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Rannikkotykistölle kotimaisia tornitykkejä
Maamme rannikkotykistö on Parlamentaarisen puolustuskomitean suositusten mukaisesti ollut
viime vuosina voimakkaan kehittämisen kohteena. Aselajin tulenjohto-, mittaus- ja kevyttä
tykkikalustoa uusitaan. Raskas tykkikalusto korvattaneen kotimaisella tornitykillä, jonka prototyypin valmistamisesta on tehty sopimus.
Yli kymmenen kilometrin ampumaetäisyyksillä rannikkotykistön ongelmana on ollut matkan
määrityksen vaikeus. Optisten sisäkantamittarien tarkkuus putoaa jyrkästi yli kymmenen kilometrin mittausetäisyyksillä. Rannikkotykistön saatua käyttöönsä tutkakalustoa on päästy tyydyttävämpiin tuloksiin. Lisäksi tutka soveltuu myös pimeässä tapahtuvaan mittaustoimintaan
eikä se ole kovin herkkä muillekaan sään vaihteluille.
Tutkan huonona puolena ovat kuitenkin sen helppo paljastettavuus ja suhteellisen yksinkertainen häirintämahdollisuus. Lisäksi tutkat ovat kalliita ja painavia. Viime vuosina rannikkotykistön käyttöön hankitut laseretäisyysmittarit ovat sekä taloudellisesti että sotilaallisesti
merkittävästi edullisempi ratkaisu. Lasermittarien tarkkuus on erinomainen ja keveytensä puolesta ne soveltuvat hyvin tulipatterien alueelle ja myös tulipatterien ulkopuolelle sijoitettujen
tulenjohtoasemien käytettäväksi.
1950-luvulla käytettiin ampuma-arvojen laskemiseen pääosin käsikäyttöisiä keskiöitä. Niiden
toiminta ei ole ollut kuitenkaan riittävän nopeata ja tarkkaa silloin kun maalialus mutkittelee
jyrkästi tai vaihtelee nopeuttaan. Tämän puutteen poistamiseksi on kehitetty ja otettu käyttöön prosessitietokoneeseen pohjautuva digitaalinen ammuntajärjestelmä.
Suurilla (20-30 km) ampumaetäisyyksillä on ongelmana yleensä ollut ammuksen pitkä, jopa
minuutin kestävä, lentoaika. Tätä vaikeutta pienentävät meillä matalat ja karikkoiset vetemme,
koska alukset eivät pysty kovin merkittävästi muuttamaan liikesuuntaansa ja nopeuttaan vaarantamatta samalla merenkulullista turvallisuuttaan.

muuttamisesta
Tasavallan presidentti on 29.6.2016 vahvistanut lain asevelvollisuuslain muuttamisesta
ja määrännyt sen tulemaan voimaan 1. heinäkuuta 2016.
Asevelvollisuuslaissa säädetään kertausharjoitusten yhdeksi tarkoitukseksi sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen. Asevelvolliset on kuitenkin voimassa olevan lain
mukaan määrättävä harjoitukseen vähintään
kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista. Aseellisen voiman käyttöä sisältäneet
kriisit ovat viime vuosina tyypillisesti kehittyneet yllättävästi ja nopeasti, usein vain päivien
tai viikkojen aikana.
Lainmuutoksen myötä kertausharjoitukseen määräämistä koskevasta kolmen
kuukauden määräajasta voidaan poiketa, jos
harjoituksessa on kyse sotilaallisen valmiuden
joustavasta kohottamisesta ja Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä välttämätön
tarve tätä edellyttää. Joustavan valmiuden
kohottamisen kertausharjoituksesta päättää
tasavallan presidentti puolustusvoimain
komentajan esittelystä. Puolustusministerin
tulee olla päätöksenteossa läsnä ja lausua
asiasta käsityksensä, ja lisäksi pääministerillä
on oikeus olla läsnä ja lausua asiasta käsityksensä. Määräys ko. harjoitukseen voidaan
antaa yksittäisen asevelvollisen osalta enintään 30 päiväksi kerrallaan ja harjoitus on
peruttava heti, kun turvallisuustilanne sen
sallisi.
Nopeutetussa menettelyssä järjestetyt
harjoitukset on tarkoitettu vain erittäin
poikkeukselliseksi menettelyksi, eikä niillä
ole tarkoitus miltään osin korvata tavallisia
kertausharjoituksia. Nopeutetussa menettelyssä järjestetystä kertausharjoituksesta saa
hakea vapautusta samassa järjestyksessä kuin
tavallisesta kertausharjoituksesta, mutta edellytykset vapautuksen myöntämiselle ovat tiukemmat. Vapautus voidaan myöntää vain, jos
se on asevelvollisen perhe- tai taloudellisten
olojen, tutkinnon loppuun saattamisen taikka
ammatin tai elinkeinon harjoittamisen takia
välttämätön.
Edellä mainitun lisäksi kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärät kaksinkertaistuvat nykyisestä. Nopeutetussa menettelyssä
järjestettyjä harjoituksia ei lasketa mukaan
enimmäismääriin.
Lisäksi tasavallan presidentti vahvisti lait
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain
ja puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.
elokuuta 2016.
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Puheenjohtajilta
Caspar von Walzel > Luutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Ajankohtaista
Tänä vuonna vietetään Reserviupseeriliiton
85-vuotisjuhlavuotta, ja tässä yhteydessä
on myös paljon puhuttu siitä mitä tarkoittaa olla reservin upseeri. Liiton toiminnanjohtaja kirjoitti hyvän artikkelin reservin
upseerien kaksoistehtävästä (luettavissa liiton kotisivuilla, rul.fi). Siviilissä toimimme
vastuullisesti ja tavoitteellisesti, usein myös
esimies- tai johtotehtävissä. Sotilaina pystymme hyödyntämään siviiliosaamisemme,
josta on ollut paljon hyötyä mm. eri rauhanturvatehtävissä.
Reserviläinen-lehdessä liittomme puheenjohtaja Mikko Halkilahti totesi hyvin, että
reservin upseereilta saa ja pitääkin vaatia paljon. Meitä on koulutettu johtamaan
omaa joukkoa omalla esimerkillä ja ammattitaidolla. Olemme myös sotilasvalassa
vakuuttaneet, että ”Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan
oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja
ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä
olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.” Näinä aikoina, tätä lupausta on
entistä tärkeämpi muistaa. Ja vaikka lupaus
on sotilasvalasta, sitä on tietysti kohtuullista
vaatia itseltämme myös arjessa ja siviilissä.
”Koulutettu, kenttäkelpoinen, oikeudenmukainen, rohkea, kannustava ja esimerkillinen, tällainen on suomalainen reserviupseeri.” – kuvailee Halkilahti. Tämä on helppo
allekirjoittaa, tällainen on tuntemani reservin upseeri.
Reservin upseeri ottaa myös kantaa tärkeisiin asioihin, ja pyrkii parhaan kykynsä mukaan vaikuttamaan parhaan mahdollisen
lopputuloksen saavuttamiseen. Tässä yhteydessä nousee usein esille kysymys siitä mitä
yksittäinen reservin upseeri tai järjestöjämme voi sanoa ja mihin voidaan ottaa kantaa.
Yksilöinä meitä ei luonnollisesti rajoita juuri mikään, järjestöinä säännöt useimmiten
kieltävät puoluepoliittisen toiminnan. Mutta puoluepoliittisen toiminnan kieltäminen
ei kiellä poliittista toimintaa yleisesti. Olisi
järjetöntä väittää, että liitto, piirit ja yhdistykset, joiden kaikkien yksi tehtävä on edunvalvonta, eivät saisi ottaa kantaa poliittisiin
kysymyksiin. Käytännössä kaikki mikä ohjaa
toimintaamme on loppupeleissä politiikkaa.
Oli se sitten turvallisuus-, puolustus-, talous, sisä- tai ulkopolitiikkaa. Jos poliittiseen
keskusteluun osallistuminen olisi kielletty,
järjestöt eivät voisi täyttää yhtä tärkeimmistä tehtävistään. On mielestäni vähintäänkin
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Reserviläisliiton
jäsenyhdistyksillä
alkaa tapahtumarikas syyskausi

kohtuullista, että liitto ja myös piirit kertovat kantansa toimintaamme lähellä olevista
aiheista ja osallistuvat julkiseen keskusteluun hyvällä tavalla. Vain kertomalla kantamme voimme saada äänemme kuuluviin.

