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Selonteko antaa raamit

P
uolustus – ja turvalli-
suuspoliittinen selon-
teko on ministeriössä 
työn alla. Selonteolla on 
pyritty antamaan vaa-
likauden ajaksi suunta-
viivat puolustusvoimien 

toiminnalle sekä taloudellisesti että toi-
minnallisesti. Selonteko on annettu Edus-
kunnalle perinteisesti neljän vuoden vä-
lein. Edellinen selonteko annettiin vuonna 
2004, joten uutta selontekoa odotetaan 
tämän syksyn aikana. Selonteko on perua 
Parlamentaarisille puolustuskomiteoille. 
Selonteossa on laajasti käsitelty senhet-
kistä turvallisuusympäristöä, jossa Suomi 
elää ja toimii. Kaksikin ministeriä on tä-
män syksyn aikana esittänyt, että selon-
teosta nykyisessä muodossa luovuttaisiin.  
Puolustusministeri Kari Häkämies sanoi 
puheessaan maanpuolustuskurssin avajai-
sissa seuraavaa:
 ”Työn alla oleva selonteko lähtee laajan 

turvallisuuden käsitteestä. Perustellusti 
arvioidaan, että esimerkiksi ilmastonmuu-
tos, pandemiat ja tietoverkkohyökkäykset 
saattavat olla suuria haasteita turvallisuu-
dellemme. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että voisimme jättää perinteisen sotilaal-
lisen voiman käytön tai sillä uhkaamisen 
huomiotta.
 
TurvAlliSuuS- ja puolustuspolitiikassa 
selontekomenettelyä on kehitettävä. Siinä 
missä selonteot ovat tuoneet puolustuksen 
suunnitteluun pitkäjänteisyyttä, on se työ-
kaluna nykyaikana liian hidas ja jäykkä. 
Neljän vuoden välein tehtävällä selonte-
olla on vaikeuksia pysyä toimintaympäris-
tön muutoksissa mukana. Ulkopolitiikan 
suuret linjat ja puolustuksen kehittäminen 
kirjataan luonnollisesti hallitusohjelmaan. 
Selonteko voitaisiin korvata esimerkiksi 
eduskunnalle vuosittain annettavalla pää-
ministerin ilmoituksella, jossa päivitetään 
nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja 

sen vaikutukset Suomelle.”

SuomeN, muTTA myöS koko maailman ti-
lanteet muuttuvat nopeasti. Paljon nope-
ammin kuin aiemmin. Tämä asettaa myös 
selonteon uuteen asemaan. Selontekoa 
on puolustettu sillä, että se on antanut 
puolustusvoimille raamit ja rajat ainakin 
neljäksi vuodeksi kerrallaan. Myös puo-
lustusvoimat on ollut samaa mieltä. Men-
neinä vuosina se antoi budjetin laatijoille 
selkänojaa sekä lisäargumentin rahoituk-
sen puolustajille.
 
SoTilASPoliiTTiNeN TilANNe maailmalla 
on muuttunut elokuun alun jälkeen voi-
makkaasti. Suomen tulisi pystyä aiempaa 
nopeammin reagoimaan, yhdessä EU:n 
kanssa, muuttuneisiin tilanteisiin. Tätä 
taustaa vasten on ymmärrettävää, että mi-
nisterit ovat esittäneet selontekorakenteen 
keventämistä ja nopeuttamista.

KeSKuSTeluiSSA oN ArvioiTu, että nyt 
laadittava selonteko ei edes valmistuisi 
tämän syksyn aikana, vaan se valmistuisi 
myöhemmin keväällä. Se tulee nähtäväksi. 
Mielenkiinnolla odotamme, ottaako selon-
teko kantaa NATO:on sekä linjauksia so-
danajan joukkojen määriin tulevaisuudes-
sa. Meitä reserviläisiä kiinnostaa tietenkin, 
minkä kannan selonteko mahdollisesti 
ottaa vapaaehtoisiin joukkoihin. Muutama 
vuosi sitten selonteossa mainittiin, että ns 
maakuntajoukkoihin suunniteltiin noin 50 
000 hengen joukkoja. Mikä on tulevaisuu-
den näkymä?

SeloNTeoSSA oN juuri NyT erityisen 
suuria haasteita. Kaukasuksen tilanteen 
vaikutus turvallisuuspoliittiseen ympäris-
töön, rypäleammukset ja niiden korvaami-
nen, ikäluokkien pienenemisestä johtuva  
joukkojen väheneminen sekä ikuisuusky-
symys NATO. 
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Helsingin

AKTiiviSeN reServiläiSKeNTäN 
voimakas kannanotto puolustusvoi-
mien uusiin määräyksiin on tuot-
tamassa tulosta. Viime lehdessäm-
me asiaa perustellut pääesikunnan 
henkilöstöosaston päällikkö lupasi 
RESUL:n syysjotoksen jälkeen pi-
tämässään puheessa, että asiat ote-
taan nyt uudelleen tarkasteluun. 
Tähän vaikutti varmasti osaltaan 
myös se, että jotoksella vieraillut 
eduskunnan puolustusvaliokunnan 
varapuheenjohtaja oudoksui PE:n 
tekemiä laintulkintoja. 
 Uudelleen tarkistettu ohjeistus 
on vain yksi osa tilanteen ratkaisua. 
Saadun tiedon mukaan puolustus-
ministeriö, pääesikunta ja maan-
puolustuskoulutusyhdistys aloitta-
vat myös jo tämän syksyn aikana 
valmistelutyön, jonka tavoitteena 
on lain tarkastaminen vuonna 2010. 
Henkilöstöosaston uunituore mää-
räys ammunnanjohtajaoikeuksia 
tuottavan koulutuksen järjestämi-
sestä reserviläisille on jo hyvä merk-
ki. Osaamisvaatimukset ovat samat 

kuin ammattisotilaalla, mutta mää-
räyksessä otetaan huomioon jopa 
reserviläisten ampumaurheilu. 

SyöKSyKierre oN siis kääntynyt, 
vaikka vaikutuksen saamiseksi piti-
kin ladata useampi alikaliiperi. Nyt 
on aika tarkastella sitä, miten tähän 
onnettomaan tilanteeseen on jou-
duttu. 
 Monet puolustusvoimien ja 
maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen toimintaa läheltä seuraavat ovat 
sitä mieltä, että asiassa kuvastuu 
ennen kaikkea syvä epäluottamus 
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kykyyn tuottaa todellista suoritus-
kykyä maamme puolustamiseen. Oli 
kyse sitten todellisesta ongelmasta 
tai heikosta viestinnästä, on MPK:n 
johto selkeästi epäonnistunut tehtä-
vässään.
 
Se oN AiNAKiN Selvää, että koko 
2000-luvun MPK:n toiminnanjohta-
ja, koulutusjohtaja ja viestintäpääl-
likkö ovat julistaneet viestiä, jonka 

mukaan MPK:n nimi pitää vaihtaa. 
Oli kuulemma suuri ja akuutti on-
gelma, että yhdistyksen nimestä tu-
lee mieleen nuoret miehet maasto-
puvuissa harjoittelemassa sotilaalli-
sia taitoja. Puhuttiin suurella äänellä 
”arjen turvallisuuden” tärkeydestä ja 
siitä, kuinka muuta kuin sotilaallista 
koulutusta oli jopa puolet yhdistyk-
sen toiminnasta. Kursseilla kiellet-
tiin pukeutumasta sotilaspukuun ja 
pakotettiin reserviläiset pitämään 
naurettavaa lippalakkia. Sotilaslää-
nien ohjauksessa kukoistaneet pai-
kallisosastot kuihtuivat MPK:n alla 
pois. 
 
PuoluSTuSvoimAT ja aktiiviset re-
serviläiset ovat vaatineet jo yli kym-
menen vuotta, että MPK:lle saadaan 
selkeä koulutusjärjestelmä sekä 
sijoituskelpoisuuden mahdollista-
vat koulutusputket. Lukemattomia 
ovat ne kerrat, kun MPK:n johdolle 
on esitetty muun muassa Ruotsin 
FBU:n erittäin hyvin toimivaa mal-
lia. Tähän mennessä MPK:n kou-

lutuspäällikkö on saanut lähinnä 
aikaan kalvoja epämääräisestä ta-
sojärjestelmästä, jossa kaikki kurs-
sit on jaoteltu kolmeen luokkaan. 
Onneksi viimeisen kolmen vuoden 
aikana tämä ”himmeli” on edennyt 
lähinnä siten, että kalvoihin on saa-
tu lisää värejä.

mPK:N SiSäiNeN ja ulkoinen viestin-
tä on ollut olematonta, vaikka sillä 
on ollut jo vuosia palkattu viestin-
täpäällikkö. Siinä pienessä mitä on 
tehty, on jatkuvasti korostettu ”arjen 
turvallisuutta” ja yhteistyötä mui-
den kuin sotilaiden kanssa. Turval-
lisuus ja puolustus 2008 -messuilla, 
alan päätapahtumassa, MPK:n osas-
to oikein loisti tyhjyyttä. Paikalla oli 
muutama siviilipukuinen esittelijä 
ja liitutaulu. Erään ohikulkijan mu-
kaan ehdottomasti parasta osastossa 
oli se, että hyvästä paikastaan huoli-
matta kovinkaan moni kävijä ei sitä 
onneksi huomannut.
 MPK:n toiminnanjohtajan paik-
ka on määräaikainen ja uusi toi-

minnanjohtaja aloittaa ensi vuoden 
alusta. Nykyinen toiminnanjohtaja 
ei hakenut paikkaa. Uuden toimin-
nanjohtajan lisäksi MPK:n keskus-
toimistossa tarvitaan kuitenkin 
rutkasti uutta osaamista, voimaa ja 
näkemystä. Aika lailla vähintä on, 
että koulutus- ja viestintäpäällikön 
paikoille haetaan uudet henkilöt. 
Muuten on kovin vaikea kuvitella, 
että puolustusvoimien luottamusta 
voitaisiin palauttaa. 

ToiSeSSA vAihToehdoSSA MPK:n 
toiminta näyttäytyy tulevaisuudes-
sakin epämääräiseltä elämystalolta, 
ja se lopulta lakkautetaan täysin tur-
hana puolustushallinnon menoerä-
nä. Tämä olisi todellinen menetys, 
sillä vapaaehtoinen maanpuolus-
tuskoulutus on kyennyt tuottamaan 
merkittävää suorituskykyä koko 
kenttäarmeijalle.

Arto Pulkki
toiminnanjohtaja

Helsingin Reserviupseeripiiri

Katse eteen — päin!
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uuTiSiA 70 vuoTTA SiTTeN

Uusi Suomi, maanantai 17.10.1938

Kenraali Syrovy toimii presidentin valtuuksin. 
 
Kenttäoikeus voimassa 18 
piirikunnassa Slovakiassa.
Praha, Berliinin kautta, 16.10. (STT) Sanomalehdille annetun 
tiedon mukaan on kenraali Syrovy pääministerinä ollessaan 
saanut seuraavat valtuudet, jotka oikeastaan kuuluvat Tsekko-
slovakian presidentille.
1) Hän allekirjoittaa kansainvälisiä sopimuksia, lakeja ja sellai-
sia hallinnollisia asiakirjoja, jotka vaativat presidentin vahvis-
tuksen.
2) Hän saa henkilökohtaisesti edustaa valtakuntaa kaikissa tar-
peellisissa edustustehtävissä.
3) Hän toimii puolustusvoimain ylipäällikkönä.
 
Kaksi ministeriä eronnut
Praha, Havasin kautta 16.10. (STT) Sunnuntain vastaisena yönä 
julkaistussa tiedonannossa ilmoitetaan, että oikeusministeri, tri 
Fainor, ja ministeri Parkany ovat terveydellisistä syistä eronneet. 
Maatalousministeri, tri Feierabend, on saanut tehtäväkseen hoi-
taa myös oikeusministerin tehtävät.

reserviläinen — vaikuta äänestämällä

maanpuolustustahto koetuksella

KuTeN joKAiNeN meistä on varmas-
ti huomannut, ampumaharrastus ja 
sitä kautta elinvoimainen reservi-
läistoiminta ei ole tulevaisuudessa 
enää itsestäänselvyys.
 Suomessa käydään 26.10 kun-
nallisvaalit. Ennakkoon voit äänes-
tää jo 15.-21.10. Äänestäminen on 
sekä kansalaisoikeus että –velvolli-
suus.
 Kysy ehdokkaaltasi, mitä juu-
ri hän tekee henkilökohtaisesti sen 
eteen, että pääkaupunkiseudulle 
saadaan vihdoinkin kunnon ampu-
maurheilukeskus.
 Moni ehdokas tähtää jo Arka-
dianmäelle. Kysy siis häneltä, onko 
hän sitä mieltä, että reserviläisil-
lä pitää myös tulevaisuudessa olla 
mahdollisuus harjoitella ampumista 

sekä omistaa ja säilyttää kotonaan 
itselataavia kivääreitä ja pistooleja. 
Jos hän ei ymmärrä, kysy ”käsiaseis-
ta”. Jos vastaus on epäselvä, kysy 
uudelleen.

Aseiden säilytyksestä
Jokainen aktiivireserviläinen toimii 
yhteiskunnan arjen turvallisuutta 
lisäävästi. Varmista että aseesi ovat 
säilytettynä turvallisesti. Turvaluk-
ko ja saranatapit ulko-ovissa ja stan-
dardit täyttävä asekaappi lattiaan 
ja seinään pultattuna täyttävät vas-
tuullisen aseiden säilytyksen mini-
mitason.
Kiinnittäkää myös erityistä huomio-
ta aseiden kuljetukseen ja tilapäi-
seen säilytykseen liittyviin rutiinei-
hin.

Piirikokous ja piirin 
syyskokous 
Piirin kerran kahdessa vuodessa pi-
dettävä piirikokous pidetään 10.11. 
Katajanokan Kasinolla. Piirikokouk-

sessa valitaan piirin puheenjohta-
jisto sekä piirivaltuusto seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi. Kerhojen tulee 
ilmoittaa piirivaltuutetut ja näiden 
varamiehet kirjallisesti 7.11. mennes-
sä piiritoimistoon. 
 Piirin sääntöjen mukaan halli-
tuksessa voi toimia yhtäjaksoisesti 
vain neljä vuotta, mikä tulee nyt 
täyteen piirin molempien varapu-
heenjohtajien kohdalla. Heti piiri-
kokouksen jälkeen kokoontuva uusi 
piirivaltuusto valitsee piirille uuden 
hallituksen.
 Esitettävien ja valituksi tulevien 
ihmisten tulee sitoutua piirin toi-
mintaan. 
 Piirillämme on kaikki mahdol-
lisuudet rakentaa menestyksellistä 
vapaaehtoista maanpuolustusta niin 

alueellisesti kuin valtakunnallisesti. 
Tavoitteemme ovat korkealla, mikä 
edellyttää jokaisen luottamusmie-
hen aktiivisuutta ja halua uhrata 
vapaa-aikaansa toimintaan. Vuonna 
2009 tullaan edellyttämään aiem-
paa suurempaa henkilökohtaista pa-
nosta jokaiselta.
 Luottamustehtävät ovat vapaa-
ehtoisia, mutta vapaaehtoisuus lop-
puu silloin, kun upseeri ottaa tehtä-
vän vastaan.

Ville Maijanen
Kapteeni (res)

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

uuSi PuoluSTuSvoimieN normioh-
jaus, liittyen mm. maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen reserviläisille 
antamaan aseelliseen koulutukseen, 
on puhuttanut reserviläiskenttää 
koko syksyn. Varmasti se puhut-
taa edelleenkin kunnes ohjeistusta 
saadaan muutettua. Asia varmasti 
vaikuttaa ja on jo vaikuttanut re-
serviläisten maanpuolustustahtoon 
ja kouluttajien sietokykyyn. Ongel-
maan on jo puututtu puolin ja toi-
sin, joten uskon että asiat korjaantu-
vat meidän maanpuolustusihmisten 
parhaaksi. Taustalla on kuitenkin 
puolustusvoimien tahto panostaa 
heille hyödyllisien henkilöiden kou-
luttamiseen, joten ohjeistus on siltä 
kannalta ymmärrettävää.

Uutta verta toimintaan
Syksy tuo tullessaan yhdistyksien 
syyskokoukset. Niissä päätetään 
ensivuoden toiminnan painopisteet 
sekä valitaan yhdistysten toimijoi-
ta. Toivottavasti mukana on myös 

uusia ehdokkaita, jotta toimintaan 
saadaan mukaan uutta verta. En tar-
koita tällä sitä että nykyiset toimijat 
olisivat mitenkään huonoja, mut-
ta uudet ihmiset tuovat aina uusia 
ideoita ja tällä myös varmistamme 
toiminnan jatkumisen ja vanhojen 
jaksamisen. 
 Piirihallituksessa tilanne on se 
että puheenjohtaja valitaan aina 
kahdeksi vuodeksi ja muut jäsenet 
vuodeksi kerrallaan. Eli allekirjoit-
tanut jatkaa puikoissa ainakin ensi 
vuoden. Uusimuotoisen piirihalli-
tuksen ensimmäinen vuosi on men-
nyt uusia linjoja ja toimintatapoja 
etsiessä. Totta tietenkin on, että 
piirihallitus on helposti aika näky-
mätön yhdistyksiin nähden. Näky-
mättömyyttä olemme pyrkineet hel-
pottamaan jakamalla yhdistyksille 
tietoa päätöksistä ja keskusteluista 
mm. Reservin Sanomien ja sähkö-
postilistojen välityksellä. Olemmeko 
tässä onnistuneet? Sen tiedät vain 
sinä! Toivottavasti saamme palau-

tetta, että missä olemme onnistu-
neet ja missä emme. Palautetta voi 
antaa henkilökohtaisesti hallituksen 
jäsenille tai sitä voi toimittaa piiri-
toimintoon, jotta voimme kehittää 
toimintaamme.

RES-liittomaksu
Reserviläisliiton liittomaksun koro-
tusesitys on myös puhuttanut jäsen-
kenttää ympäri Suomen viimeiset 
kuukaudet. Piirihallituksemme kä-
sitteli korotusesitystä omassa ko-

kouksessaan ja päädyimme vastus-
tamaan tuota kolmen euron esitystä 
mm. siitä syystä, että jäsenmaksu-
tulot tulisi ensisijaisesti kohdistaa 
toimiville paikallisyhdistyksille eikä 
keskusorganisaatiolle. Tilanne on 
tällä hetkellä se että liittohallitus 
tullee esittämään kolmen euron 
korotusta, meidän piirimme halli-
tusedustajien vastustuksesta huoli-
matta. Liittokokoukselle valmistel-
laan (toivottavasti) myös kahden 
euron korotusesitys, siltä varalta 
että joku kokousedustaja vastustaa 
tuota isompaa korotusta. Totta kai 
jonkun on myös esitettävä pienem-
pää korotusta esim. 1 tai 2 euroa 
(tai ei mitään korotusta) ja sitä on 
myös kannatettava. Totuus on, ettei 
tuo muutaman euron korotus tule 
riittämään RES2015-suunnitelman 
(http://www.reservilaisliitto.fi/
files/200/RES_2015.pdf) vaatimiin 
toimenpide-ehdotuksiin. Luvassa on 
parin vuoden päästä uusia korotuk-
sia, jos ja kun liitolle ollaan palkkaa-

massa lisähenkilöitä. Suunnitelman 
mukaisesti tiedossa on ainakin tie-
dottajan palkkaaminen ja se tullee 
syömään resursseja. Nyt mitataan-
kin minkä hinnan maanpuolustajat 
ovat valmiita maksamaan maanpuo-
lustustahdostaan!
 Liittomaksusta päätetään lopul-
lisesti Hämeenlinnan syyskokouk-
sessa 15. marraskuuta. Piiri tarjoaa 
jäsenyhdistyksien edustajille mah-
dollisuuden lähteä mukaan koko-
ukseen. Tehkää johtokunnissa/hal-
lituksissanne tarvittavat päätökset 
ja ottakaa yhteyttä piiritoimistoon, 
niin saadaan bussi täyteen ja pää-
semme vaikuttamaan yhteisiin asi-
oihimme.

Kimmo Karinen 
Vääpeli (res)

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 

puheenjohtaja

mAAilmAN lASTeN parlamentti on 
päättänyt myöntää Maailman lasten 
rauhanpalkinnon 2008 Suomen rau-
hanturvaajaliitolle pitkään jatku-
neesta rauhantyöstä. Suomalaiset 
rauhanturvaajat ovat työskennelleet 
rauhan puolesta eri puolilla maail-
maa jo vuodesta 1956. Viime vuonna 
Maailman lasten rauhanpalkinnon 
sai EU:n ulkopoliittinen edustaja Ja-
vier Solana.
 Palkinnon luovuttavat Maail-
man lasten parlamentin puhemies, 
16-vuotias neiti Henrica Wiksten 
Porvoosta sekä parlamentin pre-
sidentti Jyrki Arolinna lauantaina 
18. lokakuuta kello 20 Siuntiossa 
(Siuntion Hyvinvointikeskus, Lepo-
pirtintie 80) Suomen rauhanturvaa-
jaliiton liittokokouksen yhteydessä. 
Palkinnolla halutaan samalla juh-

listaa Suomen rauhanturvaajaliiton 
40-vuotista taivalta.

mAAilmAN lASTeN parlamentti 
(Children’s United Parliament of 
the World, CUPW) on sitoutumaton 
kansalaisjärjestö, joka edustaa maa-
ilman 2,1 miljardia lasta ja heidän 
oikeuksiaan.
 Suomen Rauhanturvaajaliittoon 
kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on 
yhteensä noin 6 200 jäsentä. Liitto ei 
ole edunvalvontajärjestö, mutta se 
seuraa tiiviisti kriisinhallinnan kehi-
tystä maailmalla ja kotimaassa.Liitto 
täyttää tänä vuonna 40 vuotta.

www.rauhanturvaajaliitto.fi
www.sinibarettilehti.fi

maailman lapset palkitsevat 
suomalaiset rauhanturvaajat



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT4 17.10.2008 • 8/2008

Kirjat

Fm Keijo KoiviSTo väitteli tohtoriksi touko-
kuussa tänä vuonna Jyväskylän yliopistossa. 
Hänen työnsä on ensimmäinen tämän tason 
tutkimus, jossa käsitellään itsenäisen Suo-
men kanta-aliupseeriston syntyä, koulutus-
ta, rekrytointitaustaa sekä palvelusehtoja. 
Tutkimus käsittää aliupseereiden koulutuk-
sen itsenäisyyden alusta vuoteen 1974, jol-
loin Kanta-aliupseerikoulu muuttui Päällys-
töopistoksi ja aliupseerit toimiupseereiksi.
 Suomen kanta-aliupseerikoulutus alkoi 
sotatoimin päätyttyä vuonna 1918 teknis-
ten ja huollon alojen koulutuksella. Yleisiä 
kursseja järjestettiin jo vuodesta 1919 alka-
en. Kursseja oli runsaasti ja ne olivat lyhyitä, 
koska puolustuslaitos tarvitsi nopeasti am-
mattihenkilöitä. Koulutuksen laatu ja määrä 
ei kuitenkaan tyydyttänyt, koska koulutus 
oli epäyhtenäistä. Säännöllinen koulutus 
aloitettiin vuonna 1921, jolloin perustettiin 
Jalkaväen, Ratsuväen ja Tykistön aliupseeri-
koulut. Kurssit saavuttivat hyviä tuloksia ja 

tuottivat talvisotaan mennessä 2400 aliup-
seeria puolustuslaitoksen käyttöön. Nämä 
kolme kapitulanttikoulua keskitettiin Tais-
telukouluun Markovillaan Viipuriin vuonna 
1928. Taistelukoulu lakkautettiin YH:n alet-
tua vuonna 1939. Lakkauttaminen tarkoitti 
käytännössä säännöllisen koulutuksen py-
sähtymistä. Tilanne jatkui 1940-luvun lopulle 
saakka, jolloin sodan jälkeen koulutus alkoi 
Hämeenlinnassa ja muissa aselajien kursseil-
la. Vuonna 1949 koulutusjärjestelmään tuli 
pysyvä parannus, kun kanta-aliupseerikou-
lutukseen saatiin aselajista riippumatta yh-
tenäinen lähtökoulutus. Vasta vuonna 1967 
kursseille pääsyyn edellytettiin testejä, jotka 
mittasivat henkilön sopivuutta aliupseerin 
tehtäviin.
 
Keijo KoiviSTo oN TehNyT laajan perustut-
kimuksen kanta-aliupseerein koulutuksesta 
sekä taustoista.  Kirjoittaja ei ole langennut 
oman toimiupseeritaustansa vuoksi suden-

kuoppiin, joita tämäntapaisen tutkimuksen 
tekijä usein kompastuu. Hän on pystynyt var-
sin puolueettomasti pysyttelemään faktoissa.
 Teos ei ole ehkä kaikkein helppolukui-
sin, mutta tarjoaa monipuolisen tietopake-
tin kanta-aliupseereiden elämään menneinä 
vuosina ja myöskin ammattiryhmän sosiaali-
sen aseman parantumiseen. 
 Keijo Koivisto on suorittanut toimiupsee-
rin alemman virkatutkinnon vuonna 1977, 
ylemmän virkatutkinnon vuonna 1982 sekä 
luutnanttikurssin vuonna 1986. Hän palveli 
ilmavoimissa vuoteen 2000 saakka. Väitös-
kirja on hankittavissa Jyväskylän yliopiston 
julkaisuyksiköstä 36 euron hintaan (+posti-
kulut), puh (014) 260 3487.

