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Reserviläistoiminnan normiohjaus

T

ämän vuoden alusta astuivat voimaan sekä laki
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta että laki
puolustusvoimista. Molemmat jäivät vielä tuolloin kaipaamaan niin
puolustusministeriön kuin pääesikunnan
tarkempaa ohjeistusta monessa aktiivireserviläistä koskettavassa käytännön asiassa. Nyt näitä ohjeita ja määräyksiä on
sitten tullut.
Pääesikunnan päällikkö antoi toukokuussa ohjauskirjeen, jossa linjattiin,
että reserviläisillä on yhä edelleen oikeus
käyttää sotilaspukua järjestöjen kunnia-,
edustus-, juhla- ja kilpailutapahtumissa.
Tätähän oli edellyttänyt muun muassa
eduskunnan puolustusvaliokunta. Pääesikunnan näkemyksen mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla sotilaspuvun käyttö on mahdollista kuitenkin
vain silloin, kun kyseessä on PV:n johtama
sotilaallinen kurssi tai jos kurssissa on sen
johtama sotilaallinen jakso. Periaate on
sotilaallisen selkeä, mutta aiheuttaa sen,
että muilla sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla varsin mielikuvitusrikkaasti pukeutuvat reserviläiset muistuttavat
usein lähinnä desantti- ja rosvojoukkoja.
Tulevaisuudessa näitä kursseja on valtaosa
MPK:n kurssivalikoimasta.
Pääesikunnan koulutuspäällikkö on
taas kesäkuussa antanut vastaavan oh-

jauskirjeen koskien vapaaehtoisen koulutuksen järjestelyjä ja siihen liittyviä
normiasiakirjoja. Kirjeen mukaan uusittu
yleisohjeistus painottaa joukkojen kouluttamista sodan ajan suoritusvaatimusten ja
todennettujen osaamisvajeiden mukaan,
sekä joukon sodan ajan komentajan kytkemistä koulutukseen. Ajatus on kaunis
ja entuudestaan tuttu. Reserviläispuolen
kokemusten mukaan kuitenkin niin kauan
kuin reservissä olevan sodan ajan joukon
osaaminen ei selkeästi näy sen puolustusvoimien palveluksessa olevan johtajan
henkilökohtaisissa tulostavoitteissa, palkkapussissa ja rauhan ajan urakehityksessä, jää tämä vain pelkäksi sanahelinäksi.
Tämä on sitä arkielämän normiohjausta.
Koulutuspäällikön ohjauskirjeen todellinen pommi on sen MPK:n sotilaallisia
kursseja ja jaksoja koskevassa ohjeistuksessa. Sen mukaan puolustusvoimilla ei
ole mahdollisuutta toteuttaa sotilaalliseen
kurssiin tai jaksoon kuuluvia ammuntoja millään muulla perusteella kuin KH tai
VEH. Tähän liittyy tietysti velvoite hoitaa
asiaan liittyvä etukäteinen käskytys tai
kutsuminen normaalilla sotaväen menettelyllä, sekä päivärahojen maksamiseen
liittyvä byrokratia. Samalla ohjauskirje myös kieltää muiden kuin sotavaltion
aseiden käytön koulutus- tai harjoitusvälineinä puolustusvoimien johtamissa
koulutustapahtumissa. Käytännössä tämä

tarkoittanee sitä, että MPK:n sotilaallisten
kurssien määrä laskee sinne olemattomaan ja mitättömän välille. Näiden sijaan
on tästä eteenpäin järjestettävä aina KH tai
VEH - jos siis kyseisellä läänillä tai aluetoimistolla on tähän rahaa ja tahtoa.
Lain mukaan MPK:n sotilaallisilla kursseilla voivat toimia kouluttajina vain puolustusvoimien henkilöstöön kuuluvat, tai
puolustusvoimien kouluttajiksi hyväksymät. Henkilöstö-osasto antoikin keväällä
hallinnollisen määräyksen tähän liittyvästä reservin kouluttajien valintamenettelystä. Sen mukaan kouluttajaksi ei voida valita muun muassa sellaista henkilöä, jota
edes epäillään ampuma-ase tai väkivaltarikoksesta tai –rikkeestä. Käytännössä jokaisessa itsepuolustustapauksessa ollaan
jossain tutkinnan vaiheessa syytä epäillä
kynnyksen yläpuolella myös tapahtumiin
täysin syyttömän osapuolen kohdalla. Ampuma-aserikkeen epäilyyn (ja jopa tuomioon) riittää vain se, että muistaa palauttaa
lupalapun päivän myöhässä. Vuonna 2009
voimaan tuleva määräys ei jätä aluetoimistoille mitään harkintavaltaa, eikä edes
erottele syytä epäillä ja todennäköisin syin
syytä epäillä tapauksia. Olisikohan nyt
kuitenkin syytä ottaa koko asia uudelleen
harkintaan, ja saattaa tämäkin normi kansalaisten yleisen oikeuskäsityksen mukaiseksi?

Reserviläistoimintaa syksyllä
Syksyn myötä toiminta taas vilkastuu reserviläisrintamalla. Mitä reserviläistoiminta
oikeastaan pitäisi olla. Tällä hetkellähän yhdistysten toiminta on keskittynyt perinteiden
vaalimiseen ja ampumatoimintaan. Reserviläisliittohan tukee hyvin painokkaasti juuri
perinteiden vaalimista ja veteraanitoimintaa.
Jos mietitään, että mitä se reserviläisyys
oikein on. Reservillähän tarkoitetaan tässä
mielessä varusmiespalveluksen käyneitä ihmisiä, jotka puolustusvoimat varaa omaan
käyttöönsä. Ja jos tästä johdetaan, että mitä
reserviläistoiminnan pitäisi olla, niin selkeästi on nähtävissä, että sen pitäisi tukea puolustusvoimien tarpeita. Tällaista toimintaa, jotka ylläpitävät oikeasti reserviläistaitoja, ovat
mm. suunnistaminen, erätaidot, ammunta ja
maanpuolustustahdon ylläpito. Kuinka moni
yhdistys tunnustaa että harjoittaa juuri näistä
reserviläistoiminnan muotoja? Toki perinteiden vaaliminen ja veteraanitoiminta ylläpitävät maanpuolustustahtoa, mutta miten sitten
muu toiminta?
Syksyn mittaan yhdistyksissä aletaan
miettiä seuraavan vuoden toimintaa ja valmistellaan toimintasuunnitelmia sekä talousarvioita vuodelle 2009. Nyt olisikin oikea
aika miettiä että miten tuota ”oikeaa” reserviläistoimintaa saataisiin enemmän ohjelmaan
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mukaan. Jos nyt sitten huomaatte, ettei
toimintaa ole helppo
saada aikaan oman
yhdistyksen puitteissa, niin ottanette
reilusti yhteyttä johonkin muuhun pääkaupunkiseudun yhdistykseen ja miettikää
toimintamahdollisuuksia yhdessä.
Olisi mielenkiintoista nähdä esimerkiksi
sellaisia kursseja kuten ”Arvio vihollisen toiminnasta (AVT)” ja ”Ryhmän toiminta tuliylläkössä tai kohdatessa vihollinen” tai ”Komppanian päällikön toiminta käskyn saatuaan
(TVOMAT)”. Näistä kursseista olisi varmasti
hyötyä maanpuolustukselle.

Piiri tukee toimintaa
Piirin tarkoitus on tukea jäsenyhdistyksiensä toimintaa. Tukea ovat mm. taloudellinen
tuki, tilat ja toimistopalvelut. Konkreettisimmat tukimuodot ovat esimerkiksi Töölöntorin
ampumarata ja Vuosaaressa sijaitseva saunapirtti. Molemmat ovat veloituksetta yhdistyksien käytettävissä.
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joutuu kysymään, että kenen etua nämä kaikki edellä
mainitut rajoitukset ja määräykset palvelevat? Halutaanko vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen osalta nyt todella palata
sinne 1980-luvulle ja aikaan ennen MPK:n
perustamista? Puutteistaan huolimatta
sen sotilaalliset kurssit ovat olleet erinomaisen kustannustehokas tapa ylläpitää
ja jopa lisätä koko laajan kenttäarmeijan
suorituskykyä. Vaikka koulutus on monesti keskittynyt yksilöiden osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen, on sillä luotu
taistelijoita, jotka kertausharjoituksissa
ovat kyenneet toimimaan mahdollisten
alaistensa lisäksi myös usein vertaistensa
ja esimiestensä tukena. Näin tapahtuisi
varmasti myös liikekannallepanossa.

Jälleen kerran lehtemme

Viides normiohjausta kovasti odottanut

asia on ammuntojen johtaminen - lakiuudistus kun mahdollistaa vihdoin myös
reserviläisille myönnettävät ammuntojen
johtamisoikeudet. Saadun tiedon mukaan
pääesikunnan henkilöstöosasto ei ole vielä
saanut annettua ohjeita ja määräyksiä näihin lupiin ja oikeuksiin johtavan koulutuksen järjestelyistä. Tämän pitäisi kuitenkin
olla tulossa, joten edes jotain valoa on tässä pimenevässä syksyssä on vielä nähtävissä. RUK myös järjestää asiaan liittyvän
valtakunnallisen kertausharjoituksen lokakuussa ja käskyt tästä ovat jo lähteneet.

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, maanantai 15.8.1938

Pensarin muistopatsas paljastettiin eilen suurin juhlallisuuksin.
Juhlavieraina olivat mm. kenraali Malmberg, kreivi
Ehrensvärd ja joukko saksalaisia upseereita.
U.S. - Nauvon Pensari , sunnuntaina
Saariston vapaajoukon muistopatsaan paljastustilaisuus ja piirin harjoitusleirin
vihkiäiset saatiin suorittaa tänään täällä kauniin aurinkoisen sään vallitessa.
Tykkivene ”Uusimaa” ja panssarilaiva ”Väinämöinen” toivat vapaajoukkolaisia
Turusta juhlapaikalle, joka oli kauniisti liputettu. Kentän laidassa, korkealla kalliolla kohosi verhon peittämä vihittävä muistopatsas.
Kun suojeluskuntien ylipäällikkö, kenraaliluutnantti L.Malmberg seurueineen ja kutsuvieraat, joiden joukossa oli mm. saariston vapaajoukon vapaussodan aikainen päällikkö kreivi Ehrensvärd Ruotsista ja saksalaiset vieraat 14.
Mecklenburgilaisesta jääkäripataljoonasta, olivat saapuneet, järjestyivät saariston vapaajoukkolaiset, 220 luvultaan, rintamarivistöön. Komppanian päällikkö,
maisteri Lindström Turusta ilmoitti vapaajoukkolaiset kreivi Ehrensvärdille,
joka tämän jälkeen suoritti joukkojen tarkastuksen. Turunmaan sk.-piirin suojeluskuntalaiset, jotka edustivat 15 eri lippukuntaa, asettivat yhdessä vapaajoukkolaisten ja lottien kanssa neliöön kesäleirin kentälle, missä kenraali Malmberg
seuruineen suoritti joukkojen katselmuksen.
Tämän jälkeen tapahtui taitelija B.Nilssonin luoman saariston vapaajoukon
muistopatsaan juhlallinen paljastus. Graniittinen patsas on 5 m korkea. Sen etualalla on vapaajoukkojen merkki ja sivustoilla suomen- ja ruotsinkieliset taistelupaikkojen nimet.

Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä klo 16.30 mennessä.
Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän
jälkeen saapunutta materiaalia
ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat
mielellään joko originaaleina
tai tif-muotoisina 200 dpi-re-

soluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.

Painopaikka
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Jäsenhuolto kuntoon
Piirien ja sotilasläänin yhteisen

jäsenhankintakampanjan tuloksena
uusia perusyhdistysten jäseniä on
ilmoittautunut molempiin piireihin
yhteensä jo yli 200. Myös RUK 231:n
oppilaista ilmoittautui piirimme kerhojen jäseniksi 75 tulevaa upseeria.
Yhdistykseen liittyvä henkilö
odottaa pääsääntöisesti henkilökohtaista yhteydenottoa tai vähintään
yhdistyksen toiminnasta kertovaa
tietopakettia. Kokemuksesta tiedän,
että tämän kriittisen vaiheen hoitaminen kunnialla voi aktivoida yhdistykseen vuosikymmeniksi erinomaisia toimijoita. Tämä on ehdottomasti vaivannäön arvoista.
Pyydänkin nyt perusyhdistyksiä
tarkastamaan, että jäsenhuoltoon

merkittävästi vähentämään aiemmin asuinpaikan vaihdoksista ja uuden osoitteen ilmoittamisen unohtamisesta seurannutta, sinänsä täysin
turhaa jäsenkatoa.

on nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä tulee olla tunnukset nettirekisteriin ja tarvittava tietotaito sen
seuraamiseen ja hyödyntämiseen.
Uusien jäsenien tarkastaminen rekisteristä tulee olla säännöllinen
rutiini, joka on syytä ottaa jokaisen
hallituksen kokouksen asialistalle
seurantaa varten.
jäsenhuollon toimenpiteillä ja esimerkiksi
säännöllisillä sähköpostitiedotteilla
on mahdollista parantaa keskimääräistä aktiivisuuden tasoa ja jäsentyytyväisyyttä, joka johtaa parempaan pysyvyyteen yhdistyksissä.
Tämä taas automaattisesti suuntaa
yhdistysten, piirien ja liittojen jäsen-

Yhdistysten tilaisuudet
avoimia kaikille jäsenille

Uskon, että paremmalla

määrät nousujohteiselle uralle.
Jäsenrekisteriin liittyvänä teknisenä parannuksena Maanpuolustusyhtiö toteuttaa elokuusta alkaen osoitetietojen automaattisen
ja säännöllisen päivityksen Itellan
osoitetietokannoista. Tämä tulee

Reserviläisten sotilaspuvut
Kun uusi laki puolustusvoimista tuli voimaan vuodenvaihteessa, kumosi se
samalla asetuksen puolustusvoimien sotilas- ja virkapuvuista (136/1997)
sekä Sotilas- ja virkapukuohjesäännön vuodelta 2000 (SVPO 2000).
Samalla katosi ohjeistus reserviläisten sotilaspuvuista.

Teksti: Arto Pulkki

sotilaspukujen käytön tekee ongelmalliseksi puolustusvoimista annetun lain 45
§. Se määrää, että muu kuin sotilasvirkamies tai asevelvollisuuslaissa ja
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995)
tarkoitettua palvelusta suorittava
tai sotilasvirkaan koulutettava ei
saa käyttää puolustusvoimien sotilaspukua taikka pukuun kuuluvaa
asustetta erehdyttävästi muistuttavaa asua tai pukinetta sillä tavoin,
että voi syntyä vaikutelma käyttäjän
asemasta ammattisotilaana – ellei
puolustusvoimien toimivaltainen viranomainen anna siihen erityisestä
syystä lupaa.
Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Ari Puheloinen onkin
7.4. pidetyssä esittelyssä tarkentanut reserviläisten sotilaspukujen
kokoonpanot ja käyttöoikeudet. Sen
mukaan reserviläisellä on oikeus
käyttää samoja sotilaspukuja kuin
sotilasvirassa palveleva ja puolustusvoimissa virkamieheksi sotilasvirkaan määrätty henkilö (nk. ammattisotilas).
Aiempaan tapaan reserviläisten
sotilaspuvun käyttöoikeus on kuitenkin tarkennettu koskemaan vain
tiettyjä tilaisuuksia ja tapahtumia.
Näitä ovat:
• kunniakäynnit ja kunniavartiot
sankarihaudoilla
• puolustusvoimien tai maanpuolustusyhdistysten juhla-, edustusja kilpailutapahtumat
• kansainväliseen yhteistoimintaan
liittyvät juhla-, edustus- ja kilpailutapahtumat
• vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen liittyvä puolustusvoimien johtaman harjoitus
tai muu tilaisuus, siten kun harjoituksen tai tilaisuuden johtaja
määrää sekä
• ammattisotilaan häät ja hautajaiset.

Reserviläisten kannalta

Sotilaspukujen kokoonpanot
Nyt vahvistettuja reserviläisten sotilaspukuja ovat kenttäpuvut m/91
ja m/05, kevyt palveluspuku m/83,

palveluspuku m/58 (MERIV m/30,
ILMAV m/51), vierailupuku m/58
(MERIV m/30, ILMAV m/51), paraatipuku m/58 (MERIV m/30, ILMAV
m/51), pienet juhlapuvut m/58 ja
m/87 sekä juhlapuvut m/58 ja m/87.
Paraatipukuna voidaan käyttää
myös maastopukua m/05 (PEMAAVOS 7.9.2007).
Kenttäpuvun m/05 käyttöoikeus
ei valitettavasti tarkoita sitä, että reserviläinen voisi nyt lunastaa tai ostaa sen itselleen. M 05 kuosilla oleva
varustus on yhä edelleen lainattava
tai vuokrattava puolustusvoimilta,
tai tilattava ulkomailta.

Juhla- ja edustuspuvut
Tummaa pukua kunniamerkein vastaava paraatipuku on reserviläistoiminnan yleisin juhla- ja edustuspuku. Sitä käytetään muun muassa
kunniavartiossa, ilmoittauduttaessa
ensimmäistä kertaa palvelukseen
sekä nimityksen ja palkitsemisen
johdosta, virallisissa ja sotilashautajaisissa, itsenäisyyspäivän, puolustusvoimien lippujuhlapäivän,
joukon vuosipäivän (vast.) viettoon
liittyvissä ennen klo 18:00 alkavissa tilaisuuksissa, veteraanipäivän
tilaisuuksissa sekä lipun naulaus-,
vihkimis-, vastaanotto- ja luovutustilaisuudessa.
Pukua voidaan toki käyttää myös
paraateissa, mutta paraatijoukoille
voidaan aivan hyvin käskeä varustukseksi muukin kuin nimenomaan
vahvistettu paraatipuku. Näin joudutaan usein toimimaan olosuhteiden pakosta, ja siten esimerkiksi
kenttäpuku m/91, hellepuku m/04
tai kenttäpuku m/05 voivat toimia
paraatijoukon varustuksena.
Varsinaista juhlapukua käytetään vasta klo 18:00 tai sen jälkeen
alkavissa itsenäisyyspäivän, puolustusvoimien lippujuhlapäivän ja
joukko-osaston vuosipäivän juhlissa, ellei ole määrätty käytettäväksi
muuta pukua, sekä tilaisuuksissa,
jossa siviilihenkilöt käyttävät frakkia. Uuden juhlapuvun m/87 lisäksi
reserviläiset voivat edelleen käyttää
juhlapukua m/58, mikä onkin usein
selkeästi edullisemmin hankittavissa tai helpommin lainattavissa.

Merkit ja tunnukset
Käytettäessä sotilaspukua on aina
pyrittävä pukeutumaan puolustusvoimien antamien sotilaspukumääräysten ja -ohjeiden mukaisesti.
Tilapäisen ongelman muodostaa
nyt se, että uusi SVPO:ta vastaava
ohjeistus on vasta tulossa. Vasta
tässä yhteydessä on myös tarkoitus
ohjeistaa yksityiskohtaisemmin reserviläisten sotilaspukujen käyttöperiaatteet (eli merkkien ja tunnusten käyttö).
Merkkien ja tunnusten osalta on kuitenkin edelleen voimassa se pääsääntö, että sotilaspuvuissa saa käyttää vain
niihin erikseen vahvistettuja
merkkejä ja tunnuksia sekä
vain sellaisia kunnia- ja ansiomerkkejä, joiden käyttäminen sotilaspuvussa
on PE:n toimesta vahvistettu taikka erillisellä
anomuksella myönnetty. Muuten merkkien ja
tunnusten osalta täytyy edelleen tukeutua
SVPO 2000:n ohjeistukseen ja pääesikunnan erikseen
antamiin määräyksiin (esim. maakuntajoukot).
Varsinkin
näin vaalivuonna on myös
syytä muistaa,
että sotilaspuvun ja siihen
kuuluvan
pukineen,
merkin ja
tunnuksen
käyttö on
kielletty
puoluepoliittisessa
toiminnassa,vaalimainonnassa ja
mielenosoituksissa.

Pyydän varsinkin uusia jäseniämme huomioimaan, että perusyhdistysten järjestämät tilaisuudet ovat
pääsääntöisesti avoimia kaikille piiriemme jäsenille. Poikkeustapauksessa asia mainitaan ilmoituksessa
erikseen. Tavoite on aina saada tupa
täyteen osallistujia ja siten maksimoida järjestelyistä saatava hyöty.

