunteita.
Saarta on haluttu asuntokäyttöön,
virkistysalueeksi ja jopa luonnonpuistoksi. Saari on kuitenkin säilynyt
sotilasalueena, koska siellä on runsas
puolustusvoimien tarvitsema rakennuskanta. Luonnonarvot on löydetty
vasta tämä keskustelun myötä.
Santahamina on jääkauden jälkeen merestä noussut saari. Saaren
korkeimmat huiput nousivat merenpinnan yläpuolelle noin 4500 vuotta
sitten. Maankohoamisen vuoksi saari
on vähitellen saavuttanut nykyiset
muodot, kun kallioluodot ovat yhdistyneet. Santahaminan keskiosa ja
rantojen poukamat ovat hiekkaisia.
Saaren pinta-ala on 388 hehtaaria ja
rantaviivaakin on peräti 14 kilometriä.
Teos on ensimmäinen perustutkimus, jossa käsitellään Santahaminan

sotilaallista merkitystä Ruotsin ja Venäjän vallan aikana. Santahaminaa
on käsitelty erittäin vähän eri paikallishistorioissa. Eniten se on saanut
huomiota eri joukko-osastojen historioissa, mutta sielläkin vain joukon
toiminta-alueena.
vuodesta
1812 lähtien Santahamina oli osa Viaporin linnoitusta. Aluksi se toimi Viaporin linnoituksen viljelyalueena. Samoin sieltä otettiin puutavaraa sekä
maata linnoituksen rakentamiseen.
Ensimmäiset linnoitustykkipatterit
valmistuivat 1854 Eteläkärkeen.
1910-luvulla saarelle rakennettiin
runsaasti kasarmi- ja asuinrakennuksia. Nykyisin nähtävät punatiiliset
rakennukset ovat valtaosin peräisin
tältä aikakaudelta. Ensimmäinen
nostosiltakin saatiin Hevossalmen yli
jo 1914. Sillan nostamiseen tarvittiin
neljä miestä.

Venäjän vallan aikana

Mielenkiinnolla jäämme odottamaan Santahaminan historiaa, joka
tullee kuvaamaan saaren historiaa
myöhemmältä ajalta. Saaren sotilashistorian alkamisesta tulee 2009
kuluneeksi 200 vuotta.
Kirja on täynnä tietoa tästä suljetusta saaresta. Kirjan sisältöä täyden-

Marko Nieminen: SantahaminaViaporin linnoituksen itäinen lukko
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen julkaisusarja 2 n:o 10, ISBN 978-951-25-1799-2,
Edita Priima Oy, Helsinki 2008, 175 sivua, runsas
kuvitus

tävät hienot karttakuvat sekä laadukas noin 60 sivun kuvaliite, jossa on
kuvattu vanhoja rakenteita nykypäivänä.

Lentokonemekaanikot vihdoin esille
Ilmavoimista sodissamme on kirjoitettu erittäin paljon ja kattavasti.
Mutta vain lentäjien kannalta. Vain
harvoja teoksia on kirjoitettu niistä
miehistä, jotka pitivät lentokoneet ilmassa. Ilmailukirjallisuudessa on mekaanikkojen työsarja jäänyt taka-alalle. Luultavasti siksi, että on kuviteltu
mekaanikkojen työn olevan vähemmän kiinnostavaa kuin lentäjien.
Matti Siukkola haastatteli 22 sodan ajan mekaanikkoa vuosina 20002001. Haastattelut tehtiin aivan viime
hetkillä, koska nuorimmatkin mekaanikot olivat 80-vuotiaita. Kirjan
kuvitus on pääosin veteraanimekaanikkojen albumeista. Keijo Elio laati
haastatteluista ja isänsä päiväkirjoista tämän kokonaisuuden.
Teoksen I osa käsittelee ilmavoimien mekaanikkokoulutusta ja sen
kehitystä. Ilmavoimien ensimmäiset
mekaanikot saivat koulutuksensa Turun lentoasemalla vuonna 1918. Mekaanikkokoulun koulutus vakiintui

1924, kun ilmailupataljoonan yhteyteen perustettiin mekaanikko-osasto.
Mekaanikkokunta jakaantui kolmeen osaan koulutuksen perusteella:
apu-, reservi- ja kantamekaanikoiksi.
Kantamekaanikot toimivat laivueiden vastaavina mekaanikkoina. Apumekaanikot olivat joko varusmiespalvelusta suorittavia tai vapaaehtoisia
asevelvollisia. Reservimekaanikot
olivat reservissä olevia ja jatkokoulutettuja mekaanikkoja.
Toisessa osassa ovat kaikkien
22 lentomekaanikon haastattelut
kuvineen. Haastatellut ovat palvelleet osin samoissa joukoissa, joten
niissä esiintyy muisteluita samoista
tapahtumista. Ja kuten tunnettua 70
vuoden takaisista asioista eri ihmiset
muistavat hieman eri tavoilla.
Apali Oy on jälleen tallentanut
merkittävän osan suomalaista sotahistoriaa kansien väliin. Kirja antaa
hyvän kuvan lentomekaanikkojen
työstä ja merkityksestä sotiemme ai-

Keijo Elio- Matti Siukkola:
Lentokonemekaanikot sodassa
Apali Oy, Tampere 2008, ISBN 978-952-5026-73-3,
176 sivua, runsas kuvitus

kana. Kuvamateriaali on pääosin ennen julkaisematonta.
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Helsingin
Aluetoimisto
Helsingin Aluetoimisto vastaa
valvonnasta Helsingissä, Kauniaisissa, Espoossa sekä Vantaalla
ennen ja jälkeen varusmies- tai siviilipalveluksen. Valvonnanalaisia
miehiä ja naisia on yli 300 000.
Aluetoimisto järjestää kutsunnat Kauniaisissa, Espoossa, Vantaalla sekä Helsingissä. Aluetoimisto asettaa kutsuntalautakunnat, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi
jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla
asevelvollisuusasioihin perehtynyt
virassa oleva upseeri. Kutsuntalautakunnassa on oltava vähintään
yksi aluetoimiston virkamies. Toinen lautakunnan jäsenistä on kunnan tehtävään nimittämä kunnan
virallinen edustaja.
Aluetoimisto määrää joukkoosastokiintiöidensä puitteissa asevelvollisia ase- tai siviilipalvelukseen kutsunnoissa ja kutsuntojen
ulkopuolella. Pääkaupunkiseudulla kutsunnanalaisia on vuosittain
noin 6100. Helsingin Aluetoimistolle antaa vuosittain palvelukseen
astumismääräyksen noin 4350 asevelvolliselle. Aluetoimisto määrää
asevelvollisia palvelukseen ensisijaisesti Kaartin Jääkärirykmenttiin,
Karjalan Prikaatiin, Suomenlahden
Meripuolustusalueelle (ml. Isosaaren Linnake) ja Uudenmaan

Prikaatiin. Aluetoimisto järjestää
myös valinnan naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Pääkaupunkiseudulla naishakijoiden määrä
vaihtelee vuosittain 40:stä 80:een.
Valintatilaisuus pidetään vuosittain
huhtikuun puolivälissä Santahaminassa Radioniemen koulutustiloissa.
Helsingin Aluetoimisto järjestää
Santahaminassa joka vuosi noin 15
jälkitarkastuspäivää, joissa tarkastetaan yhteensä noin 1500 asevelvollisen palveluskelpoisuusluokka
sekä päätetään asepalvelukseen tai
siviilipalvelukseen lähdöstä.
Helsingin Aluetoimisto palvelee pääkaupunkiseudun asevelvollisia kaikissa asevelvollisuusasioissa.
Aluetoimisto
käsittelee sinne saapuvat asevelvollisten eri hakemukset, kuten
esimerkiksi joukko-osaston- ja saapumiseränvaihto-, siviilipalvelus-,
kertausharjoitusvapautus- ja aseettomaan palvelukseen hakuhakemukset sekä lääkärinlausunnot ja
oikaisuvaatimukset. Aluetoimisto
laatii lausunnot Kutsunta-asiain
keskuslautakunnan pyynnöstä ko
lautakunnalle lähetettyihin valituksiin.

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

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
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Reservissä olevat upseerit
kuuluvat reserviupseerikerhoon
Piirihallituksen jäsen, ltn Markus Saarela LWK-07 sotilastaitokilpailussa Berliinissä.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:ssä (HRUP) on
yli kaksikymmentä puolustushaara-, aselaji ja
aluekerhoa, joihin kuuluu lähes 5.000 reservin
upseeria. Kolmasosa jäsenistä on enintään
30-vuotiaita. Kerhojärjestelmä käsittää koko
toiminta-alueemme, eli Helsingin, Espoon,
Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Kerhojärjestelmän, samoin kuin piirin hallinnon ja
toiminnan kehittäminen on voimakasta.
Kerhojen tilaisuudet avoimia
Piirin alueella on periaatteena, että
eri kerhojen jäsenet voivat osallistua
muidenkin toimintaan. Siten tarjolla on melkoinen määrä tilaisuuksia
ja tapahtumia. Tapahtumien sisältö
vaihtelee ruudin savuista ja mullan
makuisista kursseista aina erittäin

korkeatasoisiin esitelmätilaisuuksiin.
Yhteistoimin Helsingin Seudun
Reserviläispiirin kanssa julkaistaan
Helsingin Reservin Sanomia, joka
kymmenen vuotuisen ilmestymiskertansa ja yli kymmentuhantisen
painoksensa ansiosta on valtakun-

ALUEKERHOT
Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry — Esbo-Grankulla
Reservofficerare rf
Huipputasoisiin turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin esitelmätilaisuuksiin erikoistunut yhdistys, jolla jäseniä koko pääkaupunkiseudulta.
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry
Itähelsinkiläisten upseerien yleiskerho, jolla tehokas yhteistyö reserviläisyhdistyksen kanssa.
Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry
Helsingin niemellä asuvien upseereiden yleiskerho, jolla erittäin monipuolista toimintaa; erikoisalana mm. johtamiskoulutus ja ammunta.
Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry
Länsivantaalaisten upseerien yleiskerho. Monipuolinen toiminta mm. omien toimitilojen ansioista.
Lauttasaaren Reserviupseerit ry
Lauttasaarelaisten upseerien yleiskerho. Toimintamuotoina
mm. ammunta.

nan kärkilehtiä alallaan.
Piirillä on käytössään toimi- ja
kokoustiloja maanpuolustusjärjestöjen talossa Döbelninkadulla sekä
Katajanokan Kasinolla. Döbelninkadun talon kellarissa on yhdessä
HELRESP:n kanssa hallinnoitu sisäampumarata palvelusaseille. Näiden lisäksi piirillä on kokous-, koulutus- ja virkistyskäyttöä varten oma
retkeilymaja saunoineen Sipoon
Sjuptsundissa.
Palkattua henkilökuntaa piirillä
on kaksi, ja luottamusmiespohjalta
toimivia toimikunta- yms. henkilöitä
kymmeniä.

servin upseeriston sotilasammatillisen osaamisen, yhteenkuuluvuuden
ja arvomaailman kehittymisen kannalta on kiistaton. Mikään muu taho
kuin reservin upseerien omat järjestöt eivät pidä antaumuksellisesti
huolta reservissä olevan upseeriston
asemasta ja arvostuksesta.
Reservin upseereita on itsenäisessä Suomessa koulutettu yli
150.000. Osa on tietenkin saanut
käskyn viimeiseen iltahuutoon,
joten liittomme jäsenmäärä, noin
30.000, on huomattavan suuri. Liittymällä mukaan jokainen reservin
upseeri tekee jo sinällään merkitsevän maanpuolustusteon.

Upseerit kehittävät
maanpuolustusta

Liittymisohjeet

Reserviupseerikerhojen merkitys re-

Lisää tietoa kerhoista saa mm. tä-

toimitilat ja kerholehti. Tiivis yhteistyö Espoon Reserviläisten
kanssa.

män lehden kerhopalstoilta sekä piiritoimistolta (yhteystiedot takakannessa) sekä osoitteessa www.hrup.fi
Liittyminen käy vaivattomasti
joko palauttamalla oheisen jäsentietolomakkeen tai yllämainittujen yhteyksien avulla. Etsi verkkosivuilta
sähköinen jäsentietolomake ja täytä
se, kohtaan lisätietoja voi merkitä
kerhon, johon haluaa liittyä.
Jäseniltä edellytämme vain upseerin arvoa ja reipasta maanpuolustushenkisyyttä. Upseeri, tervetuloa mukaan!
Arto Pulkki
yliluutnantti (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin
toiminnanjohtaja

Kenttätykistökerho ry
Kt-upseerien vireä yhdistys, pitkä kokemus vapaaehtoistoiminnasta ja –koulutuksesta.

Tikkurilan Reserviupseerikerho ry
Itävantaalaisten upseerien yleiskerho. Monipuolinen liikuntaja ampumatoiminta.

Helsingin Reserviupseerien Kranaatinheitinkerho ry
Kranaatinheitinupseerien aselajiyhdistys.

Töölön Reserviupseerit ry
Piirin vireimpiä pienaluekerhoja, jolla monipuolinen nuorisotoiminta ja hyvät yhteydet Baltian reserviupseereihin.

Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto ry
Vireä pioneeriupseerien yhdistys, jolla erittäin monipuolinen
aselaji-, kilpailu- ja nuorisotoiminta.

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf
Klubben för de svenskspråkiga reservofficerarna i huvudstadsregionen, speciellt kan nämnas de goda kontakter med
Stockholms reservofficerare.

Helsingin Reservimeriupseerit ry
Laivastossa koulutettujen reservin upseerien yhdistys, jolla
monipuolinen merellinen toiminta.

PUOLUSTUSHAARA- JA ASELAJIYHDISTYKSET (vast)
Helsingin Reserviupseerien Huoltoupseerikerho ry
Huoltoupseereiden erikoiskerho yhteistyössä Töölön Reserviupseerien kanssa.

Munkkivuoren Reserviupseerit ry
Ampumatoimintaan erikoistunut yleiskerho.

Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerho ry
Ilmavoimissa koulutettujen reservin upseereiden puolustushaarakerho, jolla hyvä yhteistyö reserviläispiirin Ilmailuosaston kanssa.

Pohjois-Helsingin Reserviupseerit ry
Toiminta-alueensa upseereiden yleiskerho. Monipuolinen sotilasliikunnan harrastus.

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry
Ilmatorjuntaupseereiden vireä aselajikerho, joka on kiinteässä yhteistyössä aselajikillan ja it-ammattisotilaiden kanssa.

Tapiolan Reserviupseerit ry
Koko Espoon alueen yleiskerho, jolla on laaja ja monipuolinen toiminta sotilaskoulutuksen ja ammunnan alueilla. Omat

Helsingin Reserviupseerien Jääkärikerho ry
Pääaselajimme, jalkaväki- ja jääkärijoukkojen reservin upseerien yhdistys.

Rannikkotykistökerho Johtorengas ry
Aselajinsa reservin upseerien vireä yhdistys, jolla kiinteät
kontaktit yhteistoimintatahoihin niin meri- kuin maavoimien
piirissä.
Sissikerho ry
Tiedustelu- ja sissiupseerien erikoisyhdistys, joka on vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen edelläkävijöitä koko maassa. Jäseniä kaikista aselajeista, oma lehti ja kohta taas toimitilat.
Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry
Reservin viestiupseerien erikoisyhdistys, joka toimii hyvässä
yhteistyössä aselajinsa ja viestialan siviilisektorin kanssa.
VR Helsingin Reserviupseerit ry
VR:n palveluksessa olevien upseerien erikoiskerho.
Linkit kerhojen www-sivuille löytyvät osoitteesta
www.hrup.fi
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Helsingin Seudun
Reserviläispiirissä
kaikki voivat toimia
Reserviläispiirin toiminnan juuret juontavat vuoteen 1935,
jolloin ensimmäinen reservinaliupseeriyhdistys perustettiin Helsingissä. Tuolloin perustettiin Helsingin Reservinaliupseerit ry. Sotiemme ajaksi toiminta
luonnollisista syistä keskeytyi. Toiminta
käynnistettiin uudelleen vuonna 1949.
Pääkaupunkiseudun laajentuessa
1950 ja -60-luvuilla tuli piirin perustaminen ajankohtaiseksi. Pääkaupunkiseudulle perustettiin uusia yhdistyksiä.
Tapiolaan perustettiin Tapiolan Reservinaliupseerit ja nykyisen Vantaan alueelle Helsingin Maalaiskunnan Reservinaliupseerit. Nyttemmin molemmat
ovat muuttaneet nimensä paremmin kuvaamaan toiminta-aluettaan. Edellinen
on nimeltään Espoon Reserviläiset ry ja
jälkimmäinen Vantaan Reserviläiset ry.
Helsingin Reservin Aliupseerien Piiri
perustettiin vuonna 1964. Tuolloin liiton
säännöt edellyttivät piirien perustamis-

Helsingin Seudun

HRUP/HELRESP
JÄSENETUJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monipuolinen kerhotoiminta
Helsingin Reservin Sanomat 10 nro / vuosi
Reserviläinen 8 nro / vuosi
oma sisäampumarata
ampumamahdollisuudet Santahaminassa
reserviläisen ampumaturva (vakuutus)
toimi-, kokous- ja saunatiloja
kansalliset ja kansainväliset kilpailumahdollisuudet
Huomio!-reserviläisen käsikirja vuosittain
polttoneste-, vakuutus- ja pankkietuja

Tärkeimmät jäsenyhdistykset:
Helsingin Reserviläiset ry
Suomen vanhin reserviläisyhdistys. Se on perustettu jo
vuonna 1935. Jäseniä noin 850. Avoin kaikille 15 vuotta täyttäneille.
helsinki@helresp.fi
Espoon Reserviläiset ry
Osallistuu alueellaan voimakkaasti maanpuolustuskoulutuksen toteuttamiseen. Jäsenmäärä lähentelee 400. Avoin kaikille Suomen kansalaisille.
espoo@helresp.fi
Vantaan Reserviläiset ry
Vantaan Reserviläiset toimivat Itä-Vantaan alueella. Vahva
ampumatoiminnan harrastus. Jäseniä yli 500.
vantaa@helresp.fi

ta joidenkin toimien hoitajiksi. Piirin
jäsenyhdistyksiin otettiin varsinaisiksi
jäseniksi pääsääntöisesti reservin aliupseerin koulutuksen saaneita reserviläisiä. Vuonna 1995 päätettiin Reservin
Aliupseerien Liitossa avata jäsenyys
koskemaan myös muita kuin reservin
aliupseereita. Samassa yhteydessä myös
Helsingissä piirin nimi muutettiin nykyiseksi.