SAKSAN liiTToTASAvAllAN ensimmäinen 
presidentti Theodor Heuser ehdotti teoksen 
kirjoittajalle Werner  Maserille jo 1950-luvun 
alussa, että tämä julkaisisi uudelleen Hitle-
rin Taisteluni siten, että arvostettu historioit-
sija kommentoisi Hitlerin kirjaa. Hänen mie-
lestään kirja tulisi karistamaan viimeisetkin 
natsismin rippeet ihmisten mielistä.  Maser 
ei kuitenkaan julkaissut Hitlerin kirjaa ko-
konaan, koska se oli Saksassa kielletty. Hän 
kirjoitti laajan tutkimuksen, jossa hän ver-
tasi Hitlerin elämän todellisia käännekohtia 
Taisteluni- kirjaan. Maser osoitti, että Hitler 
jo 1920-luvun puolivälissä kirjoitti näkemyk-
sistään maailmanvalloitussuunnitelmistaan. 
Aikalaisten olisi pitänyt lukea kirja ajoissa, 

koska Hitler johdonmukaisesti noudatti kir-
jansa teesejä. 
 
voiTTAjAvAlTioT kielsivät sodan jälkeen 
uusintapainokset Taisteluni-kirjasta. Siihen 
mennessä kirjaa oli myyty yli 10 miljoonaa 
kappaletta. Kirja käännettiin ainakin yh-
deksälle kielelle mm suomeksi ja ruotsiksi. 
Brittisotilaille kirja lähetettiin sodanaikana 
rintamalle, jotta he saattoivat sen avulla tu-
tustua natsi-ideologiaan. Teosta julkaistiin 
vielä sodan jälkeenkin ulkomailla useilla eri 
kielillä.
 Tämän kirjan ensimmäinen laitos ilmes-
tyi vuonna 1966 nimellä Hitlers Mein Kampf. 
Kirjasta ilmestyi vuoteen 1976 mennessä pe-

räti viisi painosta. Tämä uudistettu laitos il-
mestyi Saksassa vuonna 1981. Teoksessa on 
otettu huomioon historian tutkimuksessa ta-
pahtunut kehitys sekä myöhemmin ilmesty-
neet aikalaistodistajien lausunnot, jos todis-
tuksilla on ollut merkitystä kirjan sisältöön.
Ajatus Kirjat on nyt julkaissut teoksesta suo-
menkielisen laitoksen. Suomentajana on 
toiminut Riitta Virkkunen. Teos täydentää 
hyvin alan kirjallisuudesta puuttunutta auk-
koa.

Tutkimus kanta-aliupseereiden koulutuksesta

Adolf hitlerin Taisteluni

KuluvANA SyKSyNä on ilmestynyt suuri 
määrä maanpuolustusaiheisia kirjoja. En-
simmäisenä ilmestyi Sodassa koettua -sar-
jan kolmas osa. Teos avaa lukijan silmien 
eteen sotavuosien ”arjen sankaruuden”. 
Sitä toteuttivat paljolti kotirintaman nai-
set pelloilla ja metsissä, tehtaissa ja liik-
keissä ja ennen muuta kotona, jossa he 
vuosienkin ajan joutuivat vastaamaan 
perheiden elämästä ja elatuksesta.
 Teossarjassa tulee vielä kolme muu-
ta teosta, joissa käsitellään ennen muuta 
kotirintamalla selviytymistä. Arkea sodan 
varjossa on kirjoittajia eri aloilta yhteen-
sä 15. He kertovat aiheinaan mm kuinka 
perheet selviytyivät, kun perheet hajo-
sivat miehen lähdettyä rintamalle. Elin-

tarvikepula aiheutti  perheen emännille 
vaikeuden ruokkia perheen pienimmät. 
Elintarvikkeet olivat ns kortilla. Jokainen 
kotirintamalla oleva sai määrätyn määrän 
elintarvikekortteja, joita vastaan sai ostaa 
säännöstellyn määrän elintarpeita. Myös 
vaatteet jouduttiin laittamaan säännöstelyyn.
 
TeoKSeSSA oN ANSioKKAASTi käsitelty mm 
rikollisuutta, joka ei tietenkään täysin hävin-
nyt sota-aikanakaan. Se tosin muutti muoto-
aan. Väkivaltarikokset vähenivät, mutta mm 
vakoilu ja muut maanpetokselliset rikokset 
lisääntyivät. Esimerkiksi heinäkuusta 1939 
rikokset vähenivät noin neljännekseen jou-
lukuuhun 1939 mennessä. Rintamalla sai 
purkaa mahdollisia väkivaltataipumuksia. 

Teos auttaa sotaa kokemattomia ym-
mär t ämään sot a-ajan  kokenei -
ta sekä tuon ajan selviytymismalleja. 
 Kuvamateriaali on laaja ja selkeä. Kuvi-
tukseen on käytetty runsaasti aikaa. Se onkin 
erittäin korkeatasoinen ja täydentää hienosti 
hyviä kirjoituksia. Mukava nähdä, että sota-
ajasta pystytään kirjoittamaan muustakin 
kuin rintaman näkökulmasta. Jään mielen-
kiinnolla odottamaan sarjan seuraavia osia.

Sodan arjesta kirjasarja

Arkea sodan varjossa, kolmas osa Sodassa 
koettua-sarjaan

Welin+Göös Oy, WS-Bookwell Oy, Porvoo 2008, 
ISBN 978-951-0-33546-8, 256 sivua, runsas kuvitus.

Keijo Koivisto: itsenäisen Suomen 
kanta-aliupseeriston synty, koulutus, 
rekrytointitausta ja palveluehdot

Jyväskylän yliopisto 2008, ISBN 978-951-39-3258-9, 297 
sivua.

Werner maser, Adolf hitlerin Taisteluni

Ajatus Kirjat, Jyväskylä 2008, ISDN 978-951-20-7214-9, 429 
sivuna, kuvitusta.

eliSeNvAArASSA tapahtui Suomen tuhoi-
sin, siviiliväestöön kohdistunut, pommitus 
samana päivän kuin Viipuri menetettiin 
(20.6.1944). Pommitus sensuroitiin eikä siitä 
ole aiemmin julkaistu näin tarkkaa kuvausta. 
Elisenvaara oli vanhan Suomen tärkeimpiä 
risteysasemia. Se sijaitsi Imatran ja Sortava-
lan välisellä radalla, jossa risteää Käkisalmen 
ja Savonlinnan rata. Siis varsin merkittävä 
risteysasema.
 Virallisissa sodanaikaisissa tiedotteissa 
ei pommituksesta mainita sanaakaan. So-
dan ratkaisuvaiheessa ei haluttu lietsoa tap-
piomielialaa. Viipurin menetyskin kuvattiin 
tiedotteissa varsin silotellusti. Sensuroinnilla 
oli ikäviä seuraamuksia, koska se antoi tilaa 
huhuille ja legendoille, jotka jäivät elämään 

pommituksesta. Kirjassa käsitellään näitä 
legendoja ja pyritään oikaisemaan niitä tosi-
asioilla. 

KirjA PeruSTuu yli 40 henkilöhaastatte-
luun sekä alkuperäisiin venäläisiin asiakirjoi-
hin. Kirja kuvaa Elisenvaaraa sekä talvisodan 
että jatkosodan pommituksissa. Pommituksia 
käsitellään sekä ratapihatasolta että ilmasta 
käsin. Kirjaa varten toinen kirjoittajista Carl-
Fredrik Geust on tutkinut Moskovassa arkis-
tossa venäläisiä asiakirjoja tapahtumista.
 Sotilashallintopiiri antoi aikoinaan vi-
ralliseksi uhrien määräksi 134. Todellinen 
kuolleiden määrä oli kuitenkin oleellisesti 
suurempi. Lopullinen uhriluku jäänee epä-
selväksi, mutta nimeltä tiedetään yli 150.

 Elisenvaaran tapahtumat tunnetaan huo-
nosti, koska tiedottamista rajoitettiin sodan 
aikana. Sen ajan lehdistössä tapahtumia ei 
kuvattu sensuurin vuoksi, koska Viipurin 
menetys sai suuremman huomion. Tapahtu-
ma oli kuitenkin suomalaisen sotahistorian 
tuhoisin pommitus, jossa menehtyi paljon 
siviileitä.
 Kirjassa on kattavat liitetiedot pommi-
tuksen tehosta sekä luettelot kaatuneista ja 
haavottuneista.

vaiettu pommitus

erkki rahkola ja Carl-Fredrik Geust, 
elisenvaaran pommitus

Ajatus Kirjat, Jyväskylä 2008, ISBN 978-951-20-7637-6, 288 
sivua, kuvitusta.
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Yleiseen asevelvollisuu-
teen nojaavassa puolustus-
ratkaisussa reserviläisen 
tärkeimpiä tehtäviä on 
olla hyvä kansalainen 
sekä ylläpitää omaa 
kenttäkelpoisuuttaan. 
Kenttäkelpoisuus tarkoit-
taa määritelmän mukaan 
yksilön fyysistä kuntoa 
sekä ampumataitoa. 

Teksti: Arto Pulkki

FyySiSeN KuNNoN ja ampumatai-
don ylläpito ei onnistu pelkästään 
puolustusvoimien keskimäärin ker-
ran viidessä vuodessa järjestämien 
kertausharjoitusten avulla. 
 Suomen nykyinen ampuma-
aselainsäädäntö on mahdollistanut 
reserviläisten turvallisen sekä tar-
koituksenmukaisen ampumahar-
joittelun ja ampumataidon ylläpi-
don. Reserviläisurheiluliiton (RE-
SUL) jäsenyhdistyksissä turvallinen 
ja monipuolinen ampumatoiminta 
onkin yksi tärkeimmistä toiminta-
muodoista. Sen jäsenyhdistyksissä 
on lähes 70 000 jäsentä, mikä tekee 
siitä Suomen suurimman ampu-
maurheilujärjestön. 

 Lupa ampuma-aseeseen voi-
daan myöntää vain sellaiselle 
henkilölle, joka on sopiva ampu-
ma-aseen omistajaksi ja jolla on 
todellista näyttöä harrastuksesta, 
jossa ampuma-asetta tarvitaan. Va-
rusmiespalveluksen suorittaneiden 
henkilöiden aktiivinen osallistumi-
nen reserviläisurheiluun ja reservi-
läisyhdistysten toimintaan on täl-
lainen harrastus, sekä merkittävä 
yhteisöllisyyden rakentaja monilla 
paikkakunnilla, toteaa Reserviläis-
urheiluliiton puheenjohtaja Seppo 
Sundberg liiton tiedotteessa. Se on 
myös oivallinen keino ampuma-
aseiden hallussapitoon perintei-
sesti liittyvään vertaisvalvontaan.  
Aseista väärällä tavalla kiinnostu-
neet henkilöt erottuvat tällaisessa 
yhteisössä hyvin nopeasti. 

KAuhAjoeN TrAGediAN jälkeen on 
useissa yhteyksissä ehdotettu, että 
pistoolin ja revolverin tyyppisten 
(nk. käsiase) ampuma-aseiden hal-
lussapito tulisi kieltää. Tyypillinen 
reserviläisten ampumatoiminnassa 
käyttämä ampuma-ase on palve-
luskäyttöön suunniteltu itselataa-
va pistooli. Näitä aseita käytetään 
RESUL:n pistoolin pika-ammun-
nassa, palvelusaseammunnoissa, 
sekä erityisesti reserviläisten am-

pumaharjoitteluun suunnitellussa 
sovelletussa reserviläisammunnas-
sa (SRA). Voidakseen harrastaa 
esimerkiksi sovellettua reserviläis-
ammuntaa, on reserviläisen saata-
va asianmukainen koulutus sekä 
läpäistävä koulutukseen liittyvät 
teoria- ja näyttökokeet. 

reServiläiSTeN AKTiiviNeN am-
pumatoiminta ylläpitää osaltaan 
koko maan puolustamiseen tarvit-
tavaa suorituskykyä. Reserviläis-
urheilu on yhteiskunnan kannalta 
tärkeä harrastus ja siihen liittyy 
olennaisesti ampumatoiminta itse-
lataavilla pistooleilla ja kivääreillä, 
Seppo Sundberg muistuttaa. Puo-
lustusvoimien uusien määräysten 
mukaan aktiivinen osallistuminen 
RESUL:n ampumalajeihin otetaan 
huomioon myös puolustusvoimien 
ammunnanjohtajaoikeuksia ja -lu-
pia myönnettäessä.
 Reserviläisurheiluliitolla on 
erittäin paljon ampuma-aseisiin 
ja niiden hyviin lupakäytäntöihin 
liittyvää asiantuntemusta, jota se 
tarjoaa aktiivisesti viranomaisten 
käyttöön. Tätä asiantuntemusta ei 
ole ehkä haluttu tai osattu käyttää 
ihan riittävästi aiemman poliisiyli-
johtajan aikana, Sundberg toteaa 
lopuksi. 

Reserviläisurheiluliiton tavoitteena on mahdollistaa kaikkien reservi-
läisten turvallinen ja monipuolinen ampumaharjoittelu sekä -urheilu 
nyt ja tulevaisuudessa.

Tätä tarkoitusta varten Reserviläisurheiluliitto muun muassa

- Jatkaa aktiivista osallistumista muiden ampumatoimintaa harjoit-
tavien tahojen kanssa nk. ampumaratafoorumin toimintaan ja tarjoaa 
viranomaisten käyttöön ajantasaista tietoa reserviläisurheilusta sekä 
siihen liittyvästä ampumatoiminnasta ja -aseista.

- Päivittää Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reser-
viläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisääntöjen vaatimat 
ampuma-aseiden tyypit sekä toimintatavat sisältävän ampuma-aseoh-
jeen (RESUL AMPAOHJ) ja toimittaa sen viranomaisten käyttöön.

- Osallistuu aktiivisesti ja viranomaisten toimintaa tukevasti ampu-
ma-aselain uudistusta valmistelevan sisäasianministeriön hankkeen 
toimintaan. Liitolla on oma edustaja 29.9. asetetun hankkeen toisessa 
työryhmässä. 

- Toimii siten, että ampuma-aselain uudistuksen yhteydessä lakiin 
kirjataan entistä selvemmin ampuma-aseen hankkimisluvan myöntä-
misperusteena reserviläisten ampumaharjoittelu ja -urheilu.

- Toimii siten, että uudistustyön yhteydessä siirrytään EU:n säädös-
ten mukaisiin ampuma-aseiden hallussapitolupien ikärajoihin sekä am-
puma-aseiden luokkiin (kiväärin piippu 300 mm, kokopituus 600 mm).

Aktiivinen ampumatoiminta on erittäin 
tärkeä reserviläisurheilun muoto

Tervetuloa
tekemään hyviä kauppoja!

Onnittelemme
40 vuotta täyttävää
Helsingin Reservin

Sanomia!
Keskon maanpuolustuskerho

Espoo

Va l m i i n a
v a s t u u s e e n

KuusistoKari
■ luutnantti 2005
■ ekonomi, TaRU:n tilintarkastaja
■ metsästää ja harrastaa ampumista
■ kaupunginvaltuutettu ja
 ympäristölautakunnan jäsen

■ ampumaurheilukeskus pk-seudulle
■ viisautta viranomaisille
■ haittaeläimiä on liikaa
■ harrastuksemme on tärkeä
 yhteiskunnalle 368
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Teksti ja kuvat: Arto Pulkki 

Piirrokset: PEHENKOS

oiKeuKSieN myöNTämiNeN perus-
tuu tarpeeseen käyttää osaavia re-
serviläisiä puolustusvoimien aseilla 
ja ampumatarvikkeilla järjestettä-
vässä koulutuksessa ampumakou-
luttajan tehtävissä. Muu vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta annetus-
ta lainsäädännössä määrittelemätön 
ampumatoiminta, reserviläisten 
ampumaharrastus ja niihin liittyvät 
kouluttajaoikeudet eivät luonnolli-
sesti kuulu PV:n ohjeistuksen piiriin. 
Uusi ohjeistus lukee kuitenkin hy-
väksi muun muassa sovelletussa 
reserviläisammunnassa (SRA) ta-
pahtuneen harjaantumisen, mikä on 
paitsi järkevää, myös kädenojennus 
reserviläisten ampumaharrastuksel-
le.

Henkilön valinta 
koulutettavaksi
PEHENOS:n hallinnollisessa määrä-
yksessä HE112 on määritelty reser-
vin kouluttajina käytettävien henki-
löiden kelpoisuusehdot, osaaminen 
ja menettelytavat yleisen koulutta-
jaoikeuden myöntämisessä. Tason 2 
(joukkuetaso) kouluttajaksi hyväk-
sytty henkilö voidaan valita ammun-
tojen johtamisoikeuden tuottavaan 
koulutukseen seuraavin perustein:
1. Henkilö on tehnyt kouluttaja-
sitoumuksen puolustusvoimien tai 
MPK:n kanssa, ja henkilö on hyväk-
sytty PE HENKOS asiakirjassa HE112 
kuvatulla menettelyllä toimimaan 
kouluttajana vähintään tasolla 2.
2. Henkilöllä on sijoitus tai suunni-
teltu sijoitus puolustusvoimien tais-
telukoulutusyksikössä tai
3. Henkilöllä on sellainen sijoitus 
puolustusvoimien sodan ajan jou-
kossa, joka edellyttää toimimista 
ampumakouluttajana (johtaja/eri-
koistehtävät) tai 

4. Henkilö palvelee puolustusvoi-
missa muussa kuin ammattisotilaan 
virassa tai
5. Henkilö on aikaisemmin palvel-
lut puolustusvoimissa tai rajavartio-
laitoksessa ammattisotilaana tai
6. Henkilöllä on sijoitus MPK:n 
koulutus ja tukiyksikössä ja lisäksi 
puolustusvoimien taistelukoulutus-
yksikössä tai maakuntajoukossa
Pääesikunnan tutkintaosasto tekee 
esitettävistä henkilöistä turvalli-
suusselvityksen
 Näiden vaatimusten lisäksi kou-
lutettavaksi valittavalta on edelly-
tettävä aikaisempaa kokemusta kou-
luammuntojen valvotusta johtami-
sesta puolustusvoimien johtamissa 
koulutustapahtumissa.
 Valinnan ammunnanjohtaja-
koulutettavaksi tekee aluetoimisto. 
Joukko-osasto, tai muu puolustus-
voimien hallintoyksikkö voi tehdä 
aluetoimistolle esityksen reserviläi-
sen valitsemiseksi koulutettavaksi. 
Mikäli koulutustarve perustuu myös 
kouluttajatehtäviin Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksessä, aluetoi-
miston on edellytettävä henkilöstä 
tehtävää koulutusesitystä MPK:n 
piiritoimistolta tai MPK:n puolustus-
haarapiiriltä.
 Nyt annetun määräyksen mu-
kaan koulutuksen teoriasisällön on 
oltava vastaava kuin mikä edellyte-
tään ammattisotilaan lupien ja oike-
uksien myöntämisessä. Se voidaan 
kuitenkin järjestää ”monimuotois-
tettuna” koulutuskokonaisuutena, 
joka arvioidaan annettavan näytön 
hyväksymisen yhteydessä. Järjestet-
tävä koulutus pitää sisällään seuraa-
vat osakokonaisuudet.
1. Ammunnan ja ammuntojen jär-
jestämisen teoriakokonaisuus
2. Harjaantumisvaihe, joka sisältää 
valvottua käytännön harjoittelua 
ammuntojen toimihenkilö- ja johta-
jatehtävissä

3. Näyttö, joka sisältää teoriaosuu-
den kokeen ja arvioitavan ammun-
nan johtamissuoritteet
 Reserviläiselle, joka on aikai-
semmin palvellut ammattisotilaana 
tai puolustusvoimien viranhaltijana, 
ja jolle on aikaisemmin työtehtävis-
sään myönnetty kouluammuntojen 
johtamisoikeus, voidaan johtamis-
oikeus palauttaa mikäli vakinaises-
ta palveluksesta eroamisesta ei ole 
kulunut kolmea vuotta enempää. 
Päätöksen oikeuden palauttamises-
ta tekee reserviläisen valvonnasta 
vastaavan aluetoimiston päällikkö.

Teoriaosuus
Järjestettävän teoreettisen koulu-
tuksen oppisisällössä on oltava mi-
nimissään seuraavat kokonaisuudet:
1. Voimassaolevat puolustusvoi-
mien ammuntojen johtamiseen ja 
toteuttamiseen liittyvät varomäärä-
ykset 
2. Palvelusturvallisuutta koskeva 
muu ohjeistus
3. Puolustusvoimien ampuma-alu-
eiden ja ampumaratojen johtosään-
nöt tarvittavin osin
4. Ammuttamisoikeuden piiriin 
kuuluvista asejärjestelmistä, aseista, 
ampumatarvikkeista ja niiden kom-
ponenteista annetut menettelytapa- 

ja toimintaohjeet.
5. Ammuttamisoikeuden piiriin 
kuuluvat sallitut laukausyhdistel-
mät
6. Ammunnan kouluttamisen pe-
rusteet (käytettävien a-tarvikkeiden 
ominaisuudet ja tunnistaminen, luo-
din/ammuksen lentorata ja siihen 
vaikuttavat tekijät, ampuma-asen-
not, tähtääminen, laukaisu, iskemä-
keskeispisteen määrittäminen, am-
munnassa tapahtuneiden virheiden 
tunnistaminen osumien perusteella, 
valmistavan ampumakoulutuksen 
harjoitteet ja koulutuksen järjestä-
minen)
7. Käytössä olevat tähtäinjärjestel-

reserviläisten 
ammuttaja-
oikeudet ja luvat

Pääesikunnan henkilöstöosasto on 29.9 ohjeistanut 
reserviläisten ammuttajaoikeuksiin ja lupiin johtavan 
koulutuksen yleisjärjestelyt puolustusvoimissa. 
Tavoite on selkeä - tuottaa ammattisotilaan osaami-
seen verrattava kyky järjestää ja johtaa kouluammun-
toja puolustusvoimien koulutustapahtumissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksytyt 
kouluttajat
TASO 2

Valinta 
koulutettaviksi

Alue-
tsto

ESITYS

HALLIN-
NOLLINEN
PÄÄTÖS

OIKEUDET
3 V MÄÄRÄAJAKSI

NÄYT-
TÖ

OIKEUDET
3 V MÄÄRÄAJAKSI

Alue-
tsto

HALLIN-
NOLLINEN
PÄÄTÖS

ESITYS

TEORIA HARJAAN-
TUMINEN

NÄYTTÖ

Teoria Käytän-
tö

AMMUNNAN JOHTAJAOIKEUKSIIN JOHTAVAN KOULUTUS-
JA MYÖNTÄMISPROSESSIN YLEISKUVAUS

LIITE 1

OIKEUDET
3 V MÄÄRÄAJAKSI

TEORIA
Verkko- tai itse-
opiskelu

Loppukoe
-palvelusturvallisuus
-aseet ja ampumatarvikkeet
-ampumakoulutus
-ammuntojen suunnittelu
-ammuntojen johtaminen
-ongelmatilanteiden ratkaisu
-toiminta onnettomuustilanteissa

HARJAAN-
TUMINEN
- reservin koulutus-
tapahtumassa
- valvottu ja arvioitu
- 2x toimihenkilö
- 2x johtajasuoritus
- hyväksytyt suoritteet
HUOM hyväksiluetta-
vuuden vaikutukset

NÄYTTÖ
- sotilasopetuslaitos vastaa
- kertausharjoitus
- vastaanottajat sotilas-
opetuslaitoksesta tai ope-
tuslaitoksen hyväksymiä

-teoria monivalintakokeena
-käytännön näyttö johtamis-
suorituksina (2-3kpl hyväk-
syttyjä suorituksia tasosta
riippuen)
-sotilasopetuslaitos laatii
esityksen aluetoimistoille 
hyväksyttyjen osalta
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Todennettava suorite Hyväksiluettavuus
Turvallisen ampujan kortti (IPSC/SRA) 1 harjaantumistapahtuma

PV:n johtamissa koulutustapahtumissa annettu 

dokumentoitu ammunnanjohtamissuorite max 2 harjaantumistapahtumaa

UIT tuomarin oikeus 2 harjaantumistapahtumaa

SRA/IPSC tuomarin oikeus 2 harjaantumistapahtumaa

Kriisinhallintatehtävissä myönnetyt vastaavat koulutusoikeudet max 3 harjaantumistapahtumaa

Ammattisotilaana tai puolustusvoimien viranhaltijana hankitut 

kouluttajaoikeudet, voimassaolosta yli 3 vuotta max 3 harjaantumistapahtumaa

Maahantuoja: CC-Case Oy • Uranuksenkuja 17 • 01480 Vantaa  
Puh (09) 8603 0141 • Fax. (09) 8603 0142 • info@cccase.fi • www.cccase.fi

PELI-KULJETUSLAUKUT
               SUOJAA VARUSTEILLESI

Helsinki

Jaakko Valve
yhteiskuntatieteiden maisteri,
eläkeläinen

Sydäntäni lähellä ovat:

a eläkeläiset ja erityisesti 
 sotiemme veteraanit,
a pienten ja keskisuurten yritysten/yrittäjien asiat,
a kotikaupunkimme siisteys, yleinen turvallisuus ja  
 järjestys sekä
a vapaaehtoinen maanpuolustus- ja väestönsuojelutyö.

Lisätietoja kotisivuiltani: www.jaakkovalve.fi

Valitse Valve valtuustoon!

587

mät ja tähtäinten siirtäminen
8. Ammuntojen koulutustapahtu-
mien suunnittelu ja yleisjärjestelyt 
mukaan lukien tapahtuman ris-
kienhallinta
9. Ammunnan johtaminen ja on-
gelmatilanteiden ratkaisu
10. Toiminta vaara-, vahinko- ja 
onnettomuustapauksissa
 Teoriavaihe voidaan toteut-
taa esimerkiksi puolustusvoimien 
koulutusportaalin kautta verkko-
opiskeluna. Teoriajakson lopuksi 
suoritetaan loppukoe, jonka hy-
väksytty suorittaminen on edelly-
tys koulutuksen harjaantumisvai-
heeseen siirtymiselle.

Harjaantumisvaihe
Harjaantumisvaihe suoritetaan 
puolustusvoimien johtamien kou-
lutustapahtumien ammunnoissa 
ohjattuna ja valvottuna harjoit-
teluna. Johtamiskoulutuksen oh-
jaajina ja valvojina voivat toimia 
sellaiset puolustusvoimien viran-
haltijat, joille on myönnetty ne 
oikeudet, joiden myöntämiseen 
koulutus tähtää ja joilla katsotaan 
lisäksi olevan riittävä ajantasainen 
osaaminen ja kokemus tehtävässä 
toimimiseen.
 Harjaantumisvaiheessa reser-
viläinen toimii minimissään neljäs-
sä erillisessä koulutustapahtumas-
sa sekä ammunnan toimihenkilö-, 
että valvotuissa itsenäisissä johto-
tehtävissä. Harjaantumisvaiheen 
hyväksytty suorittaminen edellyt-
tää kahta hyväksyttyä suoritetta 
ammunnan toimihenkilötehtäväs-
sä ja kahta hyväksyttyä suoritetta 
ammunnan itsenäisessä johtoteh-
tävässä. Näitä varten voidaan hy-
väksilukea korvaavia suoritteita 
oheisen taulukon mukaisesti. 