Ammunta
Ulkoratakaudesta on mukavaa nauttia niin pitkään kuin mahdollista.
Samalla on jo syytä suunnitella
yhdistystason toimenpiteet, jolla
tulevan sisäratakauden vuoroille
saadaan sadan prosentin käyttö- ja
täyttöaste.
Piir iemme
r uutiaseradan
tarjoamat mahdollisuudet ovat kesän aikana jälleen parantuneet merkittävästi, tästä tiedotetaan yhdistyksille erikseen.
Ville Maijanen
Kapteeni (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Sotilaspuku		Siviilipuku
kevyt palveluspuku		
arkipuku
palveluspuku		
arkipuku tai tumma puku
vierailupuku		
tumma puku
paraatipuku		
tumma puku kunniamerkein
pieni juhlapuku		
smokki
juhlapuku		frakki

Sotilaspuku on kokonaisuus, joka muodostuu vahvistetun mallin mukaisista
sotilaspukineista ja tunnuksista.
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Lentokuvia Hornetilla
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Majuri Henrik Elo on yhdistänyt
kaksi intohimoaan- lentämisen ja
valokuvaksen, jonka tuloksista lukija saa nauttia kirjan sivuilta. Elo on
harrastanut valokuvausta vuodesta
1985 ja toiminut ilmavoimissa lentäjänä vuodesta 1991. Takanaan hänellä on noin 1900 lentotuntia, joista
Hornetilla yli 1000.
Tässä Apali Oy:n kustantamassa kuvakirjassa lukija – tai kuvien
tutkija- pääsee tutustumaan lentämiseen loistavien valokuvien avulla.
Kuvat päästävät lukijan lähelle sitä
tunnetta, jota lentäminen nykyaikaisella hävittäjällä tarjoaa. Näitä
näkymiä ja tunnelmia harva kansalainen pääsee koskaan tuntemaan ja
näkemään.
Kirja on jaettu neljään osaan,
joissa kuvataan lentämisen eri
osa-alueisiin liittyviä asioita.
Aluksi tutustutaan ilmataisteluun kuvina. Kuvissa esiintyy vastustajina Suomessa harvemmin
näkyneitä lentokoneita. Toinen
osa kuvaa lentämistä pimeässä
ja tunnistustehtävien suoritusta.
Kolmannessa osassa vaihdetaan
kone pienempiin Redigoihin ja Pipereihin. Viimeinen kuvasessio kuvaa
useiden koneiden osastolentämistä. Kuvat on kuvattu vuosina 20002008.
Teoksen kuvat ovat erittäin laadukkaita ja painojälki on hienoa.
Teos soveltuu lahjaksi myös ulkomaille, koska tekstejä on vähän ja
nekin on kaikki käännetty englanniksi. Todella nautittava kuvateos,
jota voi helposti suositella niin lahjaksi kuin itsellekin iltojen iloksi.
Teosta lukiessa voi edelleen haaveilla lentäjän urasta.

Henrik Elo, Hornetin ohjaamossa
Apali Oy, Tampere 2008, 208 sivua, ISBN 978952-5026-76-4, runsas kuvitus.

Joukko-osastoperinteet kirjaksi
lippujuhlapäivänä 4.6.2008 julkaistiin rauhanajan joukko-osastojen perinteitä
esittelevä kirja. Samana päivänähän
puolustusvoimat vietti 90-vuotisjuhlaansa. Teos ”Suomen puolustusvoimien joukko-osastoperinteet” on
ensimmäinen koottu julkaisu puolustusvoimien joukkojen perinteistä.
Lähes kaikki joukko-osastoihin liittyvä perinnetieto on jo pitkään ollut
sirpaloituneena joukko-osastojen
omiin esikuntiin, useampaan arkistoon ja lukuisiin arkistomuodostajiin
tai pienimuotoisiin historiikkeihin.
Erilaiset joukko-osastojen historiikit
ovat olleet jopa ristiriidassa keskenään. Tämä tutkimukseen perustuva teos poistaa näitä ristiriitoja.
Aiemmin on julkaistu sotilasperinteitä sivuavia julkaisuja, esimerkiksi Suomen Puolustusvoimat. Sinänsä hienosta teoksesta kuitenkin
yksityiskohtaiset perinneasiat jäivät
melko pinnallisiksi. Tässä teoksessa
on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita puolustusvoimista, mutta myös
eri perinneyhdistysten ja joukkoosastokiltojen asiantuntemusta. Tavoitteeksi asetettiin laaja tietokanta,
jonka materiaalista olisi mahdollista
tehdä korkeatasoinen teos palvelemaan joukko-osastoja perinteiden
vaalimisessa.

Puolustusvoimien

Laajan

tiedonkeruun

myötä

saatu aineisto käsiteltiin, tarkastettiin tutkimuksellisesti ja kirjoitettiin
käsikirjoitukseksi Sotamuseon ja
Sotahistorian laitoksen toimesta.
Toimituskunta vastasi myös tietojen

Suomen Puolustusvoimien Joukkoosastoperinteet, Marko Palokangas
(toimittanut)
Puolustusvoimat, Sotamuseo / Maanpuolustuskorkeakoulu, ISBN 978-951-25-1885-2, Jyväskylä
2008, 336 sivua, värikuvia, karttoja ja kaavioita.
Liitteenä CD-levy, jossa 33 kunniamarssia, 35
euroa, sis. ALV. (Hinta Sotamuseolla)

keräämisestä lakkautetuista joukkoosastoista, joiden perinteet eivät ole
siirtyneet nykyisin toimivien joukkojen vaalittaviksi. Kirjan on toimittanut kapteeni Marko Palokangas
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitokselta.
Teokseen on sisällytetty puolustusvoimien rauhanajan organisaatiomuutokset 1918–2008. Varsinaisesti kirja alkaa puolustusvoimien
perinteiden esittelystä, johon liittyy
puolustusvoimien tunnusten esittelyt alkaen kansallisuustunnuksista
ja päättyen aselajien tunnusväreihin.

Teos on jaettu kappaleisiin,

jotka alkavat Pääesikunnan alaisten
laitosten ja varikoiden perinteistä.
Eri puolustushaarojen joukko-osastot on esitelty omissa luvuissaan.
Lisäksi kirjassa esitellään vuonna
2006 lakkautettujen joukkojen perinteet. Kustakin joukosta on esitelty joukon aiempi historia nimineen,
lippu sekä joukko-osasto tunnus.
Samalle aukeamalle on kuvattu
joukko-osastoristi, kunniamarssi,
vuosipäivä sekä mahdolliset museot, perinnehuoneet tai perinnetilat.
Omassa laatikossaan on esitelty
joukko-osaston komentajat edeltävi-

ne joukko-osastoineen.
Kirjan liitteenä on musiikki-CD,
josta 33 joukko-osaston perinnemarssit ovat kuunneltavissa.
Kirjaa myydään toistaiseksi Sotamuseon Puolustusvoimat 90-vuotta -juhlanäyttelyssä, josta sitä ei
yksittäin postiteta.
Sotamuseo on avoinna tiistaista
torstaihin kello 11-17, ja perjantaista
sunnuntaihin kello 11-16, maanantaisin suljettu. Museo sijaitsee Kruununhaassa Helsingissä, Liisankatu
l, 00170 Helsinki. Puhelin (09) 1812
6387.
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Glock-pistoolit

nen pistooli, vaan sen kunnian saa
Heckler & Koch asetehtaan 1960-luvun lopussa suunnittelema VP70
(Volkspistole).

Bundesheer, eli Itävallan puolustusvoimat, sai käyttöönsä
muovirunkoisen P80 palveluspistoolin 1980-luvun alussa.
Ase tunnetaan paremmin kaupalliselta nimeltään Glock 17,
ja se on sittemmin noussut ehkä maailman yleisimmäksi
palvelus- ja virkapistooliksi. Eikä suotta.
Teksti ja kuvat: Arto Pulkki

tarkemmin
tuntevat varmasti tietävät, ei 9 mm
x 19 palvelus- ja sotilaspistooleissa
ole tapahtunut juuri mitään merkittävää kehitystä sitten 1930-luvun.
Tuolloin tuli käyttöön John Moses
Browningin ja Dieudonne Saiven
alun perin Ranskan armeijalle kehittämä Fabrique Nationale Mle 1935
Grande Puissance, eli meilläkin jo
sodan ajalta tuttu 9 mm FN High
Power. Konepistoolinkin lataukset
hyvin kestävä, nk. keikkapiippuun
perustuva sulku alkoi olla tuolloin
jo lopullisessa muodossaan, minkä
lisäksi aseessa oli myös kaksirivinen
lipas, eli tulivoimaa riitti. Tämän jälkeen kehitystä onkin tullut lähinnä
laukaisukoneistoihin, ja materiaaleihin.
Tässä vaiheessa kuvaan täytyy
ottaa puolueettoman Itävallan puolustusvoimat, joka on ollut hämmästyttävän edistyksellinen uusiessaan
miehittäjävaltioiden sinne 1950-lu-

Kuten monet aseita

vulla jättämää jalkaväen aseistusta.
Vuonna 1977 Bundesheer sai käyttöönsä erittäin edistyksellisen Steyr AUG (Stg 77) rynnäkkökiväärin,
jossa oli jo tuolloin optinen tähtäin,
muovikomposiittirunko ja muovilippaat. Ei siis ihme, että ÖBH oli
valmis hyväksymään pari vuotta
myöhemmin palveluskäyttöön myös
varsin modernin pistoolin.
Itävaltalaisen
GLOCK
Ges.m.b.H:n valmistaman P80/
Glock 17 pistoolin olennaiset osat, eli
sulkurakenne ja lipas, ovat toki edelleen kopioita 30-luvun FN Mle 35
GP pistoolista. Sen ”vallankumouksellisuuden” ensimmäinen puolikas
piilee modernissa materiaalitekniikassa, jota edustaa näkyvimmin
nykyaikaisesta muovikomposiittista
valmistettu runko. Tämän komposiitin päärakennusaineet ovat lasikuitu ja polyamidi 6,6 -johdannainen
tekninen muovi, millä yhdistelmällä
saavutetaan kevyt, mutta silti riittävän jäykkä ja iskusitkeä runko.
Aseen teräksinen luisti on puoles-

edelleen suhteellisen kalliisti valmistettava ja
tarvittaessa myös sarjatulta ampuva H&K VP70, on kymmenen vuotta
myöhemmin suunniteltu G17 todellinen ”kansanpistooli”. Aseita entuudestaan täysin tuntemattoman,
mutta toisaalta polymeerikemian ja
muovikomposiittien valmistustekniikat erittäin hyvin tuntevan Gaston
Glockin suunnittelema pistooli on
edistyksellisen materiaalitekniikan
ansiosta kevyt ja edullinen, mutta
mikä tärkeintä, myös kestävä, toimintavarma, tarkka sekä yksinkertainen käyttää ja huoltaa.
Glockin pistooleissa ei esimerkiksi ole lainkaan perinteistä iskuvasaraa, vaan niiden iskurimekanismi on aseen ollessa ladattuna koko
ajan puolivireessä. Näin aseen laukaisutuntuma on jotain yksi- ja kaksitoimisen väliltä. Olympiapistoolin
tottuneelle aseen venyvä laukaisu
saattaa olla hieman karu, mutta
toisaalta ladattu ase on aina käyttövalmis, laukaisutapahtuma aina samankaltainen ja mikä parasta, ase ei
tarvitse erillistä varmistinta. Ratkaisu on palveluspistooliin erinomaisen
hyvin sopiva.
Vuonna 1982 Glock pistooleja
oli yhtä kokoa, yhdessä kaliiperissa.

Mutta toisin kuin

taan pintakarkaistu typettämällä
(Tenifer), millä on saatu aikaan erittäin kova ja hyvin kulutusta kestävä
pinta ilman, että itse kappaleen lujuus kärsii. Toki on myös todettava,
että P80/Glock 17 ei suinkaan ollut
se ensimmäinen polymeerirunkoi-

Helsingin reserviupseereille
9 mm x 19 pistooleja
Puolustusvoimat hankki 1980-luvulla itselleen 9 mm FN
BDA palveluspistooleita, joka meillä sai mallimerkinnän
900 PIST 80 FN, muutoskorjattuna 80-91. Ase osoittautui täydelliseksi pettymykseksi lähes joka suhteessa,
joten kun Poliisi ja Rajavartiolaitos valitsivat uutta asetta
1990-luvun alussa, päätyivät ne Glock 17-pistooliin. Nyt
näitä ”tuppervaaroja” on hankittu myös HRUP:n kerhojen
käyttöön.
Teksti ja kuvat: Arto Pulkki

Reserviupseeripiiri ry:llä
oli 1990-luvun puoliväliin saakka
omistuksessaan useita kymmeniä
aseita, lähinnä Colt Woodsman
Match Target ja Parabellum pistooleita sekä Skohan Tikka ja Leijona
pienoiskivääreitä. Aika oli kuitenkin
ajanut ohi pienoispistooleista ja –kivääreistä sekä 7,65 Para pistooleista,

Helsingin

joten aseet myytiin huutokaupalla.
Tänä päivänä reserviläisten yleisimmät harrastusaseet ovat itselataavien kiväärien lisäksi 9 mm x 19
kaliiperin palveluspistoolit, ja näitä
jälkimmäisiä on nyt hankittu 10 kappaletta piirin kilpailu- ja koulutustoimintaan.
Hankittu ase on perustyypiltään
nk. 3-sukupolven Glock 17, kaliipe-

rissa 9 mm x 19 (9 mm Parabellum).
Aseet on kuitenkin valmistettu tehdastilauksena juuri HRUP:lle, ja ne
eroavat perusmallista muun muassa
siinä, että niissä on itsevalaisevat
tritium-tähtäimet, 19 patruunan lippaat, vihreä runko, ovaalin muotoi-

nen lippaanvapautin, jatkettu luistinpidätin sekä hieman kevennetty
laukaisu. Aseet sopivat toiminnallisuutensa puolesta erinomaisesti palvelusaseammuntoihin, sotilaspistoolin pika-ammuntaan sekä sovellettuun reserviläisammuntaan (SRA).
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Nyt niitä valmistetaan laskutavasta
riippuen jo 4-6 eri koossa ja ainakin
seitsemässä eri kaliiperissa (9 mm x
19, 10 mm Auto, .40 S&W, .45 ACP,
.45 GAP, 9 mm Short ja .357 Sig).
Kun mukaan otetaan vielä harjoituspatruunoille tarkoitetut 17T mallit,
on malli- ja kaliiperivariaatioita jo
yli 20 kappaletta, ja jos kompensaattorimallit lasketaan vielä erikseen,
on tehtaan tuotanto-ohjelmassa
tänä päivänä lähes 30 erilaista mallia. Kuten kaliiperivalikoimasta voi
jo päätellä, on aseiden ylivoimaisesti
suurin markkina-alue Pohjois-Amerikassa, jossa ase on niin poliisien
kuin harrastajien suosiossa. Itävallan lisäksi ”tuppervaara” on palveluskäytössä myös Ruotsin (P88/G17,
P88B/G19), Norjan (P80/G17) ja
Hollannin (G17) puolustusvoimilla.
Suomessa Poliisin ja RVL:n käytössä on lähinnä perusmallia G17, sekä
pienikätisemmille ja siviilipukuisille
paremmin sopivaa G19 mallia. Jälkimmäiseen käyttöön on hankittu
myös erä erityispientä G26 mallia,
johon tosin siihenkin menee kymmenen 9 mm patruunaa. G26 on
aina ampuma-aselain mukainen
taskuase, joten siihen ei voi saada
lupaa harrastusperusteella. Näin
on myös normaalin G19:n kohdalla,
mutta pidennetyllä piipulla Suomen
myyntiä varten varustettu nk. G19
Pro -versio on kuitenkin pistoolin
mitoissa.

Niiden palvelus- ja virka-asekäyttöön suunnitellut muut ominaisuudet tekevät niistä myös erinomaisia
valintoja juuri laina-aseiksi.
Nyt hankitut pistoolit on tarkoitettu ensisijaisesti HRUP:n ja sen
kerhojen kilpailu- ja koulutustoimintaan. Kerhot voivat hyväksyttää tätä
varten 1-2 vastaaviin aseisiin luvan
omaavaa henkilöä ”asevastaaviksi” kerhoille erikseen lähetettävän
ohjeen mukaisesti. Aseet lainataan
vaan perustellusta ja hyväksyttävästä syystä - aiempien kokemusten
perusteella aseita ei esimerkiksi lainata yksittäisten reserviupseerien
harrastustoimintaan, eikä anneta
pidempiaikaiseen lainaan. Käytännön syistä kerhojen viikkoammuntoja yms. varten suositellaan yhä
edelleen kerhojen omien aseiden
hankkimista, mihin on mahdollista
hakea tukea muun muassa RUL:sta
ja HRUP:stä.
Lisätietoja asiasta puheenjohtajille sekä ratavastaaville lähetettävässä kiertokirjeessä, sekä HRUP:n
järjestöupseeri Tomi Alajoelta.
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VT-linjan kriittisissä
paikoissa taisteli liikkuvia
jääkäripataljoonia (Jääkäriprikaati ja RvPr:n Erilliset
Jääkäripataljoonat 1 ja
6). Koska miehistöaines
oli nuorta ja pataljoonat
olivat hyvin koulutettuja,
niitä voisi kutsua aikansa
”valmiusjoukoiksi”. Mikä
oli VT-linja ja mitä siellä
tapahtui?

Teksti: Väinö Kuukka

Pääaseman murtumisen jälkeen
puolustus vedettiin Vammelsuun
Taipaleen tasalle linnoitettuun VTasemaan. Kenraali Melanderin komentama Ratsuväkiprikaati ryhmittyi eteläisimpään osaan. Linnoitustyöt se oli tehnyt itse kevään aikana
ollessaan Ylipäällikön reservinä.
Prikaati ryhmittyi VammelsuunVam
meljoenRaivolanjoen linjalle siten,
että Vammeljoen suun aluetta puolusti Hämeen Ratsurykmentti ja sen
rinnalle pohjoispuolelle tuli Uudenmaan Rakuunarykmentti. Kenraalimajuri Pajarin 3. Divisioonan lohko
alkoi URR:n pohjoispuolelta. Lähimpänä RvPr:n vastuualueen rajaa oli
3. Divisioonaan kuuluneen Jalkaväkirykmentti 53:n I pataljoona, joka
oli Sahakylässä. Tämä pataljoona
alistettiin 14.6 RvPr:n komentajalle.
Kuuterselän alalohkoa puolusti
Sahakylään sijoitetun pataljoonan lisäksi majuri A. Keravuoren komentama II/JR 53. Sen vastuualue oli kuuden kilometrin levyinen. Raivolasta
tuli pari metsätietä alueelle, mutta
kangasmaasto sopi hyvin panssareille. Kun vielä Kuuterselästä johtivat
maantiet ViipurinKivennanvan tielle sekä UudenkirkonKanneljärven
tielle, Pajari piti Kuuterselän suuntaa päähyökkäyssuuntana. Ylijohto
taas kiinnitti huomionsa Kivennavan
suuntaan ja tämä osa 3. D:n vastuualueesta olikin vahva. Kuuterselän
puolustusasema oli heikko.
2. D:n vastuualue oli Kivennavan pohjoispuolelta Siiranmäkeen
ja edelleen koilliseen. Siiranmäessä
olivat everstiluutnantti Adolf Ehrnroothin johdossa kaksi pataljoonaa
JR 7:stä sekä III/JR 6 ja Linnoituspataljoona 4. Tämä joukko kesti neljän
päivän ajan ainakin kahdeksan rykmentin hyökkäykset. Lisäksi Ehrnroothilla reservissä ollut II/JR 7 iski
vielä 15.6 asemiin murtautuneet venäläiset takaisin. 16.6 illalla kenraali
A. E. Martola käski JR 7:n irtautua.