Reservin upseereilta
saa ja pitääkin vaatia
paljon. Meitä on koulutettu johtamaan omaa
joukkoa omalla esimerkillä ja ammattitaidolla.
Reserviupseeriliitto kokoontuu marraskuussa liittokokoukseen, jossa valitaan
uusi valtuusto ja uusi (tai uudelleen) liiton
puheenjohtaja. Kokouksessa vahvistetaan
myös liiton strategia sekä yhtenä tärkeänä ohjenuorana kaikelle toiminnalle, liiton
arvot. Ensiksi mainittu on piirin kannalta
tärkeä, liittovaltuusto on korkein päättävä
elin liittokokousten välillä ja myös hyvä yhteistyöfoorumi eri piirien välillä. Toisesta en
henkilökohtaisesti odota mitään yllätyksiä,
itse toivon nykyisen puheenjohtajan jatkavan vielä toiset 3 vuotta. Kolmas onkin hyvin oleellinen, ja sillä luodaan sekä suunta
toiminnalle, että mielikuva koko järjestöstä.
Kun otetaan huomioon ensi vuoden Suomen satavuotisjuhlallisuudet, meidän pitää
tuoda entistä paremmin esille paitsi itsemme, myös arvomme. Suomen sotilasvahvuudesta yli 95% kuuluu reserviin. Suomalaisista
91% luottaa armeijaan. Tämä ei ole sattuma,
vaan kertoo järjestelmämme toimivuudesta.
Siitä kannattaa olla ylpeä. Siitä pitää kertoa!
puheenjohtaja@hrup.fi

Kaartin Jääkärirykmentti järjesti sotilasvakuutus- ja sotilasvalatilaisuuden
ohimarsseineen perjantaina 12.8. Senaatintorilla. Paikalla oli 650 palveluksessa olevan
saapumiserän alokasta, nyttemmin kaartinjääkäriä ja runsaasti yleisöä; omaisia, kaupunkilaisia ja turisteja. Aurinkoisessa säässä
pidetty ryhdikäs maanpuolustuksellinen
tilaisuus olikin myös hyvä aloitus vapaaehtoisen maanpuolustustyön syyskaudelle.
Reserviläisliiton osalta marraskuun liittokokous valitsee uuden puheenjohtajan.
Puheenjohtajan valintaprosessi on avoin ja
liiton jäsenyhdistyksillä on oikeus asettaa
ehdokkaita. Yhdistyksen tulee lähettää kirjallinen tai sähköinen esitys puheenjohtajaehdokkaasta liittoon. Liiton velvollisuus on
puolestaan tiedottaa uudesta ehdokkaasta
yhdistyksille ja piireille. Ehdokkaat on
myös tarkoitus esitellä 17.10. ilmestyvässä
Reserviläinen-lehdessä. Liitto on myös
varautunut siihen, että syksyllä pidettävien
piirikokousten yhteydessä järjestetään vaalipaneeleita. Tämä toki vaatii niin ehdokkailta
kuin ehdokkaan asettajilta aktiivista asennetta ja valmiutta vierailla useissa piireissä.
Saattaisi olla viisasta järjestää vain muutama
useamman piirin kattava keskustelutilaisuus
– sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia unohtamatta.
Reserviläisliiton hallitus kokoontui 17.6.
ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään
liiton sääntömuutosta koskeneen yhdistyskyselyn tuloksia. Piirit olivat myös keränneet aktiivisesti yhdistysten kommentteja
mahdollisista hallintosääntöjen muutoksista
koskien liittohallituksen kokoa ja vuosittaisia liittokokouksia. Tämän lisäksi käsiteltiin
nimenmuutosta lyhyeen viralliseen muotoon: Reserviläisliitto ry. – Reservistförbund
rf. Hallitus päätti muuttaa aiempaa sääntömuutosesitystä niin, että liittovaltuuston
muodostamisesta luovutaan ja vuosittaista
korkeinta päätösvaltaa käyttää jatkossakin
liittokokous. Erillistä vuosikokousta ei
kuitenkaan enää pidettäisi vaan vuosittain
järjestettäisi yksi, loppuvuoteen ajoittuva
liittokokous, joka käsittelee myös nykyään
vuosikokoukselle kuuluvat asiat.
Hallitus päätti esittää pientä liittohallitusta, johon kuuluisi puheenjohtaja sekä
yhdeksän jäsentä ja heille varajäsenet.
Hallituspaikkojen kierrättämistä päätettiin
esittää niin, että jokainen piiri olisi jatkossa
edustettuna liittohallituksessa kahden vuoden välein. Tällöin käytännössä puolella piireistä on kulloinkin hallituspaikka ja toisella
puolella varapaikka.

Vakuutusturvaa ammunnan kokeiluun
RES:n ja RUL:n hankkima vakuutus kattaa
ammuntaa kokeilevat henkilöt. Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton puitteissa on nyt mahdollista järjestää ampumatilaisuuksia, joissa
myös ammuntaa kokeilevat henkilöt ovat
tapaturma- ja vastuuvakuutuksen piirissä.
Vakuutukset ovat voimassa liitto-, piiri- sekä
yhdistys- ja kerhotason tapantumissa.

Ammunta on suosituin reserviläistoiminnan
muoto. Siihen kuuluu laaja kirjo erilaisia
aseita ja ampumalajeja alkaen ilma-aseammunnasta ja päätyen sovellettuun reserviläisammuntaan. Monet kerhot ja yhdistykset
paikallisyhdistykset tarjoavat vasta-alkajille
myös koulutusta ja laina-aseita. Yhdistykset
järjestävät ammuntoja joko omilla radoillaan tai varaavat ampumavuoroja jäsenilleen

paikallisilta radoilta. Säännöllisesti ammuntaa harrastavilta edellytetään useimmissa
yhdistyksissä Reserviläisten ampumaturvan
tai SAL:n ampumalisenssin hankkimista.
Nämä tarjoavat kattavan vakuutusturvan,
joka kattaa paitsi kilpailutilanteet myös
omaehtoisen harjoittelun. Lisäksi liitoilla on
toiminnan vastuuvakuutus, joka antaa vakuutusturvaa järjestäjille.

Lopullinen päätös syyskokoukselle esitettävästä sääntömuutoksesta tehdään syyskuun lopulla liittohallituksen kokouksessa.
Sitä ennen toteutetaan toinen kysely, jolla
kartoitetaan yhdistysten näkemykset hallituksen nyt tekemistä muutoslinjauksista.
Tämä suoritetaan nyt elokuussa.
Hieman haastavaa näiden kyselyiden
osalta on niiden aikataulu. Alkukesän kysely tuli yhdistyksille ilmeisesti hallitusten kevään viimeisten kokouksien jälkeen. Toivotaan, että elokuun kysely ehditään käsitellä
yhdistysten hallituksissa ennen vastausajan
päättymistä.
Reserviläisliitto toimii lokakuusta alkaen
eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä
yhdistävän CISOR-järjestön puheenjohtajana. Tämä tuokin piirimme alueelle
ensimmäisen CISOR-tapahtuman: Suomen
puolustusratkaisu -kongressi järjestetään
13. - 16.10.2016 Helsingin Santahaminassa.
CISOR-jäsenmaille esitellään Puolustusvoimia, Suomen yleiseen asevelvollisuuteen ja
suureen reserviin perustuvaa puolustusratkaisua sekä maamme turvallisuuspoliittista
asemaa.
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH)
kehotuksesta Reserviläisliitto on lähestynyt
piirejä nukkuvien tai lakanneiden yhdistysten osalta. PRH voi määrätä yhdistyksen
poistettavaksi rekisteristä, jos yhdistys ei ole
tehnyt vaadittavia ilmoituksia yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen eikä muutenkaan
ole syytä olettaa yhdistyksen toiminnan
jatkuvan. Piirimme tulee ottamaan yhteyttä
näihin yhdistyksiin. Siinä tapauksessa, ettei
yhdistys aio jatkaa, piiri pyrkii löytämään
aktiivisille jäsenille jäsenyyden piirin muissa
yhdistyksissä. Yhdistyksiä joita ollaan
poistamassa ja jotka haluavat jatkaa toimintaansa liitto on ohjeistanut lähettämään
täytetty lomake nimenkirjoittajista Reserviläisliiton toimistolle. Liitto toimittaa lomakkeen Patentti- ja rekisterihallitukseen sekä
maksaa kulut. Yhdistyksiä tullaan muistuttamaan piirin strategiakyselystä nyt syyskauden alkaessa. Myöskin seuraavaa piirin
yhdistysten tapaamista aletaan suunnitella.
Parasta maanpuolustustoimintaa kullekin!
puheenjohtaja@helresp.fi
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Suomen Reserviupseeriliitto 85 vuotta
Teksti: Ossi Ikonen
Kuvat: Janne Kosonen