Taitojen todentaminen 
ja näyttö
Ammuntojen johtamiskoulu-
tuksessa annettavien näyttöjen 
vastaanottamisesta vastaavat 
erikseen nimetyt sotilasopetuslai-
tokset. Näyttötilaisuus järjestään 
aina kertausharjoituksena ja kak-
sivaiheisena. Nämä ovat teoria-
osuus ja käytännön johtamisnäyte. 
Teoriaosuuden hallinta arvioidaan 
kirjallisella monivalintakokeella. 
Käytännön osaaminen arvioidaan 

ammunnan johtamissuorituksissa 
annettavina näyttöinä. 
 Näytön vastaanottamisen jär-
jestänyt sotilasopetuslaitos laatii 
hyväksyttyjen suoritusten perus-
teella esityksen myönnettävistä 
oikeuksista ja lähettää sen näyttö-
tilaisuuteen osallistuneiden reser-
viläisten valvontavastuussa olevil-
le aluetoimistoille. 

Voimassaolo ja uusiminen
Näytön perusteella voidaan reser-
viläiselle myöntää lupia ja oikeuk-
sia kolmen vuoden määräajaksi. 
Reserviläiselle voidaan kerran uu-
sia näytön tuottamat johtamisoi-
keudet antamalla tarvittava näyttö 
valvovan aluetoimiston käskemällä 
tavalla. Mikäli puolustusvoimilla 
on tarve uusia reserviläisen oikeu-
det toisen tai sitä useamman ker-
ran tai korottaa reserviläiselle jo 
myönnettyjä oikeuksia on näyttö 
annettava sotilasopetuslaitoksen 
järjestämässä näyttötilaisuudessa.   
 Myönnetyistä johtamisoikeuk-
sista tehdään merkinnät asevelvol-
listen tietojärjestelmään henkilön 
tietoihin luvat ja oikeudet -välileh-
delle. Merkinnästä käy ilmi myön-
netyn oikeuden voimassaoloaika. 

Osaamisen ylläpito 
Aluetoimisto on velvollinen jär-
jestämään valvonnassaan oleville 
ammunnan johtajaoikeuden omaa-
ville reserviläisille täydennyskou-
lutusta. Aluetoimisto vastaa siitä, 
että ammunnan johtajaoikeuden 
omaavat reserviläiset tuntevat 
toiminta-alueen alueelliset ja pai-
kalliset johtosäännöt, määräykset 
ja toimintatavat. 
 Reservin koulutustapahtuman 
järjestäjä on velvollinen todenta-
maan niiden reserviläisten osaa-
misen ajantasaisuuden, joita hän 
aikoo käyttää kouluammuntojen 
johtajatehtävissä. Todentaminen 
tapahtuu yhteistyössä aluetoimis-
ton kanssa.
Todentamiseen kuuluu vähintään 
oikeuksien voimassaolon tarkis-
taminen, täydennyskoulutuksiin 
osallistumisen tarkistaminen sekä 
ampumatapahtuman suunnittelu-
työn seuranta sekä suunnitelman 
tarkastaminen. Tarvittaessa reser-
viläiselle voidaan suunnittelutyön 

yhteydessä käskeä opiskelutehtä-
viä, esimerkiksi varomääräyksessä 
tapahtuneiden muutosten osalta ja 
järjestää näistä kertauskuulustelu. 
 Reserviläistä jonka tiedot ja 
taidot eivät ole ajan tasalla ei luon-
nollisesti saa käyttää ammunnan 
johtajatehtävässä. Koulutustapah-
tuman järjestäjä on velvollinen 
ilmoittamaan oikeudet myöntä-
neelle ja reserviläisen valvonnasta 
vastaavalle aluetoimistolle havain-
noistaan mahdollisista puutteista 
reserviläisen osaamisessa, taidois-
sa ja asenteissa. 

Tarkastaminen ja 
peruuttaminen
Ammunnan johtamisoikeudet 
myöntänyt aluetoimisto tai niitä 
esittänyt hallintoyksikkö voi tar-
kastaa oikeuksien voimassaolon 
perusteet ja tarvittaessa peruuttaa 
myönnetyt oikeudet. Oikeudet voi-
daan peruttaa myös reserviläisen 
omasta pyynnöstä. Peruuttaminen 
voidaan tehdä pysyvästi tai erityi-
sistä syistä määräaikaisesti. 
 Määräaikaisen peruuttamisen 
syinä voivat olla muun muassa 
varomaton toiminta tai toistuva 
huolimattomuus ase- ja ampuma-
koulutuksessa, ajankohtainen riko-
sepäily tai käynnissä oleva syyte-
harkinta tietyissä rikosnimikkeissä. 
Lainvoimainen tuomio tai henkilö- 
tai merkittävän omaisuusvahingon 
aiheuttaminen ase- ja ampuma-
koulutuksessa voi aiheuttaa lupien 
pysyvän peruuttamisen. Lupien ja 
oikeuksien pysyvä peruuttaminen 
johtaa automaattisesti myös reser-
vin kouluttajaoikeuksien peruutta-
miseen.

Tulevaisuus
Toivottavasti PV panostaa nyt voi-
malla ja taidolla myös vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta anne-
tun lain uudistustyöhön. Kyllä se 
joukkueen tai vähintään ryhmän 
taisteluammuntojen johtaminen 
on myös ihan aktiiviselle reservi-
läiselle käypää hommaa. Ei var-
masti kaikille, mutta siinäpä sitä 
motivaatioita.

Lähteet:
Hallinnollinen määräys PVHSMK – 
PEHENKOS 29.9.2008 (HE676)

Aliupseeriliitto

Ratamestarinkatu 11
00520 HELSINKI
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AllA olevAN KolumNiN teksti ja sanoma moitteineen ei ole tarkoitet-
tu tämän lehden lukijoille. Valistunut reserviläinen ja maanpuolustaja 
tuntee vastuunsa ja toimii oikealla tavalla. Olen kuitenkin havainnut, 
että useat asevelvolliset ja myös työnantajat ovat unohtaneet mitä tar-
koittavat termit; yleinen asevelvollisuus, varusmiespalvelus, kertaus-
harjoitus jne. Jos me haluamme, että meillä on jatkossakin Suomen 
puolustamiseksi oma reserviarmeija niin se tarvitsee meidän kaikkien 
tuen ja osallistumisen niille joille se velvoite on laissakin määritetty. 
 Suomen turvallisuudesta keskustellaan ja keskustelussa on hyvä 
tietää ja tuntea tosiasiat.

”oNKo PuoluSTuSiNTo lAANTuNuT? Kertauskuri on löystynyt sekä 
töissä että puolustusvoimissa. Kertausharjoituksista luistamista han-
kaloitetaan.” Lainaukset ovat viime kesän sanomalehtiotsikoista. Kun 
tähän lisätään vielä ulkoministeriön perustaman nuorten ulko- ja tur-
vallisuuspoliittisen ryhmän näkemys, jonka mukaan ”yleisestä asevel-
vollisuudesta on siirryttävä valikoivaan, vapaaehtoiseen asevelvolli-
suuteen” niin puolustusvoimien ja suomalaisen maanpuolustusväen 
sekä koko yhteiskuntamme on tunnettava huolta asiantilasta. Jatkuu-
ko Suomessa yleinen asevelvollisuus?
 Suomen ulkoinen turvallisuus on perustunut sotalaitosjärjestel-
mään, jonka mukaan meillä on yleinen asevelvollisuus. Jos kuitenkin 
kehitys on jatkossa edellä kuvatun kaltainen niin yleiselle asevelvol-
lisuudelle käy piankin kuten Neuvostoliitolle ja sosialistiselle talous-
järjestelmälle. Se menee nurin. Homma toimii hyvin teoriassa, mutta 
käytännössä se on mahdoton. Toimiva yleinen asevelvollisuus edellyt-
tää jatkossakin varusmiespalvelusta ja reservien kertausharjoituksia.

vuodeN vAihTeeSSA uudistetun asevelvollisuuslain 32 §:n mukaan 
”Kertausharjoitukseen voidaan määrätä reserviin kuuluva asevelvol-
linen. Määräys osallistua kertausharjoitukseen lähetetään asevelvolli-
selle vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkua.” 
 Laissa on myös selkeästi määritetty miten anotaan vapautuminen 
harjoituksista ja millä perusteella vapautus voidaan myöntää. Lehti-
uutisten mukaan reserviläiset eivät ole näitä asioita ottaneet huomi-
oon ja siksi on tullut ristiriitoja puolustusvoimien ja reserviläisten vä-
lille.
 
ASevelvolliSuuSlAiN 2 § määrittää selkeästi, että asevelvollisuuden 
suorittamiseen kuuluvat varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimää-
räinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistu-
minen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Kovin usein 
kuitenkin sanotaan jonkun henkilön suorittaneen asevelvollisuutensa 
kun oikea määritelmä on, että on suorittanut varusmiespalveluksen-
sa. Asevelvollisuuslaki velvoittaa asevelvollisia myös kertausharjoitus-
ten osalta. Varusmiespalvelus on vain osa asevelvollisuutta.

PuoluSTuSvoimieN KouluTuSjärjeSTelmä toimii tänään jouk-
kotuotantoperiaatteella. Varusmiespalveluksen jälkeen koulutettu 
joukko saa sodanajan sijoituksensa ja juuri siinä sodanajan joukon ko-
koonpanossa se sitten käsketään myös kertausharjoitukseen. Siksi on 
tärkeätä, että reserviläiset noudattavat kertausharjoituskäskyjä. 
 Muutoin joukko ei olisi oikeassa kokoonpanossa. Laissa määrite-
tyt perusteet mahdollistavat kuitenkin, että poikkeustapauksessa re-
serviläisen anomuksesta kertausharjoituskäsky peruutetaan. Sodan 
ajan joukon kokoonpanoon on tätä varten määritetty pieni varalisän 
nimellä oleva määrä miehiä, että joukko olisi kertausharjoituksessa ja 
myös liikekannallepanotilanteessa määrävahvuinen.
 
PuoluSTuSvoimAiN KomeNTAjA amiraali Juhani Kaskeala esitti viime 
kesänä oman moitteensa kertauskurin löystymisestä. Vikaa on asevel-
vollisissa, yhteiskunnassa ja myös puolustusvoimissa. Amiraali totesi 
tilanteesta: ”Vapautusta sekä haetaan että saadaan liian kevein perus-
tein”. Selvitysten mukaan useimmat anomukset kertausharjoituksista 
vapautumiseksi tehdään työkiireisiin vetoamalla. Vapautusanomus on 
kuitenkin aina reserviläisen vastuulla ja työantaja ei voi sitä 
tehdä.

SuomAlAiNeN ASevelvolliSuuS on järjestelmä, joka tarvitsee kaik-
kien suomalaisten osallistumista ja tukea. Pitkälti on on kyse puolus-
tusmotivaatiostamme ja -tahdosta. Palkka-armeijamallissa hommat 
hoidetaan rahalla. Aseita voidaan ostaa ja miehiä voidaan rekrytoida 
rahalla, mutta rahalla ei saa motivaatiota ja tahtoa.

yleinen asevelvollisuus 
ja kertausharjoitukset

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 

toiminut Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun 

johtajan neuvonantajana.

SuomAlAiSTeN rauhanturvaa-
jien merkkejä on alettu sys-
temaattisesti tallentaa Rau-
hanturvaajaliiton virtuaa-
limuseoon. Sivut löytyvät 
osoitteesta http://www.
peacekeeping.fi.Merkkejä 
on sivulla jo yli 2300, kävi-
jöitä vuoden aikana on ollut 
20 000.
  VirtuaaliMuseo on vielä 
harvinaisuus, mutta jatko-
ssa varmaan tällaisten määrä 
lisääntyy. Nettimuseo on erittäin 
kävijäystävällinen. Ei tarvitse sitä 
varten lähteä mihinkään. Siellä voi 
käydä vaikka joka päivä katsomassa uudet 
esineet. Vastaavanlaista ei löydy muistakaan 

maista. Erilaisia suppeita ko-
koelmia on netissäkin esillä, 

mutta vastaavan laajuista 
ja aihepiiriltään kattavaa 
ei ole tullut vastaan.
 Rauhanturvaajille 

näyttää olevan myös vaikea 
luopua fyysisesti muistope-

sineistään, joten kuvatal-
lennus tuntuu sopivan pa-

remminkin. Sivuilla on jonkin 
verran myös suomalaisten poli-

isien kansainvälissä tehtävissä 
käyttämiä merkkejä. Sivujen er-

ikoisuuksia ovat mm. kenraali Gustav 
Hägglundin komentajakaudeltaan Un-

dofista ja Unifilista saamia muistoesineitä 
sekä erittäin laaja Zippo-sytytin kokoelma.

KeräyKSeN  valtakunnallinen tulos oli 
30.9.2008  mennessä 1.626.211,56 e,  josta ke-
räysalueiden osuus oli 1.444.684,94 e loput  
181.526,62 e ovat keräysjohdon varainhankin-
nan tulosta. Parhaan keräystuloksen 153.154,85 
e on tähän mennessä 
saavuttanut Keski- Suo-
mi. Helsinki-Vantaa ja 
Espoo- Kauniainen kerä-
ysalueiden yhteinen  ke-
räystavoite on kuluvalle 
vuodelle 190.000 e. Kerä-
ystulos 30.9.2008  men-
nessä oli  143.089,32 e. 
Tästä tuloksesta  jo jaettu 
alueen veteraanijärjestöil-
le 120.000 e käytettäväksi 
keräysluvan mukaisiin 
kohteisiin. Kiitos tähänas-
tisesta hyvästä tuloksesta 
kuuluu Puolustusvoimien 
varusmieskeräyksille  ja  
vapaaehtoisille maanpuolustusyhdistysten ak-
tiivijäsenille.

NAiSTeN vAlmiuSliiToN valtakunnallinen ke-
räystempaus on  4.12.2008. Helsingin alueneu-
vottelukunta järjestää erikseen ilmoittavana 
ajankohtana muotinäytöksen, jonka tuoton he 
lahjoittavat keräykselle. Myös muiden maan-
puolustusyhdistysten kanssa on vielä suunnit-
teilla marras- joulukuulle keräystapahtumia. 
Jääkiekon SM-liigan otteluihin pääsemme 
myös keräämään ainakin  11.11.2008 Helsin-
ki-halliin jossa on HIFK- TPS ottelu. Muihin                                                                                                                                           
otteluihin on neuvottelut tätä kirjoittaessa 
kesken. Keräyksessämme on myös mukana 
alueellamme olevia kouluja, joiden oppilaat 
suorittavat päivätyökeräyksen Sotiemme Vete-
raanien hyväksi.

Heijastimilla varoja veteraaneille 
Vuoden 2008 keräyksen tunnus on tyylitelty 
miehistökokardi. Kokardiaiheesta on tehty 
”veteraaniheijastin”, jota myydään  keräyksen 
liittyvänä. Heijastimen hinta on 12 e ja niitä voi 

maanpuolustusyhdistyk-
set tilata allekirjoittaneel-
ta tai Kalevi Lehikoiselta. 
 Myös Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipii-
rin toimisto myy heijasti-
mia. Piirin osoite on: Man-
nerheimintie 93 A, puhe-
lin 27093492 (piirisihteeri 
Sinikka Watjus). Toimisto 
on auki maanantai- torstai 
klo 9.00-14.00.
 Valtakunnallises-
sa kampanjailmoittelussa 
esiintyvät tunnetut ralli-
autoilijat Marcus Grön-
holm ja Juha Kankkunen.

Avun tarvitsijoita on vielä runsaasti
Sotiemme veteraaneja, jotka saavat rintama-
lisää on elossa noin 70.000 henkilöä, heistä 
noin 12.500 on sodissa vammautunutta. Rinta-
malla erilaisissa tehtävissä olleita naisia  noin 
26.000. Sotaleskiä on elossa noin 1.200. Vete-
raanien keski-ikä on 86 vuotta.
 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin alu-
eella on elossa noin 10000 rintamalisää saavaa 
henkilöä, heistä sodissa  vammautunutta on 
noin 1.000. Helsingin Seudun Sotaveteraani-
piiri ry:n  alueen keräyksen yhteyshenkilöt :
Helsinki-Vantaa: Viljo Lehtonen, puh 050 
5642088, email: viljo.lehtonen@elisanet.fi
Espoo- Kauniainen: Kalevi Lehikoinen, puh 
050 5436737, email: kalevi.lehikoinen@netti.fi

Viljo Lehtonen

rauhanturvaajien 
merkit talteen

Sotiemme veteraanit -keräys

  0015 91010 atios ,fi.aloipat aavA
 emmassotsimiot aekkiop iat 02-8 ep-am
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jo NeljäTTä KerTAA Viron tykistö-
koulu järjesti Perussuunta kilpailun, 
jossa mittelevät voimiaan niin viro-
laiset kuin suomalaiset reserviupsee-
rit ja –aliupseerit. Kilpailunajankoh-
ta on vaihdellut kesästä syksyyn ja 
tällä kertaa oltiin liikkeellä aiempia 
kertoja myöhemmin 26.-28.9. Totu-
tusti siirryimme perjantai-iltapäivän 
aikana vesitse ja maantietä pitkin 
Tapaan (n. 100 km Tallinnasta kaak-
koon), jossa sijaitsevat tykistöjouk-
kojen lisäksi pioneerit, ilmatorjunta 
ja kansainvälisen toiminnan keskus. 
 Matkalle oli lähtenyt kymmenen 
suomalaista ikähaarukalla parista-
kymmenestä seitsemäänkymme-
neen. Ensikertalaisia joukossa oli 
ilahduttavasti muutama. Sotilasar-
vot olivat edustettuna alikersantista 
majuriin. Virolaisia kanssakilpaili-
joita saimme vastaamme kahdek-
san. Kisatulosten valossa nuoruus 
päihitti kokemuksen – ainakin tällä 
kertaa. Aiempien vuosien tapaan ei 
isänniltä ollut tihkunut tietoja kisa-
lajeista ja etukäteen saatoimme vain 
arvailla mitä tykistö- ja muita taitoja 
meiltä tällä kertaa vaadittaisiin. 

lAuANTAiAAmuN valjetessa meille 
kerrottiin viikonlopun ohjelma, eikä 
meidän tarvinnut todellakaan pet-
tyä. Isäntämme olivat panostaneet 
kilpailuun todella paljon ja kilpai-

lutehtäviä oli mietitty ja kehitetty 
edellisestä vuodesta huomattavasti. 
Perinteisempiä rasteja olivat mm. 
tykinsuuntaus, tulenjohto (huom 
6400 piiruinen asteikko) ja suun-
takehällä peruspisteen määrittämi-
nen. Kokonaan uusina lajeina pää-
simme käyttämään viestikalustoa 
(Harris) ja vielä testausvaiheessa 
olevaa ampuma-arvojen laskinoh-
jelmaa (Tanskasta hankittu), jonka 
koulutukset on tarkoitus aloittaa va-
rusmiehillä ensivuonna.  
 Harjoituspäivän kohokohdaksi 
nousi ”tykkislalom”, jossa pääsim-
me ajamaan 155FH70 tykillä pitkin 
rataa, jossa piti väistellä portteja ja 
miinoja. VW:n 1,7l boxer moottoril-
la varustettu vauhtihirmu meni yl-
lättävän lujaa ja vaihteitakin löytyi 
kolme eteen ja yksi taakse. Kaikkia 
pääsi myös käyttämään kun pujot-
telimme radalla tuolla saksalais/
englantilais/italialaisella, 10 tonnin 
rautajätillä.

SuNNuNTAiPäiväN kilpailuun val-
mistauduimme yhteisellä illanvietol-
la, jossa pääsimme vaihtamaan aja-
tuksia ajankohtaisista asioista. Yllät-
tävää ei ollut Georgian tapahtumien 
esiin nousu ja virolaisten toiminta 
Afganistanissa. Allekirjoittaneelle 
oli uusi tieto, että varusmiehillä on 
vapaaehtoispohjalta mahdollisuus 

osallistua Afganistanin operaati-
on varusmiespalveluksen aikana. 
Kuinkahan Suomessa suhtauduttai-
siin, jos varusmiehiä lähetettäisiin 
paikaan, jossa on sotatila päällä ja 
mahdollisuus hengen menetykseen 
todellinen. Puolivuotta kestävältä 
komennukselta kuulemma palaa 
aina muutama jalkansa miinan me-
nettänyt sotilas. 

viiKoNloPuN AiKANA sää oli kau-
niin syksyinen, mutta kun kisa-aamu 
koitti, olivat tummat pilvet alkaneet 
kerääntyä taivaalle. Ensimmäisten 
kilpailijoiden saapuessa rasteille tai-
vas repesi ja sade alkoi. Kilpailuteh-
tävät oli sijoitettu n. 8-9 km pitui-
selle suunnistusreitille. Matkaa pi-
densi kuitenkin mahdollisuus kerätä 
lisäpisteitä kylmiltä rasteilta, joita 
oli sijoitettu runsaasti maastoon, 
välillä erittäin haastaviinkin paik-
koihin. Halutessaan uimataitojakin 
olisi päässyt testaamaan. Edellispäi-
vän tehtävien lisäksi matkalta löytyi 
muutama vähemmän vakavamieli-
nen rasti, joissa menestyminen oli 
ehkä enemmän tuurin kuin taidon 
varassa. Mukavana yllätyksenä oli 
kuitenkin ampumaradalla suoritettu 
practical tyyppinen ammunta 9mm 
pistoolilla. Ei siis perinteistä taulun 
puhkomista. 
 Kilpailureitti oli aiempia vuosia 

raskaampi ja kestoltaan myös pi-
dempi, n. 4,5 h. Puolenpäivän aikoi-
hin aurinkokin alkoi jälleen paistaa 
ja maalissa odottanut sauna ja suih-
ku lämmittivät kummasti muutakin 
kuin vain mieltä. 

KiSAmeNeSTyKSelTääN suoma-
laiset joutuivat tunnustamaan vi-
rolaiset kilpailijat paremmiksi ja 
tällä kertaa isännät miehittivät viisi 
ensimmäistä sijaa. Edellisvuoden 
voittaja, Hannes Meelits, piti pintan-
sa ja uusi voittonsa. Parhaasta Suo-
malais sijoituksesta vastasi ylil res. 
Riina Markkula ollen jaettu kuudes. 
Voittotilasto on nyt Viron hyväksi 
3-1. Kotoisessa Hedberg-kilpailussa 
olemme ainakin toistaiseksi pysty-
neet pitämään veljeskansamme ta-
kanamme jo kuuden vuoden ajan. 
Huhtikuun viimeisenä viikonlop-
puna  2009 otamme taas yhteen ja 
odotettavissa on tiukka taisto mes-

taruudesta.
 Huomiolle pantavaa oli virolais-
ten osallistujien nuori ikä. Kilpailijat 
olivat 20-30 v väliltä ja joukossa oli 
useampikin vasta keväällä kotiutu-
nut kaveri. Koulutus oli ollut ilmei-
sen pätevää sillä kilpailussa toiseksi 
sijoittunut oli heidän joukostaan. 
Kilpailijoiden joukossa oli myös 21 v 
Viron parlamentin kansanedustaja. 
Enpä muista kuulleeni vastaavaa ta-
pahtuneen kotimaisissa vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen ympyröissä. 
Yleensä tuntuvat enemmän kartta-
van kotoiset edustajamme näitä pii-
rejä kuin aktiivisesti kannustavan.  
 Mikäli sinua kiinnostaa tämän 
tyyppinen aktiivinen tykkimiestai-
tojen opiskelu ja kansainvälinen 
toiminta, niin kehotan ottamaan ar-
tikkelin kirjoittajaan yhteyttä. Yhte-
ystiedot löytyvät osoitteesta: www.
ktkerho.fi.

reServiläiSurheiluliiToN 38. val-
takunnallinen syysjotos järjestettiin 
12.-14.9.2008 Pieksämäellä. 
 Jo muutaman vuoden ajan on 
jotoksilla kisailtu kahdessa sarjassa. 
Fyysisesti vaativampi ja enemmän 
sotilaallisiin tehtäviin painottuva A-
sarja oli tänä vuonna nimetty sissi-
sarjaksi ja siihen osallistui 21 partio-
ta. Erähenkisempi B-sarja oli jääkä-
rien kotiinpaluun 90v-juhlavuoden 
kunniaksi jääkärisarja ja siihen osal-
listui 46 partiota. Partioiden yhteis-
määrä oli jostakin syystä n. 30 pie-
nempi kuin viime vuosina yleensä. 
A-sarja toimi samalla karsintakisa-
na reserviupseerien pohjoismaisiin 
maastomestaruuskisoihin, mitä var-
maankaan moni osallistuja ei tien-
nyt. Kaksi parasta upseeripartiota 
lunasti itselleen edustuspaikan ensi 
kesänä Tanskassa pidettäviin kisoi-
hin. Partiomme, eli HRU:n Pionee-
riosasto, on osallistunut jotoksiin 
vuodesta 1997 lähtien. 2000-luvulla 
olemme olleet syysjotoksilla neljästi 
toisia ja talvijotoksilla neljästi pal-
kintopallilla. Vuodesta 1997 lähtien 
ovat aktiivisimmat Pioneeriosaston 
jäsenet osallistuneet kerhon nimissä 
erilaisiin sotilas- ja kuntokisoihin yli 
30 kertaa. 

joToS AlKoi perjantai-iltana kuu-
laassa syyssäässä auringon vielä 
häämöttäessä taivaalla. Ensimmäi-
sen illan tehtävät olivat hieman 
totutusta poikkeavia. Oli vanhojen 
moottorisahojen tunnistamista sekä 

maastopaloihin ja metsätraktoreihin 
liittyviä kysymyksiä. Olimmehan 
metsäopiston mailla. Ruuhkiakin 
pääsi syntymään heti kolmannella 
rastilla. Yöpymispaikka oli lammen 
rannalla, josta kaikille löytyi tasai-
nen alusta. 

lAuANTAiN reiTTi oli pitkä, mutta 
onneksi osa siitä kuljettiin lainaksi 
saaduilla intin polkupyörillä. Pitkis-
tä jonotuksista johtuen partiot jou-
tuivat epätasa-arvoiseen asemaan 
loppupäivän rasteilla viimeisten 
joutuessa etsimään niitä illan pime-
ydessä kun ensimmäiset olivat jo 
majoittuneet. Ammuntoja oli kaksi, 
joista toinen suoritettiin ampuma-
simulaattorilla (ekoaseet) ja toinen 
muovikuula-aseella (airsoft). Lisäk-
si oli mm. pioneeriaiheisia kysymyk-
siä, kirveenheittoa (ei kaivoon), te-
lamiinaviesti, pst-rasti ja tienylitys.
 