Kuuterselkä murtuu
Pajarin epäilykset toteutuivat. Illalla 13.6 venäläinen 21. Armeija siirsi
joustavasti painopisteen vahvaksi
toteamansa Kivennavan suunnasta
KuuterselänVanhasahan alueelle.
Arviolta 100 tykistö- ja krhpatteristoa siirtyi uusiin asemiin siten, että
Kuuterselän alueelle tuli lähes 200
putkea rintamakilometrille. Hyökkäävä CIX Armeijakunta laski Kuuterselän suunnalla murtoalueen
leveydeksi viisi kilometriä. Voimasuhteet olivat suomalaisten kannalta heikommat kuin Valkeasaaressa. 14.6 CIX Armeijakunta aloitti
tulivalmistelun klo 7.00, ja kahden
tunnin kuluttua venäläiset työnsivät suomalaisjoukot sulkuasemaan
Kuuterselän kylän harjanteelle. 77.
Jalkaväkidivisioona jatkoi hyökkäystä Kuuterselän kyläaukealle panssareiden tukemana. Taistellut II/JR
53 irtautui sulkuasemasta Liikolan

Valmiusjoukot VT-linjalla — malli 1944
suuntaan puolenpäivän aikaan 300
miehen tappiot kärsineenä.
Ensimmäisen vastahyökkäyksen
teki I/JR 48. Se pääsi sulkulinjalle,
mutta vetäytyi Liikolan suuntaan
pataljoonankomentajan kaaduttua.
ErP 13 sulki suokannakset Kuuterselän pohjoispuolella, mutta muuten
Pajari luopui vastahyökkäyksestä,

koska ylijohto antoi Panssaridivisioonalle tehtävän ottaa Kuuterselkä
takaisin.
Laguksen mielestä koko PsD:n
voimia ei saanut sijoittaa Kuuterselän tielle saarrostusuhan vuoksi.
Hyökkäykseen lähti taisteluosasto
Puroma (Jääkäriprikaati lukuun ottamatta JP 5 ja yksi Rynnäkkötykki-

pataljoona). Ainekseltaan nuorena,
hyvin koulutettuna ja hyökkäyshenkisenä Jääkäriprikaatia voisi kutsua
aikansa valmiusjoukoksi. Ensin JP
2 työnsi illan aikana venäläiset Liikolan tien suunnassa taaksepäin.
Päävoimat aloittivat hyökkäyksen
klo 22.45. JP 4 saavutti keskiyöllä
kyläaukean reunan, ja tunnin ku-

luttua JP 3 tuli lännessä samalle
tasalle. Hyökkäys pysähtyi tuleen
300 metriä sulkulinjasta. JP 3 jatkoi vielä rynnäkkötykkien tukemana ja pääsi sulkulinjalle aamuyöllä
15.6. JP2 sekä osin JP 4 jatkoivat
kyläaukean itäpuolelta ja pääsivät
VT-linjalle aamuyöllä. Taistelu jatkui koko aamun. Rynnäkkötykki-

pataljoonalta tuhoutui viisi tykkiä,
useita rikkoutui. Venäläiset alkoivat
vyöryttää asemia kyläaukealla. Lagus esitti hyökkäyksen keskeyttämistä, ja Laatikainen käski pahasti
kuluneen Jääkäriprikaatin vetäytyä
SuulajärvenOnkijärven kannakselle.
IV Armeijakunnan johto ei tiennyt kaikkea. Jo 14.6 Kuuterselän
murruttua venäläiset suuntasivat
vahvistetun 1. Punalippuisen Panssariprikaatin Mustamäen tielle kohti RvPr:n selustaa. Tämä liike yhdessä Kuuterselän tapahtumien kanssa
ratkaisi VT-aseman kohtalon. Vammelsuussa taistellut HRR ja hiukan
pohjoisempana ollut URR vetäytyivät vasta selvän saarrostusuhan
alaisina, kun Kuuterselän alalohkon
läpi ajoi hyökkäyskiila sivustaan.

Isku RvPr:n selustaan
Jääkäriprikaatin ja Rynnäkkötykkipataljoonan lisäksi vielä yksi ”valmiusjoukko” ehti ottaa osaa VT-linjan ratkaiseviin taisteluihin. Koska
Vammeljärven kaaoksessa on piirteitä nykyaikaisen sodan kuvasta,
on paikallaan tutkia sen toimintaa.
Samalla tarkastelun voi siirtää pataljoonatasolle.
Kyseessä oli Päämajan reservinä
ollut 1943 perustettu Erillinen Jääkäripataljoona 6, joka oli erittäin
hyvin koulutettu ja mahdollisesti
keski-iältään nuorin torjuntataisteluihin osallistunut joukko-osasto.
Sitä komensi everstiluutnantti Peitsara. Pataljoona oli vielä 9.6. 1944
Ahvenanmaalla linnoitustöissä, jonne se oli siirretty siltä varalta, että
saksalaiset toteuttaisivat operaationsa ”Tanne West”. Ahvenanmaalta tuli äkkilähtö, kun Karjalan kannaksella rysähti. Pataljoona siirtyi
meritse Turkuun ja junakuljetuksin
Viipuriin. Rata kaakkoispuolella oli
poikki, joten jääkärit siirtyivät polkupyörillä VammeljärvenLiikolan
alueelle ja pystyttivät telttansa illalla 13.6.
JP 6:n veljespataljoona JP 1 oli
edeltävät päivät viivyttänyt Rajajoelta Kivennavalle. Nyt se oli reservinä Vammeljärven eteläpuolella.
Aamulla klo 7.00 alkoi venäläistykistön 350 pommitus- ja maataistelukoneen tukema tulivalmistelu,
joka kesti 40 minuuttia. Klo 8.30
liikkuivat panssarit ja jalkaväki.
Rantaradan suunta (RvPr) piti,
mutta Kuuterselkä alkoi horjua.
Myös Sahakylästä alkoi tulla ilmoituksia pienistä sisäänmurroista. JP
6 noudatti IV AK:n määräyksiä ja oli
juuri lähettänyt yhden joukkueen
ja 1. Jääkärikomppanian erillisiin
toimintasuuntiin, kun se sai käskyn
edetä I/JR 53:n lohkolle Sahakylään
ja palauttaa pääpuolustuslinja. Peitsara näki, että Sykiälästä venäläiset voisivat levittäytyä useammalle
tielle, joten hän päätti siirtää pataljoonan pääosat Sykiälän tienhaaramaastoon. 2. Jääkärikomppania sai
käskyn edetä Sahakylään ja lähettää ilmoitus tilanteesta.
Pataljoona siirtyi maastoitse kohti Sykiälää juuri, kun Neuvostoliiton
ilmavoimat kohdisti pommitukset
VammeljärvenNeuvolanSykiälän
alueelle. Pataljoonan eteneminen
oli hankalaa. Pataljoonankomentajan paineaalto viskasi kumoon,
mutta mutta hän toipui tärskystä.
Epäsuora tuli aiheutti sen, että esimerkiksi 3. Jääkärikomppaniassa
oli vain yksi upseeri jäljellä, kun se
kohtasi vihollisen. Sen miehet ja
aliupseerit eivät sen jälkeen tarkasti
tienneet, missä mentiin. Pöly nousi korkealle, ja jääkäreitä vastaan
valui järkyttyneitä jalkaväkimiehiä
kaikenlaisista yksiköistä.
öytäessään I/JR 53:n komen-
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tajan majuri Jahnukaisen komentopaikan Peitsaralle selvisi, ettei
Jahnukaisella ollut kunnollista tilannekuvaa. Vakavin tilanne oli Sahakylässä, ja 2. Jääkärikomppania
sai tehtäväkseen ottaa asemat vastaiskulla takaisin yhdessä Jahnukaisen miesten kanssa.
Koska Kuuterselän kylä on Sahakylästä viisi kilometriä koilliseen
ja siellä oli 14.6 jo puna-armeijan
72. Divisioona ja Sahakylän murtoalueella taas yksi 109. Divisioonan
jalkaväkirykmentti, pääasemassa
oli viiden kilometrin repeämä JP
6:n tullessa alueelle. Sahakylässä
jääkärit tapasivat suomalaisia vain
yhden arvomerkittömän kapteenin
ja konekivääriryhmän. Muut olivat lähteneet. 2. Jääkärikomppania
lähti levittämään liikettä Kuuterselän suuntaan. 4. Jääkärikomppania
eteni Sykiälään. Kolmonen yritti
komentajan lähistöllä saada toimintaansa kuosiin. Nyt Peitsara sai
Armeijakunnan käskyn (klo 14.00):
”Vihollinen tehnyt läpimurron Kuuterselässä. JP 6 selvittää tilanteen
Sahakylässä ja siirtyy sen jälkeen
koko voimallaan Mustamäen suuntaan.”
Pataljoonan iskuvoima vain ei
ollut koossa. 1. K oli aamulla lähetetty Mustamäkeen IV AK:n käskystä. 2. K vyörytti vielä Sahakylän
asemia takaisin. Mahtaisivatko palat loksahtaa kohdalleen? Peitsara

sa se ei toki tarvinnut heittääkseen
4. Jääkärikomppanian Sykiälästä.
Kuullessaan panssarien tulevan, JP
6:n komentaja käski jääkärijoukkueet asemaan ja konekiväärijoukkueen aukean laitaan vastaanottoasemaan, jotta edessä olevat joukkueet
voitaisiin irroittaa. Norsupyssyä
kummempaa pst-aseistusta ei ollut.
Sitten Peitsara lähti taakse ottamaan yhteyttä hänelle alistettuun
10. D:n pataljoonaan, jonka piti
tulla alueelle. IV AK:n liian optimistisen tilannekuvan vuoksi sen pataljoonan käsky oli peruttu, mutta sitä
JP 6:n komentaja ei tiennyt.
Valmiusjoukkomme jäykässä
puolustuksessa lyötiin nopeasti.
Hinta hyökkääjälle oli kova, mutta
aikaa kahakassa ei mennyt, vaikka
Sykiälässä olevan muistopatsaan
luona on vieläkin 250 kaatuneen
puna-armeijalaisen laatat. Konekiväärit tyhjensivät vaunujen kannet
ja jalkamiehiä kaatui, mutta pian
panssarit rohkaistuivat ja etenivät
syöksyittäin Sykiälän aukeilla. Jääkärit suojautuivat ojiin ja hakeutuivat metsään. Klo 17.50 aikaan Sykiälän kansakoulun maasto oli venäläisillä. Panssarintorjuntakivääriä
käyttänyt luutnantti sai osumia
mutta ei läpäisyä. Hän haavoittui.
Yksi konekivääri viivytti niin kauan,
että sen johtaja jäi haavoittuneena,
ruumiiksi tekeytyen, pellonojaan
laskemaan ohiajavia vaunuja. Hän
pääsi 23:een ennen kuin onnistui
linkuttamaan metsään. Kaikkiaan
alueelle tuli 35 panssaria. Mies pääsi
metsien kautta yöllä omiensa yhteyteen Vammeljärven koillispuolelle.
Sykiälästä tulevat panssarit yllättivät Vammeljärven eteläpuolella RvPr:n esikunnan. Alkoi
kaksi viikkoa kestänyt raskas vetäytymisvaihe. 2. Jääkärikomppania
piti Sahakylää aina klo 20:een, ja
vetäytyi sitten taistelujärjestyksessä, sillä oli kymmenen vankiakin.
Hajalle joutuneen 4. Jääkärikomppanian ryhmät, joukkueet ja omaaloitteisesti liikkuvat yksittäiset
taistelijat löysivät toisensa yön aikana Vammeljoen takana. Komppania
lähetti jo yöllä partion Sykiälään
etsimään pataljoonankomentajaa:
ei löytynyt. Aamulla komppania
siirtyi Uudenkirkon suuntaan. Pataljoonan tiellä liikkunut kalusto,
autot ja huolto olivat jääneet panssarien jalkoihin.
Oppia tuli rutkasti. Puna-armeija kykeni joustavasti siirtämään painopistettä. Hyvinkään koulutettu
lähinnä kiväärivarustuksen omaava
pataljoona ei sulje panssariyhtymän
tietä suursodassa. RvPr:n olisi pitänyt ottaa johto omiin käsiinsä tai
luoda Peitsaralle edellytykset. Toisaalta tilannetieto Sahakylästä tuli
heikosti. Ilman panssarinlähitorjuntaa ei pärjännyt. Kiväärivarustuksen
kanssa häärivä Jalkaväkirykmentti
ei pysäytä modernia mekanisoitua
puna-armeijaa, joka kykenee murtoon ja murtokohdissa tunkeutuu
jokaiselle vapaalle tieuralle ja aukiolle. Vähäiset nuoret jääkäripataljoonat kykenivät VT-linjalla työhön
yhtä vähän. Puna-armeija pysäytetään vain ajanmukaisin riittävin
asein ja tilanteeseen sopivalla taistelutaidolla: Tali-Ihantalassa se tarkoitti ilmavoimien, tykistön ja jalkaväen keskitettyä yhteistoimintaa.

Klo 18.30

K. L. Oesch.

otti mukaan 3. Jääkärikomppanian
joukkueen ja lähti Sykiälään 4. Jääkärikomppanian (konekiväärikomppania) luokse. Tilanne Sykiälässä
alkoi muuttua vakavaksi. Sinne valui JR 53:n miehiä, ja he kertoivat
vihollisen lähestyvän koillisesta.
Nyt oli kiire sulkea Mustamäen tie.
Peitsara oli vannottanut I/JR 53:n
komentajaa, että tämä pitäisi asemansa ja lähettäisi 2. Jääkärikomppanian Mustamäkeen, mutta hän
löysikin pian Sykiälään vetäytyvien
joukosta jopa Sahakylää puolustaneen komppanian päällikön, jonka
piti olla Jääkärikomppanian mukana Sahakylän vastaiskussa. I/JR 53
oli hajoamassa.
Peitsaralle saapui RvPr:n käsky
ottaa kaikki alueella olevat joukot
komentoonsa ja varmistaa Mustamäen tie. Peitsara tuli Sykiälään
klo 17 aikaan 4. Jääkärikomppanian
päällikön luokse ilman komentojoukkuetta ja esikuntansa upseereita. Yksi jääkäriryhmä oli juuri lähtenyt polkupyörillä Mustamäkeen selvittämään, kenen hallussa se oli. He
tulivat metsiä pitkin juosten takaisin törmättyään vihollisen panssarikärkeen. Mustamäen tietä saapui
1. Punalippuinen Panssariprikaati
vahvistettuna erillisellä panssarivaunurykmentillä ja automaattiasein varustetulla pataljoonalla.
Tulitukena sillä oli moottoroitu
patteristo, mutta kaikkea voimaan-

Lähteet:

Antti Juutilainen 1993: Nuoren
jääkärin tie. Jääkäripataljoona 6
19431944.
Antti Numminen 1983: ”Kuuterselän
taistelu”. Suomi sodassa. Talvi- ja
jatkosodan tärkeät päivät.
4./JP 6:n sotapäiväkirja 10.613.8.
1944 (Stpk 26293).

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman
Stockmannin 6. krs ravintoloissa.
Tarjous on voimassa 31.12.2008 asti.
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RUK 77:n kurssitapaaminen

Mistä sodat
syttyvät ?

Missä olit kun Stalin kuoli?
reserviupseerien
ei kauan tarvinnut miettiä vastausta otsikon kysymykseen, sillä kaikki
muistivat historiallisen hetken osuneen kevään 1953 kurssin aikaan. RUK
77:n 55-vuotiskurssitapaamisessa Katajanokan upseerikerholla 21.5.08 todettiin vain, että RUK oli nuorille miehille
kuitenkin niin kokonaisvaltainen kokemus, etteivät tärkeätkään maailmantapahtumat pahemmin järkyttäneet
reserviupseerikoulun päiväohjelmia.
Kurssitapaamisen oli kokoontunut
65 kaikkiaan 593:sta RUK:n läpäisseestä kokelaasta. Edellisen kerran kurssitapaaminen järjestettiin viisi vuotta

RUK:n kurssi 77:n

Eduskunnan turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä jätti valtioneuvostolle raporttinsa juhannuksen jälkeen. Raportti liittyy valmisteilla olevaan turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon.
Lopulta yksimieliseksi viilattu raportti käsittelee myös Suomeen kohdistuvia uhkia. Uudet
uhat, joita raportissa nimitetään epäsymmetrisiksi uhiksi todetaan aseellista uhkaa todennäköisemmiksi. Toistaiseksi olemme kuitenkin
välttyneet sekä terrorismilta että tietoverkkoja
vastaan tehdyiltä hyökkäyksiltä.
Porin kesään kuuluvalla Suomi Areenalla oli
ohjelmassa keskiviikkona 16. heinäkuuta turvallisuuspoliittinen keskustelu. Siinä olivat mukana
myös edellä mainitun seurantaryhmän jäsenistä
Juha Korkeaoja (kesk), Olli Nepponen (kok) ja
Eero Heinäluoma (sdp). Paneelissa oli mukana
myös puolustusvoimain komentaja ja edustaja
rauhanaktivisteista.
Paneelin osanottajilta kysyttiin mielipidettä
Suomeen kohdistuvista uhista. Seurantaryhmän
jäsenet kuten pääosa muistakin oli samoilla linjoilla, jotka on kirjattu raporttiin. Rauhanaktivisti Suomen Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura
Lodenius oli eri linjoilla todeten vähän todennäköiseksi sen, että esim. erimielisyyksiä kalastuksesta selvitettäisiin sotalaivoilla. Amiraali Juhani
Kaskealan kommentti tähän oli se, että useimmiten sodat syttyvät ilman järkevää syytä. Panelistit ja myös me muut paikalla olleet jäimme kuitenkin suhteellisen rauhalliselle mielelle - eihän
meitä mikään uhkaa.

kertoivat,
että Norja ja Venäjä keskittävät pohjoisilla merialueilla sota-aluksiaan selvittämään maiden välisiä erimielisyyksiä kalastusalueista. Tämä oli minun mielestäni kovin konkreettinen vastaus kaikille sinisilmäisille rauhanaktivistelle. Aseellisten
yhteenottojen ja sotienkin syttymistä on kovin
vaikeata ennustaa. Pienistä erimielisyyksistä voi
seurata suurikin sota.
Maailmalla on nousemassa pula ruuasta.
Öljystä ja kaasusta eli yleisesti energiaraakaaineista on jo nyt pula. Vesikin on monessa paikassa kortilla. Mikä onkaan seuraavan sodan syy
ja nimi? Joudummeko ruoka-, vesi-, öljy- vai kaasusotaan? Vai tuleeko eri valtioille jotain muuta
erimielisyyttä, joka vie asiat sodan tasolle saakka?

Seuraavan päivän radiouutiset

Israelin ja Libanonin Hizbollah-järjestön välinen ruumiiden
vaihto. Kuolleet sotilaat olivat tulosta kaksi vuotta sitten käydystä Israelin ja Libanonissa maata
asevoimien lisäksi puolustavien Hizbollah-taistelijoiden välisistä rajuista taisteluista.
Tuokin sota käynnistyi kovin pienestä tapahtumasta kun Hizbollah-järjestö kidnappasi kaksi
Israelin asevoimien sotilasta. Joukkoja ja myös
raskasta sotakalustoa suunnattiin Israelista pohjoisen naapurin eli Libanonin alueelle erittäin
paljon. Tuloksena satoja kuolleita ja erittän suuret taloudelliset tuhot. Tilanteen rauhoittamiseksi tarvittiin lisää kansainvälisiä rauhanturvaajia
ja myös jälleenrakentajia.
Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka arvioivat, että Suomea vastaan ei ole tänään suoranaista aseellista uhkaa. Se ei kuitenkaan anna
meille lupaa laiminlyödä maanpuolustustamme.
Tarvitsemme hyvän valmiuden puolustaa Suomea tarvittaessa myös aseellisesti. Sen lisäksi tarvitaan
myös kaikkien muiden alojen puolustusvalmisteluja.
Maailman turvallisuustilanne saattaa muuttua nopeallakin aikataululla.

Kesän uutisiin on kuulunut

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

sitten Haminassa, missä RUK tarjosi
oivat puitteet puolivuosisataisen nostalgian virittelylle. Kun askel lyhenee,
lyhenee myös kurssitapaamisten väliajat. Seuraavan kerran RUK 77 kokoontuu 2010, jälleen Katajanokalla.
Tapaaminen

lähti

leppoisasti

käyntiin kurssin priimuksen ja kunniamiekan saajan Thomas Tallbergin
tarjoamalla kuohujuomalla. Kurssilaiset toivotti tervetulleeksi kurssin puheenjohtaja Arvi Färkkilä. Jääkäreitten
merkitystä 90-vuotiaille puolustusvoimillemme ja heidän panostaan toisen
maailmasodan tapahtumissa käsitteli

puheessaan kenraali Ilkka Halonen,
jolle aihe oli läheinen, sillä hänen
isänsä oli yksi jääkäreistä. Sopivaan
tunnelmaan juhlaväkeä viritteli myös
taustamusiikki, jossa perinteisen asemiesmusiikin lomaan oli otettu teemoja myös Jääkärinmorsiamesta.
Itsenäisyytemme puolesta kaatuneitten muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä ja sotaveteraanien
tärkeää panosta viime sodissamme
korostettiin laulamalla yhteisesti Veteraanin iltahuuto. Illan päätyttyä, kotiinlähdön hetkellä vakuuteltiin pontevasti aikomuksia saapua seuraavaankin tapaamiseen. Jos luoja sen suo.