Kaikille avoimet
maanpuolustusyhdistykset
Piirin jäsenyhdistyksistä osa on jäsenyyden osalta avoimia. Toisin sanoen
jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen
kansalainen voi liittyä jäseneksi. Osaan
yhdistyksissä vaaditaan varusmiespalveluksen suorittamista ja osa käyttää edelleen vanhaa jäsenyyspykälää.
Kaikkiaan piirin 14 jäsenyhdistykseen kuuluu noin 2.800 henkilöjäsentä.
Jäsenmäärä on voimakkaassa kasvus-

Länsi-Vantaan Reservinaliupseerit ry
Yhdistys toimii läntisen Vantaan alueella (Myyrmäki, Martinlaakso jne.) Suuntautunut vapaaehtoiseen pelastuspalveluun. Jäseniä yhdistyksessä on noin 70. Vain varusmiespalvelun suorittaneille.
lansi-vantaa@helresp.fi
Itä-Helsingin Reserviläiset ry
Kaikille Suomen kansalaisille avoin Itä-Helsingissä toimiva
yhdistys. Jäseniä yli 100.
ita-helsinki@helresp.fi
Merireserviläiset ry
Merivoimissa palvelleiden reserviläisten avoin yhdistys, jonka toiminta keskittyy merelliseen koulutukseen. Yhdistyksen
toimintaan kuuluu myös ammunta. Yhdistyksellä oma koulutusalus, Ahven 3. Jäseniä noin 80.
merireservilaiset@helresp.fi

sa. Maksaneiden määrä on nyt ylittänyt
2.600 rajan.
Mikäli olet kiinnostunut kotiseutusi
puolustamisesta, kannattaa ottaa yhteyttä ja liittyä perusyhdistykseen.
Yhdistykset toimivat hyvin eri tavoin. Piirin yhdistyksissä harrastetaan
mm liikuntaa, ammuntaa ja tehdään
vierailuja kiinnostaviin kohteisiin. Jokainen yhdistys toimii omien lähtökohtiensa mukaisesti.
Helsingin Maanpuolustuspiiri vastaa
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelyistä pääkaupunkiseudulla.
Kursseja järjestetään pääkaupunkiseudulla vuosittain noin 100, joten jokainen
löytää varmasti omansa.
Jokainen jäsen saa jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenetuna Helsingin Reservin
Sanomat-lehden kymmenen kertaa vuodessa sekä valtakunnallisen Reserviläinen-lehden kahdeksan kertaa vuodessa.

Vääpelikilta ry
Erityisesti huollon koulutuksen saaneille aliupseereille koko
pääkaupunkiseudulla. Monipuolista koulutusta ja muuta toimintaa. Jäseniä runsaat 130.
vaapeli@helresp.fi
Helsingin Sissiosasto ry
Kaupunkitiedusteluun, maasto-, ammunta- ja itsepuolustustaitojen kouluttamiseen keskittynyt yhdistys. Jäseniä lähes
250.
stadinsissit@helresp.fi
Helsingforsnejdens Svensk Reservunderofficerare rf
Förening för svenskspråkiga underofficerare. Ungefär 50
medlemmar.
svenska@helresp.fi
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Helsingin Maanpuolustuspiirin
koulutuskalenteri ja koulutusosastot

Helsingin Maanpuolustuspiirin kurssit
touko-kesäkuussa 2008
Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus
Jalkaväen kevytasekurssi, peruskurssi
16.-18.5.2008
Tulenjohtokurssi				16.-18.5.2008
Maakuntajoukon ampumataitotesti		
17.5.2008
Maakuntajoukon kuntotesti			
17.5.2008
Sotilaallinen toimintapäivä			
17.5.2008
Tulenjohtopäällikön peruskurssi		
23.-25.5.2008
Tarkka-ammunta: Jatkokurssi		
30.5.-1.6.2008
Tarkka-ammunnan tasokoe			
31.5.-1.6.2008
Tarkka-ammunta, peruskurssi 2		
31.5.-1.6.2008

Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Pk-seutu
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina

* Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus on kohdennettu pääasiassa
erikseen kutsutuille

Helsingin maanpuolustuspiiri
Koulutus- ja tukiyksikkö

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia
valmiuksia palveleva koulutus
Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä		
17.5.2008
Helsinki, Santahamina
Piirin kivääriammunnat, toukokuu II		
18.5.2008
Santahamina
Ajolupakurssi				SIIRRETTY MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN
Piirin kivääriammunnat, kesäkuu I		
8.6.2008
Santahamina
Piirin pistooliammunta, kesäkuu		
11.6.2008
Santahamina
Reserviläisen ampumaleiri 2			
13.-15.6.2008
Syndalen
Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 4
14.6.2008
Syndalen
Piirin kivääriammunnat, kesäkuu II		
15.6.2008
Santahamina

Siviilikoulutus
Aihki-turvallisuuskoulutus			18.5.2008
Köysilaskeutumisen jatkokurssi		
18.5.2008

Santahamina
Santahamina

Lisätietoja kursseista ja kursseille ilmoittautuminen: www.maanpuolustuskoulutus.fi

Päällikkö Harri Kaijansinkko
Työ
0207 56 9033
GSM
050-380 4566
E-mail: harri.kaijansinkko@mpky.fi
Varapäällikkö Juha Suvisaari
GSM
040-3154071
E-mail: juha.suvisaari@itella.com

Espoo-Kauniainen
KOULUTUS 2008
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maanpuolustuskoulutus.fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuorot löydät kotisivuilta www.eskapat.net. Katso tapahtumakalenteri ja
valitse kuukausi. Katso myös keskusteluosuudesta tarkennuksia.
Harjoitusmarssi 6
Kurssinumero 0404 08 16028
Kokoontuminen su 25.5.2008 klo 09:45 Karakallion urheilukentän (Kotkakuja)
pysäköintipaikalla.
Varustus sään mukaan, normaali ulkoiluasu, vaellus- tai varsikengät, vettä
sekä huolto omasta repusta. Matkan pituus 15 km. Koska kyseessä on harjoitusmarssi Kesäyön marssiin on painojen (5- 10 kg) käyttö suositeltavaa. Ilmoittautuminen www.mpky.fi -sivuston kautta.
Lisätietoa: Jan Ek p (09) 8033600 ja Juha Matikainen 050-5977 139
Espoon-Kauniaisten koulutusyksikkö
Päällikkö maj Kai Haatainen
Ampuma- ja asekoulutus vänr Veijo Rautio
Yhteysupseeri maj Heikki Simola
Tiedotusvastaava Hannu Koponen
Täydennyspoliisiyht. vääp Pauli Rautio
Liikuntavastaava alik Juha Matikainen
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen

040 748 7099		kai.haatainen@msn.com
040 5558165		veijo.rautio@helsinki.fi
050 5495277		h.simola@luukku.com
040 745 2326		hannu.koponen@icenet.fi
040 843 7807		pauli.rautio@kolumbus.fi
050 5977139		juha_matikainen@suomi24.fi
040 7185907		elsi.tuominen@iki.fi

Kotisivuosoite: www.eskapat.net

Upseeriliitto
90 vuotta
1918 - 2008

Aliupseeriliitto

9

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

4/2008 • 16.5.2008

Helsingin maanpuolustuspiirin
koulutus- ja tukiyksikkö
Helsingin maanpuolustuspiiriin on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uuden
organisaation mukaisesti
perustettu vuoden
2008 alusta koulutus- ja
tukiyksikkö.
Teksti: Harri Kaijansinkko
Kou lutus-

ja

vien toteuttamista, johtaa ja antaa
huollon koulutusta sekä ylläpitää
huollon kouluttajapankkia.

Tukiosastoon kuuluu
1. perustamisryhmä, joita voidaan
perustaa useitakin. Ne vastaavat
kurssien perustamis- ja purkutoimista varustamisineen, vääpeliryhmistä ja kurssien toimistopalveluista
ja koulutuskeskuksen varaston ylläpidosta.

tu kiyksikkö

(KOTU) koostuu entisistä paikallisosastoista, joiden nimet ovat muuttuneet koulutusosastoiksi, sekä toimistosta ja tukiosastosta.
Yksikön päällikkönä toimii
Helsingin maanpuolustuspiirin
(HELMPP) koulutuspäällikkö, ylivääpeli (res) Harri Kaijansinkko,
varapäällikkönä vänrikki (res) Juha
Suvisaari ja koulutusosastojen päälliköinä entisten paikallisosastojen
päälliköt kapteeni (res) Sakari Väliahde (Kanta-Helsinki), luutnantti
(res) Juha Isokangas (Itä-Helsinki),
majuri (res) Kai Haatainen (EspooKauniainen) ja majuri (res) Seppo
Sundberg (Vantaa). Tukiosastoa
johtaa maanpuolustuspiirin huoltotoimialavastaava vänrikki (res) Juha
Parkkonen.
Yllämainittujen henkilöiden yhteystiedot löytyvät MPK:n Internetsivuilta Helsingin maanpuolustuspiirin esittelystä (www.mpky.fi/helsinki).
Koulutus- ja tukiyksikön toimis-

to toimii KOTU-yksikön varapäällikön johdolla piiripäällikön apuna
vuosisuunnitelman tekemisessä,
suunnittelee ja kehittää koulutusta
sekä johtaa koulutuksen käytännön
toteutuksen ja hallinnoi toimialakohtaisia toimialapankkeja.
Koulutusosastot toteuttavat
käytännön koulutuksen, rekrytoivat
kouluttajia ja tukiosaston henkilöstöä omalla alueellaan sekä ylläpitävät koulutusosaston omaa kouluttajapankkia ja vastaavat erikseen
sovittujen toimialojen koulutuksesta
koko piiri alueella.
Tukiosasto tukee koulutustehtä-

2. Muonitusryhmä, joka vastaa suurempien kurssikokonaisuuksien
muonittamisesta ja antaa kenttä- ja
joukkomuonituskoulutusta.
3. Kuljetusryhmä, joka ylläpitää
kuljettajapankkia ja hoitaa kurssien
kuljettajatehtävät
4. Taisteluvälineryhmä, joka nimensä mukaisesti vastaa taisteluvälinemateriaalista ja antaa alan koulu-

tusta.
5. Lääkintäryhmä, joka vastaa kurssien lääkintähuollosta ja antaa lääkintäkoulutusta
6. Koulutusryhmä, joka antaa huollon koulutusta.
Koulutus- ja tukiyksikkö on
nimensä mukaisesti MPK:n kouluttaja- ja tukiorganisaatio. Se ei siis
ole puolustusvoimien sodanajan
joukko. Koulutus- ja tukiyksikön
toimintaan voi osallistua jokainen
halukas 15 vuotta täyttänyt Suomen
kansalainen ikään, sukupuoleen ja
sotilasarvoon katsomatta.
KoTu-yksikön kouluttajatehtävissä pätevöityneillä reserviläisillä
on mahdollisuus saada sodanajan
sijoitus sotilasläänin taistelu- ja ampumakoulutusyksikköön, joka jatkaa kouluttajatehtäväänsä ”kovassa
tilanteessa. Myös tukiosan perusta-

misryhmässä aktiivisesti toimineita
reserviläisiä voidaan tarjota puolustusvoimien suoritusorganisaation
tehtäviin. Puolustusvoimat valitsee
aina henkilöstön näihin organisaatioihin.
Tulevaisuudessa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle on tulossa omia poikkeusolojen tehtäviä.
Niihin voidaan sijoittaa sellaisia
sitoumuksen tehneitä reserviläisiä,
joilla ei ole sodanajan sijoitusta puolustusvoimien joukoissa sekä naisia
ja nuoria. MPK:n poikkeusolojen
tehtävien suunnittelu, siihen liittyvä
lainsäädäntö ja sitoutumisjärjestelmä ovat vielä suunnitteluvaiheessa,
joten siitä kerrotaan enemmän aikanaan.

Miten mukaan?
Jos olet kiinnostunut kouluttajatehtävistä, ota yhteyttä Koulutus- ja tukiyksikön varapäällikkö Juha Suvisaareen ja kerro itsestäsi ja osaami-

sestasi. Sinun ei tarvitse olla valmis
ammattitaitoinen kouluttaja; uran
voi aloittaa yksittäisellä kurssilla
apukouluttajana ja edetä pikkuhiljaa vaativimpiin tehtäviin.
Juha Suvisaari
p. 040 315 4071
juha.suvisaari@itella.com.
Jos toimiminen käytännön tukitehtävissä perustamisryhmässä, vääpeliryhmässä, muonitustehtävissä,
kuljettajana tai lääkintätehtävissä
on enemmän alaasi, ota yhteyttä tukiosaston johtajaan.
Juha Parkkonen
p. 040 866 3055
juha.parkkonen@gmail.com.
Kaikesta yksikön toimintaan liittyvästä voi aina kysyä myös KOTU-yksikön päälliköltä. Harri Kaijansinkko
p. 0207 56 9033,
harri.kaijansinkko@mpky.fi

Helsingin Maanpuolustuspiirin
Koulutus- ja tukiyksikön organisaatio 1.1.2008
Varapäällikkö
Juha Suvisaari

Päällikkö
Harri Kaijansinkko

Toimisto

ASKProxima C 175
Data-/videoprojektori
XGA
2000 Ansi-l
hintaan

695,00 €
Alv 0%
laite
varalamppu
laukku
takuu 3 vuotta
lampputakuu 1 vuosi

(koskien ensimmäistä lamppua)

Maahantuonti, myynti, asennus, huolto:
Oy Eurodot Ab
PL 28 00421 HELSINKI
Puh. 09-566 4255 Fax. 09-566 4266
myynti@eurodot.ﬁ www.eurodot.ﬁ

Vantaan
Koulutusosasto
Espoon-Kauniaisten
Koulutusosasto
Kanta-Helsingin
Koulutusosasto
Itä-Helsingin
Koulutusosasto

Tukiosasto
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Kansainvälinen
puheradioliikenne
Kansainvälisessä yhteistoiminnassa on ensiarvoisen
tärkeää, että viestiliikenteessä noudatetaan
etukäteen sovittuja liikennekaavoja. Natolla ei ole
varsinaista standardia puheradioliikenteeseen ja
sen viestikuriin, mutta de facto standardina toimii
englanninkielisten maiden ACP 125(F).

Käytä riittävän lyhyitä lauseita
ja jaa viesti järkeviin lähetysryhmiin. Älä koskaan viestitä yhtäjaksoisesti pidempään kuin 20 s. Puhu
hieman hitaammin kuin normaalisti
keskustelussa – vieläkin hitaammin,
jos vastaanottajan pitää kirjata viesti
ylös. Pyri käyttämään normaalia äänenvoimakkuutta ja –korkeutta.

Tavaaminen
Väärinkäsitysten välttämiseksi tärkeät nimet ja numerosarjat annetaan
Nato-standardisoiduilla aakkosnimillä – ja kirjaimilla (kts. laatikko).
Kaikki asemien tunnukset, UTM/
MGRS-koordinaatit, maalipisteiden nimet, todentamiseen liittyvät
haasteet ja vastaukset sekä salatun
viestin osat annetaan puheradioliikenteessä aina aakkosnimillä. Jos
joku muu sana annetaan aakkosnimillä, ilmoitetaan siitä tukisanalla ”I
SPELL”.
Oksa – I SPELL – Oscar, Kilo,
Sierra, Alfa

si

Hel

at

Rhythm, Speed, Volume
and Pitch (RSVP)

om

- valmistele viestit etukäteen
- varmista, ettei taajuudella liikennöidä
- jaa lähetys osiin (korkeintaan 20 s)
- käytä sovittuja lyhenteitä, peitteistöjä ja todentamistapoja

r
R es e v i n s
a

n

Viestitysohjeet

u

ul
il

o

v

r

Joukkojen englannin kielen taito voi
vaihdella rajusti. Tämän vuoksi on
tärkeää, että viestitys on mahdollisimman selkeää ja lyhyttä. Sovittuja
radioliikennekaavoja ja viestikuria
on noudatettava tinkimättömästi.

se

Perusteet

n
gi

Re

ACP 125(F), Communication Instructions Radiotelephone Procedures,
on Australian, Uuden Seelannin,
Kanadan, Iso-Britannian ja USA:n
muodostaman CCEB:n (Combined
Communication Electronics Board )
“liittoumajulkaisu”. Englannin kieli
ja ACP 125(F) ovat myös käytännössä perusta Naton ja EU:n kansainvälisten sotilasoperaatioiden puheradioliikenteelle.
Koska kyseessä ei ole virallinen
Nato-standardi, on kuitenkin aika
normaalia, että kv-operaatioon käsketään erikseen omat liikennekaavat. Nämä perustuvat käytännössä aina ACP 125(F) dokumenttiin,
mutta ne heijastavat yleensä operaatiossa käytettyä radiokalustoa
ja painottavat usein rauhan ajan
partiotoiminnassa tarvittavaa viestiliikennettä. Näin esimerkiksi KFORjoukoilla Kosovossa.

n

Teksti: Arto Pulkki

äis

e n N AT

O-

k

la, eikä vakioidulla tukisanalla.
Ohessa yleisimmin käytetyt tukisanat ja esimerkkejä niiden käytöstä:
THIS IS
Lähettävä asema
OVER
Päätän lähetysvuoron, odotan vastausta.
WILCO
Toteutan.
OUT
Päätän lähetyksen.
<JA1 käskee JA0:n palata, sovittu
peitesana DOWN RIVER>
Juliet Alpha Zero THIS IS Juliet
Alpha One – DOWN RIVER – OVER
THIS IS Juliet Alpha Zero – WILCO
– OUT
MESSAGE (FLASH / IMMEDIATE /
PRIORITY)
Lähetän viestin (hätäviestin / pikaviestin / etuoikeusviestin)
SEND
Valmis vastaanottamaan viestin.
WAIT
Odota.
TIME
Viestin kellonaika
FROM
Viestin lähettäjä.
TO
Viestin vastaanottaja
ROGER

UNCLASSIFIED
ACP 125 (F)

ALLIED COMMUNICATIONS PUBLIC

ATION

COMMUNICATION INSTRUCTIONS
RADIOTELEPHONE PROCEDURES
ACP 125(F)

September 2001

UNCLASSIFIED

Released 5 September 2001
(Reverse Blank)

I

Tukisanat
ACP 125(F) määrittelee ison joukon erilaisia puheradioliikenteessä
käytettäviä tukisanoja (proword procedural words). Pitää kuitenkin
huomata, että esimerkiksi verkon
sulkeminen, taajuuden vaihto ja
radiohiljaisuus pyritään aina käskemään erikseen sovitulla peitesanal-

Olen vastaanottanut viestin
<JAB lähettää viestin JAA:lle, lähettävä asema JA1, vastaanottava asema JA0, viestin
kellonaika
1030Z>
Juliet Alpha Zero THIS IS Juliet

Yybel Ybel, this is Foxtrot India November – Suomalainen reserviläispartio ilmoittaa havoittuneesta saksalaisella lähiradiolla.

Alpha One – MESSAGE – OVER

GER – OVER

THIS IS Juliet Alpha Zero – WAIT

<JA0 kuittaa kuulevansa kaikki hyvin>

THIS IS Juliet Alpha Zero – SEND
– OVER
THIS IS Juliet Alpha One – TIME
One Zero Three Zero Zulu – FROM
Juliet Alpha Bravo – TO
Juliet
Alpha Alpha – All preparations done,
waiting for new orders – OVER
THIS IS Juliet Alpha Zero – ROGER
– OVER
THIS IS Juliet Alpha One - OUT
RADIO CHECK
Yhteyskokeilu; selvitetään yhteyden
laatu ja puheen ymmärrettävyys
Voimakkuus
Laatu
LOUD		
CLEAR
GOOD		
READABLE
WEAK		
DISTORTED
VERY WEAK
WITH
			
INTERFERENCE
FADING		
NOT READABLE
Jos vastaus olisi LOUD and CLEAR,
niin vastataan vain ROGER. Jos taas
vasta-asemasta ei kuulu mitään, lähetetään NOTHING HEARD.
<JA0 tekee yhteyskokeilun ryhmätunnukselle JA7>
Juliet Alpha Seven THIS IS Juliet
Alpha Zero – RADIO CHECK – OVER
<asemat vastaavat>
THIS IS Juliet Alpha One – ROGER – OVER
THIS IS Juliet Alpha Two –
WEAK BUT READABLE – OVER
THIS IS Juliet Alpha Three – RO-

THIS IS Juliet Alpha Zero – ROGER
– OUT
SAY AGAIN / I SAY AGAIN
Toista / toistan. Huomaa - tukisana
REPEAT on varattu vain ja ainoastaan tulikomennon ampumiseen
uudestaan! Sitä ei missään nimessä
saa käyttää normaalissa puheradioliikenteessä!
ALL BEFORE, ALL AFTER, FROM,
TO, WORD BEFORE, WORD AFTER,
Mitä toistetaan.
WORDS TWICE, WORDS TWICE
Annan sanat kahteen kertaan (huono yhteys).
RELAY TO <X>
Välitä viesti asemalle X.
RELAY THROUGH <X>
Välitä viesti aseman X kautta
TROUGH ME
Voin välittää viestin.
DO NOT ANSWER
Älä kuittaa viestiä. Viesti lähetetään
aina kahteen kertaan.