SuNNuNTAiNA oli vielä muutama 
tehtävärasti, mm. vesistön ylitys, 
morsetusrasti ja kirjallinen onnet-
tomuus/ensiaputehtävä. Kisa päät-
tyi pikataipaleeseen, joka oli tänä 
vuonna noin kilometrin pituinen 
juoksukilpailu ja ennen maalia oli 
vielä käsikranaatin heittoa. Koko-
naismatkaa jotokselle tuli yli 60 km.
 Muutamia havaintoja jotoksel-
ta: suurella osalla tehtävärasteja 
annettiin paperilappu täytettäväk-
si ja siihen aikaraja. Tällä pyritään 
välttämään jonotus, mutta monessa 
tapauksessa olisi mielekkäämpää 

jos tehtävät olisivat toiminnallisia. 
Tämän vuoden jotoksella joutui jo-
nottamaan poikkeuksellisen paljon 
ja monesti aivan turhaan. Kokeneet 
jotosten kiertelijät huomasivat heti, 
etteivät tietyt rastit voineet millään 
vetää tarpeeksi nopeasti. Rastimie-
het olivat kuitenkin ystävällisiä ja 
kärsivällisiä. Tehtäviä oli vähemmän 
kuin jotoksilla normaalisti. Osa ras-
teista oli kylmiä, vain matkaa ker-
ryttämässä. Yöpymisjärjestelyt ja 
–paikat olivat hyviä, samoin reitti oli 
hienosti suunniteltu. Välillä kuljim-
me Pieksämäen keskustassa, jossa 
nälkäisimmät poikkesivat hampu-
rilaisille. Harmi vaan, että kaupun-
gilla ei näkynyt juuri muita liikkujia 
jotostelijoiden lisäksi.
 Järjestäjät olivat joutuneet pistä-
mään lähes kolmanneksen rasteista 
uusiksi vain muutamaa viikkoa ai-
emmin. Syynä tähän oli PV:n tiukka 
laintulkinta, jonka myötä jotoksella 

ei nähty PV:n aseita eikä kalustoa 
lukuun ottamatta fillareita. 
 Tulospalvelussa oli toivomisen 
varaa. Aamun lähdöissä oli kyllä 
nähtävillä väliaikatilanne mutta ei 
rastikohtaisia pisteitä. Niitä ei ol-
lut nähtävillä maalissakaan saati 
oikeita vastauksia. Tosin tämä on 
ollut jotoksilla kiusallisen yleistä. 
ResUL:n laatimat raamiohjeet pitäisi 
tehdä tutuksi ja sitoviksi järjestäjille 
ja osallistujille. No lopulta oikeat 
vastaukset tulivat nettiin, yli kaksi 
viikkoa jotoksen jälkeen. 

joToKSeSTA jäi hieman kaksija-
koiset tunnelmat. Jotos sinällään ei 
ollut tehtäviltään parhaasta päästä 
mutta saavutimme vihdoin/vastoin 
kauan havittelemamme ykkössijan. 
Kahdestoista kerta sanoi toden! 
Tämä oli ensimmäinen voitto pää-
kaupunkiseutulaiselle reserviläis-
partiolle 2000-luvulla. Partiomme 

jäsenet olivat ylil Jari Kekkonen, en-
sikertalainen vänr Antti Korhonen ja 
kapt Jukka Rusila johtajanaan kapt 
Tommi Laakkonen.

SuoSiTTeleN syysjotosta kaikille 
reserviläisille, kohtuullinen kunto 
riittää. Parhaimmillaan jotokset voi-
vat olla hyviä koulutus- ja oppimis-
tapahtumia, joihin osallistuu satoja 
vapaaehtoisia reserviläisiä omalla 
kustannuksellaan. Tämä tulisi lain-
säätäjän ja puolustusvoimien joh-
donkin tajuta ja palauttaa pikaisesti 
aiemmin vallinneet hyvät käytännöt 
aseiden ja kaluston suhteen. 
 Lopputulokset kärjen osalta:
HRU:n Pioneeriosasto 174,3
Xteekkarit 169,8
Kuopion reserviupseerikerho 163,5
Sota-ankka 163,5

Kapt res Jukka Rusila
partion kirjuri

Perussuunta 2008 kilpailu 
- Kenttätykistökerho viron 
Tykistökoulun vieraana

resul:n syysjotos 
Pieksämäellä – hru:n 
Pioneeriosastolle voitto! 

Vasemmalta Kekkonen, Korhonen, Laakkonen, Rusila
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SiNiSeN reServiN 10-vuotisme-
staruuskilpailu rynnäkkökivääri-
ammunnassa pidettiin syksyisissä 
olosuhteissa mpk-kurssina, jonka 
johtajana toimi Keijo Karimäki, 
Laivaston Sukeltajakillan toimiessa 
järjestäjänä. Kilpailu ammutaan 
kolmiasentoisena Puolustusvoimien 
varasto-rynnäkkökivääreillä. Kohdis-
tusten jälkeen ammutaan makuulta, 
polvelta ja pystystä, kustakin 10 
kilpailulaukausta matkan ollessa 
150m. Ammunnan johtajana toimi 
ylikersantti Tasa.
 Merireserviläisten Jukka Soini 
voitti henkilökohtaisen kilpailun 
uudella ennätystuloksella 256. 
Seuraavaksi tulivat Merireserviläis-
ten Jouni Toivanen 253 ja Tatu Ko-
rhonen 236. Näin Merireserviläiset 
saavuttivat ensimmäistä kertaa 
paitsi kolmoisvoiton tässä lajissa, 
myös joukkuemestaruuden uudella 
ennätystuloksella 745. Rynnäk-

kökiväärimestaruus oli Merireser-
viläisille kolmas mestaruus tänä 
vuonna, eli joukkue on voittanut 
kaikki Sinisen Reservin ampum-
amestaruuskilpailut 2008 (perin-

nekivääri, pistooli, Rk). Jukka 
 Soinille henkilökohtainen me-
staruus oli jo tämän vuoden toinen. 
Merireserviläisten ampujat ja jouk-
kueet pitävät tällä hetkellä hallus-
saan myös kaikkia Sinisen Reservin 
ennätyksiä. Pistoolikisassa ei ennä-
tyksiä ole voinut kirjata, koska tau-
lut ovat vaihdelleet vuosittain.
 Sinisen Reservin ampumame-
staruuskilpailut pidettiin ensim-
mäisen kerran kymmenen vuotta 
sitten syksyllä 1998, ja sen jälkeen 
vuosittain, joten tämä kilpailu oli 
järjestysnumeroltaan XI. Toivot-
tavasti puolustusvoimien ohjeistus 
MPK:n kurssien ampumatoimin-
nasta ei lopeta tätä jo vakiintunutta 
toiminnanmuotoa. Vaikka tuloksista 
ei uskoisikaan, on moni vakiokilpail-
ija jo ylittänyt asevelvollisuusikära-
jan. Kilpailun perustajana toivon 
tätä kovasti.

Tatu Korhonen

hArjoiTuKSeN AvAjAiSiiN lippu-
kentälle marssi kursseittain 178 kou-
lutettavaa eri puolilta Suomea. Har-
joitus voi alkaa. Elsi Tuominen toimi 
tiedottajana harjoituksen tiedotus-
ryhmässä, Hannele Helikallio-Mali-
nen ja Leena Nurmi kouluttautuivat 
johtamisen perusteet kurssilla, Tuija 
Koivu toimintakyky kriisitilanteessa 
ryhmässä ja Irma Heinäaro etsintä 
ja maastoensiapu kurssilla. Muut 
kolme koulutusaihetta olivat kulje-
tus, katuturvallisuus ja viesti.

TIEDOTUS 
Tammi 2008 harjoituksessa vastuu-
alueenani oli sisäinen tiedottami-
nen, työparina Mira Ronkainen. Ul-
koisina tiedottajina toimivat Merja 
Kukkonen ja Sanna Mertsalmi. Tie-
dotus laati ja kokosi harjoituksessa 
ilmestyneen lehden (pe,la,su) sekä 
ylläpiti blogia. Tiedotustehtävä al-
koi useita viikkoja ennen varsinaista 
harjoitusta. Sähköpostit sinkoilivat 
harjoituksen organisaation jäsenten 
välillä. Lehtien sisältöjä ja ulkonäkö-
jä suunniteltiin sekä laadittiin kokei-
lublogeja.
 Tietojen kerättiin harjoituksen 
toimistolta ja kurssijohtajilta. Har-
joituksen aikana tehtiin haastatte-
luja ja kuvauksia mielenkiintoisista 
tapahtumista ja henkilöistä sekä laa-
dittiin juttuja. Tehtävä oli antoisa, ja 
mukavaa. Oli paikka koetella omaa 
stressinsietokykyä. Oli myös muka-
va ohjailla työparia uutena tiedotus-
ryhmän jäsenenä tehtävään ja koko 
maanpuolustustyöhön. Harjoitus 
oli hyvin johdettu. Päälliköt ja joh-
tajat osasivat hommansa. Aina riitti 
hyvää tuulta ja huumoria. Hyvä sää 
aurinkoineen kruunasi harjoituksen 
sujumisen.

JOHTAMISEN PERUSTEET
26 monenikäistä naista kasvatti 
tieto-taitoaan johtamiseen liittyvis-
sä asioissa. Tasokkaat kouluttajat 
olivat Jyrki Furuholm, Ismo-Olav 
Kjäldman, Pekka Viljakainen, Timo 
Tepponen, Tomi Nummela ja Jani 
Kalatie. Kurssimateriaali oli syvälle 
aiheeseen pureutuvaa. Johtajuu-
teen liittyvää tietoa ja analysointia 
mm. yksilö, ryhmän organisaatio, 
vuorovaikutus, ja palaute, vaativat 
johtamistilanteet osa-alueilta. Ai-
heet innoittivat kurssilaiset aktiivi-
siin keskusteluihin luennoitsijoiden 
alustamista aiheista. Erityisesti mai-
nittakoon, että tähän saatiin aina 
haluttaessa myös mahdollisuus. 
Ihmisten yksilöllisen kohtaamisen, 
luottamuksen rakentamisen, ins-
piroivan motivoinnin ja älyllisen 
stimuloinnin pohjalta arvioitiin jo-
kaisen kurssilaisen suoriutuminen 
kolmella johtajuusrastilla viimeise-
nä kurssipäivänä. Kouluttajien pa-
lautteet annettiin välittömästi 
tehtäväsuorituksen jälkeen

TOIMINTAKYKY 
KRIISITILANTEESSA
Uusi, vasta toisessa NASTA-harjoi-
tuksessa mukana ollut kurssi.
Kurssinjohtaja Heli Eräkorven sa-
noin: Hyvä alku oman toimintaky-
vyn vahvistamiselle. Valmiuksia an-
tavan, antoisan kurssin kouluttajina 
ja asiantuntijoina luennoivat poliisi-
pappi Carita Pohjolan-Pirhonen Hel-
singin poliisin väkivalta-ja rikosyk-
siköstä, aiheista kuoleman kohtaa-
minen, suru, trauma ja onnellisuus. 
Veikko Toivonen, henkilöstöpääl-
likkö Finaviasta luennnoi aiheesta 
toimintakyky kriisitilanteessa. Heli 

Eräkorpi perehdytti kurssinsa ai-
heeseen kansalaisen kriisinsietoky-
ky. Ohjelma oli tiivistahtinen. Näin 
lyhyessä ajassa tätä monipuolista 
tietomäärää ei voisi muulla tavoin 
saada.
Kurssista jäi halu kuulla ja oppia vie-
läkin enemmän. 

ETSINTA JA 
MAASTOENSIAPU
Kurssi toteutettiin yhdessä Vapaaeh-
toisen Pelastuspalvelun ja Punaisen 
Ristin kanssa. Kurssin johtajana toi-
mi Leila Tiainen. Maastoensiapuosio 
suoritettiin rastitehtävinä maastos-

sa, joita olivat: Elvytys, loukkaan-
tuneen jalan tukeminen maastosta 
löytyvillä apuvälineillä ja loukkaan-
tuneen kuljetustekniikat. Samoin 
harjoiteltiin palovamman hoitoa 
maastossa ja kantolaitteen rakenta-
mista mukana olevista tai maastosta 
löytyvistä tarvikkeista. Erkki Huovi-
nen ja Anders Blomberg perehdytti-
vät koulutettavat etsintään. Kurssi-
laiset kävivät melko perusteellisesti 
läpi etsintätilanteen organisoinnin. 
Lopuksi harjoiteltiin erilaisia etsin-
tätekniikoita maastossa. Koulutuk-
sen päätteeksi jaettiin todistukset 
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun et-

sintäkurssin suorittamisesta ja kut-
suttiin mukaan toimintaan. 
 
SuNNuNTAiNA ryhmityttiin lippu-
kentälle päättäjäisiin. Suomen lippu 
laskettiin ja arvoitiin kurssi. Ensi-
kertalaisen yllätti hieno tunnelma ja 
mukava yhteenkuuluvaisuuden tun-
ne. Muu maailma unohtui. Kokemus 
on ehdottomasti uusittava monesti, 
sanoi Leena Nurmi. 

Koonti

Hannele Helikallio-Malinen

Espoon Maanpuolustusnaiset

merireserviläisille kolmoisvoitto ja mestaruus 
Sinisen reservin rk-mestaruuskilpailuissa 
upinniemessä 4.10.2008

Rk-mestaruuskilpailun tulokset 2008

1   Soini Jukka      Merireserviläiset   256     
2   Toivanen Jouni   Merireserviläiset        253     
3  Korhonen Tatu    Merireserviläiset        236     
4   Kostian Eino     Laivaston Kilta  235     
5   Novari Raimo     Turun Laivastokilta      235     
6  Laitinen Risto   Laivaston Sukeltajakilta         234     
7   Salo Arto        Turun Laivastokilta      228     
8   Kurjenniemi Eero      Sininen Reservi  222     
9   Häyrinen Raimo   Laivaston Sukeltajakilta         215     
10  Karuvaara Janne  Sininen Reservi  215     
11   Risteli Hannu    Turun Laivastokilta      200     
12  Partanen Pentti  Merireserviläiset        198     
13  Kaila Seppo      Laivaston Kilta  195     
14  Maavuori Jaakko  Sininen Reservi  191     
15  Andström Jouko   Laivaston Kilta  183     
16   Hiipakka Harri   Laivaston Sukeltajakilta         170     
17  Karimäki Keijo   Laivaston Sukeltajakilta         130     
                                
Joukkuekilpailu                 
                                
1    Merireserviläiset  (Soini+Toivanen+Korhonen)      745     
2   Turun Laivastokilta  (Novari+Salo+Risteli)        663     
3   Sininen Reservi  (Kurjenniemi+Karuvaara+Maavuori)  628     
4   Laivaston Kilta  (Kostian+Kaila+Andström)         613     
5    Laivaston Sukeltajakilta (Laitinen+Häyrinen+Karimäki)    579     

mieTTeiTä jA muiSTojA 
TAmmi 2008 NASTA-
hArjoiTuKSeSTA

Espoon tytöt valmiina toimintaan.  Vas. Elsi Tuominen, Hannele Helikallio-Malinen, Irma Heinäaro, Tuija Koivu, Leena Nurmi

Espoon Maanpuolustusnaisten viisikko osallistui 
Naisten Valmiusliiton valtakunnalliseen harjoituk-
seen 19.-21.9. Uudenmaan Prikaatissa Drags- 

vikissa. Koulutusorganisaatiosta vastasi 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Janne Karuvaara
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heo mediapaja

Toivottaa hyvää 
syksyä

Teksti: Arto Pulkki 

Kuvat: EROK/Arvo Sagur

TäNä vuoNNA eri ampumalajeja 
oli viisi: toiminnallinen pistooliam-
munta (H&K USP), 100 m 3x10 ls 
kolmiasento kiväärillä (M14), tst-pa-
rin rynnäkkökivääriammunta (Ga-
lil), joukkueen puolustusammunta 
konepistooleilla (Mini-UZI) sekä 
joukkueen puolustusammunta ko-
nekiväärillä ja rynnäkkökivääreillä 
(MG3 ja Galil).
 Kilpailussa kolme kärkijoukku-
etta erottui selvästi muista ja olivat 
loppupisteissä vain muutaman pro-
sentin sisällä toisistaan. Helsingin 
Reserviupseeripiirin edustusjoukkue 
ampui kokonaiskilpailun kovimman 
tuloksen, mutta lopullisessa piste-
laskussa eri lajeille laskettiin hieman 
eri painoarvot ja kolmen kärkijouk-
kueen keskinäinen järjestys muuttui 
käänteiseksi. Tällä kertaa kilpailun 
voiton vei siten virolainen Lääne 
KRK:n joukkue ja HRUP:n joukkue 
tuli kolmanneksi.  Me voitimme am-
munnat, mutta hävisimme pistelas-
kun, vitsaili joukkueessa ampunut 
luutnantti Kari Wuokko. 

eroK:N järjeSTämäN kilpailun 
ammunnat olivat jälleen taistelutek-

nisesti haastavia ja hienosti toteu-
tettuja. Taistelijapareittain tai puo-
liryhmän voimin kilpaa ammuttavat 
taisteluammunnat ovat reserviläis-
toiminnan ehdottomia kuningas-
lajeja.  On todella häpeällistä, että 
vapaaehtoisesta maanpuolustukses-
ta annetun lain ja siitä tehtyjen tul-
kintojen johdosta me emme voi Suo-
messa pitää samanlaisia kilpailuja.
 Koko tapahtuma oli muutenkin 
järjestetty tavalla, jonka johdosta ei 
voi kuin nostaa hattua veljesliitolle 
ja –kansalle. Esimerkiksi tuloslasku 
päivittyi suoraan verkkoon ja odo-
tusalueella oli järjestäjien puolesta 
avoin WLAN-tukiasema.

HRUP:n edustusjoukkue oli kilpai-
lun paras upseerijoukkue sekä paras 
ulkomaalainen joukkue, mikä olikin 
joukkueen itsellensä asettama tavoi-
te. Henkilökohtaisen Y-sarjan voitti 
tuomarikilpailussa ampunut virolai-
nen IPSC-ampuja Lauri Abel. Hen-
kilökohtaisen Y50 sarjan voitti puo-
lestaan aivan ylivoimaisesti HRUP:n 
joukkueessa ampunut luutnantti 
Kari Wuokko.

TAPAhTumAAN oSAlliSTui myös 
kaksi HRUP:n kerhojen asettamaa 
joukkuetta - Tapiolan Reserviupsee-

rien joukkue oli hienosti joukkuekil-
pailun kahdeksas ja Kanta-Helsingin 
Reserviupseerien viidestoista.

 HRUP:n edustusjoukkueessa 
ampuivat yliluutnantti Arto Pulkki, 
yliluutnantti Markus Salmenpohja, 

luutnantti Kari Wuokko sekä luut-
nantti Antti Keinänen.
 Lisätiedot: www.erok.ee

helsingin reserviupseerit 
pronssille taisteluampuma-
kilpailussa virossa

Viron Reserviupseeriliiton (EROK) järjestyksessä 11. 
tst-ampumakilpailu järjestettiin Tallinnassa 12. - 13. 
syyskuuta. Männikun ampumarata-alueella käytyyn 
kilpailuun osallistui jälleen 30 joukkuetta yhteensä 
yhdeksästä eri Euroopan maasta.

Mini-UZI:t laulaa ja maaleja kaatuu. Virolaisen Elin valmistamat aktiiviset maalilaitteet tekivät ammunnasta mielenkiintoisen ja 

tuloslaskennasta todella nopeaa.

Ja sitten liikkuu – puoliryhmä etenee tuliasemiin ja kello käy koko ajan.
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Kannaksen kesä 
Viime vuosina meitä suomalaisia 
ovat kohahduttaneet toinen toistaan 
mielikuvituksellisemmat kertomuk-
set jatkosodan ratkaisuvaiheista 
kesällä 1944. Erityisesti karkuruu-
desta ja teloituksista on kirjoiteltu. 
Pakokauhuun joutuneiden Viipurin 
puolustajien on kuvattu päätyneen 
Lappeenrantaan Huhtiniemen teloi-
tustuomioistuimeen. On kerrottu, 
että nimenomaan rintamakarkurei-
den teloituksilla saatiin aikaan rin-
tamien vakauttaminen Vuoksen ve-
sistölinjalle Viipurin menettämisen 
jälkeen. Näin väittäviä on kuvattu 
rohkeiksi uuden sukupolven tutki-
joiksi, jotka murtavat pala palalta 
sodan vaietut salaisuudet.
 Kesäkuun 10. päivänä alkoi Val-
keasaaresta yhdensuuntainen liike, 
joka vei Karjalan kansaa, Suomen 
armeijaa ja Neuvostoliiton hyök-
käysjoukkoja kohti Viipuria ja Kan-
ta-Suomea. Neuvostoliiton hyökkäys 
saavutti maantieteellisen välitavoit-
teensa Viipurissa 20.6.1944. Hyök-
käävien armeijoiden päätavoite 
Kannaksella jäi kuitenkin saavutta-
matta – Suomen armeijan joukkoja 
ei kyetty saartamaan ja tuhoamaan. 
Tappiot olivat olleet raskaat, mutta 
joukkojen elävä taisteluvoima oli 
säilynyt. Vuoksen tasalle vetäyty-
neet suomalaiset yhtymät ryhmittyi-
vät uudelleen puolustukseen koko 
voimallaan. 
 Suomalaiset pysäyttivät Neuvos-
toliiton läpimurtohyökkäysyrityksen 
uudella puolustustasalla VKT-linjal-
la (Viipuri – Kuparsaari – Taipale). 
Uusilla ja moderneilla aseilla aseis-
tettuna, Laatokan pohjoispuolelta 
onnistuneesti toteutettujen yhtymi-
en siirtojen ja täydennysjoukkojen 
vahvistamana sekä saksalaisten tu-

kemana puolustajan jäykän torjuva 
kulutustaistelu tuhosi hyökkääjän 
iskuvoiman. Sen joukot kuluivat 
nopeammin kuin puolustajan. Puna-
armeijan eteneminen syvemmälle 
Suomeen estettiin.

Harhailijoiden armeija
Kesällä 1944 Suomen armeijassa 
esiintyi erittäin paljon rintamakar-
kuruutta. Jos mukaan luetaan myös 
muulla tavoin joukostaan harhau-
tuneet, tai hetkellisesti harhautu-
neet miehet, luku nousi pelkästään 
Karjalankannaksella yli 30 000:een. 
Kokonaisluku antaa tosin harhaan 
johtavan kuvan ilmiön laajuudesta. 
Kaikki eivät tietenkään olleet poissa 
riveistä yhtä aikaa – tuhannet kum-
minkin.
 Julkisuudessa on viime vuosi-
na keskusteltu paljon kesän 1944 
sotilaskarkuruudesta. Tarinat Vii-
purin taistelussa kadonneista 500 
sotilaasta ja heidän päätymisestään 
Lappeenrannan salaiseen kenttä-
oikeuteen ja teloitusryhmien eteen 
ovat pohdituttaneet suomalaisia. 
Viime vuonna ilmestyneessä Viipu-
rin menetystä käsittelevässä kirjassa 
Viipuri 1944, tarkastellaan henkilö 
henkilöltä 20. prikaatin sotilaiden 

katoamiset 20.–21.6.1944. Tutkimus 
osoittaa vallitsevat katoamistiedot 
täysin vääriksi. Prikaatista jäi ka-
doksiin kuusi miestä. 
 Nyt myöhemmin arvioituna voi-
daan todeta, että prikaatin miesten 
katoamista ei ollut sotahistorian 
tutkimuksen keinoin tutkittu ollen-
kaan. Arkistoista kaikkien käytössä 
ollut tieto oli tutkimatta. Silti suuri 
määrä kirjoja ja tuhansia sanoma-
lehti- ja internetartikkeleja oli jul-
kaistu asiasta ”totuutena”. 
 Tiedon puute oli korvattu väi-
töksillä, joissa syytettiin puolustus-
voimien tuhonneen kyseiset arkistot. 
Kun teloituksia tukevia tietoja ei löy-
detty, samaiset tutkijat päättelivät, 
että nimenomaan massateloituksis-
ta oli kyse, koska mitään ei löydy! 

Torivalvoja Koistinen
Lappeenrantalainen jo edesmennyt 
torivalvoja aloitti 1980-luvulla ta-
rinan, jonka vertaista legendaa ei 
Suomen historia taida toistaiseksi 
tuntea. Hänen mukaansa Lappeen-
rannan Huhtiniemeen oli piilotettu 

toisen maailmansodan aikana syn-
tynyt suuri salattu teloitushauta. 
 Torivalvojan tarinoihin yhtyi 
salaperäinen Syväkurkku. Hän toi 
julkisuuteen teloitukset mukamas 
oikeaksi osoittavia sotatuomari Ta-
panaisen ”asiakirjoja”. Paikallinen 
lehdistö alkoi yhdistellä ja julkaista 
näitä tarinoita ja ”asiakirjoja”. Vii-
purin katoamiset liitettiin myöhem-
min tähän tarinastoon ja Huhtinie-
men teloitushautauksiin. Myös eräät 
akateemisesti pätevöityneet ihmiset 
todistelivat, että juuri niin hirveää 
oli tuolloin tapahtunut. 
 Huhujen selvittämiseksi Suo-
men hallitus rahoitti lisäbudjettiva-
roin Huhtiniemen kaivaukset vuon-
na 2007. Valtavan suuren kohun 
saattelemana kaivaukset tuottivat 
kuitenkin yhtä suuren pettymyksen 
huhuihin uskoneille. Jatkosodan 
oletetut teloitushautaukset osoittau-
tuvat Lappeenrannassa 1800-luvulla 
olleen varuskunnan hautauksiksi. 
Väärin kaivettu – väittivät jotkut!