Turvallisuus- ja puolustusalan valtakunnalliset suurmessut
Lahden Messukeskuksessa 26.-28.9.2008

Turvallisuus ja puolustus 2008
on koko kansan suurtapahtuma
yli 5
hehtaarin alueelle levittäytyvää turvallisuus- ja puolustusalan valtakunnallista suurtapahtumaa ei koskaan
aiemmin ole järjestetty näin laajassa
mittakaavassa. Tarjolla on tuhti annos
turvallisuusalan tietoa ja erityisosaamista. Suuren yleisön kannalta keskeisiä aiheita ovat arjen turvallisuus
ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT). Viikonlopun aikana järjestetään yhteensä lähes
150 näytöstä, tietoiskua ja seminaaria.
Tähän mennessä osallistumisen tapahtumaan on vahvistanut jo yli 130
näytteilleasettajaa, kotimaisten lisäksi
myös Ruotsista, Norjasta ja Kiinasta.
Turvallisuus ja puolustus 2008
esittelee yhteiskunnan toimivuuden
turvaamisen kokonaisuudessaan. Nk.
YETT-toimintoja ovat sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen, valtakunnan
sotilaallinen puolustaminen, kansainvälinen toiminta, henkinen kriisinkestävyys, talouden ja infrastruktuurin
toimivuus, valtionjohtaminen sekä väestön toimeentuloturva ja toimintakyky. YETT-toimintojen turvaamista esitellään ministeriöiden, viranomaisten,

Lahden Messukeskuksessa

eri hallinnonalojen sekä näiden kanssa
yhteistyötä tekevien toimijoiden yhteisessä yli 4 000 m2 näyttelyssä. YETTosasto tarjoaa kaikille kansalaisille
tärkeää tietoa arjen turvallisuuden
luomisesta sekä siitä, kuinka kriisitilanteessa tulisi toimia.
messujen tarjonta tulee olemaan harvinaista
herkkua kaikille turvallisuus- ja puolustusteknologiasta kiinnostuneille.
Esillä on harvoin esiteltävää tekniikkaa sekä puolustusvoimien, poliisin,
pelastustoimen, tullin, säteilyturvakeskuksen ja rajavartiolaitoksen uusinta
kalustoa. Puolustusvoimat tuo paikalle
mm. uusimman NH90-helikopterinsa,
tulli siirrettävien rekkojen läpivalaisuyksikkönsä ja rajavartiolaitos sukellusrobotin. Teknistä tarjontaa täydentää
yritysten ja 21 alan koulutusta tarjoavan oppilaitoksen kattavin koskaan
koottu koulutus- ja rekrytointinäyttely.
”Turvallisuus on tulevaisuus” -teemalla toteutettava näyttely on kohdistettu
yläasteiden opiskelijoille ja lukiolaisille opettajineen.

Ammattikävijöiden ohella

Kaikille avoin
suuronnettomuusnäytös
Vesijärvellä
Messujen lauantaipäivänä Lahden satamassa järjestetään Päijät-Hämeen
pelastuslaitoksen johtama TUPU08suuronnettomuusnäytös, johon osallistuvat myös Poliisilaitos, Merivoimat,
Sotilaslääketieteen keskus, Hätäkeskus, Rajavartiolaitos, Järvipelastusyhdistys, SPR sekä WWF. Näytöksessä
etsitään vihjeen perusteella pommia
järven pohjasta. Etsintöjen yhteydessä satamasta lähtevä matkustaja-alus
ajautuu sukellustyömaan läpi karille.
Karilleajon seurauksena pelastetaan
veden varaan joutuneita ja loukkaantuneita, sammutetaan tulipaloa ja annetaan ensiapua.
Turvallisuus ja puolustus 2008
-messujen ohjelma huipentuu perjantaina ja lauantaina juhlaviin vastaanottoihin ja illallisiin sekä Puolustusvoimien 90-vuotisjuhlavuoden Tattoo
2008 -esityksiin.
Messut ovat avoinna 26.-28. syyskuuta 2008 perjantaista sunnuntaihin
klo 10 - 17.
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Sissi-isku museoon
Teksti ja kuvat Christer Mikkonen
Joukko Stadin Sissejä kokoontuu Bembölen kahvituvalle 11.6. klo
17.30. Kun kaikki olivat paikalla,
osasto siirtyi moottorimarssina Espoon Nuuksioon, missä sijaitsee sotakamreeri, kapteeni res Pertti Parvion kotimuseo.
Pertti Parvio on vaimonsa Hilkan kanssa kerännyt viime sotien
ase- ja muuta sotakalustoa yksityiseen kotimuseoon Nuuksioon ja hänen tavoitteena on kerätä kaikki viime sodissa Suomessa käytetyt aseet.

Ensimmäinen kohde oli vanha riihi
mihin oli kerätty ilma – ja panssaritorjunta tykkien kokoelma, joka
alkaa olla melko täydellinen. Riihessä on myös väestönsuojamateriaalia, mm. valtioneuvoston katolla
ollut hälytyssireeni. Riiheltä osasto
siirtyi Pertti ja Hilkka Parvion kesähuvilalle, jonka pihalta löytyi eri
merkkisiä ja kokoisia kenttätykkejä.
Pihan perältä löytyi myös Normandian maihinnousussa käytetty Jeep
vuosimallia 1942 ja sotaversio Harley Davidson-moottoripyörästä sivuvaunuineen.

Stadin Sissien Nitrot sotakamreerin vieraina

PAHKIS KUTSUU
Vekaranjärvi 19.9.-21.9.2008
Vekaranjärven maastossa on nähty outoja kulkijoita valokuvien ja karttojen kanssa, mitähän
mahtavat etsiä? Epäilynä on Espoon Vanhakartanon metsissä paljastuneiden huumekätköjen
siirtyminen pois pääkaupunkiseudulta.
Haluatko olla mukana kitkemässä toiminnan pois Vekarajärveltäkin? Ota pikaisesti yhteyttä
kitkijöihin ja liity joukkoon.
Osasto Keltainen		
Tuukka Paasivirta		
tuukka.paasivirta@helsinki.fi
040-7307008		

Osasto Vihreä
Antti Brax		
antti.brax@sma.fi
050 5700 843

Osasto Valkoinen
Matti Huomanen
matti.huomanen@iki.fi

Helsingin reserviläispiirien (HRUP, HelResp)
ampumaohjelma kaudella 2008 Kaartin
JR:n pistooliradalla Santahaminassa
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 26.8.2008
ti 9.9.2008
ti 23.9.2008
SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 19.8.2008 mest
ti 2.9.2008
ti 16.9.2008
ti 30.9.2008

Tikkurilan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Erkki Puumalainen vierellään parhaat vantaalaiset upseerikokelaat Venni Mäkäräinen ja Johannes Mikael Hyytiäinen.

TiRUK palkitsi kaksi Vantaan
parasta upseerikokelasta
Kaartin

Jääkärirykmentissä

3.7. järjestetyssä upseerikokelaiden
vänrikiksi ylentämistilaisuudessa
Tikkurilan Reserviupseerikerho palkitsi kerhon plaketilla ansioituneimmat vantaalaiset upseerikokelaat
Venni Mäkäräisen Uudenmaan Jääkäripataljoonasta ja upseerikokelas

Johannes Mikael Hyytiäisen Kaartin
Pataljoonasta. Ansioituneimmat kokelaat valittiin yhteistyössä Santahaminan varuskunnan kanssa kertoo,
Tikkurilan Reserviupseerikerhon
puheenjohtaja Erkki Puumalainen.
Tarkoituksena oli palkita vain yksi
ja paras, mutta nyt oli kaksi tasavä-

kistä, joten heidät molemmat palkittiin. Puumalaisen mukaan parhaan
palkitsemisesta on tarkoitus tehdä
kaksi kertaa vuodessa toistuva perinne myös Kaartin Jääkärirykmentissä. TiRUK aloitti palkitsemisen jo
vuonna 1987 Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä Hyrylässä.

Sotilaspistoolin pika-ammunnan johtaja
ja yhteyshenkilö on Hannu Ilonummi, puh.
0400 638 965.
Tarkemmat osallistumistiedot aikaisemmissa lehdissä 3 ja 4.
Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

Pistoolin pika-ammunnan johtaja ja yhteyshenkilö on Seppo Laitakari, puh. 050 462
6780.

Ampumataito on sotilaan tärkein taito!
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
Terveisin Ampumatoimikunta
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Grenadier 2008:

Helsinkiläispartiot Itävallassa

Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun
Reserviläispiiri lähettivät tänä vuonna kaksi
joukkuetta Itävallassa pidettyyn Grenadier sotilastaitokilpailuun. Piirit myös tukivat käytännön järjestelyissä myös yhtä ”tamperelaista” joukkuetta,
jossa oli kuitenkin lopulta 2/3 pääkaupunkiseudun
puolustajia.

Teksti: Arto Pulkki
Kuvat: Pasi Raatikainen

pidetyn kilpailun paikkana oli Tüpl Marwiesen,
joka on yksi monista Kärntenin
maakunnassa sijaitsevista Itävallan
puolustusvoimien ampumaharjoitusalueista. Alue sijatsee nk. Gailtail-alppien juuressa, varsin lähellä
Villachin kaupunkia.
Viikon mittaisesta Grenadierkilpailusta vastaa Wienin reserviupseerikerhon jalkaväkijaosto (Offiziersgesellschaft Wien, Waffenkreis
Infanterie), minkä lisäksi tukea sille
antoi paikallisen JvPr 7:n Esikuntapataljoona 7 (Stabsbataillon 7).
Oman kortensa kekoon kantoivat
myös lukuisat Saksan armeijan aktiiviset reserviläiset. Varsinaisia kilpailujoukkueita oli tänä vuonna 37
kappaletta, 10 eri Euroopan maasta
sekä Yhdysvalloista.

Heinäkuun alussa

Kilpailu eli harjoitus
Kilpailun aloitti aamupäivän mittainen tutustumiskoulutus Itävallan

armeijan jv-aseisiin (P 80 -pistooli,
StG 77 -rynnäkkökivääri, MG 74 -konekivääri, SSG-69 –tarkkuuskivääri
ja PAR 66/79 -kevytsinko), radio- ja
räjäytyskalustoon sekä suojeluvälineisiin. Uusien taisteluvälinejärjestelmien käytön omaksuminen näin
lyhyessä ajassa vaatii tietysti ainakin
kohtuulliset pohjatiedot siitä, miten
vastaavat järjestelmät noin yleensä
toimivat. Kaikkia näitä järjestelmiä
myös käytettiin kilpailun aikana,
joskin räjäytysrastilla vain aikatulilanka oli ehtaa tavaraa.
suoritettiin
vuoristoalueella neljän päivän aikana erilaisia taktisia tehtäviä, suunnistusta, ammuntaa sekä mitattiin
jalkaväkitaistelijan perustaitoja erilaisilla rasteilla (EA, suojelu, räjäytys, radio, esterata, ta-toiminta jne).
Osa taktisista tehtävistä suoritettiin
myös Suomen Poliisin käyttämälle
Simunition FX –merkkausjärjestelmälle muunnetuilla aseilla.
Grenadier mittaa nimensä mukaisesti nimenomaan nykyaikaisel-

Muuten kilpailussa

ta jalkaväkitaistelijalta vaadittavia
taitoa. Kuten kansainvälisissä kilpailuissa on tapana, vaadittiin osallistujilta varsinaisten sotilaallisten
taitojen lisäksi myös monia kansainvälisissä tehtävissä ja/tai nk. ”harmaan vaiheen” aikana tarvittavia
tietoja ja taitoa.
Tällä kertaa kaikki yöpymiset
suoritettiin harjoitusalueen parakeissa.
Kilpailun ainoa kauneusvirhe
tuli siinä, kun osallistujat eivät tänä
vuonna voineetkaan suorittaa virallisesti Itävallan puolustusvoimien
jalkaväkitaistelijan erikoistutkintoa
(GLB). Tämä johtui tosin vain siitä,
että Bundesheer ei kyennyt tukemaan harjoitusta riittävällä määrällä virallisia valvojia.
on myös ollut
useana vuonna alppimarssi, ja niin
oli onneksi myös nyt. Tällä kertaa nousu päättyi 2166 m korkean
Dobratsch vuoren huipulle. Marssin
suorittaneille myönnettiin oikeus
käyttää vuoristojoukkojen alppitähteä (Edelweiss), mikä taisikin olla
monen ensikertalaisen tähtäimessä.
Joukkueet
Tänäkin vuonna piiriemme
joukkueiden valinnassa ja kasaamisessa painotettiin piirin jäsenten
aktiivista toimintaa vapaaehtoisessa
sotilaskoulutuksessa. Mukana olikin
aktiivisia reserviläisiä niin ESSLE:n
Taistelukoulutusyksiköstä kuin Helsingin Maakuntakomppaniasta.

Kilpailun osana

Tulevat alppijääkärit Dobratsch vuoren huipulla (2166 m)

HRUP:n joukkueessa kisasivat
ylil Petri Välkki (Sissikerho), ylil
Pasi Raatikainen (Tapiola) sekä
ylil Jorma Kainulainen (Kt-Kerho).
HELRESP:n joukkueessa kisasivat puolestaan kers Jarkko Kröger
(Länsi-Vantaa), alik Eki Monni (Sissiosasto) sekä alik Henrik Kumlin
(Vantaa). Viime hetken peruutuksen
takia allekirjoittanut heikensi ”nääsvillen” joukkuetta, jossa kilpailivat
myös ltn Kalle Vähä-Jaakkola ja ylik
Timo Andrejeff.
Myös viikon kestävässä harjoi-

tuksessa aina niin tärkeään pienryhmädynamiikkaan oli yritetty panostaa. Niinpä siellä missä suomalaiset
partiot liikkuivat, kuului yleensä
myös naurua, ja tekemisessä oli meininkiä. On hauska huomata, miten
sulkeutuneina ja sisäänpäin kääntyneinä itseään pitävät suomalaiset
ovat usein kansainvälisten harjoitusten ilopilkkuja. Tälläkin kertaa ehdittiin muun muassa pelata USA:n ja
Tanskan joukkueiden kanssa rugbyä
paikallisissa suojeluvarusteissa ja
viimeisenä päivänä Itävaltalaiselle
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Simunition FX-patuunoille pesitetty
Glock 17T (yllä) ja Itävallassa yleisessä
käytössä oleva kiväärikaliiperisten
aseiden elektroninen maali- ja näyttölaite (oikealla).

alppiniitylle ilmestyi suomalaisten rakentama telttasauna.

Lopputulos
Kilpailun voitti itävallan puolustusvoimien joukkue, ja viime
vuoden voittajajoukkue, saksalainen Raidteam Oberfranken tuli
tällä kertaa toiseksi. Jälkimmäinen joukkue on muuten ollut jo
vuosia kärkisijoilla lähes kaikissa
Euroopan sotilastaitokilpailuissa.
Suomalaisten sijoituksen olivat
7., 9. ja 10., mikä oli varsin hyvin
kilpailun ensikertalaisille. Jos
katsotaan maakohtaisia tuloksia,
niin Suomen edelle kiilaisi vain
Saksa.
Kilpailuun osallistuneet suo-

malaiset saivat uutta näkemystä
kansainvälisestä yhteistoiminnasta, koulutusta uusiin asejärjestelmiin, ja monet oppivat ja
pääsivät käyttämään heille uusia
(Nato-yhteensopivia) tietoja ja
taitoja. Mukaan tuli myös uutta
ja tuoretta näkemyksiä kotimaan
harjoitusten ja kilpailuiden järjestämiseen. Monien mielestä Grenadier onkin vähintään yhtä paljon hyvä harjoitus, kuin kilpailu.
Aika harvalla on myös halua tai
mahdollisuuksia lähteä vuodeksi
ulkomaan komennukselle, joten
tämän kaltaiset harjoitukset ovat
panos-tuotto –suhteeltaan erinomaisia.

On myös aina mukavaa verrata
omaa osaamistaan muiden maiden reserviläisiin ja ammattisotilaisiin. Aika harvoin tarvitsee
suomalaisten hävetä yhtään mitään. Henkilökohtaisina tuliaisia
kaikki osallistujat saivat alppitähdet ja yhteensä kohtuullinen nippu erivärisiä ampumataitomerkkejä, tällä kertaa joukossa myös
muutama kultainenkin.
PS. Vääpeli Jukka Pietiläisen luotsaama, erittäin epävirallinen Suomen Alppijääkärikerho sai myös
8 uutta jäsentä. Jukalle terveisiä
sinne Keniaan ja taisteluonnea
uusien haasteiden parissa.
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Tatu K orhonen

M artti H olma

Juhlaliputettuja vapaaehtoisen meripuolustuksen aluksia.
M artti H olma

Ahven 3 matkalla Kuivasaareen.

Ahven 3:n kesäisiä purjehduksia
Merireserviläisten koulutusvene
Ahven 3 on ollut elementissään toukokuun puolivälistä alkaen. Kotisatamassa, Katajanokan jäänmurtajalaiturin tyvessä, alusta kunnostettiin
alkukesä, jolloin siihen asennettiin
mm. septitankin imutyhjennys sekä
agregaatti ja mm. mikroaaltouuni.
Ja tietenkin tärkein, eli kahvinkeitin. Viimeisimmät työt ennen kesän
pitkää purjehdusta pitivät sisällään
kannentiivistys- ja maalausurakan.
Veneen saatiin myös uudet paukku- ja pelastusliivit koko 12 hengen
maksimimiehitykselle. Jo viime
vuonna navigointivarustusta uusittiin hankkimalla uusi moderni tutka
ja gps-plotteri. Vene on hyvässä kunnossa ja dieselkone oikeastaan vasta sisäänajettu. Merireserviläisten
johtokunta on myöntänyt aluksen
aktiiveille päällikkyys- ja konepäällikkyysoikeuksia teoreettisen pä-

tevyyden ja käytännössä osoitetun
taidon perusteella. Ahven 3 osallistuu MPK:n meripuolustuspiirin koulutustoimintaan, jolloin sen mukana
on aina vähintään oma kipparimme
ja chieffimme, usein kaikki muutkin
aluksella olevat kuuluvat merireserviläisiin.

asiantuntevasta opastuksesta. Museosaari raskaine tykkeineen ja muine
nähtävyyksineen on todella hieno.
Merellinen miljöö kukkivine sireeneineen jäi varmasti kaikkien mukanaolleiden mieleen. Suomenlinnan
RT-kilta on tehnyt täälläkin todella
hienoa työtä, - vapaaehtoisesti.