Reserviupseerikoulutus alkoi
Suomessa jo talvella 1917–1918
niin sanotuilla Vimpelin ja Vöyrin kursseilla. Haminassa reserviupseerikoulutus alkoi 1.4.1920.
Järjestäytynyt reserviläistoiminta
alkoi Suomessa joulukuussa 1925,
kun Helsingissä perustettiin ensimmäinen reserviupseerikerho,
Valtakunnallinen Reserviupseerikerho. Reserviupseeritoiminnan laajetessa ympäri maata, tuli
liiton perustaminen pian ajankohtaiseksi.
Suomen Reserviupseeriliitto perustettiin 17.5.1931 Katajanokan
Kasinolla. Paikalla oli 52 reserviupseeria eri puolilta maata.
Kokoukseen osallistui reserviupseereita Helsingistä, Turusta, Porista, Lappeenrannasta, Riihimäeltä, Hyvinkäältä ja Kuopiosta.
Mm. juna-aikatalujen johdosta
liiton perustamissopimuksen allekirjoittivat vain Helsingin, Turun ja Riihimäen edustajat.
Suomen Reserviupseeriliitto
täyttää siis 85 vuotta vuonna
2016. Pääjuhlaa vietettiin Haminassa perjantaina 5.8. Reserviupseerikoulun Maneesissa pidetyssä juhlassa kuultiin liiton puheenjohtaja Mikko Halkilahden
tervehdyssanat, liiton 85-vuotisjuhlavideon ensiesitys sekä
RUL:n liittovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kallion tervehdys.
Musiikista vastasivat vänrikki
Maria Tyyster ja Laivaston soittokunta. Tilaisuus päättyi Maamme-lauluun.

Reserviupseerikoulun päärakennus.

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti.

Liiton omien juhlallisuuksien lisäksi oli yleisöllä mahdollisuus
tutustua puolustusvoimien ka-

lustoesittelyyn sekä seurata Hamina Tattoon ohjelmaa.

Hamina Tattoon ohjelmaa.

Piirit hyppäsivät Jukolassa alle tuhannen sarjaan
Teksti ja kuva: Heikki Valkonen

Helsingin piirit saivat kaksi joukkuetta Lappee-Jukolaan. Tällä
kertaa taivaalta tuli koko viikonlopun vettä ja teltat kaatuivat
tuulessa. HRUP-1 joukkue paransi sijoitustaan edellisvuodesta
324 sijaa!
Oli hienoa saada kaksi joukkuetta liikkeelle Jukolaan. Vaikka
säänhaltija ei ollut suosiollinen
- varsinkaan kisajärjestäjille ja HRUP-2 joukkueeseen osui
sairastapaus lauantaina ja vielä
kaksi hylättyä suoritusta, niin
HRUP-1 joukkue teki hienon
suorituksen. Maaston 30-40 rastista 5-10 kpl oli sähköisiä, joista
leimaus tuli tulospalveluun näkyviin ja muu joukkue saattoi
seurata, miten sijoitus nousi yön
mittaan aina vain paremmaksi.
Meillä oli onni saada majoittua
Miehikkälässä isossa mökissä,
josta autokunta kerrallaan suunnattiin kisa-alueelle omiin suorituksiin. Näin huono sää ei tuntunut missään. Metsään päästyä
sade ei haitannut vaatteiden
kastuessa kuitenkin heti. Ainoa
puute oli verkkoyhteyden laatu,
joten liveseurantaa ei voinut seurata kuvan kanssa, vaan tuli

tyytyä väliaikojen tai radion seurantaan.
Nykyaika näkyi siinä, että 14 kisaajaa ei ollut kertaakaan samanaikaisesti koossa. Osa tuli perjantaina mökille, osa sunnuntai
yönä ja poistuminen tapahtui samoin tipoittain. Siinä oli joukkueenjohdolle koordinoimista. Piti
lähinnä luottaa, että kaikki ovat
oman osuutensa alkaessa lähtöalueella.
Kun vielä sairastapauksen vuoksi yksi osuus jäi vaille juoksijaa,
alkoi vimmattu vatulointi. Tämän seurauksena tulospalvelussa esiintyvät nimet ja todelliset
juoksijat eivät enää vastaa toisiaan. Markus lupautui paikkaamaan ottamalla kakkosjoukkueen osuudet 4 ja 5 itselleen. Matkaa kertyi 17,4 km...linnuntietä.
HRUP-1 joukkueen numero 1304
vaihtuu ensi vuodeksi numeroon
980, jolloin Joensuussa kisataan
jo kovemmassa seurassa!
Tulokset:
http://online.jukola.com/tulokset/fi/j2016_ju/kilpailijat/1304/

Sade ja kymmenet tuhannet jalkaparit muuttivat pellot mutavelliksi.

Ilmoita merkkipäiväsi Helsingin Reservin Sanomille
Helsingin Reservin Sanomissa julkaistavaksi haluttavat merkkipäiväilmoitukset (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 vuotta) tulee lähettää osoitteeseen reservinsanomat@hrup.fi. Merkkipäiväilmoitukseen tulee sisällyttää merkkipäivän viettäjän nimi, reservin sotilasarvo, ammatti, syntymäaika sekä mahdolliset lisätiedot (esim. matkoilla).

Päivitä jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteesi
Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi
osoitteeseen reservinsanomat@hrup.fi
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Kainuun jotos

Kolumni
Lauri Väättänen

Teksti: Jukka-Pekka Kantokoski

Reserviläisurheiluliiton syysjotos
kisattiin elokuun alussa Kajaanissa. Ajankohta oli normaalia
aikaisempi, tämä johtui järjestäjien mukaan varuskunnan aikatauluista, samalla vältettiin myös
päällekkäisyys metsästyskauden
kanssa.

takin melkein täysin vältyttiin.
Lauantain aikataulu tosin venyi
sen verran että järjestäjät päättivät jättää pari viimeistä rastia
pois. Lopputuloksissa IHRU sijoittui neljänneksi, EAPAK kuu-

denneksi ja Stadin Sissit omassa
sarjassaan kolmanneksi. Ensi
vuoden syysjotos kisataan Raumalla 22.-24.9.2017, kerää omasta kerhostasi 4 hengen partio ja
lähde mukaan.

NATO on Yhdysvaltojen johtama sotilasliitto, joka perustettiin
toisen maailmansodan jälkeen suojaamaan jäsenmaitaan ja erityisesti läntistä Eurooppaa Neuvostoliiton ja sen johtaman Varsovanliiton mahdollisia hyökkäyksiä vastaan. Vuosikymmenet
elettiin kahden supervallan - Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton
- välistä kauhun tasapainon aikaa. Kummallakin puolella valmistauduttiin vastapuolen mahdollisiin agressioihin. Suomi oli näiden kahden mahdin välissä liittoutumattomana ja yritti saavuttaa
puolueettomuuden hyväksymistä. Suomalaisten suhtautuminen
NATOon oli kielteistä. Suomen politiikka oli tasapainoilevaa.

Itä-Helsingin partio Kainuun jotoksella.