Mistä on kyse
Mistä oikeastaan on kyse Viipurin 
ja Lappeenrannan mysteerioiksikin 
kutsutuissa tapahtumissa? Vastaus 
on yksinkertainen, kyse on kadon-
neiden suomalaisten sotilaiden koh-
talosta. Jos sitä ei tiedetä, niin mieli-
kuvitus – siis joidenkin mielikuvitus 
– sen kertoo! 
 Talvi- ja jatkosodassa menehtyi 
yli 93 000 suomalaista ja monen 
kohdalla epätietoisuus jatkui vuo-
sikymmeniä. Kentälle jääneinä siu-
nattiin lähes 8 000 miestä. Heidän 
todettiin kaatuneen, mutta ruumis-
ta ei ollut kyetty kireissä tilanteissa 
evakuoimaan tai se oli täydellisesti 
tuhoutunut.
 Menehtyneistä joka kymmenes 
luokiteltiin kadonneeksi. Tuhan-
sia sotilaita katosi pitkissä maasto-
koukkauksissa, viivytystaisteluissa, 
asemiinsa hautautuneena, vangiksi 
jääneinä tai muulla tavoin. Sotien 
loputtua kadonneiksi (myös vangik-
si jääneet) kirjattiin vielä yli 10 000 
miestä. Jatkosodassa jäi vangiksi yli 
3 000 suomalaista sotilasta. Heistä 

Kirjoittaja on Helsingin Reservin Sanomien monivuotinen avustaja 
Jarmo Nieminen, everstiluutnantti Maanpuolustuskorkeakoulusta, 
jossa hän toimii Sotahistorian laitoksen johtajana. Jarmo on aiemmin 
julkaisut lukuisia artikkeleja lehdessämme Santahaminan ja Helsingin 
sotilashistoriasta. Nyt hän kirjoittaa Suomen armeijasta sotien aikana 
kadonneista ja näihin liittyvistä keskeisistä myyteistä, jotka innoittavat 
tutkijoita aina uudestaan ja uudestaan. 

Kesän 1944  
legendoja

Evl Jarmo Nieminen

Kesällä 1944 Kannaksella joukkojen tilanne oli sekava.

KU VAT:  SA- KU VA
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palasi myöhemmin takaisin vajaat 2 
000.
 Vielä nyt kymmeniä vuosia ta-
pahtumien jälkeen, katoamisiin liit-
tyvät huhut innostavat niihin usko-
via oikeasti kuvittelemaan, että asiat 
ovat kuten syväkurkut kertovat. Toki 
Lappeenrannan Syväkurkun toimin-
ta – tietojen törkeä väärentäminen 
– on alansa huippua ja sellaisenaan 
syvästi paheksuttavaa. Vaikka Suo-
messa voi puhua ihan melkein mistä 
tahansa – vastuu on myös kuulijalla! 
Erityisen ikäväksi asian kuitenkin 
tekee se, että monet toimittajat ja 
jopa tiedemiehet uskoivat näihin 
tarinoihin ja levittivät niitä julkisuu-
teen totuutena. Olen useita kertoja 
todennut kansalaisen todistelevan, 
että täytyyhän asian olla totta, kos-
ka lehdissä ja televisiossa niin kerro-
taan. Surullista!

Jälkikirjoitus
Ajatus Kirjat julkaisi juuri teoksen 
”Teloitettu totuus – kesä 1944”. Kir-
jan toimittajina ovat dosentti Jukka 
Kulomaa ja  everstiluutnantti Jarmo 

Nieminen. Kirja on artikkelikokoel-
ma kesän 1944 kiistanalaisesta so-
tahistoriasta. Teos jatkaa jo syksyllä 
2007 kiivaana käynyttä keskustelua 
jatkosodan loppuvaiheessa teloitet-
tujen ja kurinpitotoimien yhteydes-
sä ammuttujen suomalaissotilaiden 
määrästä.
 Kirja kertoo neuvostojoukkojen 
suurhyökkäyksen synnyttämän rin-
tamakarkuruuden patoamisesta. 
Miten se tehtiin ja kuinka karkureita 
käsiteltiin? Miten kurin koventami-
nen ja kuolemanrangaistukset liit-
tyivät sotatoimien kokonaisuuteen? 
Kuinka monta kuolemantuomiota 
suomalaisissa tuomioistuimissa 
määrättiin sotien aikana ja keitä 
teloitetut olivat? Kuinka moni sai 
surmansa kurinpitotoimien yhtey-
dessä? Peittelikö armeija tarkoituk-
sellisesti asioita? Kyseisen kirjan 
mielenkiintoiseen taustamateriaa-
liin voi tutustua osoitteessa www.
jarmonieminen.fi/historia. Helsin-
gin Reservin Sanomat esittelee kir-
jan seuraavassa numerossaan.

Stadin Sissien järjestämä perinteinen 
osastojen välinen kilpailu Pahkis 
vei Vekarajärven varuskuntaan ja 
Pahkajärvelle melkein sata reserviläistä 
mittaamaan reserviläistaitoja. Kilpai-
lussa kaksi osastoa mittelee voimiaan 
partioittain tai koottuna. Lisää tietoa 
www.stadinsissit.fi.

Mistä kaikki alkoi?
Operaatiokeskuksessa (OpEk) saatujen kokemusten 
ja lukuisten aikaisempien Pahkisten kokemuksista 
muotoutui halu kokeilla aikaisempaa avoimempaa 
tiedotusta tulevista tehtävistä. Usein ongelmana on 
mielestäni ollut niukka ja viime hetkellä tiedotta-
minen. Viikonloppu on kovin lyhyt aika ja jos jotain 
menee pieleen, niin ei ole aikaa korjata. Seuraukse-
na voi olla jonkun partion putoaminen ”kelkasta”, 
eli joko ei yhteyttä tai sitten partio on ihan väärässä 
paikassa tehtäviin nähden.
 Tämä johtoajatuksena aloitettiin suunnittelu 
alkukeväästä. Hahmottelin kilpailun juonen Hesa-
rissa olleen huumekätköilmoituksen innoittamana. 
Osastot etsisivät Valkealan maastosta huumekätkö-
jä ja huumetehdasta. Tämän idean pohjalta tehtä-
väpäällikön kanssa ideoitiin runko, minkä ympäril-
le suunniteltiin eri toimintoja, mm. huumejohtajan 
pidätys autokolonnan pysäytyksen jälkeen. 
 Pahkisen vetäjän tehtäviin kuuluu avainhenki-
löiden rekrytointi. Avainhenkilöitä ovat osaston-
johtajan lisäksi varajohtaja, huoltopäällikkö, kul-
jetuspäällikkö, tehtäväpäällikkö ja viestipäällikkö. 
Yhteisissä palavereissa sovittiin tehtäväjako, minkä 
jälkeen kukin hoiti oman tonttinsa aika itsenäisesti.  

Tehtävät
Pahkiksella on jo muutaman vuoden käytetty Sis-
sien kehittämää pakettiradiota, mikä perustuu 
kommunikaattorin ja VHF –radion käyttöön ilman 
SIM –korttia. OpEkin ja OjoPien välinen liikenne 
sujuu ripeästi ja viesteistä saadaan OpEkissa tulos-
te printteristä. Tänä vuonna viestimiesten tehtäviä 
helpotettiin antamalla valtaosa käskyistä ennak-
koon viestipäällikölle, joka sitten kirjoitti viestit 
valmiiksi kommunikaattorin muistiin. Viestimiehet 
sitten lähettivät käskyt eteenpäin annetun aikatau-
lun mukaisesti. Jos tuli tarve antaa lisäkäsky, sujui 
se ripeästi, koska aikaa ei kulunut tehtävien kirjoit-
teluun. 
 Tehtäväpäällikkö kasasi joukon solupäälliköi-
tä, joille kullekin annettiin 1-2 tehtävää. Heidän 
piti kerätä ympärilleen tarvittava joukko apulaisia. 
Näin rekrytointia jaettiin useammalle taholle eikä 
ketään rasitettu sillä liikaa. Omat tehtävät suoritet-
tuaan tuli tehtävähenkilöistä pakoputkeen takaa-

ajajia vauhdittamaan osastojen menoa.
 Tehtävinä oli liikenteenseuranta, kolonnan py-
säytys ja vangin sieppaus, ammunta, sissinkiukaan 
teko, koottu hyökkäys ja pako, jossa oli ea-rastit 
sekä vesistön ylitys. Aikaisemmista vuosista poike-
ten ei perjantai-iltana järjestetty kohdistusammun-
toja. Siitä säästynyt aika käytettiin osastotehtävien 
suorittamiseen. 

Lopputulos
Harjoituksen johto kokoontui pisteiden laskuun 
varusvaraston yläkertaan. Taulukkoon syötettiin 
osastojen valvojien evästämänä kaikki arvostelta-
vat kohteet niin, että kumulatiivista pistekertymää 
ei seurattu. Lopputuloksena oli melkein tasapeli. 
Osasto Vihreä voitti kokonaiskilpailun 4 pisteen 
erolla. Erittäin pieni ero n. 1300 pisteen kokonais-
potissa. Keltaiset voittivat erikseen palkittavan ras-
titehtävät-osuuden (kuvaa partioiden toimintaa) 
hieman suuremmalla marginaalilla.
 Loppupuhuttelussa palkittiin osastojen onnis-
tujat ja yksi uusi palkintokin saatiin. Varusvarasto 
lahjoitti saapasrengin ja titteliksi päätettiin Nitro-
Sissi. Ensimmäisen tittelin sain Kalevi Kallonen, 
joka toimi PerK:ssä ja harjoituksen aikana siellä 
missä apua tarvittiin.

Vaikeuksia?
Elokuun puolivälissä tuli Vekarajärven varuskun-
nasta yllättävä tieto: Meillä oli kolme vaihtoehtoa, 
joko peruuttaa harjoitus, tehdä koko homma omil-
laan tai kutsua osallistujat vapaaehtoiseen kertaus-
harjoitukseen. Miksi näin? Laki Puolustuvoimista 
muuttui vuodenvaihteessa ja ministeriön tämän-
hetkinen ohjeistus on sellainen, että jos käytetään 
puolustusvoimien ampuma-aseita tai käytetään 
räjähteitä, pitää olla joko VEH tai varsinainen KH. 
Aiemmin MPK:n kurssilla oleville saatiin antaa 
ampumakoulutusta ja tällä konseptilla Pahkista 
oli suunniteltu. tarkoituksena oli tukeutua Karja-
lan Prikaatiin varustemielessä ja ampumaradoissa. 
Harjoitus päätettiin hoitaa VEH –kutsuilla. Tästä 
aiheutui pieni ongelma reserviin kuulumattomien 
osalta, heille ei voitu jakaa rynnäkkökivääriä eikä 
antaa ampumakoulutusta. VEH –aikaiset turva-
määräykset aiheuttivat myös hieman muutoksia 
suunniteltuihin tehtäviin, mm. laitesukellustehtävä 
piti jättää pois.

Kiitokset
Pahkis 08-tapahtumaan osallistui 96 henkeä, jois-
ta kilpailevissa osastoissa oli 43. Ensikertalaisia oli 
molemmissa osastoissa 11, mikä oli erittäin ilahdut-
tavaa. Suurkiitokset vielä kerran kaikille osallistu-
jille ja järjestelyissä mukana olleille sekä palkinto-
jen sponsoreille.

Pahkis-08 kilpailunjohtaja

Matti Huomanen

Stadin Sissien Pahkis 2008

EA-rastilla tarvittiin Osasto Keltaisen Annina Laureman taitoja.

KU VA :  U R H O  I L M O N E N  &  T E A M

Vasikkasaaresta uimalla tulleita haavottuneita.
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KILPAILUKUTSU
KIVÄÄRI 100m, 3 x 10 ls
Paikka: Lopen ampumaurheilukeskus, 100m rata
Aika:  Lauantai 1.11.2008, ensimmäinen erä 
alkaa klo 11.

Aseluokat:
Reserviläiskivääri vakio – mikä tahana keskiytytyspatruunaa 
ampuva itelataava kertatulikivääri rautatähtäimillä (hahlo/
jyvä, diopteri tai vast.).
Reserviläikivääri avoin – sama kuin edellinen, mutta tähtäin 
vapaa.
Kivääri vakio – mikä tahansa kekisytytyspatruunaa ampuva 
lippaallinen kertatulikivääri rautatähtäimillä ( hahlo/jyvä, 
diopteri tai vast.).
Kivääri avoin – sama kuin edellinen, mutta tähtäin vapaa.

Ilmoittautuminen 26.10.2008 mennessä osoitteeseen

niko.niemisto@vantaanreservilaiset.fi
Ohjeita kilpailijoille:
Kilpailuun voivat osallistua RUL:n tai RES:n jäsenyhdistysten 
jäsenet, joilla 
on ampumatoiminnan kattava vakuutusturva Tauluna pv:n 
kivääritaulu 03
ennen kilpasarjoja viiden laukauksen koesarja makuulta Kil-
pailija voi ampua useammassa luokassa, kilpailumaku 5 euroa/
luokka Ratarakenteista johtuen polviasento ammutaan rataka-
toksen etupuolelta 
Asu vapaa
Hihnan käyttö sallittu kaikissa ampuma-asennoissa Odotusalu-
eella mahdollista tehdä tulet, ota omat eväät mukaan
Jokaisen luokan paras ampuja palkitaan
Lisätiedot: Niko Niemistö, GSM 050 5656632, niko.niemisto@
vantaanreservilaiset.fi

TERVETULOA!

Vantaan Reserviläiset ry

Vuoden viimeisellä ratavuorolla 

20.12.2008

Perinnekivääri / 
kivääriammunta 
kilpailu HRUP:n ja 
HelResP:n jäsenille.
Ilmoittautumiset: https://www.maanpuolustuskoulutus.fi/portal/index.asp
Numero : 0400 08 12067

Ajankohta: 20.12.2008, klo. 9.00 - 16.00
Paikka: Santahamina.
Os.maksu: 10 euroa, sis. päivällinen klo.16.00.
Osallistujat 80 ilmoittautumisjärjestyksessä.

Rastit: kivääri 150m kolmiasentoinen: makuu, polvi, pysty 3 x 10ls.
            Kivääri 300m 2 x 15 laukausta.

Sarjat: yleinen, Y50, naiset, perinne ja itselataavat.

Kilpailu tyyppi: Avoin, poikkeuksena voi osallistua millä kivääri tyypillä 
tahansa (toimintatavat 1,2,3). Aseissa oltava vakiotähtäimet ja vakiohihna. 
Kaikki lajit ammutaan samalla aseella.

Säännöt:  4.1. Perinnekivääri: A. Avoin perinnekiväärimalli:                 http://
www.resul.fi/index.phtml?s=50

Kiellettyä: ratakaukoputken käyttö,  optiset tähtäimet, jälkiasennetut 
diopterit, 
ampumatukien tai bipodien käyttö, tukevat ampujan takit ja hanskat.

Osallistujalla oltava mukana: kilpailuun soveltuva kalusto, omat suojaimet, 
vakuutus, RUL tai RES jäsenkortti, sekä aseluvat. Paikalla rajoitettu määrä 
lainakalustoa, kerro tarpeesta ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet ilmoi-
tetaan vain osallistujille. veijo.rautio@helsinki.fi 040-5558165.

Töölöntorinkadun ampumaradan uudistustyö on valmistunut. Ratavuorot voi varata piiritoimistosta.

Ilma-aserata on peruskunnostettu.

eiran isännöitsijätoimisto oy
Castreninkatu 8

00530  HELSINKI
(09) 272 7350

Tutustumispäivä 21.10.2008 klo 17.30 

Tervetuloa tutustumaan hienoihin ja toimiviin  tiloihimme . Esittelyt jäsenille Tiistaina 
21.10.2008 klo 17.30. 
Osoite Töölöntorinkatu 2, (MP-kaupan kulma). Yhteystiedot: tomi.alajoki@hrup.fi    045-
1283636

Harjoitussali / ilma-aserata
Töölöntorinkatu 2: ssa sijaitseva sali on tarkoitettu piiriemme kerhojen käyttöön. Salissa on 
8 x 9 m kokoinen tatami jolle mahtuu kerrallaan n. 12 harjoittelijaa sekä 8-paikkainen ilma-
aserata taululaitteineen. Läheltä löytyvät myös pukuhuone ja suihkutila. Ilma-aseampujille  
tullaan myös hyödyntämään hyväksi todettuja eri kerhojen yhteisvuoroja. Tilan yksittäisen  
käyttövuoron pituus on 90 min. 

Pistoolirata
Töölöntorinkatu 2. kellarissa sijaitseva 12.5m pitkä 6-paikkainen pistoolirata on tarkoitettu 
piiriemme kerhojen käyttöön. Tilassa voi ampua kaikilla max .45 ACP pistoolikaliiperisilla 
aseilla. Radalla on hyvä valaistus, taulunkääntölaitteet ja kunnollinen ilmastointi. 
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Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman

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

Suomen 
Pelastusalan 
keskusliitto – 

SPeK
Ratamestarinkatu 11

00520 HELSINKI
(09) 476 112

Maanpuolustuksen, reservin ja ampumaharrastuksen asialla!

Jarmo
 Nieminen

Sitoutumaton
(Kokoomuksen vaalilista)

Maanpuolustuskorkeakoulu, 
everstiluutnantti, 
Sotahistorian laitoksen johtaja.

Kuka huomaa – kuka välittää? Sinä päätät.   

jarmo@jarmonieminen.fi, puh 045 656 7542

www.jarmonieminen.fi

www.jarmonieminen.fi

Santahaminan ampumavuorot HRUP:n 
ja HELRESP:n jäsenille 2008
Lokakuu Rata Ilmoittautuminen
19.10 Klo.12-18 150m kadettikoulun kiväärirata www.mpky.fi
19.10 Klo.12-18 300m Keskusampumarata kivääri ratavuorolle@luukku.com
25.10 Klo.17-20 Pistoolirata1 www.mpky.fi
26.10 Klo.12-18 300m Keskusampumarata kivääri ratavuorolle@luukku.com

Marraskuu
2.11 Klo.12-18 300m Keskusampumarata kivääri ratavuorolle@luukku.com
8.11 Klo.9-16 Pistoolirata1 ratavuorolle@luukku.com
8.11 Klo.12-18 300m Keskusampumarata kivääri ratavuorolle@luukku.com
9.11 Klo.12-18 300m Keskusampumarata kivääri ratavuorolle@luukku.com
15.11 Klo.12-18 300m Keskusampumarata kivääri ratavuorolle@luukku.com
16.11 Klo.12-18 150m kadettikoulun kiväärirata www.mpky.fi
16.11 Klo.12-18 300m Keskusampumarata kivääri ratavuorolle@luukku.com
22.11 Klo.9-16 Pistoolirata1 ratavuorolle@luukku.com
Joulukuu
13.12 Klo.9-16 150m kadettikoulun kiväärirata ratavuorolle@luukku.com
14.12 Klo.12-18 150m kadettikoulun kiväärirata www.mpky.fi
20.12 Klo.9-16 150m kadettikoulun kiväärirata ratavuorolle@luukku.com

Ilmoittautumislinkeistä löytyvät ohjeet ko. vuorolle ja mahdolliselle lainakalustolle.
Ampujilla tulee olla ammuntavakuutus, RES tai RUL voimassaoleva jäsenyys ja aseluvat ja omat suojaimet.
Ratavuorolle@luukku.com osoitteeseen ilmoittaudutaan omalla nimellä.  Ilmoittautuneille tulee sähköpostivahvistus jossa lisätietoja kyseisestä 
vuorosta. 
Jos et ole vielä jäsen tai sinulla ei ole ampujanvakuutusta saat ne seuraavista linkeistä:
www.rul.fi  tai www.reservilaisliitto.fi
Seuraava SRA kurssi järjestetään tammikuussa 2009, tiedote joulukuun lehdessä.
Lisätietoa ammunnoista : www.eskapat.net, www.mpky.fi, www.vantaanreservilaiset.fi.
Terveisin Helsingin Reserviläispiirien ampumatoimikunta. / veijo.rautio@helsinki.fi



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT16 17.10.2008 • 8/2008

ESITELMÄ 30.10.2008 SUOMEN 
PUOLUSTUSVOIMAIN KEHITTÄMISESTÄ 

Pääkaupunkiseudun puolustukseen perehtynyt everstiluutnantti Ahti Kurvinen pitää esitel-
män Suomen puolustusvoimain kehittämisestä. Esitelmässä käsitellään myös pääkaupunki-
seudun    puolustuksen erityispiirteitä.    

Esitelmä on to 30.10.2008 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo salissa. Tilaisuus on avoin 
kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa ma 
27.10 mennessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 8513.  

Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

RUK  48   
(12.7. - 8.11.1940)
 

Kurssimme  kokoontuu vuositapaamiseen  kurssilounaalle ravintola Mamma Rosaan  os.  

Runebergink 55, 00260 Helsinki, lauantaina 8.11.2008 klo 13.  Isäntänä Pöyry Architects / kum-

mikurssimme   RUK 148 - Nuijamiehet.

 

Sitovat ilmoittautumiset  W-M Sovero, Laivurink 10 A 10, 00150 HKI, p. 09 - 654 577,  0400- 705 

259  tai 

Pekka Jokela p. 0400- 315 647  -  31.10.2008 mennessä.  Hyvät  veljet, joukolla mukaan !

Uudenmaan tykistökilta/Kenttätykistökerho järjestävät
ma 20.10. esitelmän Georgian tilanteesta 
Katajanokan kasinolla klo 18.00. 

Majuri Juhani Mäkelä Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta esitelmöi ajankoh-
taisesta aiheesta. Tilaisuus on kaikille avoin.

to 13.11. Tykkimiesilta / esitelmätilaisuus Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa klo 18.00. 
”Onko tykistö itsenäinen aselaji 2010 - luvulla?” kysyy insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola, 
joka toimii osastopäällikkönä Maavoimien elektroniikkaosastolla. 

Kosolan alaa ovat uusimmat johtamis- ja viestijärjestelmät, joiden varassa armeija nykyään 
toimii. Muuten ohjelmassa Kenttätykistökerhon vuosikokous.  

Koti, Uskonto ja Isänmaa.
Vantaalaisen perusturvallisuuden ja Reserviläistoi-
minnan tukemiseksi - äänestä Vantaan Kaupungin-
valtuustoon. Tulen toimimaan mm. ennaltaehkäisevän 
terveyskasvatuksen, päihdevalistuksen ja monipuoli-
sen harrastustoiminnan lisäämiseksi sekä sosiaalisis-
ta ongelmista aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi 
Vantaalla. Työtä tehdään myös ammunnan harrastajille 
tärkeän Petikon Ampumaurheilukeskuksen puolesta.

HelResP ja HRUP:n yhteisessä ampumatoimikunnas-
sa työtä reserviläisammuntojen järjestelyissä vuodesta 
1998 lähtien.
SRA-kouluttaja, turvallista ampumista vuodesta 1995 
lähtien. 

Olli Korkalainen
Vääpeli res.
050-3028308
olli.korkalainen@vantaanreservilaiset.fi
 

sit.  384

Seppo Sonkeri
61 vuotias liikunnanopettaja ja 
opinto-ohjaaja majuri reservissä

EHDOKKAANA ESPOOSSA

286   Perussuomalaiset

ILMA-ASE AMMUNNAT
Ilma-asekausi piirien radalla alkoi 7.10. Tule tutustumaan piirien kunnostettuun ilma-aserataan. 
Radan ulkoasua kohennettiin kesällä.

Sarjakilpailua ammutaan ilmapistoolilla ja -kiväärillä 16.12. asti. Vuoro on 
tiistaisin klo 15.00-19.30. Rata on käytettävissä kaikille piirin jäsenyhdistysten jäsenille. Sarjakil-
pailuna ammutaan 40 laukausta.
Sarjakilpailumaksu on 3 euroa, jota vastaan voi ampua kaksi suoritusta illassa. 

Täytä tuloskortti ja merkitse ampumasi tulos myös ratakirjaan.
Ampuminen tapahtuu nonstop-periaatteella, radalla ei välttämättä ole nimettyä 
valvojaa. Ratakirja lisäohjeineen on  peltikaapissa, tauluvaraston puolelta.

Tiedustelut, Jukka Väänänen 040-5844568.
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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 tar-
kennuksia.

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

Kotisivuosoite: www.eskapat.net

helsingin maanpuolustuspiirin 
koulutusosastot

Esitelmätilaisuus keskiviikkona 29.10. klo 18.00

Evl evp Stig Roudasmaan esitelmä käsittelee Helsingin Suojeluskuntapiirin ja sen 
talon osin dramaattistakin historiaa. Paikkana on kyseisessä talossa, osoitteessa 
Töölöntorinkatu 2 sijaitseva maanpuolustusjärjestöjen auditorio, jonka aulassa on 
samaan aikaan Suojeluskuntapiirin historiaa valottava näyttely. Esitelmän järjestäjä-
nä on HRU:n Pioneeriosasto. Tervetuloa!

TILANNEJOHTAMINEN JA 
TAKTINEN ENSIHOITO
la 15.11.2008
Iso kylätie 21, 04130 Sipoo
Hinta: 10 e/hlö

Luento otsikon aiheista. Luennoitsijana alan viranomaiskouluttaja.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Tom Lindblom GSM 040 5044273 
tom.lindblom@dfk.fi.

Tapahtuman järjestää Vantaan Reserviläiset ry
TERVETULOA!

Muista maksaa jäsenmaksusi.

Itsenäisyyspäivän konsertti 6.12. 2008 klo 16.00

Helsingin Vanhakirkko Lönrotinkatu 6

Konsertissa esiintyvät Henrik Lamberg oopperalaulaja Pekka Suikkanen urkutaiteilija 

Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry :n kuoro Sirpaleet

johtaa Evelin Ojalo, solisti Arvo Isohanni,lausujat:

Aune Ahonen ja Arja Mäntsälä

Helsingin Suomalaisen Klubin Kuoro johtaa Henrik Lamberg Mauri Niskakoski KOL:n Hallitus

Seppo S. Kosonen aluekappalainen

Konsertin järjestävät:

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta ja Pääkaupungin Sotaorvot ry Ohjelma 10 e

Mukavampia matkoja

Ainoat suomalaiset 
laivat Tallinnaan

Mukavampia matkoja

MATKAMYYNTI
www.eckeroline.fi 

tai puh. 06000 4300 
(1,64 ¤/vastattu puhelu + pvm/mpm)

Päiväristeilyt

Oopperapaketit

Hinnat voimassa 30.12. asti.

¤
hlö20Su–to 

lähdöt

¤
hlö25Pe 

lähdöt

¤
hlö29La 

lähdöt

¤
hlö99
¤
hlö114
¤
hlö104

16.11. 
Patarouva 

29.11. 
Tosca 

7.12.
My Fair Lady 

Hinta sis. laivamatkat meno-paluu 
kansipaikoin, majoituksen Sokos 

Hotel Virussa Viru Class -huonees-
sa 1 vrk/hlö, hotelliaamiaisen ja 

lipun näytökseen.
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eSPoo–KAuNiAiNeN 
reServiuPSeeriT

Syksyn toimintaa!
 