READ BACK – CORRECT/WRONG
Toista annettu viesti – oikein / väärin.
FLASH / IMMEDIATE / PRIORITY
Etuoikeusluokat: hätä, pika ja etuoikeus.
SILENCE / SILENCE LIFTED
Radiohiljaisuus päälle / pois.
Lyhyestä virsi kaunis
Pitkät viestit helpottavat vihollisen
tiedustelua ja haittaavat muiden
radioliikennettä. Varsinkin taistelutoiminnassa radioliikenteen, ja
sillä viestittävien tulikomentojen,
kaavoista on löydettävä ne olennaiset asiat. Niinpä esimerkiksi tulikomennon puheradioliikenne voi olla
yksinkertaisimmillaan.
<JA1 käskee JA0:n ampua esteen
A3 (valmistelu maali, heti vaikutukseen)>
Juliet Alpha Zero THIS IS Juliet
Alpha One – target Alpha Three
– fire for effect- OVER
Juliet Alpha One THIS IS Juliet
Alpha Zero – target Alpha Three
– fire for effect- OUT

<JA0 käskee JA3:lle uuden paikan>
Juliet Alpha Three THIS IS Juliet
Alpha Zero – DO NOT ANSWER
– Move to grid November David
One Two Three Three Six Seven
– I SAY AGAIN - Juliet Alpha Three
THIS IS Juliet Alpha
Zero
– DO NOT ANSWER – Move to grid
November David One Two Three
Three Six Seven – OUT

Lähteet:
ACP 125(F), Communication Instructions Radiotelephone Procedures,
2001
STANAG 1173 (Ed 18, 2004) – Allied
Maritime Tactical Instructions and
Procedures – ATP-1(D) Vol I
Sotilasmerkistö ja –lyhenteet (SML),
PE, Operaatioesikunta, 2005

Kirjain Aakkosnimi
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Lausutaan

Kirjain

Aakkosnimi

					
A (Ä)
ALFA
ALFA
N
NOVEMBER
B
BRAVO
BRAAVO
O (Ö, Å)
OSCAR
C
CHARLIE
TSHAALI
P
PAPA
D
DELTA
DELTA
Q
QUEBEC
E
ECHO
EKO
R
ROMEO
F
FOXTROT
FOKSTROT
S
SIERRA
G
GOLF
GOLF
T
TANGO
H
HOTEL
HOTEL
U
UNIFORM
I
INDIA
INDIA
V
VICTOR
J
JULIET
TSULIET
W
WHISKEY
K
KILO
KILO
X
X-RAY
L
LIMA
LIMA
Y
YANKEE
M
MIKE
MAIK
Z
ZULU
					
1
ONE
WAN
6
SIX
2
TWO
TOO
7
SEVEN
3
THREE
TREE
8
EIGHT
4
FOUR
FOUVER
9
NINE
5
FIVE
FIFE
0
ZERO

Lausutaan
NOVEMBER
OSKAR
PAPA
KEBEK
ROOMIO
SIERRA
TANGO
JUNIFORM
VIKTOR
WISKI
ESKREI
JENKII
ZULU
SIX
SEVEN
EIT
NAINER
ZERO

SUOMI					
Å
ÅKE
OOKE			
Ä
ÄITI
ÄITI			
Ö
ÖLJY
ÖLJY			
					
RUOTSI					
Å
ÅKE
OOKE			
Ä
ÄRLIG
ÄRLIK			
Ö
ÖSTEN
ÖSTEN			
					
SAKSA					
Ä
ÄRGER
ÄRGER			
Ö
ÖSE
ÖÖSE			
Ü
ÜBEL
YYBEL			
ß
SS
SIERRA, SIERRA			
					
TANSKA					
Æ
ÆGIR
AEGIR			
Ø
ØDIS
OEDIS			
Å
ÅSE
AASE

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman
Stockmannin 6. krs ravintoloissa.
Tarjous on voimassa 31.12.2008 asti.

www.orion.fi

12

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

16.5.2008 • 4/2008

TSTKOULYKS:n reserviläinen pitämässä kovapanosammuntojen varopuhuttelua Itä- ja Keski-Uudenmaan maakuntakomppanioiden harjoituksessa. Taistelukoulutusyksikön taisteluampumajoukkueeseen sijoitetut aktiivireserviläiset voivat toimivat
muun muas-sa ammunnan johtajina, varoupseereina ja tulitoiminnan valvojina.

Taistelukoulutusyksikkö
Etelä-Suomen Sotilasläänin valiojoukko
Taistelukoulutusyksikkö on
uusi puolustusvoimien joukkotyyppi, jonka tärkeimpänä tehtävänä on antaa
taistelukoulutusta. Yksikön
vahvuus on lähes 300
henkilöä, jotka jakautuvat
taistelukoulutus- joukkueisiin, taisteluammuntajoukkueisiin, sekä komento- ja
huoltojoukkueen.
Teksti: Pekka Rytkölä
Kuvat: Tommi Verho ja Arto Pulkki
Taistelukoulutusyksikkö (TSTKOULYKS) toimii sekä sodan että
rauhan aikana ja sijoitus taistelukoulutusyksikköön on kyseisen henkilön sodan ajan tehtävä.
Yksikkö voi tukea perustamisen
aikana joukkoja esimerkiksi järjestämällä kohdistusammuntoja ja
asekäsittelykoulutusta. Joukkojen
perustamisen jälkeen taistelukoulutusyksikkö järjestää taisteluammuntoja ja taisteluharjoituksia yhdessä
sodanajan joukkojen omien johtajien kanssa.
Etelä-Suomen Sotilasläänin alueella toimii yksi taistelukoulutusyksikkö.

Ammattitaitoinen
reservi harjaantuu
vaativiin tehtäviin
ESSLE:n taistelukoulutusyksikkö
on aloittanut toimintansa vuonna
2006 ja sille on järjestetty vuosittain
yhdestä kahteen omaa harjoitusta.
Harjoitustoiminta on luonnollisesti
alkanut perusteiden opettelemisesta.
Harjoituksiin on sisältynyt oppitunteja harjoituksien pitämisestä ja
opettamisesta. Tämän jälkeen kouluttajat ovat pitäneet joukolle ase-

käsittelyharjoituksen, jonka tarkoituksena on antaa malli harjoituksen
pitämisestä ja vaiheittain opettamisesta.
Yksinkertaisista asekäsittelyharjoituksista on edetty sovellettuihin
harjoituksiin ja kouluammuntoihin.
Yksikön henkilökunta pitää erilaisia
harjoituksia toisilleen ja jokainen
henkilö toimii sekä kouluttajana
että koulutettavana. Tarkoituksena
on saada omakohtaista käytännön
harjoittelua ja näkökulmaa opettamiseen kouluttajan ja koulutettavan
puolelta.
Taitojen kartuttua jatketaan
kouluttajakoulutusta vaativiin sovellettuihin aiheisiin. Asekäsittelyn
ja taistelukoulutuksen mies- ja joukkokohtaisten taitojen osaaminen antaa hyvän pohjan kouluttajalle muiden ohjaukseen. Näin kouluttaja on
varma ja harjaantunut, ja koulutustapahtumien laatu on mahdollisimman hyvä.
Käytännön syistä taistelukoulutusyksikkö harjaantuu tehtäviinsä
lähinnä maakuntakomppanioiden
harjoituksissa. Rauhan aikaisissa
harjoituksissa yksikön reserviläiset
toimivat joko itsenäisissä kouluttajatehtävissä tai palkatun henkilöstön
apuna vaativimmissa harjoituksissa.
Koulutuksen edetessä joukkoa
voidaan käyttää kouluttajatehtävissä myös kertausharjoituksissa.

Koulutus on monipuolista
Maakuntakomppanioiden harjoituksia on noin kahdeksan kertaa vuodessa. Aluetoimistot kutsuvat kouluttajiksi ilmoittautuneet kertausharjoitukseen tai vapaaehtoiseen
harjoitukseen, joka alkaa kouluttajien osalta vuorokautta aikaisemmin
kuin muulla joukolla. Ensimmäinen
harjoituspäivä käytetään harjoitusten valmisteluun.
Koulutusaiheet vaihtelevat aina
koulutettavan joukon mukaan. Aiheet vaihtelevat asekäsittelystä ryh-

män tai joukkueen taisteluharjoituksen johtamiseen tai esimerkiksi
ilmatorjuntakonekivääriammunnan
johtamiseen palkattuun henkilökuntaan kuuluvan toimiessa valvojana.
Koulutuksessa pyritään käyttämään monipuolisesti puolustusvoimien hallussa olevia koulutuspaikkoja ja välineitä.
Yksittäisen miehen tai joukon
taitojen lisäksi koulutuksessa pyritään antamaan myös sodanajan
johtajien tarvitsemaa koulutusta.
Johtajakoulutuksen suunnittelu ja
järjestäminen onkin haastavaa ja
mielenkiintoista.
Tavoitteena on, että mahdollisimman monet osallistuisivat maakuntakomppanioiden harjoitusten
lisäksi myös MPK:n kursseille riittävän kokemuksen saamiseksi.

HELMMAAKK:n 95 RSSKO 58-61 liikahtaa. TSTKOULYKS:n reserviläiset harjaantuvat SA-teht

Kouluttajaksi
taistelukoulutusyksikköön
Taistelukoulutusyksikköön ei tuoteta rauhanajan varusmieskoulutuksessa erityisiä taisteluyksikön kouluttajia. Yksikköön sijoittuminen on
ensisijaisesti vapaaehtoista.
Yksikköön haetaan henkilöitä,
jotka ovat iältään noin 35 - 50 vuotiaita ja saaneet joko reservinupseerin
tai - aliupseerin koulutuksen. Yksikköön hakeutuvalla henkilöllä toivotaan olevan aikaisempaa kouluttajakokemusta kertausharjoituksista,
MPK:n kursseilta tai siviilielämästä.
Maakuntakomppaniassa palvelleelle henkilölle olisi luontevaa,
että hän siirtyisi sijoituksen purkauduttua taistelukoulutusyksikköön
ja käyttäisi hankkimaansa ammattitaitoa uusien joukkojen kouluttamiseen.
Reserviläinen, mikäli olet kiinnostunut sijoituksesta Etelä-Suomen
Sotilasläänin taistelukoulutusyksikköön, ota yhteyttä!
kapteeni Pekka Rytkölä
pekka.rytkola@mil.fi

TSTKOULYKS:n reserviläinen kouluttamassa TAK-85 ampujaa. Yksikkö tarjoaa
sijoituksen noin 300:lle aktiivireserviläiselle. Kunhan asenne ja kentäkelpoisuus on
kohdal-laan, on tilaa vielä hyvin.

4/2008 • 16.5.2008
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Kun varomääräykset PAK D 1.5 (ILMOITTAMINEN), D2.1 (PIENIKALIIPERISET ASEET) ja D2.2 (PST-ASEET) on tentitty
ja tarvittavat näytöt annettu, voi aluetoimiston päällikkö myöntää reserviläisille ammuntojen johtajan ja tulitoiminnan
valvojan oikeudet.

Taistelukoulutusyksikön toiminta vuonna 2008

Kouluttajia
kaivataan lisää

täväänsä kouluttamalla muun muassa maakuntakomppanioiden henkilöstöä.

SA-koulutusjärjestelmän tärkein
toteuttaja
Sodan ajan koulutusjärjestelmä voidaan jakaa kahteen osaan perustamisen aikainen ja perustamisen jälkeinen koulutus.

Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta (ESSLE) järjestää vuonna 2008 kaksi harjoitusta joihin osallistuu
koko taistelukoulutusyksikön henkilöstö. Ensimmäinen harjoitus pidettiin helmikuussa ja seuraava on
lokakuussa.
Harjoituksissa koulutetaan uusia yksikköön tulevia kouluttajia. Koulutuksen antavat yksikössä jo
pidempään olleet henkilöt vakinaisen henkilökunnan
opastamina. - Mahdollisimman pian pyritään siihen,
että reserviläiset kouluttavat toisiaan ja henkilökunta ainoastaan ohjaa ja antaa palautetta toiminnasta,
kertoo kapteeni Pekka Rytkölä, taistelukoulutusyksikön päällikkö. ”Päivätyönään” Rytkölä on osastoesiupseerin tehtävässä ESSLE:n koulutustoimialalla.
Helmikuun harjoituksessa kerrattiin kouluttamisen
perusteita ja aseenkäsittelyharjoituksen pitämistä.
Uutena asiana opittiin pitämään taistelukoulutuksen
harjoituksia ja vaativampia sovelletun aseenkäsittelyn harjoituksia. Loppusyksystä pidettävässä harjoituksessa puolestaan käsitellään lähes pelkästään
muodollisen ja sovelletun taistelukoulutuksen antamista taistelijaparille, ryhmälle ja joukkueelle.

Henkilökunta antaa aiheet ja tehtävät reserviläisille,
jotka suunnittelevat ja toteuttavat harjoitukset. Jokainen harjoitus arvioidaan yhdessä koulutettavan
joukon, harjoituksen pitäjän ja kantahenkilökuntaan
kuuluvan kouluttajan kanssa mahdollisimman kattavan palautteen saamiseksi ja oppimisen kehittämiseksi.
- Taistelukoulutusyksikön reserviläiset osallistuvat
vielä kevään ja loppusyksyn aikana yhteensä kuuteen
maakuntakomppanian harjoitukseen kouluttajina. Yksikön omia harjoituksia tullaan järjestämään tulevaisuudessa kerran vuodessa, toteaa Rytkölä.
Yksikköön kaivataan kouluttajiksi lisää henkilöstöä,
jonka haluavat kouluttautua johtamaan ja opettamaan reservissä.
- Etsimme reservin aliupseereita ja reservin upseereita, Rytkölä sanoo,
- MPK:n toiminnassa mukana olosta on etua ja toki
myös siviilimaailman puolella hankitusta kouluttajakokemuksesta. Meillä on mukana esimerkiksi opetustoimen ammattilaisia. Maakuntakomppaniasta vapautuvalle henkilölle taistelukoulutusyksikkö on myös
luonteva tehtävä.
Lisätiedot:
kapteeni Pekka Rytkölä
pekka.rytkola@mil.fi

Perustamisen aikaisesta koulutuksesta vastaa lähinnä perustamisorganisaatio sekä perustettaviin joukkoihin sijoitettu henkilöstö. Tämä koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti perustamispaikoilla tai väistöalueilla. Luonteeltaan se on mieskohtaisten
taitojen ja tietojen palauttamista mieliin ja kohdistusammuntojen suorittamista.
Nykyisen suunnitelman mukaan perustamisen jälkeisestä koulutuksesta vastaavat pääosin erikseen perustettavat taistelukoulutusyksiköt. Tämä koulutus toteutetaan sekä ampuma- että
harjoitusalueilla ja tarvittaessa joukkojen ryhmitysalueilla. Koulutus painottuu taisteluammuntoihin ja joukon taisteluteknisen
ja -taktisen osaamisen parantamiseen.
Taistelukoulutusyksiköt pyritään ryhmittämään pääosin ampuma-alueille, jotka mahdollistavat joukkueen-komppanian taisteluammuntojen toteuttamisen sekä niiden tukemisen epäsuoralla
tulella. Yksikön koulutusjoukkueista on mahdollista muodostaa
myös erillisiä kouluttajapartioita ja -osastoja, jotka siirtyvät
tarvittaessa perustetutun joukkueen ryhmitysalueelle toteuttamaan tai tukemaan joukon koulutusta.
Taistelukoulutusyksikön rooli on aivan keskeinen myös puolustusvalmiuden kohottamisessa, sillä isoa osaa kenttäarmeijan
joukoista ei tulla enää kertausharjoituttamaan lainkaan syvän
rauhan aikana.

Epäreilun tulen osaajia (tuliasema- ja tulenjohto) tarvitaan sekä taisteluampuma-ryhmä T:ssä että koulutusjoukkueiden aselajikoulutusryhmissä.
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Huollon tyyppikurssit
käyttöön aikaisintaan
vuonna 2010
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta että puolustusvoimien rauhan ajan suurin organisaatiomuutos tulivat voimaan vuoden
2008 alusta. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen osalta uudistukset
luovat monia uusia mahdollisuuksia
mutta osaltaan myös hidastavat jo
aikaisemmin tärkeiksi todettujen
uudistusten toteuttamista. Jo 1990luvulla tarpeelliseksi nähtyjen aselajien tyyppikurssien luominen ei
ole edennyt toivotussa aikataulussa
ja niistä ensimmäiset tultaneen hyväksymään käyttöön aikaisintaan
vuonna 2010.

Sekä laki

osalta tyyppikurssijärjestelmälle on olemassa suuri
tarve. Puolustusvoimien palkatun
henkilöstön huollon ”koulutustarjotin” sisältää useita kymmeniä eri
oikeuksiin ja pätevyyksiin johtavia
koulutuksia. Jos reserviläisille on
tarve myöntää vastaavat oikeudet,
tulee heidät kouluttaa puolustusvoimien henkilökunnan kursseilla
tai vastaavat pätevyydet antavilla
MPK:n kursseilla. Alan koulutuksen
vakiointiin ohjaavat myös kasvavat
vaatimukset MPK:n koulutuksen hyväksilukemisesta muiden koulutuksentarjoajien koulutuksissa. MPK:n
kenttälääkinnän koulutuksessa on

Huollon

Huoltojoukkojen taistelijoiden tulee olla moniosaajia. He osallistuvat oman erikoistehtävänsä lisäksi myös taistelutehtäviin.

hyvä huomioida esim. rinnasteisuus
Punaisen ristin koulutukseen, kuljettajien koulutuksen hyväksyttävyys
osaksi raskaan liikenteen kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta ja
hygieniaosaamistestin suorittaminen osana kenttämuonituksen koulutusta.

osaamiskeskus sijaitsee Lahdessa.
Vääpelikilta ry:n kasvaessa toimintaan on tullut mukaan uusia jäseniä
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja yhdistyksestä on muodostumassa valtakunnallisestikin ajatellen tärkeä huollon koulutuksen
kehittämisfoorumi.