VaRes-vierailu FGS Sachsenilla
Teksti: Kari Vainio
Kuva: Saksan puolustusasiamiehen
toimisto

Saksalainen ohjusfregatti FGS
Sachsen vieraili Helsingissä viikolla 24. Saksan puolustusasiamiehen toimisto (Helsinki) ja
fregatin päällikön, komentaja
Ole Pappenholzin kutsuivat Vantaan Reserviläiset ry:n vuoden
2016 Honkanummen talkoo- ja
tukiväen tutustumaan fregattiin
lauantaina 18.06. Todennäköisesti sateinen päivä kutisti osallistujien määrän vähäiseksi.
Tutustuimme ulkotiloissa pelastusvarustukseen, EuroTorptorpedoaseistukseen, Harpoonmerimaaliohjukseen, 76 mm
OTO-Melara-tykkiin, RAMilmatorjuntaohjusjärjestelmään,
yksiputkiseen 27 mm kaukoohjattavaan Mauser-ilmatorjuntatykkiin ja SM2- ja ESSMilmatorjuntaohjusjärjestelmiin.
Sisällä kiertokäynti ulottui helikopteritiloihin, konehuoneeseen
ja -valvomoon, komentosiltaan ja

taistelukeskukseen.
Ohjusfregatilla 17.06. pidetyssä
Saksan suurlähettilään Dorothee Janetzke-Wenzelin kutsuvierastapahtu-massa luovutti
Pääesikunnan päällikkö, eversti
Mikael Feldt Saksan puolustusasiamiehen väistyvälle avustajal-

le, sotilasmestari Mike Stezkalle
Puolustusvoimain komentajan kenraali Jarmo Lindbergin
myöntämän Puolustusvoimien
hopeisen ansiomitalin. Vantaan
Reserviläiset ry onnittelee pitkäaikaista yhteistyökumppaniaan
huomionosoituksen johdosta.

Kauhun tasapaino toimi. NATO ja Varsovanliitto elivät ja toimivat näennäisessä sovussa. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto elivät
ydinaseineen. Tasapainoilua vahvistivat myös erilaiset aserajoitussopimukset. Neuvostoliitto hajosi ja samalla tietenkin loppui
myös Varsovan liiton toiminta. NATO ei hajonnut, mutta sen alkuperäinen tehtävä alkoi muuttua. Läntistä sotilasliittoa ei enää
tarvittu entisissä tehtävissään. NATO alkoi valmistautua kriisinhallintaan ja rauhanturvatoimintaan.
Suomen virallinen suhtautuminen NATOon alkoi muuttua hyväksyvämpään suuntaan. NATO halusi mukaan kumppaneita ilman jäsenyyttä sotilasliitossa. Suomi osallistui mm. vuonna 1993
NATOn ensimmäiseen itäeurooppalaisten upseereitten rauhanturvakoulutukseen. Olin mukana Brysselissä NATOn päämajassa järjestetyissä suunnitteluseminaareissa ja alkukesällä 1993 olin
suomalaisena NATO-kouluttajana Tshekin tasavallassa järjestetyissä harjoituksissa. Koulutettavina oli upseereita useista entisistä Varsovanliiton jäsenmaista.
1990-luvun alkupuolella käytiin Jugoslaviassa veristä sisällissotaa. YK:n rauhanturvaajat eivät onnistuneet tilanteen rauhoittamisessa. Tarvittiin parempaa sotilaallista voimaa. Yhdysvaltojen johdolla ja Englannin sekä Ranskan tukemana oltiin
loppuvuodesta 1995 valmiit käynnistämään Bosnia-Hertsegovinassa ensimmäinen NATO-johtoinen rauhanturvaoperaatio
IFOR. Implimentation Force käsitti kolme divisioonaa eli amerikkalaisjohtoisen, brittijohtoisen ja ja ranskalaisjohtoisen. Amerikkalaisdivisioonan kokoonpanoon tuli myös Pohjoismais-Puolalainen prikaati ja Suomi asetti tähän prikaatiin rakentajapataljoonan.
Tuolloin vuoden 1995 aikana alkoi todellinen suomalainen rauhankumppanuus NATOn kanssa. Nyt vuonna 2016 olemme
noudattamassa sitä politiikkaa joka alkoi jo 21 vuotta sitten. Joidenkin mielestä olemme liikaa yhteistyössä NATOn kanssa ja
joidenkin mielestä meidän pitäisi viimeistään nyt pyrkiä NATOn
jäseneksi.

Vantaalaiset FGS Sachsenilla.

Palvelin runsaat puoli vuotta IFOR-operaatiossa ja sain palvelusjaksoni päättyessä myös NATO-mitalin. Operaatio oli menestyksellinen. Se aloitti sisällissodan runteleman Ex-Jugoslavian
rauhoittamisen ja on ollut omalta osaltaan mahdollistamassa joidenkin entisten Jugoslavian jäsenvaltioiden liittymisen Euroopan
unioniin.

Onnittelemme
Kesäkuu
28.6. Kuljetussuunnittelija, alikersantti Leo Moske

80 v

Heinäkuu
13.7.

Hyväksytäänkö NATO vai ei?
Suomi on mukana NATO-operaatioissa. Suomessa on järjestetty
NATO-harjoituksia ja suomalaiset ovat osallistuneet lähialueemme NATO-harjoituksiin. Joidenkin mielestä tämä kaikki on ollut
liikaa. Muun muassa kansanedustaja ja Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen on todennut "Tänä vuonna Suomessa on
ollut näyttäviä sotaharjoituksia, joissa NATO on ollut mukana.
Ensi vuonna niiden volyymin voisi supistaa neljännekseen." Näin
kirjoitti Länsi-Suomi 3.8.2016.

Mukaan oli ilmoittautunut 26
partiota sotilassarjaan ja 11 retkisarjaan. Helsingin seudulta mukana oli kolme partiota, IHRU
ja EAPAK sotilassarjassa ja Stadin Sissit retkisarjassa. Virolaisia
partiota oli mukana 4kpl, joista
yhdessä pelkästään naisia.
Rastit kierrettiin numerojärjestyksessä ja yöpyminen oli läheisen ampumaradan maastossa.
Tehtävät olivat perinteisiä sotilasesteradasta konekiväärin purkuun. Toki välissä myös suunnistettiin ja ammuttiin, kalustona
ehkä poikkeuksellisesti CZ75
pistooli ja AR15 kivääri. Puitteet
oli kaikin puolin viimeisen päälle
hoidettu ja rasteilla jonottamisel-

Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

VTM, luutnantti Tapani Talvinko (perhepiirissä)

80 v

Syyskuu
15.9. Insinööri, luutnantti Jorma Hotanen (matkoilla)
16.9. Toiminnanjohtaja, sotilasmestari Risto Tarkiainen

80 v
60 v

Rauhankumppani Suomi oppi IFORissa uusia NATO-sääntöjä ja
mm. voimankäyttösäännöt poikkesivat oleellisesti YK-operaatioiden vastaavista säännöistä. Pohjoismais-Puolalais prikaatissa
oli mukana NATO-jäsenet Tanska ja Norja. Ei-NATO-jäsenille
eli Puolalle, Ruotsille ja Suomelle ei kaikkia NATO-asioita edes
kerrottu. Meidän piti kuitenkin toimia yhteisten pelisääntöjen
mukaisesti.
Jos Suomi meni silloin vuonna 1996 liian pitkälle NATO-tiellä
olisi se pitänyt valtiojohdon toimesta kieltää. Nykytilanne on
selkeätä seurausta kaksikymmentä vuotta sitten aloitetusta politiikasta. Siksi Suomen ja suomalaisten tulee tänään hyväksyä
NATO. Puolustusliiton jäsenyyden hakeminen onkin sitten jo
ihan eri kysymys.
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Osa 2: Kampin sotahistoria 1914-1918 – ensimmäinen maailmansota
Majuri Marko Maaluoto
Helsingin varuskunnan
komendantti 2008-2013

1. maailmansota
Helsinkiin sijoitettu 22. Armeijakunta lähetettiin 1. maailmansodan
alussa Itä-Preussiin. Sen tilalle tuli
täydennys- ja nostoväkiosastoja,
jotka muodostivat pääosan 42. armeijakunnasta.
Maaliskuun 1917 vallankumous kosketti myös Helsinkiä ja venäläisen
sotaväen kuri romahti, matruusit
mm. ampuivat upseereitaan. Ajoittain ammuskelu oli niin kovaa, että
asukkaat pakenivat porttikäytäviin
turvaan. Poliisi ei enää pystynyt
huolehtimaan järjestyksestä ja kaupungin poliisimestari pakeni. Jatkossa matruusit ja sotilaat vastasivat
järjestyksenpidosta.
Venäläisiä joukkoja Kampissa 18171918:
• Suomenmaalainen Santarmiko-