28.10  Esitelmäilta: Pääesikunnan 
henkilöstöpäällikkö, Kenrl Hannu              
Herranen: ”Puolustusvoimien hen-
kilöstöpolitiikka”.  Kauniaisten kau-
pungintalo kello 19.00.

 31.10 Vuosijuhla Villa Junghan-
sissa alkaen kello 19.00

 18.11 Esitelmäilta: Oikeusminis-
teri Tuija Brax: ”Perustuslaki, yli-
päällikkyys ja ulkopolitiikan hoito”. 
Kauniaisten kaupungintalo kello 
19.00.

 Edellä olevat  tilaisuudet ovat 
yleisölle avoimia.

 9.12.Syyskokous, Kauniaisten 
kaupungintalo 19.00, sääntöjen mu-
kaiset syyskokousasiat.

 

helSiNGForS SveNSKA 
reServoFFiCerSKlubb

Helsingfors Svenska Reservoffice-
rasklubb rf. sammankommer till 
höstmöte den 24.10 kl 18.00 i audito-
riet Döbelnsgatan 2.  Program: Sed-
vanliga förhandlingar, föredrag.

KANTA-helSiNKi

Kerhon syyskokous pidetään Kataja-
nokan Kasinolla Karimo-salissa tors-
taina 30.10. klo 17.15.

Kokouksen 30.10. jälkeen järjes-
tetään esitelmätilaisuus klo 18.00. 
Everstiluutnantti Ahti Kurvinen 
pitää esitelmän Suomen puolustus-
voimain kehittämisestä. Esitelmässä 
käsitellään myös pääkaupunkiseu-
dun puolustuksen erityispiirteitä. 
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen 
jäsenille. Esitelmään tulijoita pyyde-
tään ilmoittamaan osallistumisensa 
ma 27.10. mennessä e-mail raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 
8513.

Syksyn  ampumavuoroista lisä-
tietoja ampumaupseereilta.

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

Sähköpostitiedotteita haluavat 
voivat ilmoittaa osoitteensa sihtee-
rille.  

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

Ampumaupseerit: pekka.appel-
qvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 

9029; jukka.kariola@khru.net, p. 
050 570 0195; pirkka.jalasjoki@
gmail.com

läNSi-vANTAA

Majatalkoot tiistaina 21.10 klo 17.00 
alkaen. Sääntömääräinen syysko-
kous tiistaina 28.10. klo 19.00 Toi-
mintakeskuksessa Rystypolku 4.   
Kokousesitelmä klo 19.30, lento-
kapteeni Tapio Juutilainen kertoo 
kesäkuussa 1940 tapahtuneesta len-
tokone Kalevan alasampumisesta ja 
siihen liittyvistä tapahtumista. Esi-
telmätilaisuuteen ovat tervetulleita 
myös muiden kerhojen jäsenet.

Tiistaina 4.11.  Reserviläisammun-
nat, kilpailu pienoiskivääri, Tikkuri-
lan urheilutalon radalla, lisätietoja 
Veikko Taurolta, puh. 09-5305 4223. 
Lauantaina 22.11. kerhon vuosijuhla 
/ pikkujoulu Toimintakeskuksessa.

LVRU:lla on  viikottainen ampu-
maratavuoro Töölöntorin pistooli-
radalla, jossa voi ampua  .22 cal ja 
9.00 mm aseilla. Vuoro on lauantai-
sin klo 14.30 – 17.00. 

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja koko vuoden  
toimintakalenteri löytyvät verkkosi-
vuiltamme osoitteesta lvru.rul.fi 

muNKKivuori

Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään tiistaina 11.11.2007 Munkkivuo-
ren seurakuntatalon seurakuntasa-
lissa kello 18 alkaen. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tilaisuuden jälkeen aiheeseen liitty-
vä esitelmä. Seurakuntasalin osoite 
on Raumantie 3. 

Tervetuloa kaikki mukaan.
Syyskausi on alkanut, samoin 

ammunnat sisäradalla.
Piirin ampumarata, Töölönto-

rinkatu 2. Ovi muistomerkkikiven 
”takana”. Radalla voi ampua 22LR 
ja palvelupistoolilla, ei lyijyluoteja. 
Ampujilta vaaditaan ampumava-
kuutus ja sääntöjen tinkimätöntä 
noudattamista.Toiminta aloitettu 
7.10, seuraava vuoro on 21.10. Am-
pumisaika 19.00 - 21.30. Ovella 
soittokello. Ammunnat vetää Timo 
Mikkonen puh. 0400 607590 tai 
timo.mikkonen@luukku.com ja/
tai Mauri Routio  puh. 040 7322751. 
Jos tulee muutoksia, Timo tai Mauri 
lähettää maililla muutoksista tietoa. 
Jos et ole antanut sähköpostiosoitet-
ta, soita ennen radalle lähtöä. 

Urheilutalon 22-vuorot jatkuvat 
parillisen viikon perjantaisin klo 
18.00 – 19.30. Radalle mahtuu, joten 
osallistukaapa harjoituksiin ahke-
rasti. Seuraava vuoro on 17.10.

Kalvolassa jatketaan perinteisin 
kuvioin 25.10. ja 15.11. Mahdollisuus 

ampua sekä pistooli- että kiväärila-
jeja.

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

PohjoiS-helSiNGiN 
reServiuPSeeriT

40-vuotisjuhlat
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlia vietet-
tiin juhlallisin menoin historiallisis-
sa puitteissa 5.9.2008 Suomenlin-
nan Upseerikerholla esitelmöitsijöi-
neen, vieraineen ja runsaslukuisen 
osallistujajoukon läsnä ollessa. 

Padasjokijotos  
Perinteinen Padasjoki-jotos to-

teutettiin 4.-5.10. Mukana oli 10 in-
nokasta ”jotostelijaa”. Ohjelmassa 
oli ampumista pistooleilla ja ryn-
näkkökivääreillä, myös pimeällä 
sekä ruokaa, juomaa, saunaa sekä 
leppoisaa reserviläiseloa. 

Hallitus
Hallitus kokoontuu Malmilla 

28.10. klo 18.30.
Koulutus
Yhdistys maksaa maanpuolus-

tustaitojen opiskelun kohtuulliset 
kurssimaksut. Tiedustele koulutus-
tilaisuuksista. Yhteyshenkilönä kou-
lutusupseeri Peter Korvensyrjä, 045–
6748754, cossu541@saunalahti.fi.

Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja tiedotussihteerin yhteys-
tiedot: Pj. Jaakko Sievänen, 040-
5061488, jaakko.sievanen@elisanet.
fi, siht. Karri Kupari 050-426 0711, 
kkupari@gmail.com, tiedotus Jor-
ma Loimukoski 040-3433400, jorma.
loimukoski@finpro.fi

TiKKurilA

Syyskokous 30.10.2008 klo 19.00 al-
kaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekka-
harjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). 

Kokouksessa valitaan mm. ker-
hon hallitus sekä hyväksytään toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio 
ensi vuodelle. Tule vaikuttamaan 
asioihin.

Esitelmän pitää onnettomuustut-
kija Hannu Melaranta ja aiheena on 
onnettomuustutkinta. Ilmainen kah-
vitarjoilu! 

Hallitus kokoontuu klo 18.00 al-
kaen.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

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

Tiistaina 4.11.2008 on pienoiski-
vääri 20 ls makuu kilpailu.

Lisätietoja antaa ampumaupseeri 
Jukka Luotola puh.0500-455474. 

Töölö

Hallitus kokoontuu tiistaina 21.10. 
kello 17.00  Döbelninkadun kokous-
tiloissa valmistelemaan syyskokouk-
sen asialistaa. Huomaa kokouksen 
aikaistettu aloitusaika!

Kokouksen jälkeen on mahdol-

helsingin 
reserviupseeripiiri

lisuus lähteä keilailuharjoituksiin 
Turvakurssin kiltalaisten kanssa Ke-
ravan keilahalliin. Harjoitukset al-
kavat kello 19.30. Ilmoittautumiset 
Jyrki Ratialle p. 040-5829127.

Ampumavuoromme Töölöntorin-
kadun ampumaradalla jatkuvat tiis-
taina 11.11. ja tiistaina 9.12. Vuorom-
me alkaa kello 19.00. Kerhon aseet 
ovat jäsenistön käytössä. Lisätietoja 
saa ampumavastaava Raimo Ahok-
kaalta p. 050-5114123.

Järjestämme toiminnallisen vir-
kistysviikonvaihteen heimoveteraa-
neille 8-9.11. Vieraita saamme myös 
Virosta. Ohjelmassa mm. veljesillal-
linen ja sauna Spjutsundissa sekä 
sunnuntaina konsertti Kulttuurita-
lossa kello 15.00. Esiintyjinä tilai-
suudessa ovat mm. Pohjois-Kymen 
Sotilaspoikakuoro ja Helsingin So-
taveteraanikuoro.  15 euron hintaisia 
lippuja saatavissa ennakkoon Lippu-
palvelusta.

Viikonvaihteen tapahtumiin ovat 
myös avecit tervetulleita! Ilmoit-
tautumiset järjestelyjä varten Hans 
Gabrielssonille p. 050-3304005. 
Santahaminassa 8.11. kurssille osal-
listujat ehtivät myös hyvin mukaan 
illan tapahtumiin.

Järjestämme marraskuun aikana 
veteraanikeräystapahtuman, johon 
toivotaan runsaasti talkoolaisia mu-
kaan. Ilmoittautumiset ajankohdan 
sopimiseksi keräysvastaava Antero 
Jauhiaiselle p. 050-3683539.

Parhaat kiitokset myös kaikille 
heimoveteraanien joulupakettien 
pakkaustalkoisiin  osallistuneille! 
Ensimmäiset paketit 730 kilon sat-
sista on jo toimitettu saajilleen Au-
nuksen Karjalaan ja Inkerinmaalle.

Kerhon syyskokous pidetään 
keskiviikkona 12.11. kello 18.00 Dö-
belninkadun kokoustiloissa. Tule 
mukaan päättämään yhdistyksem-
me asioista ja vaikuttamaan tulevan 
vuoden toimintaamme perinteisen 
kahvitarjoilun lomassa!

Käy myös tutustumassa päivi-
tettävinä oleviin nettisivuihimme 
osoitteessa www.rul.fi/toolo

Sivustoille toivottavaa aineistoa, 
kuvia ym. voi toimittaa puheenjoh-
tajalle.

Kerhomme toimintaa koskevat 
kehitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo Mar-
tiskaiselle p. 050-7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi

Muuttuneet yhteystiedot ja eri-
tyisesti ajan tasalle saatettavat säh-
köpostiosoitteet pyydetään ilmoit-
tamaan sihteeri Erkki Nikuselle p. 
040-7154486, enikunen@welho.com

iTä-helSiNGiN 
reServiuPSeeriT

Syyskauden ammunnat jatkuvat 
Tukikohdan ilma-aseradalla Puoti-
lantie 1 D keskiviikkoisin klo 18.00. 
Ilmahirviammunnat parittomina 
viikkoina torstaisin klo 18.00. Ra-
taa on remontoitu syyskuun aikana, 
tule testaamaan ampumataitosi ja 
osallistumaan prosenttiammuntaan. 
(Pysäköinti kielletty Puotilantie 1 
parkkipaikalla.)

Yhdistykselle on varattu ammun-
tavuoroja Töölön ruutiaseradalta 
syyskaudeksi 2008. Ammuntapäivät 
ovat seuraavat: viikolla 43 maanan-
tai 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.

Syyskokous pidetään 27.11.2008 
alkaen klo 18.00. ja paikkana Tuki-
kohta Puotilantie 1 D.

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 

 

vr:N reServiuPSeeriT 

Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään maanantaina 3.11.2008 klo 
16:30 VR:n pääkonttorin isossa 
kongressisalissa. Pikkujoulutilaisuus 
pidetään keskiviikkona 10.12.2008 
klo 16:30 alkaen VR:n pääkonttorin 
isossa kongressisalissa. 

ASelAjiKerhoT

ilmATorjuNTAKerho

Lokakuun 2.päivä kerho järjestää 
ammuntakoulutuksen ja pienimuo-
toisen kilpailun, jossa ensikertalai-
sillekin tulee radan käyttö varmasti 
tutuksi. Tilaisuus alkaa kello 17:00 ja 
tapahtumaa järjestelee ampumaup-
seeri Timo Wiiala (0400 476726, 
timo@wiiala.com)

Kerhon sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 25.11. klo 18:00 
tutussa paikassa Suomenlinnan Up-
seerikerholla. Ohjelmaan sisältyy 
vieraileva esitelmöitsijä ja tilaisuu-
den päätteeksi nautimme herkullis-
ta lohikeittoa.

12.12 klo 12:12 joulunodotus kruu-
naantuu erittäin perinteisellä joulu-
lounaalla ravintola Perhossa.

Ammunta jatkuu kilpailun lisäk-
si normaalisti parillisten viikkojen 
keskiviikkoina klo 16-18. Paikalle 
menijöiden toivotaan ilmoittautu-
van etukäteen Timo Wiiallalle, jot-
ta avaimien paikallaolosta voidaan 
varmistua. 

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

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

Kerhon verkkosivut löytyvät 
osoitteen www.ilmatorjunta.fi kaut-
ta valitsemalla oikeasta laidasta lin-
kin: Helsinki.

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

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

ToimiNTAKAleNTeri
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15.30.
Koska Helsingin Reserviupseeri-

piiri ry varsin huomattavalla tavalla 
avustaa Senioreitaan matkakustan-
nuksissa, jää matkan hinnaksi vain 
15 euroa/osallistuja; hintaan sisältyy 
ruokailu. Ko summa kerätään osal-
listujilta bussimatkan aikana.

Ilmoittautumiset 24.10.2008 
mennessä kirjurille pentti.uosukai-
nen@kolumbus.fi tai 040 840 6296. 

Tervetuloa!

eSPooN 

mAANPuoluSTuS-

NAiSeT

Tutustumme tiistaina 11.11.2008 klo 
17.30 alkaen Kansallisarkistoon. 

Kansallisarkisto johtaa valtion arkis-
tolaitosta, jonka tehtävänä on mm. 
varmistaa kansalliseen kulttuuripe-
rintöön kuuluvien asiakirjojen säi-
lyminen ja edistää niiden tutkimus-
käyttöä. Kansallisarkiston osana on 
mm. Sota-arkisto, minne on talletet-
tu mm. viime sotien ja vuoden 1918 
tapahtumien alkuperäisiä aineistoja. 
Esittelyyn kuuluu mm. Kansallisar-
kiston toimintaa valaiseva diaesitys 
sekä kiertokäynti vanhassa arkkiteh-
toonisesti arvokkaassa rakennukses-
sa. Kansallisarkiston osoite on Rau-
hankatu 17, Kruunuhaka, Helsinki. 
Tilaisuuden pääsymaksu on 5 eu-
roa. Ilmoittaudu Tuija Koivulle, puh 
0400 910 315 tai tuija.koivu@luuk-
ku.com, 7.11.2008 mennessä.

jääKäriKerho

Sääntömääräinen syyskokous pide-
tään 29.10. klo 18.00 alkaen Ennen 
varsinaista kokousta on yhteinen 
esitelmätilaisuus auditoriossa. Esi-
telmän pitää evl evp Stig Roudas-
maa ja aiheena on Helsingin Suoje-
luspiirin historia. 23.10. avataan au-
ditoriossa sk.piirin historiaa esittävä 
valokuvanäyttely.

Esitelmän jälkeen n. klo 19.00 pi-
detään varsinainen virallinen syys-
kokous, jossa käsitellään ensi vuo-
den toimintasuunnitelma ja talous-
suunnitelma sekä valitaan kerholle 
hallitus ym. toimihenkilöt. 

Loppuvuoden kuukausisaunat 
ovat 4.11. sekä joulusauna 2.12., jos-
sa nautimme gastronomian majuri 
Esa Pajusen monikymmenvuotisesta 
kalaillallisesta. 

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

HUOM! Muutkin piirin jäsenet 
ovat tervetulleita kuuntelmaan evl 
Stig Roudasmaan esitelmää,

KT-Kerho

Kenttätykistökerho lähetti kolme re-
serviläispartiota tykistö- ja krh-kan-
tahenkilökunnan kunto-otteluun 
Haminaan. Parhaana reserviläispar-
tiona yliluutnantti Jarkko Tikan par-
tio sijoittui kuudenneksi pistemää-
rällä 669. Voiton vei JTR 2 -partio, 
pistemäärällä 705.

Tulevia tapahtumia:
To 6.11. Retki Pahkajärvelle seu-

raamaan KarTR:n ammuntoja Ko-
koontuminen klo 11.30 Karjalan 
prikaatin sotilaskodin luona. Yhteis-
kuljetus järjestetään mikäli ilmoit-
tautuneita on vähintään 20 henki-
löä.  Ilmoittautuminen ensi tilassa: 
jussi.sorsa@finavia.fi.

To 13.11.Tykkimiesilta / esitelmä-
tilaisuus Töölöntorinkadun audito-
riossa klo 18.00 

Onko tykistö itsenäinen aselaji 
2010-luvulla? kysyy insinöörievers-
tiluutnantti Jyri Kosola, joka toi-
mii osastopäällikkönä Maavoimien 
elektroniikkaosastolla. Kosolan alaa 
ovat uusimmat johtamis- ja viesti-
järjestelmät, joiden varassa armeija 
nykyään toimii. Tilaisuuden jälkeen 
noin klo 19.00 Kenttätykistökerhon 
vuosikokous.

Loppuvuoden tapahtumat luet-
tavissa osoitteessa www.ktkerho.fi/
tapahtumat.php

Lisätietoja Kenttätykistökerhon 
toiminnasta:

pj. Jyri Vilamo (GSM) 044-511 04 
72, email: puheenjohtaja@ktkerho.
fi vpj. Markku Mantere (GSM) 040-
709 89 02, email: markku.mante-
re@iki.fi sihteeri Erkki Vuori (GSM) 
040-722 89 24, email: sihteeri@kt-
kerho.fi

www.ktkerho.fi

PääKAuPuNKiSeuduN 
PioNeeriKilTA

Pioneeriosaston sääntömääräinen 
syyskokous on keskiviikkona 29.10. 
klo 19.00 osoitteessa Döbelninkatu 
2. Kokousta ennen klo 18.00 kuu-
lemme evl evp Stig Roudasmaan 
esitelmän, joka käsittelee Helsin-

gin Suojeluskuntapiirin historiaa ja 
kokouspaikkanamme olevan talon 
vaiheita. Kokouspaikkana on Töö-
löntorinkatu 2:n auditorio. Syysko-
kouksen jälkeen nautimme iltapalan 
yhdessä Jääkärikerhon kanssa. 

Hallitus kokoontuu ke 29.10. klo 
17.30 Töölöntorinkadun auditorios-
sa.

Syysjotoksen voitto Pioneeriosas-
tolle! Kisa järjestettiin Pieksämäellä 
12.-14.9. ja partiossamme olivat Kek-
konen, Korhonen, Laakkonen ja Ru-
sila. Voitolla lunastimme taas RUL:n 
edustuspaikan ensi kesän PM-kisoi-
hin Tanskaan.  Juttu jotoksesta on 
toisaalla tässä lehdessä.

Pioneeriosasto järjestää Spjut-
sundin majalla puunkaatokurssin 
lauantaina 18.10. Koulutusupsee-
rimme, metsätalousinsinööri Tom-
mi Laakkonen opastaa moottorisa-
han käytössä ja huollossa ja opettaa 
oikeita puunkaatotekniikoita. Sauna 
lämpenee myös, osasto tarjoaa juo-
maa ja evästä. Ilmoittaudu sihteeril-
le heti ja kerro samalla kuljetustar-
peesi. 

Töölöntorinkadun luolassa jat-
kuvat ampumaharjoitusvuoromme. 
Vuoromme on klo 12-14.30 lauantai-
sin 18.10., 15.11. ja 13.12. Ilmoittaudu 
ampumaan edeltävään perjantai-
iltaan mennessä markus.saarela@
sks.fi tai 040-743 1867. Sisäänkäynti 
on Töölöntorinkadun ja Eteläisen 
Hesperiankadun kulmauksesta. Pa-
rannusten jälkeen luolassa voi am-
pua myös sotilaskaliiberin pistooleil-
la! Paikalla on kouluttaja, aseita ja 
patruunoita 50kpl/pienoispistooli, 
10kpl/sotilaspistooli/ampuja veloi-
tuksetta jäsenmaksun maksaneille 
jäsenillemme. Ota mukaan kuulon-
suojaimet, jos sellaiset omistat. 

Pioneeriosaston pikkujoulusauna 
järjestetään Katajanokan Kasinolla 
perjantaina 21.11. Tilaisuus alkaa klo 
18.30 kaikille avoimella hallituksen 
kokouksella, jonka jälkeen n. 19.30 
on saunomista, syömistä ja pionee-
rivisa. Iltapalan omavastuuhinta on 
10 eur. Ilmoittaudu sihteerille 14.11. 
mennessä ja kerro samalla syötkö 
iltapalan. 

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneerilo-
go (työkalut). Hinta vain 10 eur. Ti-
laa sihteeriltä. Myynnissä myös pio-
neerilippiksiä ja pioneeripatsaita.

Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuu-
tokset myös sihteerille.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakai-

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

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

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

reServimeriuPSeeriT

Yhdistyksen syyskokous pidetään-
keskiviikkona 19.11.2008 klo 1800 
Helsingissä Katajanokan Kasinolla. 
Esitelmästä syyskokouksen yhtey-
dessä ilmoitetaan myöhemmin mm. 
yhdistyksen nettisivuilla.

 Ampumavuorot jatkuvat Töölös-
sä parittomina viikkoina klo 1200-
1430 lauantaisin  25.10., 8.11., 22.11. 
. jne. Yhdistyksen aseet ja patruunat 
ovat jäsenten käytettävissä. Ampu-
maan tulijoita pyydetään etukäteen 
ilmoittautumaan ampumaupsee-
ri Harri Pakariselle, puhelin 040-
5179834.

helsingin Seudun 
reserviläispiiri

rT-Kerho 
johToreNGAS

SYYSKOKOUS JA ’SELININ LAUTA-
NEN’ -AMPUMAKILPAILU 

Yhdistyksen syyskokous pidetään 
Töölössä Maanpuolustusjärjestöjen 
talossa (Döbelninkatu 2) ke 12.11 
klo 18.00 alkaen. Kokouksessa pää-
tetään sääntömääräisten asioiden 
lisäksi kahden 9 mm:n pistoolin 
hankinnasta kerholle. Välittömäs-
ti kokouksen jälkeen klo 19.00 on 
mahdollisuus tutustua maanpuolus-
tusjärjestöjen ampumarataan, sekä 
ammutaan ’Selinin lautanen’ -ampu-
makilpailu Glock-pistooleilla. Kerho 
järjestää aseet. Patruunoita voi os-
taa paikalta omakustannushintaan. 
Ampumarataan tutustumista ja/tai 
ampumakilpailua varten ennakkoil-
moittautumiset Kimmo Kinokselle 
viimeistään perjantaina 7.11.2008. 
(ks. yhteystiedot alempana)

 KERHON JOULUPUURO 
Kerhon tarjoama perinteinen 

joulupuuro nautitaan Suomen-
linnan upseerikerholla ti 16.12 klo 
18.00 alkaen (HUOM! lautta klo 
17.20). Kerhon jäsenet aveceineen 
ovat tervetulleita! Ilmoittautumiset 
Toni Aallolle ma 8.12 mennessä. (ks. 
yhteystiedot alempana)

 KERHON PISTOOLIVUOROT 
TÖÖLÖN AMPUMARADALLA 

Vuorot kerran kuukaudessa kes-
kiviikkona klo 19.00-21.30: 

15.10,  12.11  ja  10.12. 
 Ilmoittautumiset viimeistään 

kunkin viikon maanantaina Kimmo 
Kinokselle. kimmo.kinos@techda-
ta.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 maksulo-
makkeen voi tilata kotiin osoittees-
ta: http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumaturva 

KERHON 70-V. HISTORIIKKI 
Historiikki on postitettu kaikille 

vuonna 2007 jäsenmaksunsa mak-
saneille. Kerhon jäsenet voivat halu-
tessaan tilata lisäkappaleita hintaan 
10 e/kpl. Kerhon ulkopuolisille ta-
hoille hinta on 20 e/kpl.  

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIH-
TEERILLE 

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

 YHTEYSTIEDOT 
Internet: www.johtorengas.com, 

Puheenjohtaja: Kare Vartiainen  gsm 
0400 694 538, kare.vartiainen@
blickle.fi Sihteeri: Toni Aalto, gsm 
040 311 3348, toni.aalto@iki.fi 

SeNioriuPSeeriT

Tiistaina 28.10.2008 klo 9.30 lähtee 
bussi Paavo Nurmen patsaalta suun-
tana Dragsvik’in varuskunta. Mu-
kaan bussiin sopii 30 senioria avec. 
Dragsvik’in varuskunnan portilla on 
klo 11.00 bussia vastassa ylil Mikael 
Isberg, joka suorittamansa varus-
kunnan yleisesittelyn jälkeen johtaa 
osallistujat sotilasruokailuun. Ruo-
kailun jälkeen prikaatin komentaja 
esittelee joukko-osastonsa toimintaa 
Upseerikerholla. Perinteisiin saam-
me tutustua ns Kapteenin Puustel-
lissa. Paluumatka Helsinkiin alkaa 

helSiNGiN  

reServiläiSeT

Osallistuimme Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin, Helsingin Reser-
viupseeripiirin ja Helsingin kilta-
piirin yhteiseen tempaukseen Hes-
perian puistossa la 6.9. klo 10 - 14. 
Meidän yhdistyksemme vastuulla 
olivat Cooper- ja lihaskuntotestit. 
Lauantaina tehtiin puristusvoima-
mittauksia ja mainostettiin seuraa-
valla viikolla olevia muita osioita. 
Keskiviikkona 10.9. oli MPKK:n ur-
heilukentällä Santahaminassa Coo-
per-testi, johon osallistui 16 reservi-
läistä. Torstaina 11.9. oli Helsingin 
maanpuolustuspiirin toimintakes-
kuksessa Santahaminan Radionie-
messä lihaskuntotestit, joihin osal-
listui 10 reserviläistä. Kaikki testaa-
jat olivat yhdistyksemme jäseniä.