Ahvenet Aurajoella.

tehtiin retki
Kuivasaareen. Museolinnakkeen ylläpitäjän, Suomenlinnan Rannikkotykistökillan sisaralus Ahven 5 toimi
toisena kuljetusvälineenä. Merireserviläisten ja heidän perheenjäsentensä lisäksi osallistui retkeen myös
HelResP:n piirihallituksen jäsenet
Joija Tikkanen ja Erkki Andersson
sekä toiminnanjohtaja Kari Talikka.
Meri oli melko kuoppainen, mutta
Ahvenet toimivat vasta-aallokossa
kunnon fiskaripaattien tapaan. Saarella saatiin nauttia Martti Holman

Tämän kesän pisin purjehdusreissu Ahven 3:lle oli matkapurjehdus
Turkuun merivoimiemme 90-vuotisjuhlakatselmukseen. Matka toteutettiin Meripuolustuspiirin koulutusregattana ja kurssina, jonka aikana harjoiteltiin merenkulkutaitoja.
Turussa merivoimien vuosipäivänä
9.7. alukset kiinnittyivät Aurajoen
varteen juhlaliputettuina katselmusta varten. Niin myös Sinisen Reservin jäsenyhteisöjen alukset, mukana
pääkaupungista Helsingin Laivastokillan Kilstar sekä Suomenlinnan

RT-killan ja Merireserviläisten Ahvenet. Ahventen alusten kokoon
suhteutetut juhlaliput herättivät
sympaattista ihastusta, varsinkin
Ahven 3:n rainelippu ja suuren juhlaliputuksen piskuinen Suomen lippu maston huipussa. Paluumatkalla
Ahven 3 jäi Tammisaareen kuun lopulla pidettävää maakuntajoukkojen
harjoitusta varten, josta se kotiutui
kotisatamaan heinäkuun loppupuolella. Tiistai-iltaisin on jäsenistöllä
mahdollisuus vierailla aluksella, jolloin aluksella touhutaan huoltotöitä

Kesäkuun 10. päivä

ja tehdään harjoitusajeluja lähialueella. Ja jos Ahvenella on syystä tai
toisesta hiljaista kannattaa hypätä
Helsingin Laivastokillan Kilstarin
kyytiin. Ahven tulee osallistumaan
vielä moniin koulutustapahtumiin
tämän purjehduskauden kuluessa,
sillä viimekin vuonna se nostettiin
ylös vasta joulukuun alussa. HYVÄÄ
LOPPUKESÄN PURJEHDUSKAUTTA
KAIKILLE!
Tatu Korhonen
Meriressujen "kommodoori"

Officersbalen i Helsingfors
Text: Dick Lundell

samlades ett värdigt och celebert sällskap på Skatuddens Casino i Helsingfors. Ett
initiativ hade tagits av klubbens ordförande Caesar von Walzel att en ny
tradition, en bal, skulle gå av stapeln
i Helsingfors och därmed höja reservofficerarnas profil samt att erbjuda
en välkommen omväxling i arbetet
för landsförsvaret.
Något efter kl. 18.00 anlände
festfolket iklädda militär eller civil
högtidsdräkt med stora ordnar. Det
var en sällan skådad glamour i aulan
var välkomstdrinkarna serverades.
Damernas långa vackra klänningar
matchade fint till de i Finland stationerade militärattachéernas uniformer vilka glänste i kapp med de
finska festuniformerna och de me-

Den 3 maj 2008

daljprydda frackarna. En värdig och
samtidigt hjärtlig stämning kunde
erinras genast från första stund.
av Sibelius Jägarmarsch ledde herrarna sina damer
till bords. Framme vid podiet vajade den finska blåvita fanan jämte
klubbens blågula. De runda borden
var vackert dekorerade och vårsolen
gav en vacker lyster till allt som ögat
kunde skönja.
Ordförande von Walzel höll ett
kort välkomsttal varefter var efter
ett lättsamt sorl spred sig i salen då
gästerna bekantade sig med varandra och konversationen tilltog.
Det blev tid för festtalen. Reservofficersförbundets viceordförande
Y-P Rautalahti betonade i ett vackert
och väl avägt tal vikten av reservofficersverksamheten på svenska och

Till takterna

klubbens insats för upprätthållandet
av landsförsvarsviljan, vilket utan,
inget försvar – oberoende av utrustning, kan klara sin uppgift. Vidare
ansåg Rautalahti att denna bal på
ett ypperligt sätt främjade av försvarsandan under högtidliga former.
Commander Gary Bruce, marina
militärattachén från den USA: s ambassad i Helsingfors höll även ett
varmt men samtidigt högtidligt tal
på svenska.
Efter maten och festtalen vidtog
dansen vilken pågick till ca. kl.
23.00. Gardets Musikkårs beväringsorkester gjorde väl ifrån sig och
trängseln på dansgolvet blev ibland
märkbar.
En fin och värdig tradition hade
sett sin dager och man inväntar redan möjligheten att tacka ja till föl-

jande inbjudan till Reservofficersbalen i Helsingfors.

Militärattachén Gary Bruce med sin fru och kommendörkapten YrjöPekka Rautalahti.

Carl von
Clausewitzia
Katajanokan
Karimosalissa
Toukokuun 16. päivänä 2008 Kanta-Helsingin Reservinupseerit järjestivät esitelmätilaisuuden Katajanokan Kasinon
Karimo-salissa. Esitelmän pitäjäksi oli pyydetty Saksan
sotilasasiamies, everstiluutnantti Joachim Timmer.

Saksan asema
Saksa taloudellinen asema on riippuvainen tuontiraaka-aineista ja
energiasta, mikä on realiteetti. Sillä itsellään ei ole mainittavia isoja raaka-ainevaroja teollisuutensa
turvaamiseksi. Sen vuoksi Saksa on
kiinnostunut stabilisoimaan ja turvaamaan Euroopan tilannetta.

Venäjä
Venäjä voi käyttää öljyä, kaasua ja
raaka-aineita myös poliittisena painostuskeinona.
Yleisö esitti kysymyksen vuoden
takaisesta iskusta Viron hallintoa ja
pankkeja kohtaan, joka eri lähteiden osalta oli todettu tapahtuneen
Kremlistä. Samalla kysyttiin, voitiinko tällaista toimenpidettä tulkita 5.
artiklan mukaiseksi sodan aloittamiseksi, jos se kohdistuu Nato-maahan.
Saksan osalta päätös itse sotatilasta ratkaistaisiin parlamentissa
omana kysymyksenä.
Kuulijakunta esitti kysymyksen
myös mahdollisesta ydinaseiskusta
Berliiniin ja Saksan puolustautumisesta. Asia käsiteltäisiin Natossa ja
Euroopan unionissa. Samalla hän
totesi, että sotilaallisessa ratkaisussa
Yhdysvaltojen asema olisi keskeinen. Myös sen poliittinen ja taloudellinen apu olisivat merkittäviä.

Eestin asema
Eestin puolustusvoimat tukeutuvat
merkittävästi Natoon ja Yhdysvaltoihin, sinne on myös siirtymässä uusia
toimintoja. Sen panostus Irakissa ja
Afganistanissa on merkittävä ja jou-
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kot hyvin koulutettuja.
Pronssipatsaskiista ja hyökkäys
Viron viranomaisten tietoverkkoihin
sekä sen suunnittelu tuli esille keskustelussa ja kuulijat arvioivat Venäjän olleen toimeenpanijan. Everstiluutnantti Timmer toi esille sen, että
asiaan liittyi paljon yksityiskohtia ja
siten ei ole selvitetty täysin, kuka tai
mikä on ollut toimeenpanija.

Suomi
Everstiluutnantti Timmer piti Suomen puolustusvoimia hyvinä, mutta
Hornet-koneita tulisi päivittää edelleen. Saksa-Hollanti-Suomi välinen
yhteistyö osoitti suomalaisten erinomaisen englannin kielitaidon, yhteensopivuuden ja johtamisen operaatiotasolla EUBG 1/2007:ssä.
Hallinnossa suomalaisilla viranomaisilla on hyvät valmiudet kriisinhallintaan eri ministeriöiden välillä.

Kommentteja
Venäjän asemaa Suomen lähinaapurina käsiteltiin laajasti ja kuulijat toivat esille, että olimme olleet
sodissa keskimäärin joka seitsemäs
vuosi Venäjää vastaan 1300-luvulta
lähtien. Suomi oli kuulunut ensin
katolisen kirkon vaikutuspiiriin, sitten Ruotsi-Suomeen, mikä aikakausi
loppui hyvin heikkoon ja taitamattomaan Ruotsin ulkopolitiikkaan sekä
sen armeijan epäonnistumiseen
vuosina 1808-1809. Tämä oli ehkä
myös alku lausumalle - ”Ruotsi taistelee viimeiseen suomalaiseen.”
Vapaussodassa 1918 punaisten
tuki tuli Venäjältä ja heillä oli sotilasneuvonantajina venäläistä upsee-

ristoa ja venäläisiä oli myös muissa
keskeisissä sotilastehtävissä punakapinallisilla. Valkoisten voitto ei ollut
varmaa, koska Venäjän tuki kapinallisille oli huomattavaa ja maassa oli
70 000–90 000 venäläistä sotilasta.
Punakapinallisten sodankäyntiä johdettiin Pietarista Karjalan rintaman
osalta Stalinin ja Leninin takaamina.
Vuonna 1939 Venäjä halusi Stalinin etupiirijaossa Suomen kokonaan
itselleen. Suomelle toinen maailmansota 1939-1944 oli puolustautumista Venäjää vastaan ja taistelua
menetetyistä alueista sekä tarpeeton
verinen sota saksalaisia vastaan Lapissa venäläisen valvontakomission
jäsenten vaatimusten vuoksi. Valtioiden välisten liittoumien synty oli
toisen maailman sodan aikana ideologisesti hyvin kirjava, joka seurasi
sittemmin sodan ja voittajan lakeja.

Suomi ja Nato
Saksan sotilasasiamies totesi myös
väliajan päätyttyä, että Suomella on
ehkä kaikkein pisin sotakokemus venäläisiä vastaan ja on ymmärrettävää, että luottamus voi olla vaikeata
suomalaisille historiallisen kokemuksen vuoksi.
Everstiluutnantti Timmer toi
kuitenkin esille, että Natoon liittyminen on puhtaasti Suomen sisäinen asia. Suomella tulisi olla asiassa
selvä päätöksentekoprosessi. Kenenkään ulkopuolisen ei tulisi puuttua
siihen.
Timmerin mukaan Suomessa tulisi keskustella yhä syvemmin omasta historiastaan ja Natosta. Kuulijoiden mukaan se oli varsin perusteltua, etenkin poliittisen itsesensuurin
vuoksi, mitä Suomessa valtalehdistö
on harjoittanut.
Venäjä ei tukisi jäsenyyttä sekä
se voisi käyttää raaka-aine- ja öljyvaroja muussa kuin kaupallisessa
merkityksessä. Energia olisi yksi
politiikan väline. Joka tapauksessa
Venäjä ei tuntisi asemaansa miellyttäväksi Naton läheisyydessä.

Nato-ostoslista
Osallistuminen Natoprosessiin hakemalla jäsenyyttä olisi jo merkittävä asia. Siihen liittyy poliittinen
polku, josta ei voi hypätä Timmerin
mukaan pois ilman poliittisia seuraamuksia.
Tällä hetkellä Suomella on oma
päätöksenteko omaa puolustuspolitiikkaansa kuuluvissa asioissa. Suomen tulisi hänen mukaansa ottaa
huomioon kunkin jäsenmaan halu

tajaan saakka.
Kriisinhallintajoukot toimivat tilanteissa, joissa uhka on asymmetrinen ja myös niiden verkostoitumisen
on oltava riittävää.

Ilmakuljetusprikaati
– tuli ja liike

Saksan sotilasasiamies, everstiluutnantti Joachim Timmer

suojella omaa maatansa, jolloin olisi kysyttävä, kuinka realistinen olisi
Naton apu.
Natossa päätöksenteko on poliittista ja Suomen hallituksella tulisi
olla ”shopping list” eli päätöksenteko ei olisi yksin suomalaisilla ja päätöksenteko olisi neuvotteluprosessin
tulos, jossa meillä tulisi olla selvät
vaatimuksemme.

Periaatteellinen
tausta
Mikäli Natolta pyydettäisiin apua,
olisi sen oltava myös uskottava ja
sen on oltava valmis reagoimaan
esitelmän pitäjän mukaan. On selvää, että jäsenmaille on niiden oma
puolustus tärkein. Suomelle on siten
ratkaisevan tärkeätä, tukevatko eri
hallitukset ristiriitaisten intressien
vallitessa Suomea ilman ehtoja.
Naton uskottavuus perustuu siten sen reagoimisvalmiuteen ja sen
on puolustettava sen jäsenmaahan
kohdistuvaa hyökkäystä vastaan, jos
se haluaa olla uskottava.
Everstiluutnantti Timmer toi
myös esille Kainuun Sanomissa
16.4.2008 esittämänsä kannan, jonka mukaan Suomi saisi sotilaallisessa konfliktissa EU:n jäsenenä turvatakuut.

Saksan armeija
Vasta aivan lopussa käsiteltiin Saksan armeijaa ja sen tämän hetkisiä
muutoksia. Tavoitteena on ollut
operatiivisen kyvyn lisääminen.
Kansainvälisiin tehtäviin on varattu 34 000 sotilasta, 14 000 miestä kriisin hallintaan jopa viidelle eri
alueelle sekä 1000 sotilasta kansallisiin evakuointioperaatioihin.
Taistelujoukot ja niiden verkostotyöskentely on mahdollista yksittäisestä taistelijasta yksikön komen-

Suomalaisille tuttu tuli- ja liike toteutuvat hyvin motorisoidussa ilmakuljetusprikaatissa, jossa on taistelu-, kuljetus ja yhteyshelikoptereja,
yh-teensä 146 helikopteria, 68 Wiesel 1 + 2 panssarivaunua, kahdeksan
heitinajoneuvoa, 14 panssaroitua
kuljetusajoneuvoa sekä 161 Mungo
-tyyppistä kuljetusautoa miehistöä
varten.
Ominaista prikaatin joukoille on
suuri nopeus ja merkittävä operatiivinen liikkuvuus.
On todettava, että prikaatiin lähempi esittely olisi tarpeellista, sillä
sen sisältämä tuli ja liike palvelevat
nopeatempoista taistelua määrätyssä kohteessa eikä sille riittänyt nyt
tarpeeksi aikaa. Prikaatin rakennekaavion purkaminen toisi monelle
joukkueenjohtajalle ja komppanianpäällikölle lisäpohdintaa.

Yhteenveto
Kanta-Helsingin reservinupseerit
kiittävät esitelmöitsijää everstiluutnantti Joachim Timmeriä avoimesta
keskustelusta, jossa sovellettiin Carl
von Clausewitzin ajatusta politiikan
ja sodan nivoutumisesta toisiinsa
käyttämällä apuna tämän päivän
turvallisuuspoliittisia elementtejä.
On todettava, että Suomi on kriisitilanteessa aina osana suurta kansainvälistä kriisiä, jolloin EU:n turvatakuut eivät riitä, mikä tuli esille
epäilevinä hiljaisina murahduksina
käsiteltäessä Euroopan Unionin turvatakuita.
Suomi on kokenut sodan painostuspolitiikan välineenä, kun Neuvostoliitto julisti sodan Suomelle
vuonna 1939. Se jatkui politiikkana
koko kylmän sodan ajan eikä ole
merkkejä vieläkään siitä, että politiikan ja sodan kytkös olisi irrotettu
toisistaan. Venäjän politiikassa ei
ole sinänsä mitään uutta suomalaisille. Se on vain osoittanut meille
oman sotilaallisen mo-raalimme ja
puolustustahtomme merkityksen ja
sivistyneiden demokraattisten liittolaisten tarpeen.
Jari Ora
puheenjohtaja,
Kanta-Helsingin Reservinupseerit ry.
yliluutnantti
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Onnittelemme
Elokuu
2.8. Valtiotieteen lisensiaatti, luutnantti Jarmo Viljakainen
(Veneilemässä Saimaalla)
60 v
18.8. Tiedotusjohtaja, yliluutnantti Erkki Seitovirta (14-19)
80 v
19.8. Ylijohtaja, yliluutnantti Jouni J. Särkijärvi (ei vastaanottoa) 60 v
20.8. Vääpeli Paavo Räisänen(matkoilla)
60 v
22.8. Eläkeläinen, ylikersantti Pekka Tynkkynen
60 v
24.8. Valtiotieteen maisteri, majuri Matti Kuula(matkoilla)
70 v
25.8. Varatuomari, luutnantti Markku Markkula (matkoilla)
50 v

Syyskuu
1.9.
1.9.
2.9.
3.9.
5.9.
10.9.
11.9.
11.9.
12.9
15.9.
16.9.
17.9.
17.9.
18.9.
19.9.
28.9.

Konetarkastaja, kersantti Jorma Viitapohja (matkoilla)
85 v
Projektipäällikkö, luutnantti Juha Lehtonen (matkoilla)
60 v
Eläkeläinen, Ilppo Väisänen (matkoilla)
75 v
Toimitusjohtaja, majuri Topi Vuorinen (matkoilla)
90 v
Ostopäällikkö, alikersantti Markku Aronen (matkoilla)
50 v
Teräsmyyjä, alikersantti Lars Eklund (vastaanotto
Maanpuolustusjärjestöt, Döbelninkatu 2, V kerros klo 14-17) 60 v
Professori, emeritus, kersantti Kalle Achté (perhepiirissä) 80 v
Museonjohtaja, majuri Markku Palokangas
(Sotamuseo, Liisankatu 1 klo 13-17)
60 v
Majuri Jarmo Skogman
50 v
Professori, emeritus, kapteeni Antti J.Niemi
80 v
Teollisuusneuvos, luutnantti Yngve Ollus (perhepiirissä)
80 v
Filosofian maisteri, luutnantti Nils-Erik Törnblom
(perhepiirissä)
80 v
Liikennelentäjä, luutnantti Pekka Ikonen (matkoilla)
75 v
Asianajaja, VT, vänrikki Jaakko Wallenius (matkoilla)
60 v
Rikostutkija, kapteeni Esko Jantunen (perhepiirissä)
80 v
Rovasti, kapteeni Lenno Järvi (ei vastaanottoa)
90 v

MAANPUOLUSTAJA!
Oletko kiinnostunut omasta hyvinvoinnistasi?
NYT SINULLA ON MAHDOLLISUUS testata oma kuntosi turvallisesti!
Helsingin Reserviläis- ja reserviupseeripiiri järjestävät MPK:n kursseina
seuraavat fyysisen kunnon mittaustilaisuudet:
Kurssin nimi: Fyysisen kunnon kestävyystesti

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on mitata osallistujien kestävyyskuntoa ja antaa heille palautetta omasta kunnostaan ja sen kehittämisestä.
Ke 10.09 klo. 18.00 – 20.00
Cooperin testi (=12 min juoksutesti)
Paikka:
Maanpuolustuskorkeakoulun urheilukenttä, Santahamina
Varustus: Ulkoliikunta- ja peseytymisvarusteet
Ilmoittautuminen tapahtuu 08.09. mennessä osoitteessa www.mpky.fi
Kurssinumero on 0400 08 12604
Testaajat ovat testaajakurssin suorittaneita henkilöitä ja heillä on
kokemusta vastaavien testien järjestämisestä. Kaikille testattaville
suorittaan terveydentilaan liittyvä ennakkokysely ennen testin alkua.
Kurssilaiset on vakuutettu MPK:n kautta. Tältä kurssilta ei peritä osal-
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listumismaksua.
Kurssin nimi: Lihaskuntotesti

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on määrittää osallistujien lihaskunnon taso ja antaa heille palautetta omasta lihaskunnostaan ja sen
kehittämisestä.
To 11.09 klo. 18.00 – 20.00 Reserviläisen lihaskuntotesti
Paikka:
Maanpuolustuskorkeakoulun liikuntasali
Ilmoittautuminen tapahtuu 08.09. mennessä osoitteessa www.mpky.fi
Kurssinumero on 0400 08 12605
Testaajat ovat testaajakurssin suorittaneita henkilöitä ja heillä on
kokemusta vastaavien testien järjestämisestä. Kaikille testattaville
suorittaan terveydentilaan liittyvä ennakkokysely ennen testin alkua.
Kurssilaiset on vakuutettu MPK:n kautta. Tältä kurssilta ei peritä osallistumismaksua.
Tiedustelut:
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Risto Tarkiainen, puh. 040, 036 8111
sähköposti tarkiainenristo@elisanet.fi

MARSSIAMMUNNAN SARJAKILPAILU 2008
Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu jatkuu
KaartJR:n pistooliradalla Santahaminassa seuraavasti:
Syksyn osakilpailut:
ke 20.8.2008 (R1) ja ma 25.8.2008 (R1). Syyskuun vuorot vahvistetaan myöhemmin.
Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia.
Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksu
on 4 euroa/osakilpailu tai 18 euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja syksy).
Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/
-liiton jäsenkorttia ja kertomalla, mihin tilaisuuteen on menossa.