• Santarmeja (Albertinkatu 21),
1917
• Sairaalapaikkoja sotilaille Marian sairaalassa (Lapinlahdenkatu 16),
1917
• 510.Volhovin jääkärirykmentti
(kansakoulu Annankatu 30), 1917
• Insinöörikomennuskunta ja
Likvidointikomissio (Bulevardi 21),
1918
Vuonna 1866 valmistuneessa Marian sairaalassa toimi 1. maailmansodan aikana sotasairaala. Sinne oli
varattu 100 vuodepaikkaa sotilaille.
Keisari Nikolai II kävi tarkastamassa sen 1915. Tästä ajasta on muistona rakennuksen seinällä oleva muistolaatta.
1. maailmansodan aikana omanlaisensa sota liittyi ruokaan, sillä monista elintarvikkeista oli pulaa. Sodan aikana puhuttiinkin ”voisodasta” tai yleisemmin ”ruokasodasta”.
Meille sotilaille nykyäänkin hyvin
läheinen hernekeitto joutui tämän
sodan uhriksi, sillä 1917 torstait
määrättiin lihattomiksi päiviksi ja

Palanut päärakennus ulkopuolelta

Bulevardi 21 suunnitelmapiirustuksessa vuodelta 1898

mennuskunnan kaupungin kanslia
(yksi sijoituspai-koista Bulevardi 21/
Albertinkatu 25), 1817-1917
• Helsingin Santarmikomennuskunta (kasarmi Hietalahdenkatu 10
ja esikunta nyk. Mannerheimintie
10), 1881-1883
• Sotilaspiirin päällikkö (Fredrikinkatu 21), 1914
• 1.Sapöörikomppanian majoitustilat (Fredrikinkatu 54), 1914
• 115.Vjazdmanin jääkärirykmentti (kansakoulu Annankatu 30), 1914

näin ollen hernekeittopäivä siirrettiin lauantaiksi.
Lokakuun 1917 vallankumouksen
jälkeen venäläisiä joukkoja ryhdyttiin vetämään Suo-mesta pois, joita
oli vapaussodan alkaessa kaikkiaan
noin 80.000. Huhtikuun puoleenväliin 1918 mennessä maasta oli jo lähtenyt yli 65.000 sotilasta ja kuukautta myöhemmin luku oli yli 68.000.

Matruusit Turun kasarmin juhlasalissa 1917

Palanut sisäpiha

Venäläisiä joukkoja Helsingissä
1914-1918 (osa näistä on ollut sijoitettuna Kamppiin):
• 1914 pitkään Suomessa ollut
22.Armeijakunta siirrettiin elo-syyskuussa pois (1.-4.Suomenmaalainen
Tykistöprikaati, 20.Suomenmaalainen Rakuunarykmentti, 22.Mörssäriosasto, 22.Sapööripataljoona,
8.Orenburgin Kasakkarykmentti,
30.Erillinen Donin kasakkasotnia,
eräät Henkikaartin kasakka- ja atamaanirykmenttien sotniat)
• 1914 22.Armeijakunnan tilalle
tuli 42.Armeijakunta, joka kuului
6.Armeijaan (lo-kakuussa 1917 vallankumouksen jälkeen tämä kuten
muitakin venäläisiä joukkoja ryhdyttiin vetämään Suomesta pois,
joukkojen poistamista hoitivat sotilaskomiteat lopettivat toimintansa maaliskuun lopussa 1918, niiden
tilalle tuli likvidointikomissio, joka
toimi Bulevardi 21:ssä)
• 1914 Armeijan esikunta (1.Prikaatin kaksi pataljoonaa, 4.Prikaatin
tykistö)

• 1915 60.Miliisipriaati (323.
Novgorodin druzlina, 339.Petrogradin druzlina, 68.Miliisiprikaati, 319.Novgorodin druzlina,
Suomen(maalainen) Sotilaskuljetusosasto, 333.Tverin druzlina, 42.Armeikakunnan esikunta (touko-kesäkuu), kunnes siirrettiin Tampereelle, 106.Divisioonan (esikunta)
Helsingissä ja Suomenlinnassa)
• 1915-1916 92.Prikaatin esikunta
(tuolloin 42.Armeijakunnan esikunta ei ollut aina-kaan Suomenlinnassa)
• 1916 Jalkaväkiprikaati
• 1917 (114.Novgorodin rykmentti
(1766 sotilasta), jäi ilmeisesti koko
ajaksi Helsinkiin tai ainakin maarintamalle, 115.Viazman rykmentti
(2092 sotilasta), siirrettiin myöhemmin Suomenlinnaan)
• 1918 Bulevardi 21:ssä oli toiminut Insinöörikomennuskunta ja aikanaan siihen muutti myös Neuvostoliiton lähetystö
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Saksalaisten saavuttua iltapäivällä
Kansallismuseon kohdalle Turun
kasarmille linnoittautuneet punakaartilaiset ja kasarmia kiertänyt
panssariauto ampuivat niitä, Heikinkadulta (nykyisen Mannerheimintien alkupää) ammuttiin myös
tykillä. Aiemmin iltapäivällä suojeluskuntalaiset olivat liittyneet kaupungin taisteluihin Bulevardilla.
Myöhemmin he kohtasivat saksalaiset joukot Vanhan kirkon lähistöllä.
Turun kasarmilla oli noin 400 punakaartilaista, joukossa naiskaartilaisia ja kaikki he tekivät tiukkaa
vastarintaa. Siellä oli lisäksi kasarmilta turvaa hakeneita siviileitä. Punakaartilaiset hallitsivat
kasarmilta laajoja alueita ja paikka
vaikutti valloittamattomalta. Tuliasemia oli julkisivujen ikkunoissa,
kattoluukuissa ja kellareissa. Suoran hyökkäyksen sijaan saksalaiset päättivät yhdellä komppanialla kiertää kasarmi Töölönlahden
puolelta (nykyisten Musiikkitalon,
Kiasman ja Postitalon tienoilta) ja
tunkeutua sinne selustasta. Konekivääri jätettiin tukemaan etenemistä ja pieni joukko saksalaisia
pääsi kasarmin sisään Simonkadun
puolelta yhdestä portista. Punakaartilaisilla ei ollut mitään aikeita
antautua, joten saksalaiset päättivät
sytyttää kasarmin tuleen. Samanaikaisesti taisteluiden kanssa palavaa
kasarmia yritettiin myös sammuttaa, mutta siinä ei onnistuttu.

Siviileitä palaneen kasarmin raunioissa

Saksalaiset saivat kasarmin haltuunsa ja suurin osa siellä olleista
punakaartilaisista saatiin vangiksi
heidän antautuessa tai pyrkiessä
karkuun. Suojeluskuntalaiset olivat tunkeutuneet kasarmiin myös
ja he yrittivät pelastaa siellä olleet
hevoset sekä viljavarastot. Päärakennuksen keskiosa ja Simonkadun
puoleinen siipi paloivat, kun saksalaiset ja suojeluskuntalaiset saivat
kasarmin haltuunsa illalla yhdeksän aikoihin.
Turun kasarmilta pakoon päässeet
punakaartilaiset menivät Simonkadulla olleeseen Raittiusseura
Koiton taloon. Suojeluskuntalaiset piirittivät tämän ja seuraavana