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Helsingin Reserviläiset ry:n sään-

tömääräinen syyskokous pidetään 
torstaina 30.10. klo 17:15 alkaen Ka-
tajanokan Kasinon Korsu-kabinetis-
sa, osoitteessa Laivastokatu 1. Ko-
kouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen § 16 mukaiset asiat, kuten 
toimintasuunnitelman ja talousar-
vion vahvistaminen vuodelle 2009 
sekä tilintarkastajien, puheenjohta-
jan ja johtokunnan jäsenten valinta 
erovuoroisten tilalle.

Kokouksen jälkeen 30.10. klo 18 
alkaa Karimo-salissa Kanta-Helsin-
gin Reservinupseerit ry:n järjes-
tämä esitelmä, jota myös meidän 
yhdistyksemme jäsenet ovat terve-
tulleita kuulemaan.  Esitelmän pitää 
evl Ahti Kurvinen ja sen aiheena on 
Suomen puolustusvoimien kehittä-
minen. Tarkoitus on käsitellä myös 
pääkaupunkiseudun puolustuksen 
erityispiirteitä. Esitelmään tulijoita 
pyydetään ilmoittautumaan viimeis-
tään ma 27.10. Raimo Hynyselle, 
puh 040 510 8513, raimo.hynynen@
fi.ibm.com. 

Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat varapuheenjohtaja 
Risto Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 

050 541 2007, risto.tarkiainen@re-
sul.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh 
040 830 4097, timo.elolahde@ytv.fi 
tai helsinki@helresp.fi.

vANTAAN 
reServiläiSeT

Vantaan Reserviläiset ry:n yhteys-
tiedot: pj Niko Niemistö GSM 050 
5656632, niko.niemisto@vantaan-
reservilaiset.fi. Sihteeri Riku Län-
sivuori GSM 050 4351904, riku@
verkkoholvi.net. Yhdistyksen kotisi-
vut osoitteessa www.vantaanreser-
vilaiset.fi

100m 3 x 10 ls kiväärikilpailu 
Lopella. Kts kilpailukutsu toisaalta 
tästä lehdessä tai yhdistyken koti-
sivuilta.

15.11.2008 luento aiheista takti-
nen ensihoito ja tilannejohtaminen 
ooitteessa Iso kylätie 21, 04130 Si-
poo. Ilmoittautuminen ja liätiedot 
Tom Lindblom, GSM 040 5044273, 
tom.lindblom@dfk.fi

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 19.11.2008 klo 
18 alkaen osoitteessa Unikkotie 5 C, 
Tikkurila (Vantaan Seurakuntayhty-
män auditorio).

Kokousasioina mm. vuoden 2009 
jäsenmaksusta päättäminen ja 2009 
hallituksen valinta. Kokoukessa jae-
taan myös 2008 VaRes Cupin pal-
kinnot.

Syksyn perinteinen ampumavii-
konloppu järjestetään tänä vuonna 
lopella 21.-23.11.2008. Yhdistyksen 
kalusto lainattavissa ja patruunat 
ostettavissa omakustannehintaan. 
Kämppämajoitus ja sauna. Ruoka 
omasta repusta. Osallistua voit myös 
vain toisena päivänä. Lauantai-ilta-
na pidetään lopella VaResin pikku-
joulut. Ilmoittautumiset 12.11.2008 
mennessä ja lisätiedot Niko Niemis-
töltä.

Luolan syyskausi on täydessä 
käynnissä! VaResin vuorot paritto-
mien viikkojen keskiviikkoiltoina 
klo 19-21:30. Luolassa voi ampua 
MAX .45 pistoolilla ja pistoolikar-
biineilla. Ota omat taulut mukaan. 
Lisätiedot ampumavastaavalta Kari 
Sihvolta GSM 0400 453100 tai Niko 
Niemistöltä.
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Tikkurilan ratavuorot joka viikko 
ti klo 17-19:30, to 17-19 ja su 15-17. 
Vuorojen käyttö edellyttää valvo-
jan läsnäoloa. Katso ajantasainen 
valvojalista yhdistyksen kotisivujen 
kohdasta ”Tikkurilan rata”. Tarvit-
taessa yhdistyksen ase lainattavissa 
ja patruunat omakustannehintaan. 
Tikkurilan radalla voi ampua .22 
pistoolilla ja kiväärillä. Lisätiedot 
Niemistö.

HUOM! Kaikissa yhdistyksen 
ampumatapahtumissa ampumatoi-
minnan kattava vakuutusturva on 
pakollinen. Lisätiedot Sihvo tai Nie-
mistö.

 
 

iTä-helSiNGiN 
reServiläiSeT

Itä-Helsingin Reserviläisten pie-
noispistoolin 20+20 laukauksen 
ampumamestaruus ratkottiin 7. ja 
14. syyskuuta luolassa. Pokaalin vei 
Kari Vilkko tuloksella 310. Toiseksi 
sijoittui Timo Kyyhkynen tuloksella 
304 ja kolmas oli Sampo Siitari tu-
loksella 296. Tässä kisassa siis ko-
kemus oli valttia. Voittaja palkittiin 
lokakuun kerhoillan yhteydessä.

Juha Isokangas kävi syyskuun 
kerhoillassa kertomassa MPKY:n Itä-
Helsingin paikallisosaston tulevasta 
toiminnasta. Yhdistys tulee resurs-
siensa mukaan tukemaan paikallis-
osaston toimintaa.

Osallistumme Vuosaaren Pirtin 
talkoisiin 18.-19. lokakuuta. Avuliai-
ta käsiä tarvitaan mukaan, joten jos 
kevyt syksyinen aherrus kiinnostaa, 
ota yhteyttä Soini Hyttiseen niin 
saadaan muonitus kaikille. Hyttisen 
puhelinnumero on 050 369 5305.

Lehden ilmestymisen aikaan on 
ensi vuoden hallitus tiedossa. Tästä 
ja muista syyskokouksen päätöksistä 
seuraavassa lehdessä sekä yhdistyk-
sen www-sivuilla osoitteessa www.
elisanet.fi/ita-helsinginreservilaiset

Ampumavuoro Töölöntorin ra-
dalla jatkuu normaalisti. Vuoro on 
parittomien viikkojen perjantaisin 
kello 16-19 ja radalla saa ampua 
pistooleilla/revolvereilla .45ACP 
kaliiperiin saakka. Tule rohkeasti 
tutustumaan yhteen pääkaupunki-
seudun harvoista radoista. Pistooli 
ja ilma-aserataan voi jäsenet käydä 
tutustumassa tiistaina 21.10. kello 
1730. Tarkemmat tiedot tomi.alajo-
ki@hrup.fi

Mikäli sinulla on jotain kysyttä-
vää tai haluat esittää yhdistykselle 
sopivaa toimintaa, ota yhteyttä pu-
heenjohtajaan. Yhteystiedot: Heikki.
Tulokas@tkk.fi tai 040 527 1009

hForSNejdeNS SveNSKA 

reServuNderoFFiCerAre

Skytte i ”Luolan” hösten 2008 kl. 
17:00-19:00. 

Skyttet fortsätter på hösten 
varannan torsdag börjande 11.9. 
Skyttedagar: 23.10, 6.11, 20.11, 
4.12,18.12.

www.reservilaisliitto.fi/hsru
Ordförande Markus Liesalho, 

0400-421 002, svenska@helresp.fi

ilmAiluoSASTo

Marraskuun kerhoilta plus mersun-

sauva kisa Suomalaisella Klubilla 
klo 18.30.

Joulukuun saunailta todennäköi-
sesti videoilta Suomalaisella Klubil-
la, jolloin katsotaan lentoaiheisia 
videoita sekä syödään jouluaiheinen 
iltapala.

merireServiläiSeT

Merireserviläisten toiminnan kaksi 
peruspilaria, merenkulku ja ampu-
maurheilu, eivät suinkaan näivety 
purjehdus- ja ulkoratakauden käy-
dessä kohti loppuaan. Oma saaristo-
laivurikurssimme on täyttä faarttia 
käynnissä ja Luolassa ammutaan 
sarjakilpailusuorituksia täyttä hä-
kää – ohjatusti ja turvallisesti yh-
distyksen tai omilla aseilla, niinkuin 
kuuluukin. Ampumaurheilu, vaikka 
vain kilpailuna itseään tai kaveria 
vastaan, on hieno harrastus. Re-
serviläisyhdistyksen jäsen saattaa 
kohdata tänä päivänä runsaastikin 
kritiikkiä, ja jopa kärjekkäitä mieli-
piteitä, joissa vastuuntuntoisia, hy-
vämaineisia ammunnanharrastajia 
voidaan verrata jopa potentiaalisiin 
psykopaatti-murhamiehiin. Tästä ei 
pidä ottaa itseensä, koska kyseessä 
on normaali suuren yleisön inho-
reaktio. Käsittämättömät teot ovat  
hetkeksi himmentäneet olympiaki-
sojen saavutuksia, joka röyhisti mei-
dän harrastaja-ampujienkin rintaa 
kummasti.  

NETTISIVUT
Muistathan, että parhaimman 

tiedon toiminnastamme saa edel-
leen netin kautta Sinisen Reservin 
tapahtumakalenterista www.sini-
nenreservi.fi . Vaikkakaan sivusto-
jen muut sivut ovat rempallaan, eikä 
niitä ole päivitetty vuosikausiin, pi-
dämme omalta puoleltamme tapah-
tumakalenterin 

Merireserviläisten ohjelman ajan 
tasalla. Meillä olisi mahdollisuus 
laatia omat www-sivumme Reservi-
läisliiton  järjestelmään, jonne saisi 
ajantasaista tietoa, kuvia, tuloksia 
ym. kaiken kansan nähtäville. Sala-
sanatkin on saatu, mutta tieto-taitoa 
puuttuu.  Järjestelmä ei ole vaikea, 
mutta vaatisi jonkinlaisia pohjatie-
toja sivujen laadinnasta. 

Hyvä merireserviläinen, jos sinul-
la on halua, tietoa ja taitoa ryhtyä 
webmasteriksemme, tekisit meille 
kaikille suuren palveluksen, joka 
ei jäisi palkitsematta. Jos homma 
kiinnostaa, soittele pj Tatulle 050-
5654408.

PURJEHDUSKAUDEN PÄÄTTÄ-
JÄISSAUNA

Torstaina 23.10. klo 17:30-20:00 
on jälleen aika pestä pois mennyt  
purjehduskausi, totuttuun tapaan 
Suomenlinnan Merisotakoulun 
SUURESSA saunassa. Yhdistys tarjo-
aa saunajuomat, mutta muut sauno-
misvälineet on oltava omasta takaa. 
Saunomisen lomassa pidetään myös 
Merireserviläisristien ja muiden 
ansiomerkkien jako-karakulaatio. 
Lautta Suomenlinnaan lähtee Kaup-
patorilta klo 16:40, 17:20, 18:00. 
Nopeimmat voivat hypätä Ahven 
3:n kyytiin Katajanokan jäänmur-
tajaiturilta klo 17:00. Kutsuvieraita 
ja ansiomerkkien saajia haetaan 
Ahvenella Kauppatorin rannasta 
klo 17:30. Paluu lautalla; muutama 
Ahven-paikkakin löytyy. Jälkilöyly-
jä voi heitellä vaikkapa Yläkerholla. 
Tervetuloa!

NAVIGAATIOJAOSTON SYYSKO-
KOUS

Merireserviläisten Navigaatio-
jaoston jäsenet kutsutaan jaos-
ton syyskokoukseen maanantaina 
10.11.2008 Helsingissä; Tarkka paik-

ka ilmoitetaan jäsenille marraskuun 
alussa. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

SAARISTOLAIVURIKURSSI
Ti 21.10. Merenkulkulaitteet / 

Ti  28.10. Reittisuunnittelu ja eri 
navigointitavat / Ti 04.11. Paikan-
määritys / Ti 11.11. Veneliikenteen 
säädökset / Ti 18.11. Ilmoittautumi-
nen tutkintoon; tutkintovaatimuk-
set ym. / Ti 25.11.: Köydet ja solmut; 
navigointitehtäviä / Ti 02.12.: Na-
vigointitehtäviä; evästyksiä tutkin-
toon / Pe 12.12.: Suomen Navigaa-
tioliiton Saaristolaivurin tutkinto. 
Kurssin vetäjä Tatu Korhonen, puh 
050-5654408.

SISÄAMPUMARATA ”LUOLAN” 
VUOROT

To 16.10. klo 16-21 / To 30.10 klo 
16-21 / To 13.11. klo 16-21 / To 27.11. 
klo 16-21 / To 11.12. klo 16-21. Koko 
vuoden palkintojenjako viimeisel-
lä vuorolla klo 20.00 ampumisen 
jälkeen. Töölöntorinkatu 2:n sisä-
ampumaradan ampumavuorolle on 
tultava klo 17:30 mennessä; sisään-
käynti ja summeri MP-myymälän 
takaoven vieressä muistomerkin 
takana. Alkuvuoron (klo 16-17:30) 
valvoja on Jaakko Maavuori, puh. 
0400-444657 ja loppuvuoron valvo-
ja Tatu Korhonen, puh 050-5654408, 
joka on myös yhdistyksen ase- ja 
ampumavastaava.

SISÄAMPUMARADAN SARJA-
KILPAILUT

Sarjakilpailut jatkuvat. Ennätys-
määrä eri lajeja antaa mahdollisuu-
den joko tehdä suorituksia niistä 
kaikkiin tai hioa jotain määrättyä 
lajia. Pistoolilajit: 1) Pienoispistoo-
li 30 ls koulu 2) Palveluspistooli 20 
ls 2-käden ote 3) Perinnepistooli 
(ResUL) 20 ls koulu 4) Isopistooli 
(SAL) 20 ls koulu. Kiväärilajit: 1) 
Avotähtäin-pienoiskivääri 30 ls pys-
ty 2) Avotähtäin-pienoiskivääri 15 ls 
pysty + 15 ls polvi 3) Diopteri-pie-
noiskivääri 15 ls pysty + 15 ls polvi. 
Avotähtäin-piekkarissa noudatetaan 
mukaellen Reserviläisurheiluliiton 
perinneasesääntöjä ja diopteri-
piekkarissa  SAL:n sääntöjä. Omaan 
diopteripiekkariin kannattaa laittaa 
reikäjyvän asemesta tolppa, koska 
täplä on ”suurehko”. Ampumaturva-
vakuutuspakko on poistunut, mutta 
suositeltava aktiiviampujulle. Yhdis-
tykseltä löytyy kaikki tarvittava va-
rustus ja opastus. Mukaan vaan!

MESTARUUS- YM KILPAILUT
Merireserviläisten mestaruuskil-

pailut pidetään syyskaudella muun 
ammunnan ohessa seuraavasti:To 
30.10. Pienoispistooli 30 ls koulu + 
30 ls kuvio; sarjat D, H, H50, H60. 
To 11.12. Palveluspistooli 20 ls (2-kä-
den ote); sarjat D, H, H50, H60. Me-
rireserviläiset-Vantaan Reserviläiset 
–pienoispistooliottelun tarkka ajan-
kohta ei ole vielä tiedossa; 

6 ampujaa tarvitaan!
AMPUMAVUOROJA SANTAHA-

MINASSA
MPK:n Helsingin piirin ampuma-

vuoroille ja kilpailuihin ilmoittau-
tuminen ja lisätiedot nettisivuilta 
www.maanpuolustuskoulutus.fi :  
Su 19.10. kivääri / Su 14.12. kivääri 
/ La 20.12. Perinne- ym. kiväärikil-
pailu. Pääkaupunkiseudun reser-
viläisille tarkoitetut Santahaminan 
ratavuorot ja ilmoittautumisohjeet 
löytyvät Espoon-Kauniaisten paikal-
lisosaston nettisivuilta www.eska-
pat.net :  Su 19.10. 300m / La 

25.10. pistooli / Su 26.10. 300m 
/ Su 02.11. 300m / La 08.11. pistooli 
+ 300m / Su 09.11. 300m / Su 16.11. 
150m + 300m / La 22.11 pistooli / 
La 13.12. 150m / Su 14.12. 150m / La 
20.12. 150m

UUSIA JÄSENIÄ OTETAAN
Jokainen jäsenemme on myös 

jäsenhankkija. Voit kertoa tutullesi 
toiminnastamme ja ottaa hänet mu-

kaan. Yhdistyksemme on ns. avoin 
reserviläisyhdistys, joten ainoa  
sääntöjenmukainen rajoite on 18 
vuoden ikä ja johtokunnan hyväksy-
minen.  Sukupuoli tai varusmiespal-
veluksen suorittaminen, aselaji tai 
sotilasarvo ei ole rajoittavana tekijä-
nä. Meri- ja reserviläishenkinen, hy-
vämaineinen, rehti ja reilu jäsen on 
se mitä me kaikki haluamme. 

Hyviä loppusyksyjä toivotellen:
JOHTOKUNTA
Sähköposti: merireservilaiset@

helresp.fi
Tatu Korhonen, puheenjohta-

ja, ase- ja ampumavastaava, na-
vigointijaosto, puh 050-5654408/ 
Eero Karuvaara, varapuheen-
johtaja, sponsointivastaava, puh 
0404826566/ Martti Helamaa, 
sihteeri+rahastonhoitaja, Ahven 3:n 
vastuupäällikkö, puh 0503573658/ 
Matias Kaivos, alushuoltovastaava, 
Ahven 3:n vastuukonepäällikkö, 
puh 0405433689/ Vesa Karuvaara, 
pelastusvastaava, öljyntorjunta- ym 
kouluttaja, puh 0415012716/ Seppo 
Vihersaari, MP-koulutusvastaava, 
puh 0400-253380/ Timo Arkiomaa, 
merikilpailuvastaava, venerekiste-
rinhoitaja, puh 050-5820798

vääPeliKilTA

HUOLTO 2008 -SEMINAARI (0400 
08 13053)

Helsinki 8.11.2008. Helsingin 
maanpuolustuspiirin kurssi. Huol-
lon ajankohtaisia asioita reservin 
näkökulmasta käsittelevä seminaari 
toteutetaan Maanpuolustuskorkea-
koululla Santahaminassa. Seminaa-
rissa alustavat mm. Etelä-Suomen 
Huoltorykmentin esikuntapäällikkö, 
everstiluutnantti Timo Vilkko, Soti-
laslääketieteen Keskuksen kehittä-
mispäällikkö, ylilääkäri Pekka Hon-
kavaara sekä Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen koulutuspäällikkö 
Antti Nieminen. Seminaarin hinta 
on 15 euroa ja se sisältää lounaan 
sekä aloitus- ja iltapäiväkahvin.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, 
juha.parkkonen@gmail.com

VÄÄPELIKILTA RY:N KIVÄÄRI-
AMMUNTAPÄIVÄ 

Santahamina 16.11.2008 klo 15. 
Ammunnan harrastajille suunnatut 
kivääriammunnat itselataavalla ker-
tatulikiväärillä (puoliautomaatti). 
Paikalla on kokeneita ammunnan 
harrastajia, jotka opastavat tarvita-

tessa. Aseen voi saada myös lainaksi. 
Vääpelikilta ry maksaa osan jäsen-
tensä osallistumiskustannuksista. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Markku Nieminen, puh. 0400 709 
782 tai Timo Tuomi, puh. 040 5401 
625

VÄÄPELIKILTA RY:N SÄÄNTÖ-
MÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Helsinki 25.11.2008 klo 17.30. Ti-
laisuus järjestetään Töölöntorinkatu 
2 auditoriossa. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat, mm. 
vuoden 2009 toimintasuunnitelma 
ja talousarvio, päätetään jäsen-
maksun suuruudesta sekä valitaan 
yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja 
uusia johtokunnan jäseniä. Ennen 
varsinaista kokousta julkaistaan 
syksyn jäsenkyselyn tulokset. Kah-
vitarjoilu.

Lisätiedot: Timo Tuomi, puh. 040 
540 1625, timo.tuomi@gmail.com. 

HYGIENIAPASSIKURSSI (0400 
08 13035).

Helsingin maanpuolustuspiirin 
kurssi. Hygieniaosaamistesti edel-
lytetään pakkaamattomia, helposti 
pilaantuvia elintarvikkeita työssään 
käsitteleviltä henkilöiltä. Kurssi on 
tarkoitettu etenkin Koulutus- ja tu-
kiyksikköön sijoitettaville talous-
huollon henkilöstölle. Tarkista kurs-
sin ajankohta Vääpelikilta ry:n verk-
kosivuilta.

Kouluttajana Jaakko Nuutila, 
puh. 040 8285 672, jaakko.nuutila@
mtk.fi

VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPU-
MAVUORO

Töölöntorinkadun sisäampuma-
radalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. 
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 
ACP kaliiperiin saakka. Kysy rata-
vuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi 
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 
7837.

VÄÄPELIKILTA RY:N JÄSENKY-
SELY

Muista vastata netissä Vääpeli-
kilta ry:n jäsenkyselyyn lokakuun 
loppuun mennessä. Ohjeet löytyvät 
jäsenkirjeen 3/2008 mukana lähe-
tetystä liitteestä tai ottamalla yhte-
yden yhdistyksen puheenjohtajaan 
(yhteystiedot alla).

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www.re-
servilaisliitto.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.

 

SiSSiKerho 
SiSSioSASTo

Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin käyt-
tö!

Sissien syyskokoukset
Helsingin Sissikerho ry:n sekä Helsingin Sissiosasto ry:n syyskokoukset 

pidetään torstaina 23.lokakuuta alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouspaikkana RUL:n auditorio, Töö-
löntorinkatu 2 (opasteet ovessa).

Joulusauna
Tule pesemään kesän-syksyn pölyt pois ja valmistaudu ensi vuoden koi-

toksiin. KAARTJR:n killan saunalla pe 12.12.2008 klo 16:41 alkaen. Tarjolla 
muutakin kuin hihamerkkejä, sopuisaan hintaan. Kesäkuussa ylennetyt ja 
palkitut... kilisee, kilisee, kori - tai sitten kumisee, kumisee laatikko. Naisille 
on perinteisen käytännön mukaan omat vuorot!! Uudet jäsenet mukaan! Ja 
muistathan esittää RUL-/RES- jäsenkorttisi (Sissikerho/Sissiosasto) samal-
la, kun ilmoitat meneväsi Stadin Sissien joulusaunaan. Jos et omista vielä 
/ tai olet hukannut kortin - ilmoita, noudamme portilta. Tiedustelut: juha_
matikainen@suomi24.fi tai 050-5977 139.

Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun sisäampumaradan vuorot ovat alkaneet taas! Voit 

osallistua, kun hallussasi on ampumaharrastevakuutus. Vuoroilla ammu-
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taan kaikilla radan johtosäännön mukaisilla aseilla. Ohjeet tarkemmin sivul-
la: http://www.stadinsissit.fi/html/ampumakalenteri.html. Voimme myös 
järjestää ampujien yhteisestä sopimuksesta pikku kisaamista. Tila on nyt 
täysin remontoitu ja ilmanvaihto on saatettu riittävälle tasolle. Vuorothan 
ovat aina parillisen viikon maanantaisin 19-21.30 sekä sunnuntaisin 14.30-
17.00. (Jos maanantai sattuu pyhäksi, ovat valvojatkin varmasti lomalla). 
Varaa mukaasi aina se maksettu vakuutuslappu ja työkintaat (koska SISSI 
siivoaa aina jälkensä ja luotiloukun tyhjennys on sottaista puuhaa). Hyvä 
olisi että tuot omia maalitauluja, niin emme syö rajallista kuormaa loppuun. 
(Paikalla saattaa ajoittain olla myytävänä maalitauluja).

Mikäli kysyttävää: kari.savolainen@danpat.fi.
Tervetuloa kaikki ampumaan!

Salitoiminta
Harjoitusvuorot ma 1930-2100 ke 1830-2000 pe 18-1930 (kuntopiiri). Tie-

dustelut Marko Lehti 040 5348 264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkei-
nan@cc.hut.fi

Tiedottaminen
Seuraavat Sissisanomat 4/08 ilmestyy viikolla 47. Viimeinen aineistopäi-

vämäärä on maanantai 27.10.2008. Helsingin Reservin Sanomat 9/08 D.L. 
3.marraskuuta (ilm. 14.11.). Huomioittehan tämän sissi-aineiston toimitta-
misessa!

Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on 

kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-poh-
jalla, 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 Matikai-
nen (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

UUDET WWW.SIVUT ON OTETTU KÄYTTÖÖN!
www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi

Kerhomme jäseniä oli mukana Espoon-Kauniaisten koulutusosaston jouk-
kueessa Hiidenmarssilla (sotilassarja) 13.9. Viimevuotiseen tapaan tulokse-
na oli hopeasija. Nummi-Pusulan Mansikkakuopilla paukuteltiin aktiivisesti 
haulikko- ja kivääriradalla su 28.9.

SYYSKOKOUS
Yhdistysten sääntömääräiset syyskokoukset pidetään keskiviikkona 

26.11. paikka: Sökö Sömmarö FBK VPK, Matasaarentie 1, 02380 ESPOO. Esi-
telmänä klo 18-19 Maanpuolustuskoulutuksen (www.MPKry.fi) Koulutus- ja 
Tukiyksiköt (KOTU). Vapaa pääsy reserviyhdistysten jäsenillä. Tule päivittä-
mään tietosi KOTU yksiköistä. Mitä ne ovat, miten kytköksissä maakunta-
joukkoihin ja millaiset säännöt sitovat toimintaa?

Tapiolan Reserviupseerit ry:n sekä Espoon Reserviläiset ry:n vuosiko-
koukset esitelmän jälkeen samassa paikassa klo 19. Kokouksissa normaalit 
sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tervetuloa.

MUISTAKAA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETONNE (sähköposti- ja kotiosoite) 
liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi,  ali-
upseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilais-
liitto.fi

AMMUNTA
Nummi-Pusulan Mansikkakuopat, su 26.10. Kivääri- ja haulikkoammun-

taa. Sitovat ilmoittautumiset Panu.Korpela@tapiolanreserviupseerit.fi. 40 
ensimmäistä mahtuu mukaan.