Tutustu kenttäkelpoisuustestiin
Tule tutustumaan reserviläisten kenttäkelpoisuustestiin. Tapahtuma järjestetään Töölönlahden rannalla
lauantaina 6.9.2008 kello 10.00-14.00 välisenä aikana.
Paikka on Finlandia-talon lähellä Hesperian puistossa. Tule tutustumaan kenttäkelpoisuustestin eri osalajeihin. Voit myös kokeilla testiä. Paikalla mahdollisuus suorittaa UKK-kävelytesti.
Tervetuloa koko perheen voimalla.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Helsingin Reserviupseeripiiri ry
Helsingin Kiltapiiri ry
Reserviläisurheiluliitto ry

Marssiammunta suoritetaan sarjoissa D, H, H40,H50 ja juniorisarjoissa siten, että ensin
juostaan n. 2,5 km:n lenkki, jonka jälkeen ammutaan 10 laukausta koulutauluun. Ammunnan
jälkeen juostaan n. 1,5 km:n lenkki, ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan vielä lyhyempi
lenkki. Kokonaisjuoksumatka on n. 5,5 km. H60 sarjassa juostaan kolme lyhyttä lenkkiä,
jolloin juoksumatka on yhteensä n. 4,5 km. H70 sarjassa juostaan kaksi lyhyttä lenkkiä (juoksumatka n. 3 km) ja maaliin tullaan suoraan toisen ammunnan jälkeen.
Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 laukausta koulutauluun. Kilpailussa käytettävä ase on
.22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Aseita ei kanneta
juostessa. Kilpailijan tulos muodostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä ammunnan sakkoosuudesta. Sakko on 10 sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun lasketaan mukaan kunkin kilpailijan
6 parasta osakilpailutulosta.
Yhteyshenkilö: Harry Haapanen p. 040 - 7520063

MERIRESERVILÄISTEN
SAARISTOLAIVURIKURSSI
Merireserviläisten Navigaatiojaosto (Suomen Navigaatioliiton
jäsen nro 148) järjestää syyskaudella kaikille reserviläisille ja
heidän perheenjäsenilleen navigointikurssin, jonka sisältö vastaa Navigaatioliiton saaristolaivurin tutkintovaatimuksia. Kurssille mahtuu 15 henkilöä.
Kurssia tullaan pitämään tiistaisin klo 18-20, pääasiallisesti reserviläisjärjestöjen tiloissa, Döbelninkatu 2, alkaen 16.9.2008. Kurssimaksu: 60 euroa; Merireserviläiset ry:n jäsenet saavat
20 euron alennuksen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Tatu Korhonen (puh. 050-5654408, tatu.korhonen@finnlines
com). Ilmoittautuminen: 9.9.2008 mennessä kurssin vetäjälle. Viestiin nimen lisäksi osoite ja
yhteystiedot.
OHJELMA
16.09. Kokoontuminen, info, merenkulun määritelmät.
23.09. Hätäensiapu, mm. elvytys sydänkohtauksen ja hukkumisen jälkeen.
30.09. Merikartta ja sen käyttö.
07.10. Merenkulkujulkaisut ja merenkulun turvalaitteet.
14.10. Kompassioppi.
21.10. Merenkulkulaitteet.
28.10. Reittisuunnittelu ja eri navigointitavat.
04.11. Paikanmääritys.
11.11. Veneliikenteen säädöksiä.
18.11. Tutkintovaatimukset, laskimen käyttö ja harjoittelua.
25.11. Köysi- ja solmukurssi, navigointi-kotitehtävät.
02.12. Kotitehtävien purku, evästyksiä tutkintoon.
13.12. Navigaatioliiton saaristolaivuritutkinto
TERVETULOA!

Helsingin Maanpuolustusnaiset ry
kutsuu kaikki asiasta
kiinnostuneet kuuntelemaan luentoa,
jossa ministeri ELISABETH REHN luennoi
aiheesta
”Nykynaisen mahdollisuudet maanpuolustuksessa”. Entisenä puolustusministerinä on hänellä omakohtainen
näkemys aiheesta. Paikka: Maanpuolustusjärjestöjen talon Auditorio
Käyntiosoite: Töölöntorinkatu 2 Aika:
14.10. klo 18.00-18.45.
Varaa mukaan kahviraha 2e, paikan
päällä kahvitarjoilu. Tervetuloa!

VUOSAAREN
SAUNAN KÄYTTÖ
Helsingin Seudun Reserviläispiirillä on
saunapirtti Vuosaaressa. Rakennuksessa on tupa keittiöineen, pukuhuone,
pesuhuone ja sauna. Rakennuksen kokonais pinta-ala on noin 90 m2.
Piirihallitus on kokouksessaan päättänyt uusista saunan käyttömaksuista.
Uudet päivävuokrat ovat seuraavat:
Yhteisöt tai yksityishenkilöt
100,- euroa/päivä
Piirin henkilöjäsenet 20,- euroa/päivä
Yhdistysten kerhoillat tai vastaavat ovat
edelleen maksuttomia.
Ajo-ohjeet ja lisätiedot piirin toimistolta, (09) 4056 2080 tai kari.talikka@
helresp.fi
Piirihallitus

Santahaminan
kerholla tapahtuu
Rapujuhla perjantaina 29.8 klo 19.00
alkumalja, ravut ja lämminruoka 30e.
Rosvopaistitapahtuma perjantaina 12.9
klo 19.00, alkumalja ja lammaspaisti
25e.
Iloista yhdessäoloa, musiikkia ja
tanssia.
Ilmoittautuminen 26.8 ja 9.9 mennessä.
Puh 6846155/emäntä tai sähköposti
santahaminankerho@kolumbus.fi
Lisätietoja 040-5016660/Esa Pajunen
Maanpuolustusväki eri yhdistyksistä
tervetuloa avec.
Järjestää Santahaminan Kerho ja Jääkärikerho
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Helsingin Maanpuolustuspiirin
koulutusosastot

Veteraanit haastavat reserviläiset
rauhan päivän kävelyyn 21.9.
Veteraanien kansainvälinen rauhan päivän kävely järjestetään ensimmäistä kertaa sunnuntaina 21. syyskuuta.
Kaikki Suomen valtakunnalliset veteraanijärjestöt haastavat maaottelumarssihengessä maamme reserviläiset mukaan rauhan päivän kävelyyn. Rauhan puolesta kävellään yhtä aikaa liki 80 maassa, ja samalla tehdään tunnetuksi
YK:n rauhantyötä. Suomessa valtakunnallinen tapahtuman avaus suoritetaan Helsingissä Paavo Nurmen patsaalla.
Tämän hetken tiedon mukaan päivän aikana reippaillaan lähes 30 paikkakunnalla, jotka ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Järvenpää, Tuusula, Lohja, Salo, Turku, Lahti, Kotka, Kouvola, Hämeenlinna, Tampere, Pori, Seinäjoki, Jyväskylä,
Kuopio, Mikkeli, Kuhmo, Oulu, Rovaniemi, Sodankylä, Vaasa, Lappeenranta, Joensuu, Kemi-Tornio ja Kokkola.
Kävelystä on tarkoitus tehdä koko kansan yhteinen tapahtuma. Mallia näyttävät sotiemme veteraanit omalla panoksellaan. Kävelyn pituutta ei ole määrätty, vaan tarjolla on muutamia vapaavalintaisia reittejä ja matkoja.

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.

Päivän aikana jaetaan yli kymmenen tuhatta pinssiä muistoksi rauhan päivän kävelylle osallistumisesta.
Tapahtuman järjestävät Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten liitto sekä Suomen Rauhanturvaajaliitto. Yhdistykset edustavat Suomea kansainvälisessä Maailman
veteraanijärjestössä (World Veterans Federation), joka on rauhan päivän kävelyn alullepanija. Tapahtumasta on
tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne.
Lisätietoja antaa
Koulutuspäällikkö Heikki Pietilä, puh. 040 5345 696, heikki.pietila@rauhanturvaajaliitto.fi

Tehokas itsepuolustuskurssi
Ju-jutsuun perustuva itsepuolustuskurssi alkaa keskiviikkona 3.9.2008 klo 18.30 Töölöntorikatu 2:ssa kamppailusalilla.
Harjoitusajat maanantai 19.30-21.00 ja keskiviikko 18.30-20.00 sekä perjantai 18.00-19.30 (kuntopiiri/harjoitus). Kurssin kesto noin 3,5 kuukautta päättyy 17.12.2008

Maastomarssi 1 su 14.9.2008
Kurssin numero: 0404 08 16029. Kokoontuminen Pirttimäen ulkoilualueen pysäköintialueella klo 09:45. Matkan pituus noin 20 km. Kesto max. 8 tuntia.
Maastomarssi 2 su 12.10.2008
Kurssin numero: 0404 08 16030. Kokoontuminen Solvallan Urheiluopiston pysäköintipaikalla klo 09:45.
Matkan pituus noin 25 km. Kesto max. 8 tuntia. Varustus: sään mukaa normaali ulkoiluasu, vaellus- tai varsikengät tai märällä säällä kumisaappaat, vettä ja
reppu sekä mahdollisesti myös retkikeitin ja muonaa.
Lisätietoja: Jan Ek 09-803 3600, Juha Matikainen 050-5977 139 tai juha_matikainen@suomi24.fi
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		
040 5558165		
050 5495277		
040 745 2326		
040 843 7807		
050 5977139		
040 7185907		

kai.haatainen@msn.com
veijo.rautio@helsinki.fi
h.simola@luukku.com
hannu.koponen@icenet.fi
pauli.rautio@kolumbus.fi
juha_matikainen@suomi24.fi
elsi.tuominen@iki.fi

Kotisivuosoite: www.eskapat.net
Hrjoitukset sisältävät alkulämmittelyn, joka koostuu punnerruksista,vatsalihasliikkeistä ja muista sykettä nostavista harjoitteista. Kurssilaisille opetetaan peruspotkut, lyönnit ja erilaisia vastatekniikoita eri hyökkäyksiin kuten
puukotus, kuristus ym. Harjoitus päätetään loppulämmittelyyn ja venyttelyyn. Treeniasuna voi käyttää verryttelypukua tai budoasua. Harjoitus
tapahtuu judotatamilla paljain jaloin.
Kurssin tavoitteena on parantaa kurssilaisten fyysistä kuntoa sekä antaa valmiuksia selvitä hengissä väkivallantekijöiden hyökkäyksissä.

Pohjois-Helsingin Reserviupseerit ry:n 40-vuotisjuhla
Perjantaina 05.09.2008 klo 16:00 Suomenlinnan Upseerikerholla

Kurssipaikka Pohjois-Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun kulmassa olevista lasiovista sisään. Järjestäjänä toimii
Reserviläisliiton Sissiosasto ry ja Reserviupseeriliiton Sissikerho ry. Vetäjillä on Suomen Ju-jutsu liiton hyväksymät
mustat vyöt ja osalla jo yli 20 vuoden harjoittelukokemus. Kurssi reserviläisjärjestöjen jäsenille maksuton, muille
30 e.
Lisätiedot Antti Keinänen avkeinan@cc.hut.fi ja Marko Lehti 040-5438264

Sitovat ilmoittautumiset tapahtuvat maksamalla 30 euroa/henkilö yhdistyksen
tilille Nordea 132330-100992 perjantaihin 29.08.2008 mennessä.
Avec tilaisuus
HKL:n lautta lähtee Kauppatorilta klo 15:20

Kenttäkelpoisuustestaus
Puolustusvoimien määritelmän
mukaan kenttäkelpoisuus on sotilaan suorituskykyä, jossa fyysiseen
kuntoon yhdistyvät ampumataito,
taito liikkua kaikissa olosuhteissa,
tehtävän mukaisesti varustettuna
eri vuoden- ja vuorokauden aikoina
tehtävän edellyttämän ajan.

Puristusvoima

Puristusvoima mitataan puristusvoimamittarilla oikean ja vasemman käden parhaiden tulosten (2 kpl molemmilla käsillä) keskiarvona.
Puristus suoritetaan istuma-asennossa selkä
suorana siten, että käsi muodostaa 90 asteen
kulman kyynärnivelestä. Tulos määritetään
molempien käsien parhaitten puristusten keskiarvona.
Istumaan nousu 60 s

peräänantamattomuutena, rohkeutena ja voitontahtona ilmenevä henkinen
kunto tukee kenttäkelpoisuutta ja on tärkeä
osa sotilaan toimintakykyä.
Kun kenttäkelpoisuuden määritelmästä
riisutaan sotilaalliseen maanpuolustukseen ja
taistelukentän oloihin viittaavat yksityiskohdat, saadaan yleispätevä, kaikille ihmisille sopiva määritelmä hyvästä fyysisestä kunnosta
sekä työkyvystä. Kenttäkelpoisuuteen liittyvä
fyysisen kunnon mittaaminen

Sitkeytenä,

Testattava makaa selin makuulla polvikulman
ollessa noin 90 astetta. Nilkat ovat suorituksen aikana tuettuina (avustaja). Sormet ovat
takaraivon kohdalla ristissä. Tulos arvioidaan
yhtäjaksoisten suoritusten määränä 60 sekunnissa

Kestävyystestit
Cooperin testi

Lähtöasennossa maataan päinmakuulla, kädet
ovat hartianleveydellä, sormet hartialinjan tasolla osoittaen eteenpäin. Tulos arvioidaan yhtäjaksoisten toistojen määränä 60 sekunnissa

Yleisimmin käytetty kestävyystesti on Cooperin testi, jossa mitataan 12 min aikana juostu
matka
Tulos määritetään henkilön 12 minuutissa
juokseman metrimäärän mukaisesti 10 metrin
tarkkuudella

Toistokyykistys

Painoindeksi

Polkupyöräergometritesti

Testillä mitataan alaraajojen ojentajien voimakestävyyttä. Suoritus alkaa ylhäältä perusasennosta alas kyykkyyn niin, että sormenpäät koskettavat alustaan. Tulos arvioidaan
yhtäjaksoisten toistojen määränä 60 sekunnissa

Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä
(esim. 65 kg: 1,72m2=21,9)
Painoindeksi kuvaa painon sopivuutta ja
rasvakudoksen määrää.

on valvotuissa olosuhteissa suoritettava kestävyystesti kuntopyörää polkemalla.
Kaikissa edellä esitetyissä testeissä on
omat viitearvonsa sukupuolen ja iän mukaan
määriteltyinä ja ne löytyvät Testaajan käsikirjasta.

Lihaskuntotestit:

Etunojapunnerrus 60 s

Lihaskuntotestien ja painoindeksin perusteella henkilölle määritetään lihaskuntoindeksi. Kestävyystestin (esim. Cooperin testi)
ja lihaskuntoindeksin perusteella henkilölle
määritetään kuntoindeksi, joka voi olla välillä
1,0-5,9.
Parhaiten yksityiskohtaista tietoa kenttäkelpoisuudesta ja fyysisen suorituskyvyn
mittaamisesta saa puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirjasta, joka on tulostettavissa
osoitteessa http://www.mil.fi/liikunta/pdf/
puolustusvoimien_kuntotestaajan_kasikirja.
pdf.w
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toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

LÄNSI-VANTAA
Keskiviikkona 27.8. teemme iltaretken Hangon Rintamamuseoon, joka
sijaitsee Lappohjassa Hankoniemellä. Bussikuljetus lähtee Toimintakeskuksesta Varistosta klo 17.00.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut :
Seppo Kulmala, sähköposti: seppo.
kulmala@xerox.com, puhelin: 0405869252. Ilmoittautumiset 20.8.
mennessä. Lisätietoa retkikohteesta
osoitteista http://www.jatkosota.
fi/rintamamuseo/ ja http://www.
mannerheim.fi/13_erity/s_hanko.
htm
LVRU:n syysleiri pidetään Padasjoen leirikeskuksessa 19 – 20.9., leirin ohjelmassa mm. SRA-ammunnan
perusteet eli mahdollisuus tutustua
lajiin, MPK :n kurssi ”Kartat ja koordinaatiti 2” sekä mukavaa yhdessäoloa ja saunomista. Majoitus on
parakissa. Ilmoittautumiset Seppo
Sundbergille, puhelin 0400-126715
tai sähköposti seppo.sundberg@valtiokonttori.fi
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2008
toimintakalenteri löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta http://lvru.
rul.fi

munkkivuori
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille
hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan
syksyn toiminta painottuu perinteisesti ammuntaan.
Piirin ammunnoista Santahaminassa on tietoja Reservin Sanomien
muissa ilmoituksissa. Tiistai-iltojen
ammunnat ovat alkaneet jälleen.
Kaikki joukolla mukaan!
Seppälä:
Koko päivän vuoroja 100 m:n radalla 9.8, 20.09 ja 4.10. Voi ampua
pistoolilla, kiväärillä sekä haulikolla. Eväät ja makkarat mukaan ja
nähdään radalla.
Urheilutalolla .22 ammunnat alkavat lokakuussa. Tarkemmat tiedot
myöhemmin.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
TULEVIA TAPAHTUMIA
02.09.2008 Hallituksen kokous
klo 18:30
05.09.2008 Yhdistyksen 40-vuotisjuhla klo 16:00 Suomenlinnan
Upseerikerholla

04.-05.10.2008 Padasjoen ampumaleiri
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutusmahdollisuuksista. Yhteyshenkilö
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä
045-6748754 cossu54@saunalahti.fi
YHTEYSHENKILÖT
Puheenjohtaja Jaakko Sievänen
040-5061488 jaakko.sievänen@elisanet.fi
Sihteeri Karri Kupari 0504640050 kkupari@gmail.com
Tiedotus Jorma Loimukoski 0403433400 jorma.loimukoski@finpro.
fi

ampumaupseeri Raimo Ahokkaalta
p. 050-5114123.
Lähdemme 6.9. Turvakurssinkillan järjestämälle opastetulle retkelle
Neuvostomiehitysajan Porkkalaan.
Retken kuljetukset tehdään bussilla,
joka lähtee klo 11.30 Järvenpäästä ja
ajaa Espoon kautta Porkkalaan. Retken hinta on 25 e ja se sisältää kuljetuksen, museonjohtaja Berndt Gottbergin opastuksen ja pääsymaksut
sekä kahvin. Matkalla on mahdollisuus omakustanteiseen päivälliseen
Kopparnäsin kievarissa. Paluu n. klo
17.00. Ilmoittautumiset puheenjohtajalle.
10.9. teemme exkursion Porvoon
historialliseen kaupunkiin. Kokoontuminen kello 16.00 WSOY:n talon
edessä Porvoossa. Ilmoittautumiset
ja lisätiedot Pertti Elvilä, o4oo 840
889 tai pertti@elvila.fi. Retkelle
myös puolisot mukaan.
Lähdemme tiistaina 21.10. keilaamaan Turvakurssinkillan kanssa
Keravan keilahalliin. Varattu vuoro
alkaa klo 19.30. Kerho vastaa kustannuksista. Ilmoittautumiset Jyrki
Ratialle p. 040-5829127.
Kerhomme toimintaa koskevat
kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle p. 050-7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri
Erkki Nikuselle p. 040-7154486, enikunen@welho.com

Tikkurila
Kuukausikokous 25.9.2008 klo 19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs).
Esitelmän pitää lentokapteeni, majuri Veikko Karhumäki aiheena Ilmavoimat Veljekset Karhumäki Oy:n
toiminnassa. Hallitus kokoontuu klo
18.00 alkaen.
Kerhomme suunnistusmestaruudet ratkotaan 10.9.2008 klo 16.00
alkaen Kuusijärvellä aluerastien yhteydessä. Sarjat alle ja yli 60v.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Marssiammunnat jatkuvat Santahaminassa keskiviikkona 6.8, 13.8
ja 20.8 alkaen klo 17.15. Lisätietoja
antaa Vesa Kotilainen, puh. 098735520
Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat
Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla pienoispistooliammunnat.
Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
Kerhomme maastoammuntakilpailut on alustavasti sovittu pidettäväksi 4.10.2008 klo 12.00 HyMAS:n
radalla Hyvinkäällä. Tarkemmat ohjeet seuraavassa lehdessä.
Tiistaina 7.10.2008 on pistoolikoulu 20 ls kilpailu. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.

Töölö
Hyvää alkanutta syyskautta ja edelleen jatkuvaa kerhomme 40-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden t-paitoja kerhon logolla on vielä jonkin
verran jäljellä ja niitä voi lunastaa
puheenjohtajalta hintaan 10 €/kpl.
Myös kerhomme historiikkia on saatavilla.
Ampumavuoromme Töölöntorinkadun ampumaradalla jatkuvat
seuraavasti; tiistai 19.8., ti 16.9., ti
14.10., ti 11.11. ja ti 9.12. Vuoromme
alkaa klo 19.00. Kerhon aseet ovat
jäsenistön käytettävissä. Lisätietoja

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Syyskauden ammunnat alkavat Tukikohdan ilma-aseradalla viikolla
34 keskiviikkona 20.8.2008 klo 18.
Ilmahirviammunnat parittomina
viikkoina alkaen viikolla 35 torstaisin klo 18. Ilmarata sijaitsee Tukikohdassa Puotilantie 1D, muistathan
että pysäköinti on kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalla.
Lisäksi yhdistykselle on varattu
ammuntavuoroja Töölön ruutiaseradalta syyskaudeksi 2008. Ammuntapäivät ovat seuraavat: viikolla 43 maanantai klo 16. - 19. viikolla
45 maanantai klo 16. - 19. viikolla
47 torstai klo 19. - 21.30. viikolla 49
maanantai klo 16.- 19. ja viikolla 51
torstai 19. - 21.30.
Syysjotos on tänä vuonna Pieksämäellä 12-14.9. Yhteyshenkilönä toimii Klaus Koivu p. 050 562 3211. Yhdistys pyrkii lähettämään jotokselle
kaksi partiota, joten ota yhteyttä.
Lisätietoja: ”Kukkararojotos 2008”,
www.paso.fi/kukkarojotos.
Yhdistyksen nettisivut: www.
ihru.org
Yhteystietoja: pjoht.Keijo Talja p.
041 514 9140, vpjoht. Jukka-Pekka
Kantokoski p. 050 332 3687, siht.
Juha Iiskola p. 050 543 6214

Aselajikerhot

Ilmailukerho
Tervetuloa mukaan taas syksyn toimintaan. Aloitamme 7.9. juhlavasti
tummissa puvuissa ja kunniamerkein Alppilentäjien haudalla. Toukokuussa pidetyn haulikkokisan voitti
Viljo Turunen.