Saksalaisten paraati rautatieaseman tuntumassa

Taistelut Helsingissä ja Kampissa
huhtikuussa 1918
Vallankumous Helsingissä alkaa 26.-27.1.1918, jolloin punakaartilaiset mm. valtaavat keskeisiä paikkoja ja nostavat Työväentalon torniin punaisen lyhdyn tämän merkiksi. Kaikki tapahtui varsin verettömästi, vaikka suojeluskunnat alkuun yrittikin taistella ylivoimaa vastaan.
Tammi-helmikuussa 1918 Helsingin punakaartilaisia oli
n. 4.000 ja viikkoa myöhemmin lähes 6.000. Alkuun punakaartilaiset toivoivat venäläisiltä joukoilta tukea, jota
he laivastolta saivatkin. Saksan ja Venäjän välisen BrestLitovskin rauhansopimuksen 3.3.1918 jälkeen oli selvää,
että tuki vähenee venäläisten lähtiessä sovitusti Suomesta.
Huhtikuun alkuun mennessä venäläisiä joukkoja oli poistunut Helsingistä niin paljon, että punakaartilaiset pääsivät kasarmimajoitukseen ja näin myös Turun kasarmilla
henkilöstö vaihtui. Saksalaiset joukot olivat nousseet
maihin Hangossa 3.4. ja alkoivat etenemään kohti Helsinkiä. Saksalaisten lähestyessä Venäjän Itämeren laivasto lähti Helsingistä 8.-10.4.1918. Saksalaiset saapuivat
Espoon Kiloon Helsingin suojaksi rakennettujen linnoituslaitteiden tuntumaan 10.4. ja tuolloin Ruotsin sotilasasiamiehen avustuksella yritettiin myös neuvotella aselevosta. Tulosta ei syntynyt ja saksalaiset aloittivat hyökkäyksen Helsinkiin 12.4.1918.
Saksalaiset etenivät Läntisen Viertotien (nykyinen Mannerheimintie) suunnassa Helsinkiin laivatykistön tukemana. Muut suunnat olivat Ilmala-Pasila-LinnunlauluVallila ja Tikkurila.

Kiinniotettuja punakaartilaisia

päivänä talo vallattiin. Sieltä löytyi muutama kaatunut ja vangiksi
otettiin yli 50 punakaartilaista.
Turun kasarmin taisteluiden kanssa samanaikaisesti saksalaisia joukkoja eteni kauppato-rin suuntaan,
jossa käytiin 13.4. Helsingin kovimmat taistelut. Kampissa puolestaan
ete-neminen jatkui Pohjoista Rautatienkatua pitkin kohti Hietalahtea. Lapinlahden sairaalan lähistöllä saksalaisia ammuttiin, mutta
eteneminen jatkui punaisten vetäytyessä taistelusta. Hietalahden torilla suojeluskuntalaiset erehtyivät
ampumaan saksalaisia luullen heitä
punakaartilaisiksi.
Helsingissä oli vielä hajanaista ammuskelua 14.4., mutta kaupungin
valloittamisen kunniaksi saksalaiset järjestivät yhdessä suojeluskuntalaisten kanssa näyttävän
paraatin. Tämä alkoi Töölöstä sokeritehtaan luota (läheltä nykyistä
Oopperataloa) jatkuen palaneen
Turun kasarmin editse Heikinkadun kautta Senaatintorille. Kansallismuseon kohdalla paraatiin
liittyi mukaan Aleksei Apostolin
johtama Helsingin Torvisoittokunta. Tämä tunnettu suomalainen oli
ollut aikaisemmin Suomen kaartin
soittokunnan päällikkönä ja noin
kuukautta myöhemmin hänen torvisoittokunnasta tuli Suomen Valkoisen Kaartin Rykmentin soittokunta.
Kenraali C.G.E. Mannerheim järjesti vastaavan paraatin 16.5.2018.
Tuolloin kaupungin johto oli häntä
vastassa juuri Turun kasarmin kulmalla. Päivän aikana Mannerheim
kävi tervehtimässä sotainvalideja
Tilkan sotilassairaalassa (Kaartin
lasaretissa) ja hän laski seppeleitä
sankarihaudoille Vanhan kirkon
puistossa.
Lähteet: Kansallisarkisto, Helsingin
kaupungin arkisto ja Helsinkiä käsittelevä kirjallisuus.
Kuvat, kartat ja piirustukset: Kansallisarkisto, Museovirasto, Helsingin kaupungin arkisto, Helsingin kaupungin museo, Sotamuseo,
Työväen arkisto ja kirjoittaja.
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Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä 29.5. Helsingissä
Teksti ja kuvat: Anja Räisänen

Kuluva vuosi on suomalaisen
rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlavuosi. Ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät
YKn UNEF-operaatioon Suezille
joulukuussa 1956. Juhlavuoden
kunniaksi järjestetään erilaisia
tapahtumia ympäri maan.
Kansainvälistä rauhanturvaajien
päivää 29.5. vietettiin Helsingissä tavallista näkyvämmin. Puolilta päivin laskettiin seppeleet
Hietaniemen Rauhanturvaajien
paadelle. Iltapäivällä Espan lavalla oli runsaan tunnin mittainen
tapahtuma, jonka avasi Suomen
Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo Kiljunen ja puolustusvoimien tervehdyksen toi lippueamiraali Timo Junttila. Myös
muutamia ansioituneita rauhanturvaajia palkittiin Suomen Rauhanturvaajaliiton ansioristeillä.
Lavalla esiteltiin rauhanturvaoperaatioita, joissa suomalaisia
on ollut mukana. Samalla ”rauhanturvaajamannekiinit” esittelivät kunkin operaation ajankohtaan liittyvää vaatetusta. Tietoiskuina kuultiin rauhanturvaajien
vertaistukitoiminnasta ja tulossa
olevasta kriisinhallintaveteraanin
statuksesta sekä muista juhla-

vuoden tapahtumista. Päätapahtuma on joulukuussa Lahdessa.
Musiikista Espan lavalla vastasi
rauhanturvaajien oma orkesteri
Faitterit, jota pidetään maailman ainoana rauhanturvatehtävissä toimineiden soittokuntana.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien
Kuorokillit esittivät sanoittamiaan rauhanturvaamiseen liittyviä
lauluja. Yleisöä paikalle kertyi
vähitellen aikamoinen määrä,
sillä torvisoitto raikasi Kauppatorille saakka. Aurinko paistoi
niin lämpimästi, että tummiin
juhla-asuihin tai virkapukuihin
sonnustautuneet katselijat joutuivat etsimään varjoa puiden
katveesta.
Lavatapahtumien jälkeen päivä
jatkui vielä vastaanotolla viereisessä ravintola Kappelin Kellarissa. Siellä jo ruoka maistui, sillä
useimmat olivat lähteneet kotoaan pelkän aamupalan turvin.
Vastaanotolla jaettiin alkuvuonna myönnetyt Nobel-muistoristit
sekä kaksi Helsingin Rauhanturvaajien standaaria. Vielä vastaanoton jälkeenkin oli tarjolla
yhteistä ohjelmaa. Päivän kulusta
vastasi Helsingin Rauhanturvaajat ry puheenjohtajansa Tapani
Forsströmin johdolla.

Faitterit-orkesteri.

Asuesittelijät.

Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja kenraaliluutnantti Paavo Kiljunen.

Kuorokillit.

Lippueamiraali Timo Junttila.
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Sotaveteraaniaikakaudesta perinneaikakauteen Perinnetyö vahvistaa maanpuolustustahtoa
Teksti ja kuvat: Timo Lehtonen
ja Rauno Loukkola

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin ja muiden veteraanijärjestöjen tärkein tehtävä on
nyt ja tulevina vuosina jatkaa
aktiivista tukitoimintaa sotaveteraanien, heidän puolisoidensa
ja leskiensä hyväksi niin kauan
kuin he tukea tarvitsevat. Veteraaniajassa elämme kuitenkin
jo ehtoovuosia, joten samanaikaisesti on valmisteltava perinnetyötä yhdessä Tammenlehvän
Perinneliiton jäsenyhteisöjen
kanssa.