Huollon koulutus
vaatii yhteistyötä
Huollon koulutus on vakioitumassa
kuitenkin myös luonnollisen kehityksen seurauksena. Vääpelikilta ry
on toteuttanut pääkaupunkiseudulla
jo yli kymmenen vuoden ajan perusyksikön vääpeleiden koulutukseen
tarkoitettuja vääpelikursseja. Siitä
on vuosien aikana kehittynyt kattava ja korkeatasoinen koulutustuote,
jota puolustusvoimat on tilannut
huollon erikoiskoulutetuille reserviläisille. Vääpelikilta ry:n vääpelikurssin koulutussisältöjä on otettu
käyttöön myös Helsingin maanpuolustuspiirin ulkopuolella. Tänä
vuonna Vääpelikilta ry on mukana
kouluttamassa sodan ajan yksiköiden vääpeleitä sekä kurssivääpeleitä
kaikkiaan kuudessa maanpuolustuspiirissä. Yhteistyö etenkin Päijät-Hämeen kanssa on koulutuksen
kehittämisen kannalta ensiarvoista,
koska puolustusvoimien huollon

siin. Huhtikuussa Santahaminassa
järjestetyille huollon kursseille oli
kerätty alan erikoisosaajia sekä puolustusvoimien henkilökunnasta että
siviilielämän puolelta. Koulutukseen osallistui Helsingin maakuntakomppanian huollon henkilöstön
lisäksi mm. sekä Uudenmaan maanpuolustuspiirin että Meripuolustuspiirin toimijoita. Kursseilla harjoiteltiin myös eri huoltolajien välistä
yhteistyötä. Sekä taloushuollon että
kenttälääkinnän kursseille osallistuneet reserviläisille koulutettiin
torjuntakomppanian operatiivisten
suoritusvaatimusten mukaisesti
mm. huoltolajien perusteet vääpelikurssin opetusmoduulin avulla.
Huollon kursseihin sisältyneen asutuskeskustaistelun opetusmoduulin
puolestaan toteuttivat kyseisen opetusaiheen erikoisosaajat Helsingin
maanpuolustuspiirin Ase- ja ampumakoulutuksen toimialalta.
harjoituksista Vääpelikilta ry:n verkkosivuilta
www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta
Lisätietoja huollon

Huollon kaltaisten pienten asela-

jien on järkevää tehdä yhteistyötä yli
piirirajojen sekä koulutuksen kehittämiseksi että kouluttajien osaamisen tason varmistamiseksi. Asiansa
osaavia päteviä kouluttajia on vähän
eikä heitä riitä kaikkiin harjoituk-

Juha Parkkonen
Puheenjohtaja
Vääpelikilta ry

Oy Motoral Ab
Toivottaa hyvää kesää

15

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

4/2008 • 16.5.2008

Onko Ruotsin tie
myös Suomen tie ?
poliittinen päätös ja aloitettiin oman kansallisen puolustuksen alasajo. Perusteena oli
se, että Ruotsia vastaan ei kohdistu sotilaallista uhkaa ja oli
siten mahdollista aloittaa uudenaikaisen aikaisempaa teknisemmän puolustuksen rakentaminen. Samassa yhteydessä
päätettiin keskittyä kansainvälisiin tehtäviin. Varuskuntia suljettiin ja yleinen asevelvollisuus muuttui valikoivaksi eli vain
murto-osa ikäluokasta saa nyt sotilaallisen koulutuksen.
Olin joitakin vuosia sitten tutustumassa Ruotsin puolustusvoimiin ja kuulin silloin konkreettisen mallin miten ruotsalaiset kehittävät asevoimiaan. Esimerkiksi kenttätykistön
kerrottiin tulevan jatkossa toimeen kahdellatoista nelitykkisellä patterilla eli koko Tre Kronorin sotaväellä olisi vain 48
kenttätykkiä. Suomessa sekä poliitikot että puolustusvoimat
ilmoittivat, ettei meillä voida tehdä samanlaisia ratkaisuja.

Ruotsissa tehtiin takavuosina

Reserviläisen paloturvallisuus
Merireserviläiset

järjesti

Helsingin Pelastuslaitoksen tuella
kaikille avoimen ja ilmaisen yhden
illan koulutustapahtuman Erottajan pelastusasemalla. Koulutustapahtuman vetäjinä toimivat Merireserviläisten pelastusvastaava,
paloesimies evp Vesa Karuvaara
ja Pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja Ronald Ahlberg, jotka
molemmat toimivat mm. Merivoimien maakuntajoukkoon kuuluvan Pelastusjoukkueen kouluttajina.
Tapahtuma aloitettiin tutustumalla pelastusaseman yhteydessä
sijaitsevaan palomuseoon, jonka
hoitaja Jari Auvinen esitteli asian-

tuntevasti mielenkiintoisia kokoelmia. Täältä siirryttiin luokkahuoneeseen, jossa turvallisuuskouluttaja Ahlberg antoi mieliinpainuvan
ja eloisan tietoiskun, jonka pääteemat olivat: tulipalon vaarallisuus, yleiset tulipalon aiheuttajat,
toiminta tulipalotilanteessa sekä
alkusammutus. Viimeksimainittua
aihetta siirryttiinkin harjoittelemaan pelastusaseman sisäpihalle, jossa saatiin käytännön oppia
sammutuspeitteen käytöstä palamaan syttyneen puurokattilan
ja ihmisen sammuttamisessa. Jokaisella oli mahdollisuus kokeilla
kalvovaahtosammuttimen vaikuttavaa tehoa ilmiliekkejä vastaan.

Palomiesten klubilla nautittujen suomalaiskansallisten pullakahvien jälkeen meillä oli vielä
mahdollisuus tutustua pelastusaseman tiloihin. Nähtävää oli paljon, ja varmastikin moni osallistuja sai herätteen hieman miettiä
kotinsa sähkövirityksiä ja paloturvallisuusvälineiden hankkimista.
Kiitos tästä!

käymisen arvoinen paikka. Se on auki yleisölle
sunnuntaisin klo 12-16 (ei kesäkuukausina).

Palomuseo on

Tatu Korhonen

Suomen puolustusvoimien kehittämisessä on tähän saakka edetty konsensushengessä. Hallitukset ovat valmistelleet
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon, joka on sitten
esitelty eduskunnalle. Puolustusministeriö ja puolustusvoimien johto ovat näin saaneet suuntaviivat jatkotöille. Tuloksena
ovat syntyneet päätökset hankinnoista, joidenkin varuskuntien sulkemisesta ja myös sodan ajan joukkojen vahvuuksien
pienentämisestä. Yhdessä on vakuuteltu, että yleinen asevelvollisuus säilyy ja koko maata valmistaudutaan puolustamaan.
Poliitikkojen sekoilevat Nato-kannanotot ovat saaneet
kansalaiset hämmentyneiksi. Talven aikana tehtiin vielä poliittinen päätös, että valmisteilla oleva uusi selonteko myöhennetään kunnallisvaalien jälkeiseen aikaan. Perustellusti
voidaan kysyä mitä Suomen maanpuolustukselle on tapahtumassa ?

amiraali Juhani Kaskeala
toi esille omat arvionsa johtamansa sotaväen kehittämisestä
maapuolustuskurssin avajaispuheessa huhtikuun 7. päivänä.
Amiraali sanoi odottavansa uudelta selonteolta poliittista kannanottoa asevelvollisuuteen, palkatun henkilöstön määrään,
puolustusvoimien joukkotavoitteeseen ja kansainvälisen toiminnan laajuuteen. Kaskeala totesi ehdottoman painopisteen
olevan panostuksessa kansalliseen puolustukseen. Hän totesi
myös, ettei toivota rauhan ajan organisaatioiden supistamista
eikä siirtymistä valikoivaan asevelvollisuuteen.
Julkisuudessa amiraalin puheesta siteerattiin lähinnä hänen esittämäänsä sodan ajan joukkojen supistamista 350 000
sotilaasta 250 000 sotilaaseen. Perusteena puolustusvoimain
komentaja esitti sen, että nykyisen suuruisille joukoille ei nykyrahoituksella voida hankkia kunnollisia varusteita. Uusi
tekniikka maksaa liian paljon.

Puolustusvoimain komentaja

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja keskustan Juha Korkeaoja tuli huippupoliitikoista ensimmäiseksi esille toteamalla, että Suomi ei voi tehdä sodan ajan
joukkoihinsa amiraalin esittämän suuruista vähennystä. Supistusten tulee tapahtua pienten askelten politiikalla. Kansallisena veteraanipäivänä puolustusministeri kokoomuksen Jyri
Häkämies toi esille samanlaisen näkemyksen: ”Puolustusvoimien sodan ajan vahvuutta ei ole tarvetta muuttaa tällä hallituskadella”. Jatkossa joukkojen vahvuutta on vähennettävä
maltillisesti muun muassa ikäluokkien pienentymisen vuoksi.
Huhtikuun lopulla Englantiin suuntautuneella vierailullaan ministeri Häkämies vastasi Juha Korkeaojalle tämän esittämään kannanottoon, että 1,3 % BKT:sta riittää puolustusbudjettiin. Jyri Häkämies totesi, että kun yleinen inflaatio on
kolmen luokkaa niin puolustuksessa se on seitsemän prosenttia. Uusi puolustusmateriaali kallistuu nopeammin kuin muut
tuotteet. Sotaväki tarvitsee lisää rahaa.

näkemyserot eivät
lupaa selonteolle helppoa valmistumista. Oman erikoisen lisänsä asiaan toi johtavan oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtajan Eero Heinäluoman Nato-kommentti, jonka mukaan
Suomen ei pidä pyrkiä Naton jäseneksi seuraavallakaan eduskuntakaudella. Heinäluoma hautasi siten kaikenlaiset ajatukset Nato-jäsenyyden optiosta.
Uudistan otsikossa esittämäni kysymyksen
– onko Ruotsin tie myös Suomen tie? Poliitikot eivät oikein tunnista tosiasioita ja puolustusvoimille ei olla valmiit antamaan selkeitä tavoitteita.

Päähallituspuolueiden edustajien

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

Piirien karsintakilpailu
Piirin toinen SRA (sovellutun reserviläisammunnan) karsintakilpailu
pidettiin Upinniemen auringonpaisteisessa varuskunnassa.
Tässä muutama kuva kilpailuista sekä rastikuvaukset.
Tomi Alajoki, kilpailun johtaja.
Helsingin piirien toinen SRA karsintakilpai-

lut pidettiin 19.4. Upinniemen varuskunnassa.
Tapahtuma järjestyi Meripuolustuspiirin alaisena MPKRY:n kurssina. Kilpailu sai näin varuskunnasta rata-, materiaali- ja muonitustukea sekä ohjesäännön mukaiset valvojat.
Kilpailun rakentajajoukko teki rastit per-

jantaina. Lauantaiaamuna saapui 30 kilpailijaa. Sisään kirjautumisen yhteydessä tarkistettiin vakuutus, jäsenyys ja kilpailumaksutositteet.
Kilpailu alkoi kahdella kivääriradalla
alkupuhuttelun ja varomääräysten esittelyn jälkeen klo 9. Pistooliradalla pääsimme
aloittamaan klo 12. Pistooliradan ohjesääntö
vaati ampujia ja tuomareita käyttämään suo-

Tuomari täydessä suojavarustuksessa.

javarustuksena myös kypärää ja sirpaleliiviä.
Kolme rastia sujui ripeästi, yksinkertaisilta
näyttäneistä rasteista löytyi yllättävän paljon
haasteita ja ammuttavaa kuten eräs kilpailija totesikin: eka kerta kun näen että pahvissa
taululaitteissa on toimintahäiriö – niistä puuttuu kaikki reiät!!

Kiitos Upinniemen varuskunnalle sekä
järjestelyistä ja tuomaroinneista vastanneille
yhdistyksille: KHRU, TARU, SISSIT, HELRES,
HRSK, VARES ja ratamestari Toni Taimiselle.
Tulokset löytyvät netistä: www.eskapat.net/
keskustelu.html , säikeet 2. karsinta ja Santiksen kisa. Piirin kolmas karsintakilpailu pidetään Lopella 28.6.

R astikuvaukset on tehty netistä löytyvällä ilmaisohjelmalla : www. gunracer . com / stagebuilder . htm

KIVÄÄRIRASTI ”Pesäke”

KIVÄÄRIRASTI ”Vastahyökkäykseen”

PISTOOLIRASTI ”Patruunahuolto”

Ammuit aseesi tyhjäksi vihollisen rynnäkössä. Päätät etsiä
parempaa suojaa ennen vihollisen lopullista lyömistä. 9 taulua.
Etäisyys 100m, lähtöasento puomin taknaa maaten, aseessa
tyhjä lipas. Lähtömerkistä ryömitään puomin ali ja ammutaan
näkyvät taulut kolmen luukun kautta.

Hyökkäät joukkosi osana vihollisen asemiin. 12 taulua, etäisyys
24m. Lähtöasento: seisten alueella A ladattu ja varmistettu
kivääri kädessä.

Olet hakemassa ryhmällesi lisää patruunoita, kun vihollinen
yllättää. 7 taulua, ampumaetäisyys 7-10m. Lähtöasento seisten,
pistooli ladattuna ja varmistettuna kotelossa, kivääri selässä ja
patruunalaatikko kädessä. Suojavarustus pakollinnen: kypärä,
suojaliivi, lasit ja kuulosuojaimet.

Filminpätkä pirsoolirastin vauhdikkaasta ammunnasta.
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Töölöntorinkadun ampumaratahanke
Vuodenvaihteessa
2006—2007 käynnistyi
vanhan ”Luolaksi” nimetyn
ampumaradan uudistushanke. Tehtäväksianto:
palvelusasekelpoinen
ampumarata.

Kimmokeverhot

Teksti: Kari Wuokko
Kuvat: Tomi Alajoki

Ampumapaikat

Piiriemme radan oli oltava palveluasekelpoinen, turvallisuus tavoitteista tärkein. Nykyaikaiseen rataan
liittyy myös terveellisyys, eli sisäampumarataan liittyvät hiukkaspäästöt
oli minimoitava. Radan käyttöturvallisuuteen kuuluu nykyisin olennaisena myös kulunvalvonta ja käyttövuorojen moderni hallinta.

Rakenteet
Koko projekti käynnistyi kimmokesuojamateriaalin valinnalla. Taulujen ylä- ja alapuolet sekä sivuseinät
on nyt varmistettu Regupol-kimmokeseinillä ja -harkoilla. Yksi jätekumirouheesta, polyuretaanista ja silikonista valmistettu 20 cm x 30 cm x
50 cm kumipuristeharkko painaa 25
kg ja kestää satoja laukauksia,
Kokeiden perusteella havaittiin,
että 5 mm teräslevy päällystettynä
43 mm Regupol-levyillä oli ratkaisu
ratatilassa risteilevien vesi, data ja
sähkölinjojen suojaukseen..

Luodin pysäytys
Ballistic-steel:n tekemä teräksinen
koottava luotiloukusto tilattiin Saksasta. Valmistaja takaa materiaalin
ja rakenteiden kestävän kaikki käsiasekaliiperit (esim. 9 mm-.45) aina
1500 J iskuenergiaan asti. Luotiloukusto on laserleikattua, erittäin mittatarkkaa sentin paksuista Hardoxteräslevystöä (HB 500).

Luotiloukkujen edessä roikkuvat
kimmokeverhot estävät luotiroiskeiden kimpoamista ampujan suuntaan. Sirpaleverhot on suunniteltu
liikkumaan sivusuunnassa kiskoilla
ja näin jokaisen ampumakerran jälkeen luotiloukustojen imurointi ja
huolto onnistuvat helposti ampumavuorolaisten toimesta.
Radalla on 6 kpl normaalilevyistä
k/k 750 mm ampumapaikkaa pöytineen. Etäisyys tauluille on 12,5 m.
Pöydät ovat pyörillä liikuteltavia.
Ampumapöydät on suunniteltu siten, että aseen suupamaus jää väliseinien väliin radan melutason pienentämiseksi.
Taulujen kääntölaitteet on korjattu ja huollettu. Kääntölaite taulukehykset ovat kestävää akseliterästä. Toiminta-ammunnassa voidaan
järjestää vaihtuvia ammuntarasteja
12,5 - 5 m etäisyyksille. SRA-taulut
voidaan ripustaa magneettikiinnitteisten muovisten kennolevyjen
avulla haluttuun ryhmitykseen.

Äänieristys
Radan seinät ja katto on päällystetty
akustolevyillä. Myös kumimateriaali
vaimentaa laukausmelua. Tällä hetkellä radan ulkopuolelle kantautuva
äänitaso on alhaisempi kuin aiemmin pienoiskiväärikaudella.

Valaistus
Valaistus on uusittu, loisteputkivalaisimilla toteutetun yleisvalaistuksen lisäksi on asennettu tauluvalot.
neljä 300 w valonheitintä antaa tasaisen valaistuksen tauluille.

Ilmanvaihto
Ammunnassa syntyy pienhiukkasia,
lyijypäästöjä, muita kemiallisia, lähinnä metallisia, yhdisteitä sekä häkää. Näistä merkityksellisimpiä ovat
lyijy- sekä hiukkaspäästöt, jotka ovat
sitä haitallisempia mitä pienempiä

ovat hiukkaset.
Radan ilmanvaihdon teho on
laskettu niin, että ammunnassa lyijypitoisuus kuutiossa ilmaa ei ylitä
ohjearvoa 0,1 mg. Tämä ohjearvo on
virallinen maksimiarvo työympäristöjen jatkuvan altistuksen raja-arvoksi. Nyt radalla ilmaa liikkuu kaksi kuutiota sekunnissa. Radan koko
ilma vaihtuu noin 17 kertaa tunnissa. Tämä täyttää nyt ja tulevaisuudessakin ampumaratojen normit.
Kaikkiaan radan ilmanvaihto lienee
edistyksellisin siviiliratojen järjestelmä Suomessa.

Kulunvalvonta

Sivuun vedetyn verhon takaa paljastuu luotiloukusto.

Ovipuhelimella näkee radalle päästettävät henkilöt. Radan tapahtumat
tallentaa kameravalvonta. Kulku
tapahtuu henkilökohtaisilla elektronisilla avaimilla. Tavalliset mekaaniset avaimet on poistettu käytöstä.
Kaikista kulkutapahtumista jää lokimerkintä. Kuluvalvonnan tärkeä
päämäärä on käyttäjäryhmien itsenäinen pääsy ja toiminta radalla ilman ”avaimien hakuja”.

Huolto
Radan perusajatus on, että käyttäjät
itse huoltavat, korjaavat ja ylläpitävät rataa. Rata on varustettu laajalla työkaluvälineistöllä ja varaosilla.
Pikkukorjaukset ja paikkaukset ovat
onnistuneet mainiosti aktiivisten
käyttäjien toimesta. Tarkoitus on,
että rata pysyy paremmassa kunnossa ”kun kukaan muu ei korjaa käyttäjän jälkiä”. Tämän lisäksi radalla
pidetään kunnostustalkoita.

Taulun kääntölaite mahdollistaa pika-ammuntaharjoittelun.

Käyttö
Rata on yhteisellä sopimuksella Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin kerhojen käytössä. Kuluvana keväänä
jo 28 yhdistystä ampui radalla aktiivisesti. Radan vuorot jakaa piirien
yhteinen ampumatoimikunta.
SRA-rasti ampumaetäisyys 12,5—5 m.
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Ampumataito
on sotilaan
tärkein taito!

Onnittelemme
Toukokuu
17.5.
17.5.
19.5.
20.5.
22.5.
23.5.
24.5.
24.5.
25.5.
26.5.
30.5.