Ohessa syksyn ohjelma. 14.10.
esitelmän pitäjän etunimi saattaa
muuttua. Mika on komennettu muihin tehtäviin, mutta seuraajakin on
Soininen.
7.9. sunnuntai, Ilmav. vainajien
päivä
klo 15.00, Alppilentäjien hauta
seppeleenlasku;
klo 16.00, J. Arnkil: ”Suursaaren
valtaus Curtis-lentäjän näkökulmasta”
14.10. tiistai, Helsingin Suomalainen klubi klo 17.00, syyskokoukset;
klo 18.30, ev Mika Soininen:
”Puolustusvoimien helikopteritoiminta”
11.11. tiistai, Helsingin Suomalainen klubi klo 18.30, H. Helander:
”Finnairin viimeaikaiset konehankinnat”, Mersunsauvakisa
09.12. tiistai, saunailta, osasto
järjestää.
Varalla: prof. Antti Saarialho:
”Katsaus lentomoottorien kehitykseen 1930-40 luvuilla” sekä Aulis
Rosenlöf & Matti Wikman: ”Lennonopettajana Kauhavalla”

Jääkärikerho
Vietämme rapujuhlaa 29.8. klo
19.00 Santahaminan Maanpuolustuskerholla yhdessä Santahaminan
Upseerikerhon kanssa. Illallisen hinta on 30 euroa sisältäen alkudrinkin, ravut sekä lämpimänä ruokana
lohta. Ilmoittautumiset sihteerille
25.8.mennessä.
Syyskuun saunailta on 2.9., löylyt
ovat valmiina klo 17.00.
Isopistoolikilpailun toinen osakilpailu ammutaan ennen löylyjä klo
16.00.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha
Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 503
4804, siht. Yrjö Saulamo, puh. 349
3162 tai 050 344 5635.

Pioneeriosasto

Ilmatorjuntakerho
Ensimmäisenä 27.9. on vuorossa
odotettu vierailu KarPr:ään Vekaranjärvelle. Karjalaisen it:n kotiseudulla tutustumme itse joukko-osaston
lisäksi erityisesti CV90-taisteluajoneuvoon, sekä sen käyttömahdollisuuksiin joukkojen omasuojailmatorjunnassa. Harvemmin käsitelty
näkökulma tulee varmasti olemaan
erittäin mielenkiintoisen vierailumme perusta! Ilmoittautumiset ottaa
vastaan 15.9. mennessä Antti Lilleberg (yht. tiedot alla). Ilmoitathan
samalla, miten aiot paikalle saapua,
jotta voimme järjestää kyydit mahdollisimman taloudellisesti.
Syksyn seuraavana tapahtuma
on syys-lokakuun vaihteessa Kiinan
sotilaspoliittista tilannetta käsittelevä esitelmätilaisuus. Päivämäärä varmistuu seuraavaan lehteen
mennessä, mutta paikkana on joka
tapauksessa Helsinki.
Myös ammunta tulee jatkumaan
syyskuussa. Mahdollisesti muuttunut vuoroaika tullaan tiedottamaan
seuraavassa lehdessä.
Kerhon jäsenten mahdolliset sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan tiedotusupseeri Topias Uotilalle (yhteystiedot alla).
Lisätietoja kerhon toiminnasta
antavat mm. puheenjohtaja Antti
Lilleberg (040 596 2905, antti.lilleberg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri Topias Uotila (040 719 5777, toppari@
saunalahti.fi).
Kerhon verkkosivut löytyvät
osoitteen www.ilmatorjunta.fi kautta valitsemalla oikeasta laidasta linkin: Helsinki.
Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho vastaa pääkaupunkiseudulla myös ITY: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).

Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 27.8. klo 17.30. Paikka ei
vielä lehden aineistopäivään mennessä ole selvillä.
Teemme jonakin lokakuun lauantaina retken Mikkeliin maavoimaesikuntaan ja joko Jalkaväki- tai Päämajamuseoon. Seuraa ilmoittelua!
Osastomme jäsenistä ylennettiin
4.6. ainakin Tommi Laakkonen kapteeniksi ja Juha Vatanen luutnantiksi. Onnittelut!
Reserviupseerien pohjoismaiset
maastomestaruuskilpailut järjestettiin Norjassa 27.-29.6. Suomen
kolme partiota valittiin viime syysjotoksen sijoitusten perusteella. Pioneeriosaston partio oli KekkonenLaakkonen-Rusila mutta Kekkosen
selkävamman takia Saarela tuurasi
partiokisassa. Sunnuntain ampumasuunnistusviestissä sijoituimme
hopealle Kuopion reserviupseerien
jälkeen. Tuossa kisassa RUL:n järjestösihteeri Tommi Verho korvasi
Saarelan.
Pioneeriosaston partio sijoittui
viidenneksi Pioneeri- ja suojelujotoksella Keuruulla 26.-27.7. Yhteensä partioita oli tänä vuonna 14.
Syysjotos järjestetään tänä vuonna Pieksämäellä 12.-14.9. Pioneeriosaston partioon mahtuu vielä 1-2
henkeä, ota yhteyttä sihteeriin! Aikaisempi kokemus ei tarpeen.
Järjestämme alkusyksyn aikana
Tuusulajärven ympärijuoksun, n. 21
km. Jos olet kiinnostunut, ota jo nyt
yhteyttä sihteeriin.
Jäseneksi voit liittyä ottamalla
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös sihteerille.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakainen, 040-521 8383, sami.hotakainen@kolumbus.fi, sihteeri, tiedotusupseeri kapt Jukka Rusila, 040779 5619, jukka.rusila@ramboll.fi,
ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040-570 3718, matti.mahonen@nbl.fi

RESERVIMERIUPSEERIT
Helsingin Reservimeriupseereiden
H-vene osallistui osana Sinisen Reservin alusosastoa Turussa Merivoi-

mien vuosipäivän juhlallisuuksiin.
S/y Tinnunculus siirtyi alusparaatin
mukana Aurajokeen ja oli mukana
miehistöineen joukkojen katselmuksessa Suomen Joutsenen läheisyydessä.
Tinnunculus osallistuu Helsingin
edustan viikkopurjehduksiin tiistaisin 26.8., 2.9. ja 9.9. Irroitus Karusellin rannasta klo 1700. Halukkaat
gastit voivat ilmoittautua kisajoukkueen kipparille Erik Westeriselle,
puhelin 050-5119279
Elokuun kuukausitapahtumana
järjestetään keskiviikkona 20.8. tutustumisajo Kulkuri 34-tyyppisellä
aluksella klo 1800 Tammisaaressa.
Mukaan tulijoiden tulee ilmoittautua Reima Mäkeläiselle, puhelin
0500-440731.
ResUl:n Merikilpailuihin Loviisassa 5.-6.9. osallistuu HRMU:n
joukkue. Merikilpailuista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä merikilpailu-upseeri Antti Jänttiin, puhelin
0400-507826.
Syyskuun kuukausitapahtumana järjestetään tutustuminen
Espoon Meripelastusyhdistyksen
aluskalustoon ja erityisesti uuteen
nopeaan PV3 -tyyppiseen Mikrolog II:een. Kokoontuminen Espoon
Haukilahdessa tiistaina 23.9. klo
1730 Mellstenintie 6 B:ssä EMPYn
mp-asemalla. Lisätietoja saa Reima
Mäkeläiseltä, 0500-440731.
Ampumavuorot jatkuvat Töölössä lauantaisin parittomina viikkoina klo 1200-1430 alkaen viikolla 35
eli 30.8. ja jatkuvat 13.9., 27.9, 4.10.
jne. Yhdistyksen aseet ja patruunat
ovat jäsenten käytettävissä. Ampumaan tulijoita pyydetään etukäteen
ilmoittautumaan ampumaupseeri Harri Pakariselle, puhelin 0405779834.

RT-kerho
JOhtorengas
KERHON PISTOOLIVUOROT TÖÖLÖN AMPUMARADALLA
Vuorot kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 19.00-21.30: 17.9,
15.10, 12.11 ja 10.12.
Ilmoittautumiset viimeistään
kunkin viikon maanantaina Kimmo
Kinokselle. kimmo.kinos@techdata.
fi 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,
gsm 0400 694 538, kare.vartiainen@blickle.fi
Sihteeri: Toni Aalto, gsm 040 311
3348, toni.aalto@iki.fi
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SENIORIUPSEERIT
Jäsenillemme on varattu opastettu
vierailu, noin 1 – 1,5 tuntia, keskiviikoksi 17.9.2008 klo 13.30 alkaen
John Nurmisen Säätiön Merimuseoon Pasilankatu 2, Helsinki. Opastajana toimii rouva Riikka Sainio.
John Nurmisen Säätiö on perustettu Raumalla 1886 toimintansa
aloittaneen John Nurminen Oy:n
aloitteesta vuonna 1992. Säätiöllä
on kaksi toimintalinjaa: historia ja
ympäristö. Säätiö on keskittynyt merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian historiaan ja tämän toiminnan
pohjana ovat säätiön taide-, antiikkikartta- ja meriantiikkikokoelmat.
Säätiö kustantaa myös julkaisuja;
moni jäsenistämme lienee tutustunut julkaisuun ”Meritie”. Säätiö on
toiminut puhtaamman Itämeren
puolesta vuodesta 2004 tavoitteena
rehevöitymisen ja sinileväkukintojen vähentäminen. Hankkeet ovat
konkreettisia: mm lokakuussa 2007
käynnistettiin fosforinpoisto Pietarin suurimmalla jätevedenpuhdistamolla ja työ jatkuu Pietarin muilla
puhdistamoilla. Kohteita Itämeren

ympärysvaltioissa, mm Puolassa,
valmistellaan.
Vierailumme teema vaikuttaa
siis varsin mielenkiintoiselta sekä
ajankohtaiselta, osallistujien lukumäärä on käytännön syistä rajattu
kolmeenkymmeneen. Ilmoittautumiset kirjurille pentti.uosukainen@
kolumbus.fi tai 040 840 6296 viimeistään 10.09.2008 mennessä.

Kanta-Helsingin
maanpuolustusnaiset
Kanta-Helsingin Maanpuolustusnaisten kokouspäivämäärät syksylle
2008: 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. Joulumyyjäiset pidetään lauantaina 13.12.
perjantai 12.12. valmistelupäivä.
Toimintamme tapahtuu osoitteessa
Döbelninkatu 2. Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään 6.10.08. TERVETULOA sekä
uudet että entiset jäsenet, pj Marja
Enkvist, p. 040-7390396

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Hyvää syyskauden alkua.
Seuraava Pirtti-ilta Vuosaaressa
on tiistaina 9.9. kello 18 alkaen ja
tarkoituksena on hahmotella vuoden 2009 toimintaa. Mikäli et pääse
Pirtille mutta sinulla on ideoita ensi
vuoden toiminnalle, ota yhteyttä johonkuhun hallituksen jäsenistä niin
saat äänesi kuuluville.
Tiistaina 14. lokakuuta onkin
vuorossa yhdistyksen syyskokous ja
kutsu kokoukseen ilmestyy seuraavassa lehdessä.
Yhdistyksen .22cal pistooliampumakisa pidetään Töölön ampumaradalla sunnuntaina 7. ja 14. syyskuuta
kello 12 alkaen. Oma ase tai ampumakokemus ei ole välttämätön,
vain yhdistyksen jäsenyys riittää
osallistumiseen. Tarkempia tietoja
saat kyselemällä puheenjohtajalta
tai sihteeriltä sekä seuraamalla yhdistyksen nettisivujen ajankohtaista
palstaa. Pyrimme järjestämään yhden harjoituskerran.
Olettehan huomanneet MillJazz
tapahtuman Santahaminassa 22.8?
Lisätietoa yhdistyksemme nettisivuilla.

Vantaan
Reserviläiset
Vantaan Reserviläiset ry:n yhteystiedot: pj Niko Niemistö, GSM 050
5656632, niko.niemisto@vantaanreservilaiset.fi. Sihteeri Riku Länsivuori, GSM 050 4351904, riku.
lansivuori@vantaanreservilaiset.
fi. Yhdistyksen kotisivut osoitteessa
www.vantaanreservilaiset.fi.
VaRes Cup osakilpailut 3 ja 4:
3. osakilpailu 17.8. ja 4. osakilpai-

lu 31.8. Lopen ampumaurheilukeskuksessa. Katso lisätiedot VaResin
kotisivuilta. Tiedustelut H. Ilonummi, GSM 0400 638965, hannu.ilonummi@ilonummi.net.
Syksyn maastotoiminta:
ResUL:n syysjotos 12.-14.9.2008
Pieksämäellä ja Stadin Sissien Pahkis 19.-21.9.2008 Pahkajärvellä. Ilmoita itsesi mukaan VaResin porukkaan Niko Niemistölle.
Tikkurilan ampumaradan toiminta käynnistyy taas kesätauon
jälkeen. VaResin vakiovuorot joka
viikko ti 17-19:30, to 17-19 ja su 15-17.
Katso ajantasainen valvojalista VaResin kotisivuilta.
Luolan vakiovuorot alkavat lokakuun alussa parittomien viikkojen
keskiviikkoisin klo 19-21:30.
VANTAAN RESERVILÄISET RY
ESITTELEE TOIMINTAANSA TIKKURILAN MAALAISMARKKINOILLA 4.-5.10.2008. TERVETULOA!

MERIRESERVILÄISET
Kesä on loppusuorallaan, mutta
purjehduskausi on vielä nuori. Kuten niin usein, monenlaista säätä on
tähänkin kesään mahtunut. Toivottavasti kaikki ovat kuitenkin saaneet
nauttia rentouttavaa loma-aikaa ja
ladata akkuja vastaisen varalle. Onkin aika suunnitella omaa ajankäyttöään syyskaudella, ja luonnollisesti
jo etukäteen varata hieman aikaa
myös reserviläistoimintaan. Yhdistyksemme toiminnasta, joka osittain
nojautuu myös muiden toimijoiden
tarjontaan, saa parhaimman ja ajantasalla olevan tiedon netin kautta
Sininen Reservi ry:n nettisivujen tapahtumakalenterista www.sininenreservi.fi. Ne, joilla ei internet-yhteyttä ole, voivat pyytää lisätietoja
ohjelmastamme puheenjohtaja Tatu

Korhoselta, puh. 050-5654408.
AHVEN 3:
Koulutusaluksemme on jo ehtinyt palvella jälleen maatamme usean vuoden taon jälkeen tänäkin purjehduskautena Meripuolustuspiirin
harjoituksilla ja kursseilla. Sekä
luonnollisesti ollut oman toimintamme keskipisteenä kesäkaudella.
Ahven onkin vapaaehtoistyöllä ja
isänmaallisilta tahoilta saaduilla
lahjoitusvaroilla saatu hyvään ja
toimivaan kuntoon. Laitteistoa ja
turvavarusteita on uusittu ja korjattu kuntoon. Ulkoinen ilme on kohentunut. Ja mikä tärkeintä; veneen
vakituinen ajo- ja kunnossapitomiehistö on saanut hyvää koulutusta.
Mutta: aluksen ylläpito ja laitteistojen uusiminen on jatkuva prosessi.
Sponsorivaroja tarvitaan. Veneen
maston saaligeissa on tilaa sponsoriviireille, ja alukselle korvamerkityt
tukieurot säästävät yhdistyksemme
jäsenmaksutulot muuhun reserviläistoimintaamme. Johtokunta
katsookin sponsorin hankkimisen
vapaaehtoista meripuolustustamme
tukevalle aluksellemme olevan erityinen ansio, joka tullaan palkitsemaan! Muistathan, että tiistaisin on
kerhoillat Ahvenella, Katajanokan
jäänmurtajalaiturissa, klo 18 alkaen.
Tervetuloa!
AMMUNTA:
Ampumamahdollisuuksista Helsingissä pyritään ilmoittelemaan
tapahtumakalenterissamme. Santahaminan 300 m poolivuorot ja omat
Luolan sisäampumaratavuoromme
näkyvät siellä. Luola-vuorot alkavat
syyskuun puolivälin jälkeen. Töölön
ilma-aseradalla (MP-myymälän takahuoneessa) on kesän aikana tehty
kunnostustöitä, ja onkin toivoa, että
sinne saadaan lisää vuoroja. Pyrimme saamaan myös yhdistyksemme
ilma-aseet käyttöön ja luomaan perheenjäsenillekin mahdollisuuden
tutustua ammuntaa ilma-aseilla.
Luolan ruutiasevuoroilla yhdistyksemme aseet ovat jäsentemme käytettävissä. Osallistujilta vaaditaan
kuitenkin ampumaturva-vakuutus.
Helsingin MP-piirin ammunnoista
tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät MPK:n nettisivuilta. Reserviläisurheiluliiton ampumaohjelmiin
kuuluvista kilpailuista tiedot löytyvät ResUL:n nettisivuilta. Syksyllä
on kiväärimiehille jälleen tarjolla
haastavia kilpailuja, joten kannattaa
pikkuhiljaa taas latailla paukkuja ja
vaikkapa kuivaharjoitella asentoja.
Mökkiviikonloppuna ilmakivääriharjoittelu antaa hyvää pohjaa!
HÄTÄENSIAPUKURSSI:
Tiistaina, 23.9. klo 18 alkaen.
on jälleen tarjolla tärkeää, joskus
jopa elintärkeää, tietoa. Kaikki meriressut, perheenjäsenet, kaverit
ja kylänmiehet ovat tervetulleita
tunnin-parin tietoiskuun Eiran pelastusasemalle, aiheena hätäensiapu, joka sisältää mm. elvyttämisen
sydänkohtauksen ja hukkumisen
jälkeen. Kurssia isännöi pelastusvastaavamme Vesa Karuvaara, puh
041-5012716. Tarkemmat tiedot palstallamme ensi numerossa sekä tapahtumakalenterissa.
SAARISTOLAIVURIKURSSI:
Merireserviläisten Navigaatiojaosto järjestää Suomen Navigaatioliiton tutkintojärjestelmän mukaisen
”Merireserviläisen Saaristolaivurikurssin” 16.9. lähtien tiistaisin klo
18-20. Kurssi kestää koko syyskauden ja huipentuu joulukuun alussa pidettävään tutkintoon. Kurssin
hinta tulee olemaan 60 euroa, josta
jäsenemme saavat 20 euron alennuksen. Navigaatioliiton nettisivuilta saat lisätietoa: www.suomennavigaatioliitto.com . Kurssi-ilmoitus
toisaalla tässä lehdessä. Kurssin
vetäjänä toimii pj Tatu Korhonen,

puh. 050-5654408, tatu.korhonen@
finnlines.com.
MAANPUOLUSTUSKOULUTUS:
Meripuolustuspiirin ja Helsingin
maanpuolustuspiirin kurssitarjonta löytyy MPK:n nettisivuilta www.
maanpuolustuskoulutus.fi.
JOHTOKUNTA:
Johtokunta kokoontuu Ahvenella tiistaina 26.8.2008 klo 17:30. Johtokunnan käsiteltäväksi tarkoitetut
esitykset pyydetään toimittamaan
22.8. mennessä. Johtokunnan sähköpostiosoite on merireservilaiset@
helresp.fi, puheenjohtajan yhteystiedot yllä. Muistathan, että 10 vuotta jäsenenämme olleet ovat oikeutettuja lunastamaan II lk:n Merireserviläisristin ja 20 vuotta jäsenenä
olleet I lk:n Merireserviläisristin.
Erityiset ansiot lyhentävät vuosivaatimuksia. Koska liittymisvuositiedot
vanhempien jäsenten osalta puuttuvat RES:n nettijäsenrekisteristä,
pyydämme ystävällisesti muistuttamaan johtokuntaa, mikäli ristiä ei
ole alkanut kuulua.
HYVÄÄ ALKAVAA SYKSYÄ, RESERVILÄISHENGESSÄ

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i ”Luolan” hösten 2008 kl.
17:00-19:00.
Skyttet fortsätter på hösten varannan torsdag (parlösvecka), börjande vecka 37.
Triangel kampen 2008
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

Vääpelikilta
Vääpelikilta ry järjestää Helsingissä 20.8.-7.9.2008 puolustusvoimien
MPK:lta tilaaman vääpelikurssin.
Kurssi on kohdennettu Etelä-Suomen Sotilasläänin valitsemille sijoitetuille tai sijoituskelpoisille yksikön
vääpeleille ja yksikköupseereille.
Kurssilla perehdytään perusyksikön
huollon eri osa-alueiden järjestämiseen ja yhteistoimintaan yksikön
johdon kanssa. Vääpelikurssin rinnalla järjestetään yksikön varapäälliköille suunnattu Huollon johtajakurssi.
Kurssien soveltava harjoitus
järjestetään 5.-7.9.2008 Santahaminassa. Kurssien koulutukseen
on mahdollista tutustua maastossa
lauantaina 6.9.2008 klo 15 alkaen.
Helsingin kurssin lisäksi Vääpelikilta osallistuu syksyn aikana myös
Lahdessa ja Hyrylässä toteutettavien vääpelikurssien järjestämiseen.
Lisätiedot kursseista ja vierailusta:
Ari Hautala, puh. 045 1142 058, ari.
hautala@kolumbus.fi.
Maanpuolustuskorkeakoululla
Santahaminassa järjestetään lauantaina 8.11.2008 HUOLTO 2008
-seminaari. Huollon ajankohtaisia
asioita käsittelevä seminaari toteutetaan MPK:n kurssina. Lisätiedot:
Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055,
juha.parkkonen@gmail.com
Syksyn aikana järjestetään myös
vierailu Puolustusvoimat 90 vuotta
-juhlanäyttelyyn Sotamuseoon sekä
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Vääpelikilta ry:n kivääriammuntapäivä Santahaminassa.
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.0014.30. Radalla on mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin
saakka. Kysy ratavuoroista Markku
Niemiseltä, puh. 0400 709 782, mardes@kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
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.