Veteraanit perustivat
Tammenlehvän Perinneliiton
Veteraanit jättävät aikakaudestaan jälkeensä lukemattomia
merkkejä; patsaita ja muistokiviä, teiden ja puistojen nimiä,
rakennelmia, lippuja ja viirejä.
Jälkeen jää myös lauluja, kirjallisuutta, museoita ja kokoelmia,
perinnehuoneita ja paljon muuta. Aineellisten asioiden lisäksi
on muistettava myös henkinen
perintö.
Veteraaniperinnön säilyttäminen on tärkeää, jotta tieto veteraanien työstä ja uhrauksista
siirtyy myös tuleville sukupolville. On muistettava myös kotirintama, jossa kaikki tunsivat
ja kokivat sodan vaikutukset
elämässään ja joka toiminnallaan mahdollisti joukkojemme
urotyöt. Kotiseuturakkaus ja
isänmaallisuus, oikeudenmukaisuuden ja velvollisuuden tunnot
sekä vahva yhteisöllisyyden ja
yhteisvastuun kokemus ja ylläpito on kaikkien suomalaisten ja
koko yhteiskunnan asia.
Veteraanijärjestöt perustivat
Tammenlehvän Perinneliiton
24.4.2003. Liitolla on nyt 22
veteraani-, maanpuolustus- ja
perinnetyötä tekevää yhteisöjäsentä sekä useita yhteistyökumppaneita. Tammenlehvän
Perinneliiton tarkoituksena on
hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939 - 1945 käymien sotien
ja niiden veteraanien perinteitä.
Liiton tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä
ja muistettavia vielä vuosikymmenienkin kuluttua sekä löytää
tälle perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat.
Perinnetyöllä vahvistetaan kansakunnan itsetuntoa ja autetaan
nykyisiä sekä tulevia sukupolvia ymmärtämään Suomen itsenäisyyden puolesta käydyn
taistelun merkitys. Perinnetyötä tehdään ja tullaan tekemään
monella tavoin. Muistomerkkien hoidosta huolehditaan, kunniakäyntien perinnettä ylläpide

tään, järjestetään vuosittaiset
juhlapäivät, jaetaan nuorisolle
perinnetietoutta.

Perinnetyön keskeisiä
tehtäviä
-

muistomerkkien ja
perinnetilojen hoitaminen
juhlapäivien vietto,
kunniakäynnit
veteraanien
siunaustilaisuudet
perinnejulkaisut ja
-tallenteet,
teematapahtumat
koulujen perinnetyö
joukkoperinteiden
vaaliminen
kotirintamaperinteiden
vaaliminen
hengellisen työn perinne ja
kuoroperinne

Tulevat vastuunkantajat
Pääkaupunkiseudulla on toiminut Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin johtamana vuodesta
2011 alkaen perinnetyöryhmä.
Työryhmä korostaa työnsä laaja-alaisuutta; kaikki veteraanijärjestöt on mukana, naisten ja
kotirintaman tärkeys muistetaan, eikä äidinkieli rajaa ketään
pois Veteraanijärjestöjen lisäksi
edustettuna ovat sotilaspojat ja
pikkulotat, Lottaperinneyhdistys, reserviläisjärjestöt, rauhanturvaajat, Naisten Valmiusliitto, sotilaskoti sekä varuskunta.
Tämän lisäksi hyvin keskeisiä
toimijoita ovat alueen kunnat ja
seurakunnat.

Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen yhdistys.

Perinnetyötä varten ei perusteta
uusia organisaatioita. Sotaveteraaniliiton alueellisesta organisaatiosta muodostettavat perinneyhdistykset muodostuvat
perinnetyön keskeisiksi toimijoiksi. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri muuntuu pääkaupunkiseudun alueelliseksi perinneyhdistykseksi myöhemmin
tarkentuvalla aikataululla.
Yhdistykselle tulisi Espooseen,
Vantaalle ja Helsinkiin omat
paikalliset perinnekerhot. Tämän lisäksi tulisi ruotsinkielinen kerho. Kerhot tekevät toimialueellaan perinnetyötä yhteistyössä muiden paikallisten
toimijoiden kanssa.
Perinneyhdistyksen toimintaa
koordinoisi alueneuvottelukunta, johon pyritään sitouttamaan
kaikki Tammenlehvän Perinneliiton alueelliset (pääkaupunkiseutu) jäsenyhdistykset. Pääkaupunkiseudun Alueneuvottelukunnan muodostamisen info- ja
sitouttamistilaisuus pidettiin
loppukeväästä 2015 ja perustavakokous keväällä 2016. Perustamisasiakirja on suunniteltu allekirjoitettavaksi loppuvuodesta
2016.

Tammenlehvän Perinneliitto ja veteraanijärjestöt ovat yhdessä valmistelleet toimintamallia sotiemme veteraanien
perinteen vaalimiseksi veteraaniajan jälkeen sekä valtakunnallisella että alueellisella ja paikallisella tasolla. Toimintamalli
perustuu siihen, että erikseen määriteltävän siirtymäajan kuluessa Suomen Sotaveteraaniliiton nykyisestä organisaatiosta muuntautuu aikanaan noin 50 alueellista perinneyhdistystä.

Arvoisa maanpuolustaja, tule mukaan toimimaan!
Veteraaniperinteen kurssi
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin koulutus- ja tukiyksikkö ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri järjestävät lauantaina 24.9.2016 klo 9.00 – 15.45 veteraaniperinteen kurssin Maanpuolustusjärjestöjen
talona Auditoriossa, Töölöntorinkatu 2.
Kurssin tavoitteena on jakaa veteraaniperinteen tietoutta, löytää uusia veteraaniperinteen taitajia ja tekijöitä ja sitouttaa hei tulevan perinneorganisaation johtotehtäviin.
Kurssin tarkemman sisällön löydät MPK:n kurssitarjonnasta numerolla 0400 16 13025. Lisätietoa saat Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Rauno Loukkolalta, 050 441 4703, toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
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In memoriam
Suomeen. Isänsä Karl Johan oli
viime sodissamme sissi ja kaukopartiomies Päämajan 2/ErP 4:ssä
eli osasto Kuismasessa. Nyt näiden isänmaan puolustajien nimet
on kaiverrettu kunniapaikalle
ikuiseen graniittipaateen Kristiinankaupungin Lapväärtin sankarihautausmaan sankaripatsaan
viereen.

Sissiveljemme reservin ylikersantti NILS (Nisse) INGVES kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon
pitkään sairastettuaan 17.5.2016.
Hän oli syntynyt 8.4.1952.
Nisse liittyi Sisseihin vuonna
1991, jolloin maailma ympärillämme oli jälleen kerran myllerryksen kourissa. Tällä teolla hän
jatkoi sukunsa vahvaa vapaaehtoista maanpuolustusperinnettä.
Hänen isoisänsä J. Emil Ingves
kutsui koolle kansalaiskokouksen, jonka tuloksena perustettiin
25.5.1917 Pohjanmaalle Lapväärttiin ensimmäinen Suojeluskunta

Stadin Sissit saivat Nissestä innokkaan, aktiivisen jäsenen. Hän ryhtyi välittömästi
jakamaan tietotaitoaan salilla ja
maastotoiminnassa. Erityisesti
salilla tämä pitkä ja erittäin nopea 2 dan. mustan vyön karateka
tuli tunnetuksi halustaan opettaa taitojaan muille maanpuolustajille.
Hänen energiansa
ja kykynsä tulla toimeen hyvin
erilaisten ihmisten kanssa veivät
häntä sisseissä eteenpäin päätyen
Sissiosaston puheenjohtajuuteen
vuosina 2007-2009.
Viimeisenä siviilityönään hän
toimi vaativissa turvallisuuden
erityistehtävissä Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa, jossa
hän kohtasi moninaisia vaikeita
ja uhkaaviakin tilanteita. Näitä
tilanteita hän purki itsevarmalla
tyyneydellä, johon sekoittui karatemestarin itseluottamusta ja
kykyä lukea tilannetta sekä ym-

märtää ihmisyyttä myös sen varjoisilta puolilta.
Nissen ansiot vapaaehtoisessa
maanpuolustustyössä huomioitiin niin valtakunnallisilla kuin
paikallistason ansiomerkeillä ja
-mitaleilla. Tasavallan presidentti
antoi hänelle Suomen Leijonan
ansioristin 2011. Vuotta aiemmin
oli myönnetty Sissiansiomitali
soljen kera ja Helsingin Seudun
Reserviläispiirin 1. luokan ansiomitali. Reserviläisliiton pronssisen ansiomitalin Nisse oli saanut
2006.
Nisse matkusti eläessään paljon,
hänen avarakatseinen ihmiskäsityksensä ja kyky suvaita erilaisuutta juonsi juurensa tästä
elämäntavasta. Hän ehti muun
muassa käydä Japanissa Samuraiden syntymäseuduilla, vaeltaa
Mongolian vuoristossa, seikkailla
Borneon viidakoissa ja mittailla Moskovan loputtomia katuja.
Maailmanmenoa ja Suomen turvallisuuspoliittista keskustelua
hän seurasi aivan loppuun asti.
Nisselle oli ominaista kehittää
toimintaa päämäärätietoisesti ja
itseään säästämättä. Viimeisinä
aikoinaan hän kuitenkin pyysi
meitä välittämään viestin tänne
maallista vaellustamme jatkaville
”olemaan armollinen myös itsel-

le”, hän puhui itsensä
kanssa ”kilvoittelusta
ja sen mielekkyydestä”. Hän korosti
”läsnäolon ja ihmisyyden syvällisyyden
ymmärtämistä eri tilanteissa ja tästä syntyvän vuorovaikutuskyvyn merkitystä
johtajuuteen niin
siviili- kuin sotilasmaailmassakin”.
Sissiveli
Nissen
muistoa kunnioittaen ja vapaaehtoista
maanpuolustustyötä
jatkaen:
Stadin Sissit
Kimmo Lohman
Sissiosaston
perinne- ja
lippualiupseeri
Jouni Nylén
Sissiosaston
puheenjohtaja
Erkki Andersson
Sissiosaston
kunniapuheenjohtaja
Ingvesien hautapaasi.