Yliluutnantti evp, liikenneopettaja Erkki Hyvönen
75 v
Everstiluutnantti Juha Niemi (Jääkäritalo 14.30-18.00)
50 v
Yli-insinööri, yliluutnantti Veikko Keränen
85 v
Yliopiston koulun lehtori, yliluutnantti Martti K.Kuikka
(matkoilla)
70 v
Kauppatieteen maisteri, maajohtaja, kapteeni Timo Kuokka 50 v
Sähkötenknikko, majuri Tauno Haapala
90 v
Lehtori, kapteeni Matti Hesso
60 v
Työterveyslääkäri, luutnantti Kari Wuokko (matkoilla)
50 v
Merikapteeni, ylikersantti Eero Karuvaara (matkoilla)
60 v
Valtiotieteen tohtori, ylipormestari, kapteeni Raimo Ilaskivi 80 v
Ylipormestari, kapteeni Kari Rahkamo (matkoilla)
75 v

Kesäkuu
1.6.
3.6.
4.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
14.6.
18.6.
19.6.
24.6.
24.6.
24.6.
24.6.

DI, kapteeni Johannes Brotherus (matkoilla)
Varatuomari, yliluutnantti Asko Räisänen (perhepiirissä)
Toimitusjohtaja, ylikersantti Erkki Kuronen (matkoilla)
Eläkeläinen, ylikersantti Kari Eliander (ei vastaanottoa)
Yli-insinööri, yliluutnantti Pertti Hakkarainen
Johtaja, kapteeni Seppo Mansukoski
Professori, luutnantti Martti Noponen (perhepiirissä)
Everstiluutnantti K.H.Pentti
Valokuvaaja, luutnantti Kari T.Piela (matkoilla elokuussa)
IT-johtaja, kapteeni Erik Wallin (ei vastaanottoa)
Taidemaalari, sotilasmestari Pentti Sirviö
FK, kapteeni Tapani Kontuniemi (perhepiirissä)
Kehityspäällikkö, alikersantti Jussi Metsä
Telejärjestelmäasiantuntija, matruusi Reijo Hyvönen
(mökkimaisemissa)
25.6. Pääkonsuli, vänrikki Harry Blässar (perhepiirissä)
27.6. Professori, luutnantti Peter Holmberg

Kilpailukutsu
VaRes Cup 2008
Vantaan Reserviläiset r.y. järjestää
juhlavuonna 2008 VaRes Cup-sarjakilpailun. Kilpailu koostuu neljästä osakilpailusta, ja lopputuloksiin lasketaan
kolmen parhaan tulos. Kilpailuluokat
ovat H (vakio ja avoin), H50 ja D. Kunkin
luokan kolme parasta palkitaan sillä
edellytyksellä, että vähintään kolme
kilpailijaa saa lopputuloksen.
Kilpailupäivät ja -paikat
Cup 2, 28.6.2008 Loppi (Helsingin piirien
karsintakilpailu)
Cup 3, 17.8.2008 Loppi
Cup 4, 31.8.2008 Loppi
Osallistumisoikeus
Kilpailuihin voivat osallistua reserviläisjärjestöjen jäsenet, joilla on sra-kortti,
voimassa oleva res.järjestön jäsenkortti
ja ao. vakuutus.
Säännöt
Sääntöinä käytetään ResUl:n sra-sääntöjä, ampumaradan sääntöjä, sekä muita järjestäjän antamia määräyksiä.
Kilpailun johto ja ilmoittautuminen
Kilpailun johtaja on Hannu Ilonummi,
lisätiedot: www.vantaanreservilaiset.fi.
Ennakkoilmoittautuminen on tehtävä
kilpailun johtajalle viimeistään kilpailupäivää edeltävänä keskiviikkona klo
18.00 mennessä joko puhelimitse 0400
638 965 tai sähköpostitse hannu.ilonummi@ilonummi.net. Ilmoittautuessa
on kerrottava nimi, yhteystiedot, yhdistys ja kilpailuluokka.
Kuhunkin osakilpailuun otetaan 40
kilpailijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kilpailumaksu on 15 euroa/osakilpailu.

85 v
85 v
80 v
70 v
85 v
60 v
80 v
90 v
60 v
60 v
75 v
70 v
60 v
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Ampumarata: Nummi-Pusula
– Mansikkakuopat

Kevät on jo pitkällä ja ammunnat hyvässä vauhdissa. SRA karsintakilpailuista
on ammuttu jo kaksi ja kolmas tulee
vastaan kesäkuussa Lopella. Tähän
on koostettu muutama www-linkki
avuksesi alueemme ammuntojen yhteystiedoista, harjoituksista, kilpailuista
ja tuloksista.
Vaatimuksena osallistumiseen ovat:
jäsenyys, ampujanvakuutus (www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus), omat
suojaimet ja kalusto. SRA-ammuntoihin
ja harjoituksiin tarvitaan lisäksi turvallisen ampujan kortti. Osa tapahtumista
on maksullisia. Tärkeä uusi asia Santahaminan ammunnoissa on ilmoittautuminen tapahtumaan ajoissa etukäteen.
Lisätietoa saat Vantaan Reserviläisten
linkistä.
www.vantaanreservilaiset.fi
www.mpkry.fi
www.khru.net		
www.eskapat.net
www.taru.pp.fi 		
www.toiminta-ampujat.fi
www.eralle.net
www.geocities.com/helressra
www.lipas.net/sra

TRAP-ammunta käynnissä.

TARU ja ESRES kävivät testaamassa Nummi-Pusulan kivääri ja haulikkoradan 4.5. Kerhot
varasivat radat, sunnuntaina saapui tusinan verran yhdistysten jäseniä. Paikka on lisä
alueemme kuihtuneeseen ampumaratatilanteeseen. Paikalla on seuraavat radat: hirvirata,
trap, metsästysammuntarata ja 100 m kiväärirata. (15 paikkaa). Kivääriradalla voi helposti
järjestää myös SRA rasteja. Pistoolilla ei radalla saa ampua. Omat taulut tulee ottaa mukaan,
kiekkoja saa ostaa paikanpäältä. Ratavaraukset Nummi-Pusulan riistanhoitoyhdistyksen Arto
Jussilalta ma-ti, to-pe ja su. Sovittuna aikana ratavalvoja tulee paikalle ja avaa portit. Ajoohje: Hyönölästä (Pusula) ajetaan Someron tietä n. 3 km josta viitta ampumarata oikealle,
Rata sijaitsee hiekkatien (n. 1km) päässä syvän notkon pohjalla. Matkaa radalle Helsingin
keskustasta on n. 70 km.
Lisätiedot ja hinnat: Arto Jussila 0400-911754 nummi-pusula@riista.fi.
Paikalla Henri Jacobsson.

Ampumatoimikunta

50 v
75 v
70 v

Helsingin reserviläispiirien
(HRUP, HELRESP)
ampumaohjelma kaudella 2008
Kaartin JR:n pistooliradalla
Santahaminassa
Kohdistusammunta 100m radalla.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 20.5.2008
ti 3.6.2008
ti 17.6.2008
ti 29.7.2008
ti 12.8.2008 mest.
ti 26.8.2008
ti 9.9.2008
ti 23.9.2008
SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 27.5.2008
ti 10.6.2008
ti 24.6.2008
ti 5.8.2008
ti 19.8.2008 mest
ti 2.9.2008
ti 16.9.2008
ti 30.9.2008
Ohjelma ei ole sitova, ja ampumapäiviin voi
tulla muutoksia
HUOM! Osallistujilla on oltava mukana yhdistyksen/kerhon/killan v. 2008 jäsenkortti
tai kuitti, aselupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Näitä voivat tarkastaa
sekä ammunnanjohtaja että Kaartin Jr:n
hallitseman radan valvoja.
Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00.
Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla on oltava
15 min ennen kilpailun alkua. Kilpailijoita
noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta
klo 17.20. Osallistumismaksu on 3 euroa.
Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat

ja paikkalaput.
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l (4 x 5 l sarjaa)
10 sek. kuviotauluun, 20 l (4 x 5 l sarjaa) 8
sek. kuviotauluun, 20 l (4 x 5 l sarjaa) 6 sek.
kuviotauluun.
Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakiourheilupistooli.
Pistoolin pika-ammunnan johtaja ja yhteyshenkilö on Seppo Laitakari, puh. 050 462
6780.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää
10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta
jakautuen 10 laukauksen sarjoihin PV:n
kenttätauluihin SA4.
Ase: sotilaspistooli tai vastaava palvelusase
vähintään cal. 7.65, 2 lipasta. Lipastus aina
6+4.
Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta
per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia
ja poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen
ja neljännen käännön välissä on lippaan
vaihto.
Lajin kilpailusääntöjä noudatetaan ja tullaan pistokoeluontoisesti valvomaan myös
aseiden osalta. Kilpailukohtaisesti voidaan
tarkistaa ja punnita arvalla valittujen ampujien aseet ja niiden liipaisinvastus.
Sotilaspistoolin pika-ammunnan johtaja
ja yhteyshenkilö on Hannu Ilonummi, puh.
0400 638 965.
Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

Reserviläisen ampumaleiri 2,
Syndalen 13-15.6.2008
Kurssin numero:
0404 08 12016
Kohderyhmä:
Piirin reserviläisampujat
Kurssin tavoitteet: Kehittää reserviläisen aseenkäsittely- ja ampumataitoa.
Erityisvaatimukset: Reserviläisyhdistyksen jäsen sekä suositeltavaa seuraavat: SRA-ampujan status, riittävä fyysinen kunto, turvallisen ampujan kurssin suoritus ja oma kalusto.
Kalustoa lainattavissa rasteilla Osallistujat ovat läsnä koko kurssin ajan.
Lisätiedot tiedotetaan vain ilmoittautuneille. Terveisin Veijo Rautio

Syndalenin leiri ollut jo 8 vuotta res.ampujien tapahtuma, josta pääse sitten mukavasti kesän viettoon ja taistellaan jo perinteiseksi muodostuneesta ”taistelijan maljasta” sekä leirin
kovimman reservin sotilaan ja ampujan palkinnoista.
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toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
HSRK är klubben för svenskspråkiga
officerare i reserven. Klubben stöder
sina medlemmar i att upprätthålla
sin försvarsanda och fältduglighet
genom att ordna lämpliga evenemang, utbildning och föredrag.
Initativet för att upprätthålla officersfärdigheterna ligger dock hos
varje enskilld officer! Börja med att
aktivera dig inom HSRK. Kontakt:
info@hsrk.fi Hemsida: www.hsrk.fi
Pistolskytte: torsdagar udda
veckor i ”Luolan” ( Distriktets renoverade skjutbana på Tölötorg.2,
hörnet av N. Hesperiagatan.) kl 17
– 19. Sista skyttetillfället under våren den 22.5. Anmälan senast måndagen den 19.5 till Caspar (caspar@
hsrk.fi eller 050 353 4714). Skytte
fortsätter på hösten enligt samma
princip, närmare information i kommande nummer.
Lördagspromenad varje månads
första lördag, start kl 12.00 från Britas simhall.
Den traditionella Gentlemmanatävlingen i Syndalen den 3.5.2007.
Klubben ställde upp med 8 deltagare. Klubbens lag placerade sig på 4:
de plats av 10 lag. Vår målsättning
är medaljplats nästa år! Tack till
dem som medverkade!
OFFICERSBALEN Den 3 Maj
2008. Trots tidpunkten och rätt
många återbud blev vår fest en
värdig, lyckad och högeligen uppskattad tillställning. Havssalen på
Skatuddens kasino var rätt väl fylld.
Finlands Reservofficersförbunds
Vice ordf. Y-P Rautalahti poängtärade i sitt tacktal vikten av vår verksamhet på Svenska samt vikten av
klubbens verksamhet för upprätthållandet av försvarsviljan vilket
utan inget försvar – oberoende av
utrustning, kan klara sin uppgift.
Denna typ av sammankomst är även
ett positivt led i att föra fram budskapet och skapa gemenskap genom
högtidlig samvaro. Commander
Gary Bruce, Navy Attaché från USAs
ambassad höll även ett högtidligt tal
på svenska!
Datum för 60 års jubileumsbal
är 28.2.2009. Vänligen anteckna
datum redan nu. Klubbens medlemmar, årets deltagare samt särskilt
inbjudna hedersgäster välkomnas
– enligt ”först till kvarn” principen.
Anmälningsdatum är avgörande.
(anmälan till ordf. Caesar von Walzel / caesar.von.walzel@hskr.fi
Jubileumsbalen blir en högtidlig
manifestation av det frivilliga försvarsarbeten på svenska, under 60
års tid. Programmet blir värdigt och
högtidligt. Klädsel; Militär eller civil
högtidsdräkt med ordnar.
Kesäyön Marssi 6.6:
Klubben har för avsikt att ställa upp med minst en patrull. Kom
med, vi svenskspråkiga officerare

bör synas oftare! Anmälan till Ulf
Dahlman: ulf.dahlman@hsrk.fi
Klubbens historik utarbetas av
ltn Dick Lundell, som har kommit en
bra bit på väg. Ett värdefullt inbundet tryck kommer att presenteras på
klubbens 60 års jubileum i februari
2009. Alla som besitter något som
kunde bidra till historiken som tex.
bilder, historier, anekdoter eller övrigt material eller föremål, bedes
vänligen kontakta Dick Lundell: Tel:
050 5390963 eller dick.lundell@folkhalsan.fi. / dick.lundell@hsrk.fi
Notera att alla medlemmar är
hjärtlig välkomna till andar klubbars
evenemang. Följ anonserna i HRS.
Medlemsrekrytering: HSRK är en
Finlandssvensk institution, som det
är en heder för varje officer i Helsingforsregionen att tillhöra.
Bästa medlem. Gör Ditt bidrag
även genom att föra budskapet vidare och rekrytera minst en ny medlem i år. Finlandssvenska officerare
i reserven bör höra till HSRK! Medlemsanmälan enklast på vår hemsida www.hsrk.fi

Kanta-helsinki
Saksan sotilasasiamies evl Joachim
Timmer pitää esitelmän Saksan
puolustusvoimien puolustus- ja
turvallisuuspolitiikasta. Suomen
vapaussotaan liittyen mukana on
myös lyhyt yhteenveto Saksan sotatoimista Suomessa 1918. Esitelmä on
ma 26.5.2008 klo 18.00 Katajanokan
Kasinolla Karimo-salissa ja se pidetään englannin kielellä. Tilaisuus on
avoin kaikkien kerhojen jäsenille.
Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa ke 21.5
mennessä e-mail raimo.hynynen@
fi.ibm.com tai 040-510 8513.
Kerho järjestää jäsenilleen perinteisen ampumaleirin Padasjoella
16.-17.8.2008. Tilaisuudessa mahdollisuus tutustua SRA-ammuntaan
sekä kokeilla erilaisia aseita. Monipuoliset ampumaohjelmat soveltuvat sekä vasta-alkajille että ammuntaa ennenkin harrastaneille. Omien
aseiden käyttö mahdollista. Paikalle
siirrytään omilla autoilla Helsingistä
lauantaiaamuna, paluu sunnuntaina. Mahdollisuus myös osallistua
ilman omaa autoa sopimalla kuljetuksesta. Leirillä parakkimajoitus.
Illanvietto saunomisen merkeissä.
Valmisteluosasto siirtyy paikalle jo
perjantaina - ilmoita halukkuudestasi valmistelutehtäviin ilmoittautumisen yhteydessä. Leirin arvioitu
hinta jäsenille 50 euroa/osallistuja
sis. muonitukset ja patruunat. Hinta tarkentuu suunnittelun edetessä.
Nuoret alle 25 v 20 euroa! Osallistujat mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme mukaan myös
kerhon ulkopuolisia mikäli tilaa jää.
Ulkopuolisilta leirin hinta 30 euroa
+ patruunat omakustannehintaan.
Lisätietoja ampumaupseereilta ja

ilmoittautuminen heille tai kerhon
sihteerille 8.8 mennessä.
Kevään ampumavuoroista lisätietoja ampumaupseereilta.
Kerhon yhteystietoja: Verkkosivusto: www.khru.net, Sähköposti:
khru@khru.net. Sähköpostitiedotteita haluavat voivat ilmoittaa osoitteensa sihteerille. Puheenjohtaja
Jari Ora, p. 040 540 5882, jari.ora@
oralaw.fi. Sihteeri Raimo Hynynen,
p. 040 510 8513, raimo.hynynen@
fi.ibm.com. Ampumaupseerit: pekka.appelqvist@hut.fi, p.työ 451 3311;
antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045
7880 9029; jukka.kariola@khru.net,
p. 050 570 0195; pirkka.jalasjoki@
helsinki.fi

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
TULEVIA TAPAHTUMIA
- Hallituksen kokous 20.5.2008
klo 18:30 Malmilla.
- Perinteinen KEVÄTSAUNA Santahaminassa 27.5.2008. Saarelle
pääsemiseksi ilmoittautumiset, jolloin selviää myös tarkempi kellonaika, yhteyshenkilönä toimivalle koulutusupseeri Peter Korvensyrjälle,
045-6748754, cossu541@saunalahti.
fi. Iloiset löylyt heitetään Villensaunassa asianmukaisten juoma- ja
makkaratarjoilujen kera. TERVETULOA!
- Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa
vietetään 5.9.2008 Suomenlinnan
Upseerikerholla. Merkitse jo nyt kalenteriisi.
- Padasjokijotos 4.-5.10.2008
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutustilaisuuksista. Yhteyshenkilönä koulutusupseeri Peter Korvensyrjä, 0456748754, cossu541@saunalahti.fi.
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Pj. Jaakko Sievänen, 0405061488, jaakko.sievanen@elisanet.
fi, siht. Karri Kupari 050-426 0711,
karri.kupari@sampo.fi, tiedotus Jorma Loimukoski 040-3433400, jorma.
loimukoski@finpro.fi

Töölö
Töölön Reserviupseerit ry viettää
perustamisensa 40-vuotisjuhlaa
22.5.klo 15.00 osoitteessa Bulevardi
2-4., seitsemäs kerros. Tervetuloa
lämpimästi tilaisuuteen.
Kansallinen veteraanikeräys on
edennyt hyvän kerhomme osalta.
Järjestämme vielä lipaskeräyksiä
tänä keväänä. Uhraa pieni hetki
ajastasi veteraanien hyväksi ja ilmoittaudu lipaskerääjäksi Antero
Jauhiaiselle p. 050-3683539.
Kaatuneiden muistopäivänä 18.5.
Virosta tulee 40 Suomen-poikien
leskeä ja puolisoa muistelemaan
miestensä arvokasta panosta maamme raskaissa torjuntataisteluissa.
Töölön RU avustaa vierailun käytännön järjestelyissä. tarvitsemme
vapaaehtoisia mm. kunniavartioon
Malmin hautausmaalle Suomen-poikien muistopaadelle sekä muonitusja ym. tehtäviin Järvenpään Sotaveteraanimajalle. Ilmoittaudu Hans

Gabrielssonille p. 050-3304005.
Perinteinen Kesäyön marssi pidetään 6.-7. kesäkuuta Vantaalla uusissa maisemissa. Joukkueemme perusrunko on jo ilmoittautunut mukaan.
Liity hyvään porukkaan testaamaan
marssikuntoasi kevyelle 30 kilometrin iltalenkille. Vieraaksemme saapuu jälleen Viron Puolustusvoimien
ja rajavartiolaitoksen joukkueet.
Spjutsundin maja on varattu meille
kyseisenä viikonloppuna jälkilöylyjä ja haastavaa sotilastaitokilpailua
varten. Ilmoittautumiset Pertti Elvilälle p. 0400-840889.
Juhlavuoden kunniaksi olemme
tilanneet erän tyylikkäitä mustia Tpaitoja tunnuksella ”Töölön Reserviupseerit 1968-2008”. Paitoja saa
lunastaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselta hintaan 10 e/kpl.
Keilailusta kiinnostuneet voivat
sopia harjoitteluajoista ja perehdytyksestä Jyrki Ratian kanssa p. 0405829127.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle 040-7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri
Erkki Nikuselle 040-7154486, enikunen@.welho.com.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla Puotilantie 1 D
keskiviikkoisin alkaen klo 18.00. ja
ilmahirviammunnat parittomina
viikkoina torstaisin klo 18.00.(pysäköinti kielletty taloyhtiön Puotilantie 1 parkkipaikalla). Kevään viimeiset ammunnat viikolla 22, syksyn
ammuntojen aloitusaika ilmoitetaan
kesäkuun numerossa.
Kevään tulevia tapahtumia:
Kaatuneitten muistopäivän kunnianosoitus Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla pidetään
sunnuntaina 18.5. klo 12.00. alkaen.
Itä-Helsingin maanpuolustus- ja
kansalaisjärjestöt osallistuvat tilaisuuteen. Yhdistyksemme laskee
Itä-Helsingin reserviläisjärjestöjen
kukkalaitteen kaatuneitten muistomerkille. Leposaareen pääsee Kulosaaren Puistotieltä kävellen Leposaarentietä. Leposaarentie on Kulosaaren metroaseman kohdalla.
Toukokuussa järjestetään retki
Miehikkälään Salpalinjalle, päivämäärä on 24.5.2008. Ilmoittautumiset Keijo Taljalle heti p. 041 514
9140.
Yhteystietoja: nettisivut www.
ihru.org pjoht. Keijo Talja p. 041 514
9140, vpjoht. Jukka-Pekka Kantokoski p. 050 332 3687, siht. Juha Iiskola p. 050 543 6214.