Töölöntorin sunnuntaiset pistooliampumavuorot jatkuvat entiseen ta-
paan.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@esres.fi,  Hannu Kerovuo: 
040 547 1515, hannu.kerovuo@esres.fi. Ennakkoilmoittautuminen ja ampu-
jan vakuutus pakollisia. Laina-aseita on tarvittaessa paikalla, joten ilmoita 
laina-asetarve ilmoittautuessasi vuorolle. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (am-
muntaosiossa).

Helsingin seudun reserviläisyhdistysten jäsenille avoimet ratavuorot 
Santahaminassa: pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m ja 300m radoil-
la kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla. Varaa jäsenkortti, aseet, suojaimet 
ja omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden ker-
hojen 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@esres.fi, 0400 280 378

KillAT

helSiNGiN 
ilmATorjuNTA-

ryKmeNTiN KilTA

Lokakuun alussa oli  perinteiset Her-
rasmieskilpailut Hyrylässä (poik-
keuksellisesti lokakuussa muiden 
tapahtumien takia). Ilmatorjunta-
museolta lähti kolmisenkymmentä 
innokasta kilpailijaa ratkaisemaan 
Risto Luukkasen kinkkisiä kysymyk-
siä uuden reitin varrella (osittain 
vanha Karhukierros). Toivomme 
että ensi vuonna paikalla olisi syys-
kuun viimeisenä sunnuntaina klo. 
12.00 vielä enemmän osallistujia 
paikalla kilpailemassa vuoden Her-
rasmies – tittelistä..

Kun tämä lehti ilmestyy on halli-
tus pitänyt viimeisen kokouksensa 
ennen syyskokousta. Muuta ohjel-
maa ei ole tälle syksylle tiedossa 
mutta suunnitellaan tulevia (ehdo-
tuksia otetaan vastaan).  

19.11. on killan syyskokous sa-
massa paikassa kun ennen eli Töö-
lössä (Maanpuolustusjärjestöjen 
talossa). Valtuuskunta kokoontuu 
tuttuun tapaan klo. 17.00 ja syysko-
kous alkaa klo. 18.00. 

Tervetuloa mukaan vaikutta-
maan ja kuulemaan uusimpia aja-
tuksia toiminnasta sekä  ilmator-
junnasta. 

HUOM ! Killan UUSI OSOITE on 
: Hel It R – kilta ry, PL 100  00811 
HELSINKI eli KAIKKI posti jatkossa 
tähän osoitteeseen. 

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

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

Ampumatoiminta: Ampuma-
toiminta jatkuu DÖBELNINKATU 
2:ssa (sama talo jossa MPKL toimii). 
Vuoro on PARILLISILLA viikoilla 
keskiviikkoisin klo. 16.00-19.00. 
Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari 
Vaarasmaalta , GSM 040 502 3754. 

Killan internetsivut löytyvät 
Maanpuolustuskiltojen liiton yhtey-

dessä osoitteessa www.mpkl.fi. Siel-
tä kannattaa etsiä jäsenkillat (vasen 
reuna) ja hakea esim. aakkosjärjes-
tyksessä. Klikkaa killan nimeä niin 
pääset omille sivuillemme nopeasti 
ja helposti. Sivuilta löytyy AJANTA-
SAISTA TIETOA KILLAN TAPAHTU-
MISTA  (päivitetään säännöllisesti) 
sekä KAIKKI TÄRKEÄT YHTEYSTIE-
DOT.  KÄY KATSOMASSA !

 
Lisätiedot ja tiedustelut killan toi-

minnasta: Puh.joht. Timo Niiranen 
GSM 0400 743 877 timo.niiranen@
gmail.com sihteeri: Edward Breiten-
stein GSM 044 333 1027 tai s-posti: 
edward.breitenstein@gmail.com    
Sihteerin vastuualueena on myös 
tiedotus sekä  yhteydet Uudenmaan 
Kiltapiiriin.

PääKAuPuNKiSeuduN 
PioNeeriKilTA

 
Lauantaina 13. syyskuuta järjestet-
tiin sotilaskivääriammunta päivä 
Santahaminassa. Mukana oli 

toistakymmentä kiltalaista. Am-
munnan johti Veikko Kivi. 

Maanantaina 22. syyskuuta oli 
perinteisesti pioneerien yhteinen 
tapaaminen Rakennusmestariyh-
distyksen majalla Kallioniemessä. 
Saunoimme ja ruokailimme sekä 
pidimme kokouksemme. Esitelmän 
nykyisistä ja uusista räjähdysaineis-
ta piti Tarmo Rajavuori, joka myös 
sponsoroi tilaisuuden. 

 Syksyn tulevaa toimintaa: 
Pyrimme järjestämään syksyn 

kuluessa matkan Viroon. Ajasta ja 
ohjelmasta myöhemmin. 

Pistooliamuntaa voi edelleen 
harrastaa Döpelinkadun luolassa, 
sisäänkäynti Töölöntorinkadun ja 

Eteläisen Hesperiankadun kul-
mauksesta. Radalla voi nyt uudis-
tuksen jälkeen ampua myös 

sotilaskaliiberin pistooleilla. Kil-
ta sponsoroi panoksia. Omat kuulo-
suojaimet. Killalla on oma pistooli 

ampumapaikalla. Ammuntoja 
johtaa ja opastaa Markus Saarela ja 
Matti Mähönen. Huom 

ampumavakuutus on pakollinen. 
Ampumavuoron ajat: la klo 12-14.30, 
18.10, 15.11. ja 13.12. 

 Yhteyshenkilöt: Ilpo Ervasti, pj, 

0500-184684, ilpo.ervasti@poyry.
com, Ismo Pajarinen, sihteeri, 040-
5365412, ismo.pajarinen@mbnet.fi 
, Antero Pesonen, tal.hoitaja, 040-
5128819, antero.pesonen@gmail.
com 

   

helSiNGiN SiNibAreTiT

Tuomo Ruohonen, puheenjohta-
ja, t. 020 4835377, p. 040- 5867874, 
tuomo.ruohonen@metso.com;  
Hannu Juvonen, varapuheenjoh-
taja, jäsen- ja veteraanivastaava, p. 
050- 4921956, hhjuvonen@hotmail.
com; Mervi Aho,vt-sihteeri, kotona 
ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 
3045116, mervi.aho@mehiläinen.fi, 
kotona ja kaukana päivystyspuhelin 
044- 298 1540.

Messi-illat .  Marraskuun messi-
ilta to 06.11.2008  klo 19.00  yhdis-
tyksen sääntömääräinen vuosiko-
kous Hotelli Arthurin kabinetissa. 
Käsiteltävänä on varsinaisten vuo-
sikokousasioiden lisäksi sääntö-
muutosesitys koskien yhdistyksen 
nimeä. Jäsentiedotteessa oli väärä 
päivämäärä, oikea on siis torstai 
06.11. klo 19.00.  Joulukuun messi-
ilta to 4.12 klo 19.00 Hotelli Arthu-
rin kabinetissa UM:n ihmisoikeus-
poliittisen yksikön päällikkö Sofie 
From-Emmesberg luennoi ihmisoi-
keuksista. YK:n yleismaailmallisesta 
ihmisoikeuksien julistuksesta tulee 
10.12.2008 kuluneeksi 60 vuotta. 
Käsillä on siis juhlavuosi ja Suo-
men kansallisten tavoiteohjelmien 
teemat ovat ”Ihmisoikeudet ja krii-
sinhallinta ” sekä ”Naiset, rauha ja 
turvallisuus ”.

Seppelten lasku YK-tehtä-
vissä menehtyneiden haudoille 
24.10.2008 klo 17.00 Hietaniemen 
hautausmaalla.Varustus: Mustat 
housut, mustat käsineet, baretti , 
lämpötakki tai tumma takki sekä 
mustat kengät.Kokoontuminen klo 
16.45 kappelin edustalla.

YK-päivän juhla pe 24.10.2008 
klo 18.00 ulkoministeriön Merika-
sarmin tiloissa. Tilaisuus toteute-
taan yhteistyössä UM:n kanssa osa-
na heidän 90-vuotisjuhliaan. Tilojen 
koosta johtuen meidän kiintiömme 
on 200 henkilöä avecit ja omat kut-
suvieraamme mukaanlukien. Kutsut 
postitetaan syyskuun alussa.  Tilai-
suus on täynnä. 

Ammunta: Syksyn luola-
vuorot ovat: Maanantaisin 
20.10,3.11,17.11,1.12,sekä 15.12.Lisä-
tietoja ammunnasta: Jukka Soini, 
puh. 050-3740994 sekä Jari Luosta-
rinen, puh. 0503103347.

C M Y CM MY CY CMY K

Moving – Your Way
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Leppävaaran Uusi Apteekki/
Kauppakeskus Sello

Leppävaarankatu 3-9
02600  ESPOO

Etelä-Haaga Apteekki
Kauppalantie 26

00320  HELSINKI
(09) 587 2600

Itäväylän Apteekki
Asiakkaankatu 11 B
00930  HELSINKI

(09) 343 6050

Lähettirengas Oy
Matasalmenkuja 1
00150  HELSINKI
(09) 668 9430

Lempäälän Kunta
PL  36

37501  LEMPÄÄLÄ
(03) 374 4111

Automaster Oy
Pakkalankuja 6
01510  VANTAA
0207 761 4000

Ordior Oy
Konalantie 47 A

00390  HELSINKI
(09) 530 8000

Rowema Oy
Kultasepänkatu 8
04250  KERAVA
(09) 274 7440

Jeesus Kristus 
pelastaa

VARATTU

Hammaslääkäri Deltadent 
Hämeentie 29, 5. krs

00500  HELSINKI
Sörnäisten metroasema

(09) 565 8850

 

Lokakuu
17.10. Kauppatieteen maisteri, majuri Olli Lassila (perhepiirissä) 70 v
21.10. Varastopäällikkö, alikersantti Ahti Vahermaa 80 v
28.10. Konsultti, alikersantti Tauno Tukiainen 80 v
31.10. Insinööri, yliluutnantti Ahti Pohjanmaa 70 v

Marraskuu
5.11.  Toimitusjohtaja, luutnantti Jarmo Både   (matkoilla) 50 v
5.11.  Diplomi-insinööri , sotilasmestari Tapio Korkala  (matkoilla) 50 v
8.11.  Insinööri, yliluutnantti Martti Kurki    (perhepiirissä) 70 v
9.11.  Vartija, kersantti Hannu Kekoni 60 v
10.11.  Yleisesikuntaeverstiluutnantti Pentti Lehmusto 
 (perhepiirissä) 90 v
12.11.  Liikennelentäjä, yliluutnantti Pertti Uuksulainen  
 (matkoilla) 80 v
12.11.  Agrologi, yliluutnantti Antti J.Jussila (ei vastaanottoa) 75 v
13.11.  Turvatarkastaja, vääpeli Jari Pirttilahti  (matkoilla) 50 v
14.11.  Rakennusmestari, kapteeni Matti Liedenpohja  
 (ei vastaanottoa) 80 v
19.11.  Metsätalousinsinööri, alikersantti Esko Kolehmainen  
 (perhepiirissä) 80 V
19.11.  Vuorineuvos, diplomi-insinööri, 
 yliluutnantti Juhani Ahava (matkoilla) 75 v
19.11.  Account manager, vääpeli Toivo Vanhanen 60 v
20.11.  Työnjohtaja, kersantti Onni Kukkonen (perhepiirissä) 80 v
23.11. Hallituksen puheenjohtaja, yliluutnantti Risto Lundén 
 (perhepiirissä) 85 v
23.11.  Kapteeni Kai Runela (lähipiirissä) 70 v
25.11.  Insinööri, luutnantti Esko Sillankorva    70 v
27.11.  Johtaja, yliluutnantti Pekka Erkkilä 50 v
28.11.  Eläinlääkintäeverstiluutnantti Mikael Artala 
           (Tapiolan ortodoksinen kirkko,  Kaupinkalliontie 2, 16-20) 60 v
28.11.  Diplomi-insinööri, luutnantti Juha Ruuhonen 50 v
29.11.  Kauppateknikko, kersantti Arto Norovirta (lähipiirissä) 70 v
29.11.  Eläkeläinen Kaj Erikson         (matkoilla) 70 v
29.11.  Mediatuottaja, kersantti Roland Alftan   (matkoilla) 50 v
30.11.  Diplomi-insinööri, majuri Raimo Hynynen  (perhepiirissä) 50 v

Onnittelemme

Oy K.G.Öhman Ab

Viking Line

Hertz Autovuokraamo

LP-Mercatura Oy 
Kaikki elektroniikan komponentit 

Puh (09) 271 1565

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

KT Interiors Oy

Kiittää tukijoitaan

Helsingin

Tervetuloa Tapiolan 
Reserviupseerien ja Espoon 
Reserviläiseten vuosikokouksiin 
sekä kuulemaan KOTU esitelmää
 
Keskiviikkona 26.11.2008 klo 18:00 Tapiolan Reserviupseerien sekä 
Espoon Reserviläisten vuosikokousten 
yhteydessä on kiinnostava esitelmätilaisuus. Kiinnostusta on osoi-
tettu kuulla Maanpuolustuskoulutus (MPK) ry:n 
Koulutus- ja tukiyksiköistä (KOTU). 
 
KOTU yksiköistä kuulemme siis:
- Miten ne liittyvät entisiin paikallisosastoihin ja niistä vapautunei-
siin henkilöihin
- Millaisia yksiköitä on jo toiminnassa pääkaupunkiseudulla ja mitä 
ne tekevät käytännössä
- Mikä on KOTU yksiköiden ja niiden henkilöstön oikeudellinen ase-
ma; sitoumus, vastuut ja edut.
- Miten KOTU yksiköt kehittyvät ensi vuonna ja miten pääkaupunki-
seudun tilanne eroaa muusta Suomesta

- Millainen on kytkös Puolustusvoimien sijoitettuihin joukkoihin ja 
mitä kriisitilanteissa KOTU:a käytetään
Esitelmän pitävät MPK ry:n Helsingin maanpuolustuspiirin koulutus-
päällikkö, Harri Kaijansinkko yhdessä 
varapäällikkö Juha Suvisaaren kanssa.
 
Pidämme yhdistysten vuosikokoukset esitelmän jälkeen. Asialistalla 
normaalit sääntömääräiset 
vuosikokousasiat.
Paikka Espoon Suvisaariston kupeessa, Matasaarentie 1 
Espoo.http://www.ssvpk.net/fin/galleria/gal_asema.shtml
 
 
    TERVETULOA
    Tapiolan Reserviupseereiden hallitus ja Espoon Reserviläisten 
johtokunta
 
    Heikki Valkonen                                                 Perttu Salonen
    puheenjohtaja                                                       puheenjohtaja                    
    Tapiolan Reserviupseerit ry                                    Espoon Reservi-
läiset ry
    gsm 040-5529530                                                 gsm 0400-280378

www.portofhelsinki.fi 

Hankasuontie 13, 00390 Helsinki
Vaihde 029 006 200. www.tecalemit.fi
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Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 1

28100  PORI
(02) 641 8540

Oy Forssa Engineering 
Ab

PL  408
30101  FORSSA
(03) 435 6327

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

Arkkitehtitoimisto 
Pohjanpelto
Kruunuvuorenkatu 1

00160  HELSINKI
(09) 177 044

JR-Office Oy 
Toimistokalusteet

PL  106
01721  VANTAA
0207 410 610

Jarmo Hotti Oy
Ohjaajantie 12

00400  HELSINKI
(09) 587 7802

Roihuvuoren 
Seurakunta

Tulisuontie 2
00820  HELSINKI
(09) 2340 5700

Puhdistusliike  
Jokimäki Ky

Radanvarsi
45910  VOIKKAA
(05) 388 8040

Porin  
Putkirakentajat Oy

Karjalankatu 5
28130  PORI

(02) 630 1800

Pohjolan Arkistotuho Ky
Lapinkatu 14

96100  ROVANIEMI
(016) 318 192

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064
ks vanha logo

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

Lujitustekniikka Oy
Juvantasku 1

02920  ESPOO
(09) 849 4440

Eemarla Oy
Tousanpolku 6 A 4

02400  KIRKKONUMMI
ks 2/2008

Energiainsinöörit 
Strangnäs & Nylund

Maxmontie 242
66640  MAXMO
(06) 345 1270

Cron-Tek Oy
Ormuspellontie 7
00700  HELSINKI

(09) 549 4660

Energico Oy
Lastenkodinkuja 1
00180  HELSINKI

(09) 686 6150

Erel Oy
Pirttitie 2

01680  VANTAA
0400 458 734

email

ES-Projektit Oy
Vattuniemenkatu 27

00210  HELSINKI
0207 571 600

Finnparts Ot
Lehtisaarentie 1

00340  HELSINKI
(09) 480 822

Hammaslääkäri  
Jussi Kuusisto

Kirkkotallintie 4 B 22
02400  KIRKKONUMMI

(09) 298 9796

Helsingin Diesel Oy
Autotallintie 19

00770  HELSINKI
(09) 387 9282

He-Lå Oy
Kuormakuja 2

03100  NUMMELA
(09) 225 2400

Indepro Oy
Eerikinkatu 27

00180  HELSINKI
(09) 695 550

Insinööritoimisto 
J.Linnakangas

Mannerhemintie 79
00270  HELSINKI

(09) 607 004

Insulanova Oy
Söderlångvikgård

25870  DRAGSFJÄRD
0500 507 526

Oy Paul Rehn Ab
Lakkavalmiste Oy

Alasniityntie  28
33700  TAMPERE

(03) 363 0911

Forssan LVI-Valmiste Oy
Perkiöntie 5

30300  FORSSA
(03) 4246 9000

Muovijaloste Oy
PL  55

15871  HOLLOLA
(03) 882 020

Oy Sabik Ab
PL  19

06151  PORVOO
(019) 560 1100

Isännöitsijäpalvelu 
Tapanainen
Punavuorenkatu 20
00150  HELSINKI

(09) 174 300

PVK-Kaivu Oy
Härkäsuontie 112
47200  ELIMÄKI

0400 552 141

A.Palojoki Oy
Sienitie 17

00760  HELSINKI
(09) 350 8110

Raudoitus Timo Salo Oy
Kivijatatie 11 A 11

00940  HELSINKI

HangTel
Ratakatu 5

10900  HANKO
(019) 248 6494

Oy Promotor Ab
Sahaajankatu 41

00880  HELSINKI
(09) 755 2480

Plast-Service Oy
Yhteystie 

04220 KERAVA
0207 712 1480

Metallityöliike Juholat
Teollisuustie 14

33470  YLÖJÄRVI
(03) 3125 0400

Finn-Valve Oy
PL  1

54101  JOUTSENO
0207 436 900

www.ristorautava.net
JaPeKa

Heikkiläntie 140
21840  KARINAINEN

010 617 3200

Sanmat  
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460  KUOPIO
(017) 261 1654

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

Yhtyneet Insinöörit Oy
Kutojantie 11

02630  ESPOO
(09) 452 0600

Ham-Re Oy
Korjaamotie 9

49470  KIVELÄ
(05) 343 5666

Avant Tecno Oy
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Girafe
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Tehohydro Oy
Ruukintie 16

53500  LAPPEENRANTA
(05) 615 8100

Insinööritoimisto 
Stacon Oy

Lepolantie 14
00660  HELSINKI

(09) 720 6660

Nettotilit Oy
Sörnäsiten Rantatie 27 C

00500  HELSINKI
(09) 759 9850

Parturi-kampaamo 
Koskinen

Lintuvaarantie 46-48
02660  ESPOO
(09) 541 4334

Karhulan Pesuliike
Virsumäentie 32

48600  KARHULA
(05) 262 118

IIS-Consulting Oy
Jänismäki 14

02940  ESPOO
0500 600 033

Anki Design Oy VARATTU Luovat palvelut Oy
Kisatie 7

00720  HELSINKI
(09) 612 9500

Rentokil Initial Oy
Tikkurilantie 141
01530  VANTAA
(09) 276 6310

Insinööritoimisto  
Erkki Heinonen

Talvitie 37
90530  OULU

(08) 554 3860

Isännöinti Niini Oy
PL  283

00151  HELSINKI
(09) 634 213

Keravan 
Raudoituspalvelu

Piennarlenkki 13
01800  KLAUKKALA

0201 551 955

Rauman Seurakunta
Kirkkokatu 2

26100  RAUMA
(02) 837 751

Säkylän Apteekki
Pyhäjärventie 1

27800  SÄKYLÄ
(02) 8387 9050

Siivousliike S.Ilvonen
PL  86

00421  HELSINKI
050 569 5924

Espoon  
Lattiapinnoite Oy

Alokastie 10
02680  ESPOO
0400 429 642

Lahden Ruostesuoja
Mestarinkatu 15
15800  LAHTI
(03) 751 5200

Asianajotoimisto 
Markku Tiainen

Kippavuorentie 7
42700  KEURUU

(014) 722 018

Kruunuasunnot Oy
Aleksis Kivenkatu 45

00520  HELSINKI
0207 431 622

Sähköinsinööritoimisto 
Delta Oy
Ruosilantie 14

00390  HELSINKI
0108 203 400

Sorvaamo K-J Laine Ky
Ahjokuja 4

10960  HANKO
(019) 248 4571

Intrum Justitia
PL  170

00811  HELSINKI
(09) 2291 1600

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

Eiran Isännöitsijä-
toimisto Oy

MA-TI Maalaus- ja 
Tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234

VTA Tekniikka Oy
Kuussillantie 23
01230  VANTAA

(09) 870 800

Kauppapuu-
tarhaliitto
Larin Kyöstintie 6
00650  HELSINKI

(09) 728 8210

Dunlop Hiflex Oy
Hankasuontie 10
00390 HELSINKI

(09) 615 641

Insinööritoimisto 
Otso

Vallikatu 17 C 22
02600  ESPOO
0400 508 646

KTA-Yhtiöt Oy
Kutomotie 5

02630  ESPOO
(09) 759 071

Oy Mechelin 
Company Ab

Mekaanikonkatu 13
00810  HELSINKI

(09) 755 151

SEK & GREY Oy
Annankatu 28

00100  HELSINKI
(09) 69 571
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Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
ry:n vuosikokous
Vuosikokous pidetään maanantaina 
10.11.2008 kello 18.00 Katajanokan Kasinolla. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määrää-
mät asiat, joita ovat mm toimintasuunni-
telman ja talousarvion hyväksyminen sekä 
uuden hallituksen valinta.
Kokouksessa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla val-
tuutetut edustajat. Yhdistysten äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden 
jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2007/08.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:ssa mainitut asiat.

Piirihallitus

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N
PIIRIKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU

Piirikokous pidetään maanantaina 10.11.2008 klo 18:00 Kata-
janokan Kasinolla
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 9 § mukaiset asiat, 
kuten:
- Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapu-
heenjohtaja kukin kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi.
- Valitaan jäsenet piirivaltuustoon kahdeksi seuraavaksi toi-
mintavuodeksi, sekä kullekin heille henkilökohtainen varamies. 
Piirikokouksessa on jokaisella jäsenyhdistyksellä yksi ääni jokaista jäsenmääränsä 
alkavaa satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jon-
ka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun piirille vuodelta 2007.
Jäsenyhdistys saa lähettää piirikokoukseen yhden edustajan jokaista jäsenmää-
ränsä alkavaa satalukua kohti. Yhdistyksen äänivaltaa piirikokouksessa käyttää 
siihen valtuutettu edustaja. 
Piirivaltuuston jäsenet valitaan piirikokouksessa seuraavaan varsinaiseen pii-
rikokoukseen saakka kestäväksi toimiajaksi siten, että kukin jäsenyhdistys saa 
piirivaltuustoon yhden jäsenen. Kerhon piirikokoukseen valtuuttama edustaja 
sekä kerhon piirivaltuuston jäsen- ja varajäsenehdokkaiksi nimeämät henkilöt 
ilmoitetaan piiritoimistoon kerhoille lokakuussa postitettavaa lomaketta käyttäen. 
Ilmoituslomake on palautettava piiritoimistoon 7.11.2008 klo 12:00 mennessä.

PIIRIVALTUUSTON KOKOUSKUTSU
Piirivaltuuston syyskokous pidetään maanantaina 10.11.2008 Katajanokan Kasinolla 
välittömästi klo 18:00 alkavan piirikokouksen jälkeen.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 10 § mukaiset asiat, kuten:
Kokousasiakirjat lähetetään postitse piirivaltuutetuille lokakuun lopulla. 

Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

helsingin reserviupseeripiiri ry (hruP)
 
Toiminnanjohtaja Arto Pulkki 
puh. 4056 2071
arto.pulkki@hrup.fi

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

Bio Rex (Mannerheimintie 22-24)

  Perjantai 24.10.
 17.45 Elokuvien esittely, Jari Sedergren                
 18.00 Etulinjan edessä, Åke Lindman 2,06
 20.06 Päätös

   Lauantai 25.10.
   12.00 Rukajärventie, Olli Saarela 2,02
   14.15 Tali-Ihantala, Åke Lindman 1,55
   16.20 Sissit, Mikko Niskanen 1,44
   18.02 Päätös

     Festivaalipassi 20 euroa,  
     sisältää kaikki elokuvat. 

     Liput ennakkoon:                                    
reservinsanomat@helresp.fi tai

     (09) 4056 2080                                   
    Lippuja saa myös ovelta ennen              
    näytösten alkua. 

     Järjestää:
     Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry 
     Helsingin Reserviupseeripiiri ry 

Pääkaupunkiseudun  
upseerijärjestöjen yhteinen

ITSENÄISYYSPÄIVÄN  

ILOINEN ILTA

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

Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajano-
kan Kasinolle
p.  6128 6349   viimeistään  perjantaina 
28.11.2008

Illalliskortti 57 euroa sisältäen:

tervetulomalja
kaksi kaatoa viiniä
haukiterriiniä ja jokirapuja
ankankoipiconfit,karamellisoitua selleripyree-
tä ja portviini-

korinttikastiketta
tyrnimarjaparfait
kahvi/tee
eteispalvelu

Kaikki maksut vasta ravintolassa !
Kerää mukava pöytäseurue tai tule vaikka 
yksin juhlimaan
Järjestää Katajanokan Upseerikerho ry

Tumma-/juhlapuku
Suuret kunniamerkit

Kokousesitelmä

Kokousta edeltää esitelmä tilaisuus, johon voivat osallistua kaikki piirien jäsenyh-
distysten henkilöjäsenet.
 
Kokousesitelmän pitää Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali 
Juha-Pekka Liikola. Hän kertoo pääkaupunkiseudun maanpuolustuksen ajankoh-
taisista asioista.

Esitelmän jälkeen alkavat varsinaiset vuosikokoukset.