S-Ryhmän
reserviläiset
Yhdistys järjestää perinteisen kesäpäivätapahtuman Oulunkylän
Kuntoutussairaalan potilaille keskiviikkona 20. päivänä elokuuta. Ohjelma on edellisten vuosien kaltainen. Musiikkia, lettuja muurinpohjapannuista hillon ja kahvin kera.
Pieniä helppoja kilpailuja on myös
luvassa. Parhaat tietysti palkitaan
muitakaan unohtamatta. Avustajiksi on ilmoittautunut jo toistakymmentä henkilöä. Heitä tarvitaan
liikuntarajoitteisten auttamiseen.
Vielä on mahdollisuus ilmoittautua
vapaaehtoiseksi Rauno Tiaiselle p.
040 512 3392. Tilaisuus ajoittuu n.
12.00-15.00 väliselle ajalle tehtävistä riippuen. Varsinainen tapahtuma
aloitetaan 13.00 ja päättyy 14.30.
Syyskuun lopulle ollaan järjestämässä Wanhanajan Herrasmieskilpailu, missä kilpailutehtävät sopivat
kaiken ikäisille. Fyysinen kunto ei
ole ratkaiseva vaan taito. Tähän palaamme vielä myöhemmin ajan ja
paikan suhteen.
Muistakaa katsoa tämän lehden
Tapahtumakalenterista yhdistyksemme toiminnasta jatkossakin.
Pyrimme myös käyttämään sähköpostia tiedottamiseen yhdistyksen
ja S-ryhmän Maanpuolustuskerhon
tulevista ohjelmista.

Killat

(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). HUOM
! SÄHKÖPOSTIOSOITE ON MUUTTUNUT.
Killan internetsivut löytyvät
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: Puh.joht. Timo Niiranen
GSM 0400 743 877 timo.niiranen@
gmail.com sihteeri: Edward Breitenstein GSM 044 333 1027 tai s-posti:
edward.breitenstein@gmail.com
HUOM ! S-postiosoite on muuttunut
! Sihteerin vastuualueena on myös
tiedotus sekä yhteydet Uudenmaan
Kiltapiiriin.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Tapahtumarintamalla kesän aikana on ollut varusmiesten kotiuttaminen. Tilaisuudessa 3.7.2008
palkittiin Kaartin jääkärirykmentin
varusmieskuljettaja korpraali Joni
Kokkonen killan stipendillä sekä jäsenyyden ilman jäsenmaksua. Kilta-

veljet T. Koukkari ja M. Remsu olivat
mukana kotiuttamistilaisuudessa.
Omaisten päivät, jotka vietettiin
12. - 13.7.2008 Santahaminassa. Tilaisuudessa, jossa omaiset ja uudet
alokkaat saavat tavata viikon palvelusajan jälkeen toisensa varuskuntaympäristössä. Kaartin salissa
olivat T. Koukkari, E. Hakkarainen
sekä M. Remsu esittelemassä automiesperinnettä.
Kilta on saanut käyttöönsä uuden
lasivitriinin, missä voidaan pitää
esillä killan esineistöä. Kiitos killan
pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille projektin toteutumiseksi.
Kaartin Jääkärirykmentin sotilasvala on 15.8.2008 Vermossa Espoossa. Tilaisuudessa on johtokunnasta
paikalla lippupartio sekä kv P. Virtanen ja E. Kuronen.
Killan ammuntatapahtuma on
3.9.2008 klo 16.00 alkaen Santahaminassa. Heikki Heikkonen hoitaa
ja vastaa ammunta-asioista, puh.
0400 776 294.
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sijan kilpailussa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Perttu Salonen, 0400 280
378, espoo@helresp.fi
AMMUNTA
Kesälomakauden jälkeen Töölöntorin pistooliampumavuorot jatkuvat
entiseen tapaan. Parilliset viikot klo. 17.00 – 19.30. Valvojat: Kari Puustinen: 050 5366 376, puustiset@elisanet.fi, Kari Wuokko: 040 515 0574, kari.
wuokko@pp.nic.fi. Parittomat viikot klo. 17.00 – 19.30, valvojat: Jyrki Helin: 0440 235 175, jyrki.helin@luukku.com, Hannu Kerovuo: 040 547 1515,
h.kerovuo@luukku.com
Ennakkoilmoittautuminen ja ampujan vakuutus pakollisia. Omat taulut,
patruunat, aseet ja suojaimet mukaan. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (ammuntaosiossa).
Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m ja
300m radoilla kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla kivääripoolin ja Eskapatin vuoroista, jotka ovat avoimia jäsenillemme. Varaa jäsenkortti, aseet,
suojaimet ja omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai
muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme,
mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Hannu Kerovuo 040 547 1515.
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi
Puheenjohtaja; ylil Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040-552 9530.
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja alik Perttu.Salonen (espoo@helresp.fi), 0400 280 378

Sissikerho
Sissiosasto
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;
Messi-illat.
Syyskuun messi-ilta hotelli Arthurin kabinetissa to 4.9 klo 19.00.
Everstiluutnantti Petri Mattila kertoo tuoreista kokemuksistaan Afganistanissa.
Sunnuntaina 21.09.2008 klo
12.00 veteraanien kansainvälinen
rauhanpäivän kävelytapahtuma Käpylän urheilupuistossa.Tarkemmin
seuraavassa lehdessä sekä tulevassa
jäsentiedotteessa.
Lokakuun messi-ilta to 2.10 eduskunnassa Juha Hakolan vieraana.
Tarkemmat tiedot myöhemmin.
YK-päivän juhla pe 24.10.2008 klo
18.00 ulkoministeriön Merikasarmin tiloissa. Tilaisuus on toteutetaan yhteistyössä UM:n kanssa osana heidän 90-vuotisjuhliaan.Tilojen
koosta johtuen meidän kiintiömme
on 200 henkilöä avecit ja omat kutsuvieraamme mukaanlukien. Kutsut postitetaan syyskuun alussa.

Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin käyttö!
Sissiparlamentti
Sissiparlamentin seuraava kokous pidetään strategiapalaverissa HRUP:n
mökillä Spjutsundissa 29.-30.8.2008 alkaen pe klo 18.00.
Maastotoiminta
Pahkis-08 tulee kovalla vauhdilla. Ajankohta 20.-21.9.2008. Kts. Erillinen ilmoitus toisaalla lehdessä.
Ampumatoiminta
Kts Sissien nettisivuilta www.stadinsissit.fi tai Sissiportaalista.
Salitoiminta
Normaalitreenit alkavat ma 1.9. Kts. alkeiskurssi erillinen ilmo toisaalla
lehdessä. Nitrojumppaajat palaavat kesälaitumilta pikkuisen aikaisemmin
eli 1.treeni salilla jo 29.8.2008 alkaen klo 18.00. Tiedustelut Marko Lehti 040
5348 264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkeinan@cc.hut.fi
Tiedottaminen
Seuraavat Sissisanomat 2-3/08 ilmestyy viikolla 35 ja SS 4/08 viikolla
47. Jälkimmäisen viimeinen aineistopäivämäärä on maanantai 27.10.2008.
Risusanomat 7/08 D.L. 1.syyskuuta (ilm. 12.9.). Huomioittehan tämän sissiaineiston 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

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
Kesä on jo loppupuolella ja takana
on ainakin sään puolesta vaihteleva
kesä. Edessä on kohta puolin aktiivinen syksy perinteiseen malliin.
Suunnitelmissa on retkiä ja luentoja, josta kerromme enemmän, kun
nämä tapahtumat saadaan vahvistettua. Seuratkaa tämän lehden
palstaa sekä internetsivustoa.
HUOM ! Killan UUSI OSOITE on
loppukeväästä on ollut Hel It R –
kilta ry, PL 100 00811 HELSINKI eli
KAIKKI posti jatkossa tähän osoitteeseen. Edelleen otetaan vastaan
sähköpostiosoitteita osoitteeseen
edward.breitenstein@kolumbus.fi.
Osoitteita käytetään ainoastaan killan tiedotuksia varten ja niitä ei jaeta kolmannelle osapuolelle.
Ampumatoiminta: Ampumatoiminta jatkuu DÖBELNINKATU 2:ssa

www.TARU.PP.fi
Kesä on ollut perinteisesti voimakasta ampumatoiminnan aikaa. Näin myös
tänäkin vuonna. Pusulan Mansikkakuopilla ja Syndalenissa Hankoniemellä
ruuti paloi ja hylsyt lensivät. Viime viikonloppuna tuhottiin maalitauluja Padasjoen koulutuskeskuksessa.
Kesäyön marssilla Vantaalla taivalta pakersivat kymmenkunta kerhojemme jäsentä. Oli piristävää vaihteeksi marssia aivan uusissa maisemissa Hakunilassa, Hiekkaharjussa ja Ruskeasannassa.
Espoo 550v. juhlaviikkoa vietetään elokuussa viikolla 35. Kerhomme ovat
mukana juhlistamassa kotikaupunkimme merkkivuotta. Talkoolaisia tarvitaan nyt mukaan levittämään maanpuolustuksen ilosanomaa kansan pariin.
Ota yhteyttä Perttu Salonen, 0400 280 378, espoo@helresp.fi ja kysy lisätiedot tapahtumasta.
Reserviläisliiton valtakunnallista perheliikuntapäivää vietetään la 6.9.
Espoon Reserviläiset ry järjestää liikuntatapahtuman omalla toiminta-alueellaan Espoossa ko päivänä. Jos haluat mukaan järjestelyporukkaan ota
yhteyttä Perttu Salonen, 0400 280 378, espoo@helresp.fi ja kysy lisätiedot
tapahtumasta.
Perinteikäs Hiidenmarssi järjestetään jälleen Länsi-Uudellamaalla la
13.9. Tavoitteena on osallistua kisaan yhteisellä joukkueella (vahvuus: 4-5
henk). Marssiin sisältyy erilaisia rastitehtäviä. Viime vuonna kerhojemme
jäseniä oli mukana Espoon Paikallisosaston joukkueessa saavuttaen toisen

Tutustu kenttäkelpoisuustestiin
Kanta-helsinki
Verkkosivustollemme www.khru.net
tulossa tietoja syksyn toiminnasta ja
tulevista esitelmistä.
Ampumavuoroista lisätietoja saatavissa 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

Tule tutustumaan reserviläisten kenttäkelpoisuustestiin. Tapahtuma järjestetään Töölönlahden rannalla
lauantaina 6.9.2008 kello 10.00-14.00
välisenä aikana.
Paikka on Finlandia-talon lähellä Hesperian puistossa. Tule tutustumaan
kenttäkelpoisuustestin eri osalajeihin.
Voit myös kokeilla testiä. Paikalla mahdollisuus suorittaa UKK-kävelytesti.
Tervetuloa koko perheen voimalla.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Helsingin Reserviupseeripiiri ry
Helsingin Kiltapiiri ry
Reserviläisurheiluliitto ry
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

MA-TI Maalaus- ja
tasoitetyöt Oy
PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Jeesus Kristus
Pelastaa

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Sähkösuunnittelu
Forssell Oy

Rados Technology
Oy

Larin Kyöstintie 6
00650 HELSINKI
(09) 720 6330

PL 506
20101 TURKU
(02) 468 4600

Rowema Oy
Kultasepänkatu 8
04250 KERAVA
(09) 274 7440

Ravintola Barts

AK-Radoitus Oy

Pakilantie 11
00630 HELSINKI
(09) 754 5090

Ilmarintie 7
04600 MÄNTSÄLÄ
050 358 1258

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

Communication & Fiskars
Brands Finland Oy Ab
10330 BILLNÄS

Juan Holding Ltd Oy
Säynäskuja 4
00560 HELSINKI
0500 722 041

Pirkan Ase Oy
Ilmarinkatu 37
33500 TAMPERE

Reitzin säätiön
kokoelmat
Apollonkatu 23 B 64
00100 HELSINKI
0400 833 627

www.laakkonen.fi

Vapaalan
Hammaslääkäriasema

Teräsjokeri

Nettotilit Oy

Paparazzi Oy

Vapaalantie 2 A
01650 VANTAA
(09) 854 4455

Sörnäisten Rantatie 27 C
00500 HELSINKI
(09) 759 9850

Sulantie 28 A
04300 TUUSULA
(09) 275 6063

Fabianinkatu 4 B 15
00130 HELSINKI
(09) 6866 4100

Vanhustyön Keskusliitto ry

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

PL 90
10601 TAMMISAARI

Transpap Oy

Rolls-Royce Oy Ab

Laippatie 5
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI
(09) 4730 3301

Svenska Finlands
Folkting

SSH
Communications
Security Oyj
Valimotie 17
00380 HELSINKI
020 500 7000

Pursimiehenkatu 9
00150 HELSINKI
(09) 665 001

Insinööritoimisto
Tritium Oy

Jukolan Kukkatalo

Tapiolan Seurakunta

Tampereen
Kassajärjestelmät Oy

A-Klinikka säätiö

Meca-Trade Oy

Laajasalon Apteekki

Suomen Eura-Ryhmä T:mi

Cortex Oy

Kuljetusliike
V.Mönkkönen Oy

Harjavallan
Sairaankuljetus

Uniferm Oy

Insinööritoimisto
JS-Suunnittelu Oy

Vanamonkuja 1 D
01350 VANTAA
0400 221 155

PL 200
02771 ESPOO
(09) 8625 0400

Martelius-Exhaust Oy
PL 58
23801 LAITILA
(02) 856 616

Telva Oy

Veneentekijäntie 5
00210 HELSINKI
0207 939 300

Arkkitehtitoimisto
Leino-Pollari-Saatsi Oy

Ahvenistontie 11
13500 HÄMEENLINNA
(03) 674 2484

Lemminkäisenkatu 10
33540 TAMPERE
(03) 254 6100

Yliskyläntie 3
00840 HELSINKI
(09) 686 0030

WEG Oy

Koronakatu 1 B
02210 ESPOO
(09) 887 9790

Mestarinkatu 15
15800 LAHTI
0400 495 553

Paasivuorenkatu 2 A
00530 HELSINKI
(09) 6220 2942

www.rahoitus.fi

Metallityöliike Juholat
Teollisuustie 14
33470 YLÖJÄRVI
(03) 3125 0400

Lahden Ruostesuoja Oy

Runonlaulajantie 57 B
00420 HELSINKI
(09) 563 2713

PL 350
00521 HELSINKI
(09) 295 2261

Helsingin

Kiittää tukijoitaan
Oy K.G.Öhman Ab
Viking Line
Hertz Autovuokraamo

Testaamme
painolaatua

LP-Mercatura Oy

Kaikki elektroniikan komponentit
Puh (09) 271 1565

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Hankasuontie 13, 00390 Helsinki
Vaihde 029 006 200. www.tecalemit.fi

Lönnrotinkatu 3 A 3
00120 HELSINKI

Kalastustarvikeliike
Wobbleri Oy

Centralförbundet för de gamlasväl rf
Malmin Kauppatie 26
00700 HELSINKI
(09) 350 8600
www.vanhustyonkeskusliitto.fi

K.Jousmaa Oy

Hämeentie 29 5 krs
00500 HELSINKI
(09) 765 735

KT Interiors Oy

Rakennusurakointi
Treuthardt Oy
Pitäjänmäentie 15
00370 HELSINKI
(09) 737 205

Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Kutojantie 5
02630 ESPOO
(09) 759 0770

Tuomolankatu 44
29200 HARJAVALTA
(02) 674 1754

PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650
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Ylimatruusi Mika Riste voitti
SRA SM -kultaa vakioluokassa
Sovelletun reserviläisammunnan SM-kilpailut käytiin Rovaniemellä, Rovajärven
ampuma-alueella Heinuvaarassa 2-3.8.2008. Kilpailussa ammuttiin 12 rastia
joista 6 kiväärillä, 3 pistoolilla, 1 haulikolla, 1 kivääri/pistooli yhdistelmä ja 1
valinnainen rasti (kivääri tai pistooli tai haulikko). Näihin kului yhteensä noin
300 laukausta.
Teksti: Tomi Alajoki
Kuvat: Pekka Appleqvist

tulivat Helsingin Seudun Reserviläispiiristä ja Helsingin Reserviupseeripiiristä. Neljän hengen joukkueet saapuivat perjantaiksi paikalle n. 900
km matkan päätteeksi. Ilmoittautumisen ja asetarkastuksen jälkeen
osa kävi tutustumassa monipuolisiin
rasteihin, jotka oli ripoteltu pitkin
ampuma-aluetta. Kaikista aikaisemmista ampuma-alueista poiketen
millään rastilla ei ollut minkäänlaista rakennettua takavallia. Varoalueena toimi siten kilometrikaupalla
jänkää ja suota, joka on yleinen käytäntö suurilla ampuma-alueilla myös

Kilpailun pitkämatkalaiset

Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Piiritoimisto avoinna 1.6.—31.8. klo 8—15.
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

Ruotsissa ja muualla Euroopassa.
Ammunta alkoi lauantai aamuna
kello 8.00 ja päättyi illalla kello 22.
Viimeiset neljä rastia ammuttiin
sunnuntaina ja kilpailun ammunta
päättyi iltapäivällä, tuloksien kanssa
aikaa meni vielä tovi.
paneutuneet
kilpailun puitteisiin huolella. Majoitus hoitui parakeissa ja ruokahuolto
toimi. Rastien rakentamisessa oli
nähty vaivaa. Erilaisten ampumaasentojen lisäksi vaikeusastetta
oli nostettu osittamalla suurin osa
pahvitauluista. Rasteilla herkuteltiin janttereilla, heilureilla, talorakennelmilla ja metallisilla kaatuvilla maalitauluilla, joita ammuttiin

Järjestäjät olivat

kaikilla aseilla. E/A taulut aiheuttivat lisänä päänvaivaa suorituksiin.
Yhdellä rastilla ajettiin polkuautoa
tulittaen samalla pistoolilla, toisella rasti alkoi Märkäjärven rantavedestä, jossa istuttiin soutuveneessä
ongella kiväärin kanssa, onkipaikka
saattoi siis olla naapurin vesialueella? Lapin hyttyset olivat onneksi
väistäneet pauketta ja niistä ei ollut
juurikaan vaivaa, olimme toki totelleet kilpailukutsun mainintaa: Ottakaa OFFia mukaan!
Kilpailuun osallistui 179 ampujaa ja 24 tuloksen saanutta joukkuetta. Mika Riste (HELRESP) voitti
kultaa vakioluokassa. Muutkin mestaruudet tulivat Etelä-Suomeen:

Avoimen luokan ja koko kilpailun
voitti Uudenmaan reserviläispiirin
alikersantti Hannu Uronen (Lohja).
Naisten mestaruus meni Päijät-Hämeen reserviläispiirin Paula Takkumäelle (Lahti). Avoimessa luokassa
yliluutnantti Mikael Kaislaranta
(HRUP) oli 13. HELRESP:n joukkue
saavutti sijan 7 ja päihitti siten sijalle 10 tulleen HRUP:n joukkueen.
Kilpailun tulokset ja rastikuvaukset
löytyvät osoitteesta: www.lipas.net/
sra/.
Onnittelut voittajille ja kiitokset
Rovaniemen Reserviupseerikerholle
sekä Rovaniemen ja Tornion Reserviläisille että muille vapaaehtoisille
kilpailujärjestelyistä.