Ilmailukerho
Tikkakosken matka
22.5. klo 8.00 Lähtö Mannerheimin patsaalta, paluu iltapäivällä
23.5.Tiedustelut: Jorma Malila p.
0500-843 791 tai Jaakko Larkka p.
040-754 0954
Toukokuun Haulikkokisa on
Ridasjärvellä 20.5. ja kokoontuminen Hyrylän linja-autoasemalla klo
16.00
Ilmoittautumiset ja tiedustelut

Martti Eerola p. 050-911 4933 tai
Viljo Turunen p. 050-358 9891

Ilmatorjuntakerho
Kevät kauden toimintaa on vielä jäljellä Kesäyön Marssin 6.-7.6.2008
verran. Marssi järjestetään tällä kertaa Vantaan Hakunilassa. Mukaan
pääsee ilmoittautumalla välittömästi Antti Lilleberg:lle (antti.lilleberg@tkk.fi).
Syksyllä toiminnan jatkuessa on
luvassa muun muassa ammuntaa
sekä vierailu KarPr:iin.
Kerhon ammuntavuoro on Töölöntorinkadulla piirien ampumaradalla, joka on käytössämme parillisten viikkojen keskiviikkoina kello
16-19. Jokaisella ampujalla tulee
olla vakuutus, jonka saa esimerkiksi
RUL:n kautta (www.rul.fi). Lisätietoja ampumaupseeriltamme Timo
Wiialalta (timo@wiiala.com).
Kerhon jäsenten mahdolliset sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan tiedotusupseeri Topias Uotilalle (yhteystiedot alla).
Lisätietoja kerhon toiminnasta
antavat mm. puheenjohtaja Antti
Lilleberg (040 596 2905, antti.lilleberg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri Topias Uotia (040 719 5777, toppari@
saunalahti.fi).
Kerhon verkkosivut löytyvät
osoitteen www.ilmatorjunta.fi kautta valitsemalla oikeasta laidasta linkin: Helsinki.
Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho vastaa pääkaupunkiseudulla myös ITUY:n paikallistoiminnasta. Näin ollen kaikki
pääkaupunkiseudun it-upseerit ovat
tervetulleita kerhon tilaisuuksiin.
Mahdollisen osoitteenmuutoksen
voi tehdä RUL:n kotisivun kautta
(www.rul.fi). Etusivulta löytyy linkki jäsentietolomakkeeseen, johon
voi päivittää osoitteen lisäksi muitakin tietoja. Tarvittaessa ota yhteyttä
jäsenupseeri Patrik Hammaréniin
(044 592 2982, patrik.hammaren@
helsinki.fi).
Hyvää alkavaa kesää kerhon puolesta!

Jääkärikerho
Kesäkuun saunailta on 3.6. Santahaminan Kiltasaunalla klo 17.00 alkaen. Ennen saunomista isopistoolikilpailun ensimmäinen osa klo 16.00
MPKK:n radalla. Retki Marskin
majalle 20.5. yhdessä Reposalmen
Lions Clubin kanssa. Lähtö Laajasalon kirkon parkkipaikalta klo 16.00
eikä klo 17.00 kuten edellisessä lehdessä painovirhepaholainen ilmoitti.
Lähtö takaisin klo 21.00, bussi Laajasalossa noin 22.30. Ilmoittautumiset
sihteerille.
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-
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pumavuoron Maanpuolustusjärjestöjen ampumaradalta, osoitteessa
Döbelninkatu 2. HUOM! Sisäänkäynti on Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulmauksessa. Vuoro on joka toinen maanantai
(pariton viikko) klo 16-19. Radan
käyttö vaatii valvojan läsnäoloa.
Valvoja huolehtii yleisestä turvallisuudesta ja radan käytöstä määräysten mukaisesti. Pikaohje löytyy
ampumaradan seinältä. Käyttäjiltä
vaaditaan ampumavakuutuksen
esittämistä, jonka voi hankkia osoitteesta www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus hintaan 19e. Itse
ampumavuoro on käyttäjille maksuton! Ilmoittautuminen ampumaan
tapahtuu aina edellisen viikon (parillinen viikko) torstaihin mennessä
osoitteeseen ampumavuoro@ktkerho.fi
Lisätietoja Kenttätykistökerhon
toiminnasta: pj. Jyri Vilamo (GSM)
044-511 04 72, email: puheenjohtaja@ktkerho.fi, vpj. Markku Mantere
(GSM) 040-709 89 02, email: markku.mantere@iki.fi, ihteeri Erkki
Vuori (GSM) 040-722 89 24, email:
sihteeri@ktkerho.fi
www.ktkerho.fi

Pioneeriosasto
Kuntokoe järjestettiin 28.4. Santahaminassa, osallistujia oli 12. Järjestämme jäsenistöllemme reppujuoksuharjoituksia ke 21.5. ja ma 26.5.
Juoksemme metsäteitä ja polkuja
n. 10 km lenkkejä reppu selässä ja
ohessa harjoittelemme käsikranaatinheittoa. Osasto tarjoaa juoksijoille juomaa ja hedelmiä. Seuraa sähköposti-ilmoittelua ja ota yhteyttä
sihteeriin.
Kevään viimeinen ampumaharjoitusvuoromme on lauantaina 17.5.
klo 12-14.30, yhteyshenkilö markus.
saarela@sks.fi tai 040-743 1867.
Osallistu samalla kasakisaan. Sisäänkäynti on Töölöntorinkadun ja
Pohj. Hesperiankadun kulmauksesta.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja ltn
Sami Hotakainen, 040-521 8383,
sami.hotakainen@kolumbus.fi Sihteeri, tiedotusupseeri kapt Jukka
Rusila, 040-779 5619, jukka.rusila@
ramboll.fi, Ampumaupseeri evl evp
Matti Mähönen, 040-570 3718, matti.mahonen@fonet.fi

RESERVIMERIUPSEERIT
Helsingin Reservimeriupseerit ry:n
kevään viimeinen pistooliampumavuoro pidetään lauantaina 24.5. klo
1200 - 1430 Töölön ampumaradalla.
Osallistujien tulee ottaa etukäteen
yhteyttä ampumaupseeri Harri Pakariseen (040-5948598). Radalla on
käytettävissä meriosaston aseita ja
panoksia.
Yhdistyksen H-vene Tinnunculus osallistuu kesäkautena muutamaan purjehduskisaan Helsingin
edustalla. Miehistöön mahtuu vielä
mukaan. Tinnunculus risteilee 5.13.7. Helsingistä Turkuun merivoimien vuosipäivän juhlallisuuksiin
ja takaisin. Halukkaille mukaan
lähtijöille löytyy vapaa paikka myös
osalegeille. Purjehduksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä alusupseeri Sami Linnermoon, puhelin
050-5123364.
ResUl:n Merikilpailuihin Loviisaan 5.-6.9. kerätään HRMU:n joukkueita. Merikilpailu-upseeri Antti

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

Jäntti kokoaa merikilpailujoukkueet, puhelin 0400-507826.

RT-kerho
JOhtorengas
KERHON PISTOOLIVUOROT TÖÖLÖN AMPUMARADALLA (Kevät &
syksy 2008)
Vuorot kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 19.00-21.30 (Kesäelokuussa ei vuoroja) 28.5, 17.9,
15.10, 12.11 ja 10.12.
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 maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumaturva
KERHON 70-V. HISTORIIKKI
Historiikki on postitettu kaikille
vuonna 2007 jäsenmaksunsa maksaneille. Kerhon jäsenet voivat halutessaan tilata lisäkappaleita hintaan 10 e/kpl. Kerhon ulkopuolisille
tahoille hinta on 20 e/kpl. SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIHTEERILLE
Jäsenten mahdollisia sähköpostiosoitteita pyydetään ilmoittamaan
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikäli et ole saanut kerhon tiedotteita
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililistalle.
YHTEYSTIEDOT
Internet: www.johtorengas.com,
Puheenjohtaja: Kare Vartiainen
Mannerheimintie 128 A 29 00270
Helsinki gsm 0400 694 538 kare.
vartiainen@blickle.fi, Sihteeri: Toni
Aalto Tikankolo 4 F 39 02660 Espoo
gsm 040 311 3348 toni.aalto@iki.fi

Viestiosasto
Viestiosaston kevään viimeinen ampumavuoro on 15.5 klo 19-21.30 Töölöntorin ampumaradalla. Paikalle
on hyvä tulla jo kello 18.50 Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun kulmaukseen koottua radalle
menoa varten. Omat suojaimet ja
aseet mukaan radalle. Valmistaudu
lisäksi todistamaan, että ampumaharrastusvakuutuksesi on kunnossa!
Viestiosaston ja Uudenmaan
Viestikillan yhteinen ampumamestaruuskilpailu pidetään lauantaina
7.6. klo 17-19 HSC:lla osoitteessa
Albertinkatu 36A. Tiedot radasta
löytyvät osoitteesta www.hsc.fi.
Muutama kilpapienoispistooli lainattavissa paikan päällä, omat aseet
kannattaa kuitenkin ottaa mukaan.
Kilpailuilmoittautumiset puheenjohtajalle osoitteeseen pentti.launonen@warustamo.fi.
Tarkista kesän tärkeät päivämäärät yhdistyksen sivuilta osoitteesta
www.viestiosasto.net.

ja tutustumme moniin muihinkin
Porkkalan nähtävyyksiin asiantuntevan oppaan johdolla. Matkan hinta
osanottajalta on 35 euroa plus ruokailu. Ilmoittautuminen, viimeistään 20.5. Tapio Mäkiselle, heta3@
saunalahti.fi tai 040 515 4700.
Senioriupseereihin voivat liittyä
kaikki 60 vuotta täyttäneet reservin
upseerit. Toimintamme on monipuolista käsittäen esitelmätilaisuuksia, retkiä, tutustumista puolustusvoimien toimintaan. Sääntöjemme
mukaan kerhon tarkoituksena on
ylläpitää ja kehittää jäsentensä asevelihenkistä keskinäistä yhteenkuuluvuutta sekä maanpuolustahtoa ja
isänmaallista mieltä.
Kerhon puheenjohtaja on Klaus
A. Raninen, 050 543 4697. Arto Aremo hoitaa jäsenasioita: arto.aremo@kolumbus.fi tai 050 367 5970.

Kerhomme kevätretki avec tehdään
maanantaina 26.5.2008 Länsi-Uudellemaalle Pokrovaan. Lähtö Fennian edestä klo 9. Matkan aikana
tutustutaan, mm Sjundbyn linnaan,
lgor-museoon, Grefvasin bunkkeriin

ESPOON
MAANPUOLUSTUSNAISET
Osallistu Kesäyön marssiin Espoon
Maanpuolustusnaisten pienessä ,
mutta sisukkaassa joukkueessa. Ota
yhteyttä Elsi Tuomiseen, elsi.tuominen@iki.fi tai puh 040 718 5907.
Teemme kokopäiväretken marsalkka C.G.E. Mannerheimin synnyinkotiin Louhisaaren linnaan Askaisiin lauantaina 16.8.2008. Muu
ohjelma Turun seudulla ja matkan
varrella täsmentyy kesän aikana. Ilmoittaudu alustavasti Tuija Koivulle, tuija.koivu@luukku.com tai puh
0400 910 315.

munnan joko yhdistyksen vuorolla
Töölössä tai millä tahansa muulla
ohjatulla ampumavuorolla. Tavoitteenamme on mahdollisimman suuri prosenttiammuntatulos. Muistathan ilmoittaa sihteerille muistakin
maanpuolustustapahtumista, joihin
osallistut. Tietoja kysellään taas
vuoden vaihteessa ja ne kertovat yhdistyksen jäsenten aktiivisuudesta.
Aurinkoista kevään jatkoa.

ILMAILUOSASTO
HUOM! Lähtö 22.5 Tikkakoskelle
Marskin patsaalta klo 08.00.

MERIRESERVILÄISET

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Lauantaina 26.4. järjestettiin Reserviläispäivä Santahaminassa.
Kurssin tavoitteena oli ampuma- ja
maastotaitojen ylläpito ja kehittäminen. Mukana oli 18 kurssilaista
ja seitsemän reserviläiskouluttajaa
tai -toimitsijaa. Kurssilaiset olivat
eri-ikäisiä vasta kotiutuneista yli
60-vuotiaisiin. Aamupäivällä ohjelmassa oli Veijo Raution johtama
RA7-ammunta. Iltapäivällä Kyösti
Lamminjoki opasti kerrospukeutumisessa sekä erilaisten nuotioiden
ja majoitteiden teossa. Päivän päätteeksi oli mahdollisuus osallistua
pienelle Pasi-ajelulle sekä tutustua
asutuskeskustaistelijan uusimpaan
varustukseen.
Yhdistys osallistuu 6–7.6. Vantaalla järjestettävän Kesäyön marssin joukkuesarjaan (20 km + 15 km).
Kesäyön marssi on kävelytapahtuma, joka sopii kaikille. Kesäyön
marssilla kohtaavat ainutlaatuisella
tavalla yksittäiset kävelijät, erilaiset
joukkueet ja puolustusvoimiamme
edustavat marssijoukkueet. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.5.2008
mennessä Kalevi Sorrille, puh 040
556 5646, kalevi.sorri@kolumbus.
fi. Lisätietoa tapahtumasta saa myös
internetistä osoitteesta www.kesayonmarssi.fi.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat varapuheenjohtaja
Risto Tarkiainen, puh 4056 2060 tai
050 541 2007, risto.tarkiainen@resul.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh
040 830 4097, timo.elolahde@ytv.fi
tai helsinki@helresp.fi.

Vantaan
Reserviläiset
SENIORIUPSEERIT
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Vantaan Reserviläiset ry:n yhteystiedot: pj Niko Niemistö GSM 050
5656632, niko.niemisto@vantaanreservilaiset.fi. Siheeri Riku Länsivuori GSM 050 4351904, riku.@
verkkoholvi.net Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.vantaanreser-

vilaiset.fi.
Herrasmieskisa Vuosaaren saunapirtillä 21.5. klo 18 alkaen. Tarjolla leikkimielistä kilpailua, hyvää
seuraa, ruokaa ja juomaa. Saunakin
lämpiää. Tule mukaan kevätkauden päättäjäisiin, ja ota perhekin
mukaan tutustumaan yhdistyksen
toimintaan. Ilmoittautumiset Minkkisen Petelle 19.5. mennessä, GSM
050 5531910, petri.minkkinen@evl.
fi.
4.6. lippujuhlan päivän kenttäehtoollinen. Kts. tarkempi ilmoitus
toisaalta tästä lehdestä tai VaResin
kotisivuilta.
VaRes Cup sarjakilpailun osakilpailut 28.6., 17.8. ja 31.8. Kaikki
osakilpailut ammutaan Lopella. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannu
Ilonummi, GSM 0400 638965 tai
hannu.ilonummi@ilonummi.net.
9.8. yhdistyksen 50v. juhlallisuudet. 10:00 Helsingin pitäjän kirkolla
nimikkojumalanpalvelus. Kirkonmenojen jälkeen seppeleenlasku. Illalla
iltajuhla Vantaalla Björkhemissä. Illalliskortit Eija Härköseltä, GSM 050
520 2741, eija.harkonen@vantaanreservilaiset.fi.
Luolan vakiovuorot ovat kesätauolla. Syksyllä jatketaan 8.10. klo
19:00.
Myös Tikkurilan urheilutalon
radan toiminta hiljenee kesäksi,
vuoroilla satunnaisesti valvojia. Kts.
valvontavuorolista kotisivuilta.
AURINKOISTA KESÄÄ!

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Kaatuneiden muistopäivänä, sunnuntaina 18.5. osallistumme yhdessä muiden Itä-Helsingin maanpuolustusyhdistysten kanssa seppeleenlaskuun Kulosaaren sankarihaudalle
kello 12.
Kesäyön marssi marssitaan Hakunilan Urheilupuistossa, Vantaalla
6.-7.6. Lisätiedot netistä www.kesayonmarssi.fi
Kesäkuun Pirtti-illan 10.6. teemaa voi ehdottaa hallituksen jäsenille.
Toivomme jokaisen käyvän vuoden aikana suorittamassa yhden am-

Ulapat siintelevät ja Suomen suvi
on tuloillaan. Vaikka mökki- ja veneilykausi sekä monet perheen kesämenot painavat päälle, löytyy merihenkisessä reserviläistoiminnassakin mielenkiintoista lisäpuuhaa.
Se tosin vaatii vähän suunnittelu- ja
neuvottelutaitoja. Asian helpottamiseksi on tähän listattu joitakin lähitoimintakauden tärkeimpiä tapahtumia. Hyvää kesänalkua kaikille
meriressuille ja heidän läheisilleen!
Ahvenen Viiri
Kunnioittaen vanhojen koulutusalusten Saukon (1959-73) ja Vesikon
(1973-1999) aikana syntyneitä perinteitä, oli puheenjohtajalla ilo ja
kunnia ojentaa ennen ylimääräisen
kokouksen alkua Ilkka Tiihoselle
AHVENEN VIIRI numero 1. Tämä
korkea huomionosoitus on kehystetty, pesty ja silitetty edellisen purjehduskauden veneviiri, joka annetaan
ainoastaan kyseisen purjehduskauden aikana konkreettisessa alustoiminnassa erittäin ansioituneelle
henkilölle. Ilkka on paitsi Ahvenprojektin vetäjänä myös ahkerana
työmiehenä ansainnut tämän tunnustuksen. Kenellekköhän tämän
purjehduskauden viiri tulee menemään?
Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 21.4., jossa jatkettiin
vuosikokouksessa kesken jääneitä
asioiden käsittelyä. Korjatun taseen ja tilintarkastajien lausunnon
esittämisen jälkeen myönsi kokous
yksimielisesti edelliselle johtokunnalle tili- ja vastuuvapauden. Lisäksi
hyväksyttiin myös sääntömuutos,
jossa puolet johtokunnan jäsenistä
voi, jäsenistön niin halutessa, olla
yli 60-vuotiaita.
Alustoiminnan sponsorointi ja
50-v-historiikki
Otamme kiitollisuudella vastaan
yritysten ja yksityisten raha- ja esinelahjoituksia tukemaan aluksemme Ahven 3:n ylläpitoa ja merenkulku-koulutustoimintaa. Lisätietoja
mm. mainostilasta ja käytännön
asioista antaa vpj Eero Karuvaara
puh. 044-3140952.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 50
vuotta toimintamme aloittamisesta
(osallistumalla vuoden 1959 merikilpailuihin). Virallinen perustamispäivä kuitenkin asettuu seuraavan
vuoden puolelle (9.3.). Tarkoitus
on julkaista historiikki juhlistamaan
tätä merkkipaalua. Julkaisu pyritään rahoittamaan niin pitkälle kuin
mahdollista ilmoitustuloilla ja lahjoituksilla. Projektia varten perustetaan historiikki-työryhmä, johon halukkaat voivat ilmoittautua pj Tatu
Korhoselle. Kuten edellä, kaikesta
tätä varten korvamerkitystä tuesta

olisimme kiitollisia. Aineiston keruu
ja tallennus on jo alkanut, mutta lisää, varsinkin valokuvia toivotaan.
Purjehduskauden avajaiset
Purjehduskauden avajaiset vietetään saunomisen merkeissä Suomenlinnassa Merisotakoulun suuressa saunassa torstaina 22.5. klo
17:30-19:00. Kutsumme tässä jäsenistömme lisäksi mukaan yhteistyöjärjestöjemme edustajia Sinisestä
Reservistä ja Helsingin reserviläispiireistä. Lauteilla on kyllä tilaa!
Tervetuloa! Lautat lähtevät Kauppatorilta klo 16:40, 17:20 ja 18:00.
Ahven 3 -kyytiä voimme tarjota rajoitetusti klo 17:00 alkaen niinikään
Kauppatorilta. Varaa mukaan omat
saunomisvälineet ja saunajuomat.
Saunavuoron päätyttyä voi purjehduskauden avaamista jatkaa esim.
uudistetulla yläkerholla.
Tutustumisretki Kuivasaareen
Tavallisen Ahven-kerhotiistain
sijaan järjestetään 10.6. retki kahdella Ahvenella Kuivasaareen tutustumaan perinnelinnakkeeseen ja
sen toimiviin museotykkeihin. Lähtö
Katajanokalta Ahven-laiturista (ent.
jäänmurtajalaituri ;-) klo 18:00. Retki on maksullinen 15 e / osallistuja,
joka kattaa asiantuntevan opastuksen ja Affenoiden polttoainekulut.
Lämmintä päälle ja omat eväät merimiessäkkiin. Ilmoittautuminen Tatulle (esim. textiviesti 050-5654408
tai sähköposti: tatu.korhonen@
finnlines.fi) to 5.6. mennessä. Mukaan mahtuu 14 ensimmäistä aikuista (puoliso voi osallistua).
Ahven 3
Konepäällikkö- ja kipparikandidaatteja, kansi- ja konemiehiä tarvitaan. Tiistai-illat ovat kerhoiltoja,
jolloin tehdään pikku talkoohommia ja käydään ajelemassa. Varsinkin ajomiehistöön halukkaat, mutta myös kaikki kiinnostuneet ovat
tervetulleita paatille klo 18 alkaen.
Alushuoltotoiminnasta ja konepätevyyksistä vastaa Matias puh. 0405433689. Veneen kaikesta käytöstä
ja kipparipätevyyksistä vastaa Martti puh. 050-3573658
Merivoimien vuosipäivä
Merivoimiemme 90-vuotispäivien päätapahtuma on Turussa. Tapahtuman ympärillä on varsin paljon erilaista vapaaehtoisohjelmaa,
jotka toteutetaan MPK-kurssien
muodossa. Tähän kuuluu mm. Ahvenemme siirtyminen Turkuun ja takaisin muiden veneiden kanssa koulutusregatassa, paraatikarakulaatiot
Turussa sekä omat siirtoreissumme,
joihin kaikki halukkaat ovat tervetulleita Tarkemmat tiedot löydät
Sinisen Reservn tapahtumakalenterista sekä MPK/Meripuolustuspiirin
kurssisivuilta.
-la 5.7. klo 10:00 yhdistyksen oma
siirtopurjehdus Katajanokka-Upinniemi (ilmoittaudu Martille puh.
050-3573658, 27.6. mennessä)
-ma 07.-pe 11.07. MPK-kurssi:
Koulutusregatta TURKU 2008
-ke 09.07. MPK-kurssi: Osallistuminen juhlatilaisuuksiin. (Ilmoita
osallistumisestasi myös Tatulle, jotta saadaan lippumme mukaan).
-la 12.7. klo 13:00 yhdistyksen
oma siirtopurjehdus UpinniemiKatajanokka (ilmoittaudu Martille
puh. 050-3573658, 27.6. mennessä)
Merireserviläisten venerekisteri
ja veneviirit
Rinnakkaisrekisteröimällä veneesi nimellistä maksua vastaan omaan
venerekisteriimme, olet oikeutettu
käyttämään hienoa “pursiseuralippuamme”. Kaikki jäsenet ovat oikeutettuja hankkimaan ja käyttämään
omaa veneviiriämme. Venerekisterija viiriasiat hoitaa Timppa puh. 0505820798.
Navigaatiojaosto
Navigaatiojaostoon voit liittyä,
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mikäli olet suorittanut Suomen
Navigaatioliiton jonkun laivuritutkinnon tai vastaavan ammatillisen
tutkinnon. Navigaatiojaoston jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään
Navigaatioliiton pätevyysviirejä ja
tunnuksia. Yhteystiedot: Merireserviläisten Navigaatiojaoston kommodori Tatu Korhonen puh 0505654408, tatu.korhonen@finnlines.
com.
Ammunta
Sisäratakautemme Luolassa on
päättynyt ja ulkoratakausi kilpailuineen alkanut vilkkaana. Santahaminan 300m poolivuoroihin voimme
osallistua ainoastaan HVA:n jäseninä ja mahdollisesti piirien ampumatoimikunnan järjestämillä vuoroilla, joita on ollut niukalti. Kaikki
aktiiviset kiväärimiehemme ovatkin
olleet jo vuosia Helsingin Varuskunnan Ampujien jäseniä, paljolti kulkulupasyistä. Ikävä kyllä emme voi
auttaa niitä halukkaita ampujia, jotka eivät ko. seuraan kuulu. MPK:n
Helsingin piirin kuukausiammunnat
ja piirien sunnuntaiammunnat ovat
heitä varten (ilmoittutuminen netissä). Katso Sinisen Reservin tapahtumakalenterista tarkemmat tiedot.
Kilpailutuloksia:
Ulkorata-kilpailukausi aloitettiin
Merireserviläisten mestaruuskilpailulla Perinnekivääri 300m Santahaminassa 13.4.: 1. J.Soini 236 – 2.
E.Kurjenniemi 233 – 3. T.Korhonen
229 – 4. J.Toivanen 227 – 5.
H.Tammenmaa 223 – 6. E.Karuvaara
179 – 7. M.Kaivos 178 – 8. H.Hiipakka
75 – 9. R.Häyrinen 40.
Sinisen Reservin kevät-mestaruuskilpailut Upinniemessä 19.4.:
Merireserviläisten Mestariampujan Suomi-kp (yhteistulos) meni
ansaitusti Raimo Novarin mukana
Turkuun. Merireserviläiset voitti
Sinisen Reservin joukkue-mestaruuden sekä pistoolissa että sotilaskiväärissä. Pistoolimestaruus:
1. J.Soini 291 – 2. J.Toivanen 286
– 6. T.Korhonen 264 – 8. R.Häyrinen
254 – 10. V.Karuvaara 245 – 11.
H.Hiipakka 232 – 17. J.Karuvaara 197
– 18. E.Karuvaara 184. Perinnekivääri 300m: 2. Tatu Korhonen 238 – 4.
E.Kurjenniemi 225 – 5. J.Toivanen
223 – 6. E.Karuvaara 221 – 7. J.Soini
217 – 9. V.Karuvaara 184 – 10.
J.Karuvaara 171 – 11. R.Häyrinen 161
– 19. H.Hiipakka 85.
Ampuma-asioissa saat lisätietoa
Tatulta, puh 050-5654408.
Tiedotus ja yhteystiedot
Kaikille johtokunnan jäsenille,
vastuualueista huolimatta voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: merireservilaiset@helresp.fi.
Toiminnastamme, ampumamahdollisuuksista ja suositeltavista kursseista tiedotamme Sinisen Reservin
tapahtumakalenterissa www.sininenreservi.fi . Muistathan, että parhaan tiedon meriressulle sopivasta
kurssitoiminnasta löydät MPK/Meripuolustuspiirin kurssisivuilta.

Vääpelikilta
Tutustuminen Santahaminan sotilashistoriaan, Helsinki 19.5.2008 klo
17 alkaen. Vääpelikilta ry järjestää
tutustumisretken Santahaminan sotilashistoriallisiin kohteisiin everstiluutnantti Jarmo Niemisen johdolla, joka työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian
laitoksen johtajana ja on Santahaminaseuran puheenjohtaja. Ilmottautuminen ja lisätiedot: Markku
Nieminen, puh. 0400 709 782,mardes@kolumbus.fi
Vierailu Sotilaslääketieteen Kes-

kukseen, Lahti 20.5.2008. Uudenmaan maanpuolustusyhdistys ry:n
järjestämä vierailu on avoin myös
Vääpelikilta ry:n jäsenille. Bussi
lähtee Rautatientorilta Mikonkadun
tilausajolaiturista klo 12.00 ja Paavo Nurmen patsaalta noin klo 12.05.
Perillä Hennalan varuskunnassa
ollaan noin 13.30. Varuskunnassa
nautitaan kahvit ennen tutustumista
kenttälääkintäsimulaattoriin. Luennot kenttälääkinnästä ja puolustusvoimien lääkintähuollon nykytilasta
sekä Sotilaslääketieteen Keskuksen
toiminnasta. Päivällinen upseerikerholla. Takaisin Helsingissä ollaan
noin klo 19.30. Matkan hinta on 35
euroa ja se sisältää matkan, kahvit
ja päivällisen. Ilmoittautuminen
15.5.2008 mennessä: Pertti Räisänen
puh. 040 779 6235, pertti.raisanen@
kolumbus.fi.
Kesäyön marssi, Vantaa 6.7.6.2008. Marssikeskuksena toimii
Hakunilan Urheilupuisto. Marssin
reitit tukeutuvat Keravajoen varrella
ja sen ympäristössä kulkeviin ulkoilureitteihin. Matkaksi voit valita yhdelle tai kahdelle päivälle reittivaihtoehdoista, jotka ovat 6.6. perjantaina 20 tai 30 kilometriä ja vastaavasti
7.6. lauantaina 15 tai 30 kilometriä.
Lisätiedot: Risto Tarkiainen, puh
(09) 4056 2060, info@resul.fi
Vääpelikilta r y:n kivääriammuntapäivä, Santahamina
8.6.2008. Ammunnan harrastajille suunnatut kivääriammunnat
itselataavalla kertatulikiväärillä
(puoliautomaatti). Paikalla on kokeneita ammunnan harrastajia,
jotka opastavat. Aseen voi saada myös lainaksi. Vääpelikilta ry
maksaa osan jäsentensä osallistumiskustannuksista. Ammunnat järjestetään MPK:n kivääriammuntojen
yhteydessä (MPK:n kivääriammunnat, kesäkuu I (0400 08 12033)). Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Markku Nieminen, puh. 0400 709 782 tai
Timo Tuomi, puh. 040 5401 625.
Katso tiedot muista tapahtumista
yhdistyksen verkkosivuilta www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai ota
yhteyttä: pj. Juha Parkkonen, puh.
040-866 3055, juha.parkkonen@
gmail.com ja sihteeri Timo Tuomi,
puh. 040-540 1625, timo.tuomi@
gmail.com.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i ”Luolan” våren 2008 kl.
17:00-19:00. Torsdagen 22.5
Triangel kampen 2008
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, kl. 19.00
Ordförande Markus Liesalho
Tel. 0400-421 002
E-mail. svenska@helresp.fi

Killat

toimintaa on ollut eli niin kuin mainittiin jo edellisessä tiedotteessa, oli
muutamia killan jäsen päivittämässä
uusinta uutta tietoa ilmatorjunnasta, puolustusvoimien ohjushankkeista sekä päivitettiin myös kuulumisia
rykmentin kanssa.
Kesäyön marssiin ehtii vielä ilmoittautua. Lisää tietoa killan sihteeriltä tai www.kesayonmarssi.fi.
Tarkemmat ohjeet löytyy myös edellisestä tiedotteesta. Mikäli kilta saa
kasaan 5 henkilöä, osallistuu kilta
omalla joukkueellaan tapahtumaan
(ilmoittautuminen killan sihteerille), muuten voi marssiin osallistua
ihan henkilökohtaisesti.
Pyydän huomioimaan että killalla on UUSI OSOITE; Hel It R – kilta ry, PL 100 00811 HELSINKI eli
kaikki posti jatkossa tähän UUTEEN
OSOITTEESEEN !
Seuraava tiedote ilmestyy 13.06.,
joten kesän ajankohtaiset asiat otetaan silloin esiin. Siihen saakka ei
muuta kuin mukavaa ja maanpuolustuksellista loppukevättä kaikille.
Näissä merkeissä nähdään.
Edelleen otetaan vastaan sähköpostiosoitteita osoitteeseen edward.
breitenstein@kolumbus.fi .
Osoitteet käytetään ainoastaan
killan tiedotuksia varten ja niitä ei
jaeta kolmannelle osapuolelle.
Ampumatoiminta: HUOM !
UUSI PAIKKA ! Ampumatoiminta on
siirtynyt Döbelninkatu 2:een (sama
talo jossa MPKL toimii). Vuoro on
PARILLISILLA viikoilla keskiviikkoisin klo. 16.00-19.00. Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari Vaarasmaalta,
GSM 040 502 3754.
KILLAN BARETTIMERKKI ja
HISTORIIKKI on nyt tilattavissa tai
ostettavissa killan tilaisuuksissa. Barettimerkin hinta on 10 e lisättynä
postituskuluilla. Maavoimien vihreä
baretti on myynnissä MP-myymälässä puh. (09) 4056 2014 tai fax (09)
4056 2099 ja s-posti: Pohj. Hesperiankatu 15 (ja Töölöntorinkadun kulmassa) ja hinta on n. 15 e. KILLAN
UUSI HISTORIIKKI ON NYT SAATAVANA HINTAAN 10,00 e. Vanhempia historiikkikirjoja on myös jäljellä
ja niitä voi myös saada veloituksetta
paikan päältä (esim. It - museolta)
niin kauan kun tavaraa riittää tai
maksa joku sopiva lahjotussumma
ja lähetyskulut, niin lähetetään niitä
myös kotiin tai vaikkapa kiltaveljelle
tai sisarelle lahjaksi. Tilaukset ottaa
vastaan killan sihteeri Edward Breitenstein (yhteystiedot alla).
Killan internetsivut löytyy Maanpuolustuskiltojen liiton yhteydessä osoitteessa www.mpkl.fi. Sieltä
kannattaa etsiä jäsenkillat (vasen
reuna) ja hakea esim. aakkosjärjestyksessä. Klikkaa killan nimeä niin
pääset omille sivuillemme nopeasti
ja helposti. Sivuilta löytyy AJANTASAISTA TIETOA KILLAN TAPAHTUMISTA (päivitetään säännöllisesti)
sekä KAIKKI TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT. KÄY KATSOMASSA !
Lisätiedot ja tiedustelut killan
toiminnasta saa puuheenjohtaja
Timo Niiraseltalta GSM 040 074
3877 timo.niiranen@gmail.com tai
killan sihteeriltä: Edward Breitenstein GSM 044 333 1027 tai s-posti:
edward.breitenstein@kolumbus.fi

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
Kevät kääntyy kohta kesään ja ilmat
ovat jo lämmenneet. Jonkun verran

Hyvät kiltalaiset, edellisessä lehdessä mainostettu retki Puolustusvoimien Ajoneuvovarikolle Kalkkuun
on tehty. Bussimatkalla oli mukana
killasta yksi autonainen sekä automiehiä. Mpk:n edustajia ja muita

helsinkiläisiä maanpuolustusväkeä
oli myös mukana. Sää suosi meitä.
Perillä Kalkussa olivat varikon vierailusta vastaavat isännät; evl Juha
Takala sekä ylil P. Lundelin.
Vierailimme ensin ”pajalla” missä
nautittiin tulokahvit. Saimme alustuksen päivän ohjelmaan ja aikataulun. Kuultiin varikon historiaa sekä
nykypäivän tilanne. Ensimmäinen
kohde oli peruskorjaushalli, missä
oli eri työvaiheissa erilaisia ajoneuvoja. Moottorikorjaamolla nähtiin
monenlaisia moottoreita purettuna.
Ruiskutuspumppujen korjaus sekä
testaustilat, jotka olivat erittäin
siistissä kunnossa. Kävimme myös
tutustumassa maalaushalliin sekä
ajoneuvojen katsastustoimintaan.
Tämän jälkeen oli lounas, missä
emäntä oli valmistanut herkullisen
aterian. Ruoka oli hyvää ja sitä oli
riittävästi. Kiitos emännälle!
Ruokailun jälkeen tutustuttiin
varaosien varastointitiloihin, missä
oli kymmenien tuhansien varaosanimikkeitä hyllytettynä eri muodossa,
oikeassa lämpö- ja kosteustilassa.
Näin taataan pitkä säilyvyysaika.
Vierailun lopuksi oli mahdollisuus
käydä tutustumassa huutokaupassa
myytävien tavaroiden sorttimenttiin; oli mopoa, lumikelkkaa sekä
monenlaista moottoriajoneuvoa rivissä odottamassa innokkaita huutajia. Näin vierailu oli päättymässä
ja oli kiitoksen aika varikon isännille, jotka olivat tulleet vapaapäivänä
vierailijoita isännöimään. Kiitokset
näin lehden välityksellä myös Heikille ja Harrille matkajärjestelyistä.
Kiitos Kaartinjääkärirykmentin
Kuljetuskomppanialle bussikuljetuksesta sekä loistavasti kuljettajan tehtäviä hoitaneelle kaartinjääkärille.
Tuloksia kivääriammunnasta.
Paikka Santahamina. Sää oli hyvää ampumaetäisyys optimi! 1. Paavo Virtanen 92 pist. 2. Heikki Heikkonen 88 pist, 3. Raimo Tarkiainen
88 pist, 4. Erkki Ruotsalainen 87
pist. 5. Kari Moring 84 pist., 6. Tauno Ahonen 80 pist., 7 .Harri Heikkonen 75 pist., 8. Eero Hakkarainen 68
pist., 9 .Ilkka Perasto 61 pist.

Kaartin
Jääkärirykmentin
kilta
Jäsensauna miehet: joka kuukauden
neljäs maanantai Jäsensauna naiset:
joka kuukauden ensimmäinen maanantai 12. – 13.7.2008
Omaistenpäivät 2.8.2008
Jäsenretki; Sotilasmusiikkitapahtuma Hamina Tattoo Ilmoittautuminen Kai Wigrenille, 0504654088,
kai.wigren@pp.nic.fi. 15.8.2008
Rykmentin vuosipäivän tapahtumat 18.8.2008 Klo 14.00 Uusien
jäsenten perehdyttäminen, rykmentin kalusto- ja taistelunäytös
Ilmoittautuminen Kai Wigrenille,
0504654088, kai.wigren@pp.nic.fi,
13.8.2008 mennessä
15.9.2008 klo 18.00 Jäsenilta Jääkäritalolla. Esitelmä; Kiina, nouseva
sotilasmahti. Ilmoittautuminen Kai
Wigrenille, 0504654088, kai.wigren@pp.nic.fi ,12.9.2008 mennessä.
27.9.2008 Jäsenretki Turvallisuus- ja puolustus 2008 - messuille
Lahteen. Ilmoittautuminen Kai Wigrenille, 0504654088, kai.wigren@
pp.nic.fi, 22.9.2008 mennessä.
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Kesän kynnyksellä emme vielä lehden painoon mennessä ole voineet
vahvistaa tarkasti aktiviteeteistämme. Pyrimme kuitenkin järjestämään pystykorva-ammuntaa jossain
muualla kuin Santahaminassa, joka
kovan kysynnän johdosta täysin varattu. Samoin pyrimme järjestämään
retken Viroon tutustumaan siellä lähinnä meitä kiinnostavia kohteita.
Ainakin näistä tiedotamme jäsentiedotteella sähköpostitse tai myöhemmin tämän lehden palstalla. Jäsenmaksujenhoitaja muistuttaa kaikkia
niitä, jotka eivät vielä ole suorittaneet maksuaan. Maksuhan on kaikille 30 e ja jos tilaa Hakku-lehden
maksu on 46,-e. Tilin numerohan on
101330-139383. Tiedoteosaan: kuka
on maksaja. Hyvää kesää kaikille
toivottaa killan hallitus.

16.5.2008 • 4/2008

Helsingin Sinibaretit
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja,
t. 020 4835377, p. 040-5867874, tuomo.ruohonen@metso.com; Mervi
Aho, vt. sihteeri, mervi.aho@mehilainen.fi; Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja, jäsen- ja veteraanivastaava, p. 050-4921956, hhjuvonen@
hotmail.com;
Yhdistyksen rk-mestaruuskilpailut MPKK:N kivääriradalla la 17.5.08
klo 10-17. Lisätietoja Jari Luostarinen, p. 050 3103347
Maailma kylässä –tapahtuma
Kaisaniemen puistossa 24-25.5.08.
HelSB osallistuu tilaisuuteen vapaaehtoisten esittelijöiden voimin ja
omalla ständillä. Yhteys Juha Saloseen, p. 040 7229804.
Torstai 29.05. Kansainvälinen
Rauhanturvaajien päivä.Seppeleenlasku Hietaniemen hautausmaalla
tehtävässä menehtyneiden rauhanturvaajien muistomerkillä klo 12.00.
Asetamme tilaisuuteen lippu- ja kunniavartion. Varustus tumma puku,
kunniamerkit, baretti. Paikalla tulee
olla klo 11.30. Kesäkuun messi-ilta to
5.6 Suomenlinnassa Merisotakoulun
saunalla klo 18-20.Oma pyyhe mukaan. Heinä- ja elokuun messi-illat
ravintola Juttutuvan terassilla torstaina 3.7 sekä 7.8.
Johtokunta toivottaa jäsenistölle
rentouttavaa ja virkistävää kesää.

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissien nettisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin
käyttö.
Sissiparlamentti
Sissiparlamentin seuraava kokous pidetään Sissien omassa toimitilassa,
Herttoniemessä perjantaina 30.5. alkaen klo 16.00 ennen Sissien kevätsaunaa.
Kevätasauna taas lämpimänä!!
Sissisauna pe 30.5.2008 alkaen klo 17:41 KAARTJR:n killan saunalla.
NESTEhuollosta vastaavat joulukuussa ylennetyt sekä silloin tai sen jälkeen
palkitut sissit! Otamme yhteyttä!!!!! Santahaminan kulunvalvonnasta pääset parhaiten sisään, kun esität RUL:n / RES:n jäsenkortin, oman nimesi
sekä kerrot meneväsi Sissisaunaan. Uudet jäsenet rohkeasti mukaan! Naisille on myös oma vuoro. Muistathan, että saunalla voit myös lunastaa Stadin
Sissien hihamerkit.
Tiedustelut: Juha Matikainen 050-5977 139 tai juha_
matikainen(at)suomi24.fi
Ampumatoiminta
Suojeluskuntatalon sisä-ampumarata siirtyy kesätauolle!
Uusittu sisärata, joka on vuoden alusta ollut käytössämme, aloittaa sissien osalta kesätauon, kun kesälomat ja kesän muut aktiviteetit vähentävät
kävijöitä sekä myös valvojia. Tauko käsittää molemmat vuorot (.22-maanantait ja isopistooli-sunnuntait). Tauko alkoi ”isopyssyn” osalta viikolla 16.
Viikolla 22 olisi kuitenkin maanantaina vielä viimeinen piekkari-ilta Keinäsen Antin johdolla. Vuorot alkavat taas, kun ilmat alkavat jäähtyä elokuun
jälkeen. Tästä tiedotamme erikseen tarkemmin.
Ampumavuorot Santahaminassa
Keskiviikko, 14.5. pistooli, Keskiviikko 21.5.pistooli, Keskiviikko 28.5.pistooli, Keskiviikko 4.6.pistooliMaanantai 9.6. kivääri, Keskiviikko 16.6. pistooli, Maanantai 23.6. kivääri,
Sissiammunnat
Sissiammunta 2 Lopella sunnuntaina 1.6. Kts. ammunnasta tarkemmin
Sissien kotisivuilta! Ampumatoimikunta toivottaa hyvää kesää kaikille Sisseille!
Salitoiminta
Harjoitusajat: ma, ke 18-19.30, itsepuolustusharjoitukset, pe 18-19.30
Nitrojumppa. Tiedustelut Marko Lehti p.040-5438 264 tai Antti Keinänen
p.044-5322 623, avkeinan@cc.hut.fi
Tiedottaminen
Seuraava Sissisanomat 3/08 ilmestyy viikolla 35 ja sen aineistopäivämäärä on 4.8. HRS 5/08 D.L. 2.kesäkuuta (ilm. 13.6.). Huomioittehan tämän sissi-aineiston toimittamisessa!
Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan: Sissikerho pj: Juha Jouppi 040 501 8189
juha.jouppi@iki.fi Sissiosasto pj:Nils Ingves 040 952 5377 nils.ingves@welho.com Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.t.saikkonen@
iki.fi. www.stadinsissit.fi.

VÄÄPELIEN
PERINTEET
SOTAVUOSISSA

sa- kuva

Vääpelikilta julkaisi
kirjan
Reilut kymmenen vuotta toiminut Vääpelikilta ry on tuottanut jo toisen teoksen, ”Huolto pelaa! Vääpelikilta ry:n
toimintaa ja perinteitä 2002-2006”.
Kirja julkistettiin 14.5. yhdistyksen
kevätkokouksessa. Kirja sisältää myös
ennen julkaisematonta aineistoa viime
sodista.
Puolisataasivuinen kirja koostuu artikkeleista, joissa valotetaan yhdistyksen
viime vuosien toimintaa ja perinteitä.
Alussa on yleiskatsaus toimintaan
vuosina 2002-2006. Erillisartikkeleissa
nostetaan esiin yhdistykselle merkittäviä erillisaiheita. Osansa saavat niin yhdistyksen lippu ja vääpelikiltaristi kuin
yhdistyksen 10-vuotisjuhla. Suositut
ja korkealle arvostetut vääpelikurssit
saavat oikeutetusti oman artikkelinsa,
samoin kurssien pitkäaikainen johtaja
kapt. res. Juha E. Tetri.
Runsaasti kuvitetun kirjan päättää 15sivuinen katsaus vääpelien toimintaan
viime sodissa. Artikkelista käy ilmi,
että veteraanivääpelien kokemuksilla
on annettavaa komppanian huollon
koulutukseen tänäkin päivänä. Aihe olisi
perusteellisemmankin tutkimuksen arvoinen, sillä perusyksiköiden huolto on
pitkälti jäänyt sotahistoriassa katveeseen. Artikkeli perustuu Tetrin tekemiin
veteraanivääpelien haastatteluihin ja
kirjallisuuteen sekä ennen julkaisemattomaan kuvamateriaaliin.

Kenttäehtoollinen 4.6. klo 18.00
Helsingin Pitäjän kirkolla
Tikkurilan srk, VaRes ja Merivoimien kirkollinen ala järjestävät kenttäehtoollisen Helsingin
Pitäjän kirkon Sankariristillä PV:n lippujuhlapäivänä. Sateella tilaisuus on sisällä kirkossa.
Kenttäehtoollisen toimittaa Merivoimien kenttärovasti Lauri Salminen ja avustaa sotilasdiakoni reservissä Petri Minkkinen.
Tervetuloa kaikki pääkaupunkiseudun reserviläiset perheineen ja ystävineen!

Kirjan ovat kirjoittaneet Terhi LatvaKäyrä, Veikko Hiiri ja Niko Huttunen,
kaikki Vääpelikillan aktiivjäseniä. Kirjaa
voi tilata Vääpelikillan internet-sivujen
kautta. http://www.reservilaisliitto.
fi/index.phtml?s=312

Reserviläisillä ensisijainen varustus maastopuku m91 ja baretti. Maastopukuiset muodossa ja
siviilipukuiset yleisönä.
Lisätietoja: Petri Minkkinen (srk) 050-553 1910, petri.minkkinen@evl.fi
Niko Niemistö (VaRes), 050-565 6632, niko.niemisto@finnsteve.fi

Helsingin

Kiittää tukijoitaan
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
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

K.Jousmaa Ky
PL 90
10601 TAMMISAARI

Nordnet
Logistics Oy
Tiilenpolttajankuja 5
01720 VANTAA
0207 434 900

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

MA-TI Maalaus- ja
tasoitetyöt Oy

J.Haarla Oy

Tähtikuljetus Oy

Pyhäjärvenkatu 10 A
33200 TAMPERE
(03) 3399 1300

Läntinen Teollisuuskatu 3
02920 ESPOO
0400 423 155

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Jeesus Kristus
Pelastaa

Hammaslääkäri
Arto & Riitta Snäll
Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 765 735

SAKO

VTA Tekniikka Oy
Kuussilantie 23
01230 VANTAA
(09) 870 800

Keskuskauppakamari

email

Keravan
Keskusapteekki

Felix Abba
email

Kauppakaari 4
04200 KERAVA
(09) 274 7930

Pa-Hu Oy
Teollisuustie 2
02880 VEIKKOLA
0207 891 000

Hyvää kevättä.

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Lujitustekniikka Oy
Juvantasku 1
02920 ESPOO
(09) 849 4440

T:mi H.Nyström
Pornaistentie 235
07230 MONNINKYLÄ
0400 215 813

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

Erel Oy

Rakennussuunnittelu
Aeon Lindström

Oy Forcit Ab

Helsingin Diesel Oy

PVK-Kaivu Oy

Metsäpolku 2
10940 HANKO
0400 819 189

Oy Flinkenberg Ab

Tapiolan Seurakunta

Safeteam Oy

Rakennusliike Henry
Kataja

Avant Tecno Oy

Girafe

P.M.Adventure Team

Luotsikatu 9 A
00160 HELSINKI
(09) 622 9110

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Karhulan Pesuliike
Virsumäentie 32
48600 KARHULA
(05) 262 118

Puhdistusliike
Jokimäki Ky
Radanvarsi
45910 VOIKKAA
(05) 388 8040

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

KCL

Verkatehtaankatu 5 D
33100 TAMPERE
(03)214 7234

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Linnanherrankuja 4
00950 HELSINKI
0400 670 744

Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 KONTIOLAHTI
(013) 73 41

Tampereen
Asianajotoimisto
Kasanen & Vuorinen Oy Elektroniikkasuunnittelu Oy
Asemamiehenkatu 4
00520 HELSINKI
(09) 877 0400

Punkaharjun Puutarha Oy
Oikotie 5
58500 PUNKAHARJU
(015) 441 420

Reserviläisen ampumaturva
Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Suomen Rauhanturvaajaliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten liiton alle 70-vuotiaille jäsenille.
Ampumaturvan hinta on 19 euroa. Hinta on sama riippumatta
siitä, milloin kauden aikana turvan hankkii. Ampumaturvan voi
tilata Reserviläisliiton www-sivujen kautta osoitteesta http://
www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/ampumaturva tai jä-

Kirjansitomo Haglund Oy

Asianajotoimisto Vesa
Pajunen

Insinööritoimisto
Vahvaselkä ja Viitamäki Oy

Oy Arico Ab

Ahvenistontie 11
13500 HÄMEENLINNA
(03) 674 2484

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

Pirttitie 2
01680 VANTAA
0400 458 734

PL 61
00661 HELSINKI
(09) 777 1130

Jukolan Kukkatalo

Härkäsuontie 112
47200 ELIMÄKI
0400 552 141

Autotallintie 19
00770 HELSINKI
(09) 387 9282

VARATTU

Kaupintie 8
00440 HELSINKI
(09) 562 5544

PL 19
10901 HANKO
0207 440 400

Vallituntie 16
36200 KANGASALA
(03) 377 3341

Suomen Jääkärimuseo
Jääkärintie 80
62420 KORTESJÄRVI
(06) 2412 4228
www.kortesjarvi.fi

PL 69
02771 ESPOO
(09) 859 911

Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249

Oy Railtrans Ltd
Mannerheimintie 160 B
00270 HELSINKI
(09) 5845 7320

Kuljetus Oy Oksanen
Veräjänmäenpolku 4
00650 HELSINKI
(09) 728 7280

PL 200
02771 ESPOO
(09) 8625 0400

Autokoulu E.Nygård
Mannerheimintie 36
00100 HELSINKI
(09) 495 979

Roihuvuoren
Seurakunta
Tulisuontie 2
00820 HELSINKI
(09) 2340 5700

Laaksosen Ovi ja
Ikkuna Oy
Vehkoontie 15
17200 VÄÄKSY
(03) 884 810

Rakennustaito Oy

Cron-Tek Oy

Vator Oy/
Flippermarket

Kauklahden
Lämpöasennus

Hanhentie 6
04320 TUUSULA
0400 425 441

Koivusaari, eteläinen
00200 HELSINKI
0207 812 250

senrekisteristerin hoitajalta puhelinnumerosta
(09) 4056 2010.
Reserviläisten ampumaturvaan kuuluu tapaturma- ja vastuuvakuutus. Lisätietoja Reserviläisliitosta puhelin (09) 4056 2040.

Ormuspellontie 7
00700 HELSINKI
(09) 549 4660

Kuninkaankartanontie 32
02780 ESPOO
(09) 4132 1400

Munkkivuoren
Seurakunta
Raumantie 3
00350 HELSINKI
(09) 2340 5200

Hämeenlinna-Vanajan
Seurakunta
Rauhankatu 14
13100 HÄMEENLINNA
(03) 62 641

Keski-Uudenmaan
Diesel Oy
Peltomäenkatu 8
04250 KERAVA
(09) 242 3582

Äyriäistukku Arvo
Kokkonen Oy
PL 12
00771 HELSINKI
(09) 278 6070

Petras-Konsultointi Oy
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KARJALAN KANNAS 15.-17.08.
Helsingin piirit järjestävät kesällä Karjalan Kannakselle omille jäsenilleen räätälöidyn sotahistoriallisen matkan. Matkan tarkoituksena on tutustua suomalaisten ja
neuvostoliittolaisten joukkojen kesän 1944 taisteluissa käyttämään taistelutekniikkaan, -taktiikkaan ja -välineistöön.
on selvittää,
miten yksittäiset taistelijat, ryhmät,
joukkueet ja komppaniat taistelivat,
millä välinen ja missä. Tätä varten
matkalle lähtijöille järjestetään ke
28.5. Töölöntorilla esitelmätilaisuus,
joissa tutustutaan etukäteen muun
muassa puna-armeijan kalustoon
ja kokoonpanoihin, sekä kerrotaan,
mihin kirjallisuuteen kannattaa tutustua kesän aikana.
Marssikynnys ylitetään pe 15.8.
aamulla Helsingissä. Moottorimarssi
suuntaa Vaalimaan kautta Pietariin,
jossa tutustutaan Tykistömuseoon.
Majoittuminen Terijoella (Hotelli Gelios). La 16.8. tutustutaan 1-2

Matkan tavoitteena

sotahistorialliseen kohteeseen (VTasema) Länsi-Kannaksella. Majoittuminen Viipurissa (Hotelli Viipuri).
Su 17.8. tutustutaan vielä 1-2 sotahistorialliseen kohteeseen. Paluu
Helsinkiin su 17.8. illalla.
Paikan päällä pyrimme tällä
kertaa keskittymään ennen kaikkea
niihin sotataidon tasoihin, joilla
reserviläiset pääosiltaan toimivat
vuonna 1944, ja joilla he toimisivat
myös tulevaisuuden sodassa - eli
taistelutekniikkaan ja –taktiikkaan.
Taistelupaikkoja valitaan vain muutama, ja niissä pyritään viettämään
riittävästi aikaa.
Opetuksellisen tarkoituksensa li-

Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Piiritoimisto avoinna 1.6.—31.8. klo 8—15. Heinäkuun suljettu.
Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)
Toiminnanjohtaja Arto Pulkki
puh. 4056 2071
arto.pulkki@hrup.fi
Fax: 499 495
Järjestöupseeri Tomi Alajoki
puh. 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry (HelResP)
Toiminnanjohtaja Kari Talikka
puh. 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Fax: 448 659

säksi retki on toki erinomainen tapa
viettää kolme kesäpäivää Karjalan
Kannaksella, ja tutustua siinä samalla eri kerhojen ja piirien jäseniin.
Matka on tarkoitettu ensisijaisesti HRUP:n ja HELRESP:n kerhojen kenttäkelpoisille jäsenille, ja
piirit tukevat heidän osaltaan matkan kustannuksia. Perheenjäseniä
ja muita ulkopuolisia voidaan ottaa
mukaan vain jos tilaa jää.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii JaPi - Matkat Oy, ja sotahistoriallisena oppaana everstiluutnantti Aimo Kiukas.
Esitelmä: ke 28.5 Maanpuolustustalon auditorio.
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Matka:
pe 15.8 aamu – su 17.8 ilta (Helsinki-Pietari-Terijoki-Viipuri-Helsinki)
Hinta:
jäsenille vain 150 €/hlö
ei-jäsenille 300 €/hlö (jos paikkoja jää)
Hintaan sisältyy: kuljetukset, majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoito, ryhmäviisumi,
hoitokuluvakuutus, opas, ja Tykistömuseon pääsymaksu.
Sitovat ilmoittautumiset viipymättä piiritoimistoon. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä em. ehdoin.