Viestimiespäivät Tuusulassa
Teksti ja kuvat: Erkka Suopanki

Valtakunnalliset viestimiespäivät
järjestettiin Tuusulassa, perinteikkäällä taistelukoulun alueella
6. – 7. elokuuta. Viestimiespäiviä
isännöi puolustusvoimien palvelukeskus, ja tapahtuman suojelijana toimi maavoimien viestitarkastaja, eversti Eero Valkola.
Järjestelyistä huolehtivat Uudenmaan Viestikilta, Viestiupseeriyhdistys ja Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto. Tapahtuma
oli tarkoitettu kaikille toimijoille
viestiaselajin vapaaehtoisessa ja
ammatillisessa kentässä.
Lauantaiaamupäivän ohjelmassa
oli esitys Taistelukoulun historiasta. Tapahtuman avasi viestitarkastaja eversti Eero Valkola.
Aamupäivällä tutustuttiin vielä
Johla-johtamislaitteeseen, minkä
jälkeen syötiin erinomainen lounas Lottamuseon ravintolassa.

Ekoaseammunta oli suosittu rasti.

Myös sotilaskoti oli paikalla.

Taistelukoulun alueella oli viestimiespäivien aikaan runsaasti toimintaa.

Viestiosaston rastilla päästiin käsittelemään sanomalaitetta.

Iltapäivällä oli neljä toimintarastia: ekoaseammunta pistoolilla ja
kiväärillä, digiradio ja sanomalaite, kalustontunnistus sekä dipoliantennin rakentaminen kenttäolosuhteissa. Rastiradan lomassa
nautittiin kahvit ja munkit sotilaskotiautosta. Rastien jälkeen
päästiin rantasaunan pehmeisiin
löylyihin ja maittava illallinen
nautittiin Upseerikerholla, jossa
myös jaettiin palkinnot parhaille
ryhmille ja ammunnassa myös
parhaille yksilösuorituksille.
Sunnuntai-aamupäivällä tutustuttiin vielä Taistelukoulun perinnemuseoon.
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Uudet ständit
kuljettajien pöytään
Teksti ja kuva: Harri Heikkonen

Autojoukkojen Helsingin kilta
luovutti Santahaminan Sotilaskodissa kuljettajien sekä Sotilaspoliisi-kuljettajien pöytään
uudet ständit. Kahvitilaisuudessa mukana Sotilaskodin edustaja kodinhoitaja Heli Pasanen,
KuljKpääll Kapt Sundquist, sekä
varusmiehet: Valkeapää ja Maijanen. Autokillan edustajina ja
ständien luovuttajina Eero Hakkarainen, Marcus Björndahl ja
Harri Heikkonen. Killan edustajat kertoivat killan toiminnasta ja
Autokillan perustamisesta Helsingin Taivallahdessa ja varusmiehenä olemisesta siellä.

Historiaa lyhyesti: Kilta on
aloittanut toiminnan perustamiskokouksen toimikunnan
ohjaamana 1964. Killan perustamiskokous on pidetty 14.2.1965
Autopataljoonan tiloissa Mechelininkadulla. Lisää historiasta voi
katsoa www.ajhk.fi.
AJHK:n edustajat tarkistavat
ständit jokaisen Sotku-vierailun
yhteydessä ja tarvittaessa sotkuisesta ständistä ilmoitetaan kuljetuskomppaniaan.

Puolustusministeri Niinistö:
Puolustuksesta huolehtiminen
kunnioittaa itsenäisyytemme puolesta
taistelleita
Puolustusministeri Niinistö
osallistui Schmardenin taistelun muistomerkin paljastamistilaisuuteen Latvian Smãrdessä 25.7.2016. Sata vuotta sitten
käytyyn Schmardenin taisteluun
osallistui joukko suomalaisia
pioneerijääkäreitä ja Suomessa
taistelun vuosipäivää vietetään
pioneeriaselajin perinnepäivänä.
Tervehdyksessään ministeri Niinistö muistutti kuulijoita Saksassa koulutuksensa saaneiden jääkärien roolista Suomen itsenäi-

syyden turvaamisessa. Ministeri
Niinistö nosti puheessaan esiin
jo jääkäreiden ajoista alkaneen
kansainvälisen harjoittelutoiminnan merkityksen maanpuolustuksellemme. - Jääkärien historia osoittaa, että kansainvälinen
yhteistoiminta ei ole uusi asia.
Koko historiamme ajan kansainvälisellä yhteistoiminnalla on
ollut merkittävä rooli puolustuksemme kehittämisessä.
Puheessaan hän totesi kansallisesta puolustuksesta huolehti-

misen olevan paras keino kunnioittaa kaikkia itsenäisyytemme
puolesta taistelleita, jotka ovat
uhrauksillaan antaneet meille
mahdollisuuden elää länsimaisessa hyvinvointivaltiossa. - Tärkein työ puolustuskykymme
rakentamiseksi tehdään kotimaassa, varuskunnissa ja harjoitusalueilla, totesi ministeri Niinistö. Puolustusministeri päätti
puheensa toivottamalla pioneeriaselajille hyvää satavuotisjuhlaa
ja menestystä seuraavan vuosisadan ajaksi.

Ilmavalvontatutkien aiheuttamat
TV-häiriöt ja niiden selvittäminen
Ilmavalvontatutkien aiheuttamat televisiohäiriöt ja niiden
selvittämien

Maanantaimarssit, sählyvuorot
ja nitrojumpat jatkuvat
Maanantaimarssit marssitaan maanantaisin Pirkkolassa. Noin 10 km lenkki. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. Lähtökynnys ylitetään klo 17.30. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan!
Lisätiedot Juha Matikainen, juha_matikainen@suomi24.fi. Marssit jatkuvat taas 5.9.
Pohjois-Haagan Yhteiskoululla pelataan sählyä joka sunnuntai kello 19.30–20.30. Uudet ja
vanhat pelaajat ovat tervetulleita! Pelaajien ikähaarukka on ollut n.25–50v välillä. Ilmoittautuminen tapahtuu www.nimenhuuto.com -sivuston kautta. Uudet pelaajat: Kirjoita joukkueen nimeksi ”Stadin ressujen salibandy” ja salasanaksi ”Ressusalibandy”. Näin pääset kirjautumaan
sivustolle ja ilmoittautumaan tapahtumaan. Peleihin mukaan tarvitset oman mailan ja urheilutossut. Lisätietoja tarvittaessa:jyri.vilamo@gmail.com Syksyn ensimmäinen sählyvuoro on 4.9.
Nitrojumpat pidetään perjantaisin klo 18-19:30 InttiStoren takatiloissa (Töölöntorinkatu 2). Paikalla on pukuhuone ja suihku. Lisätiedot Seppo Kulonen, 0400 387 547. Salille palataan taas 2.9.

SRA syyskilpailu 17.9.2016 Upinniemi
Kilpailussa ammutaan kaksi kiväärirastia, yksi pistoolirasti ja yksi yhdistetty haulikko + pistoolirasti. Kilpailussa on mukana TST-luokka ja kisa on TST Cupin osakilpailu, lisätiedot ja säännöt kts.
http://tst.ammunta.net/
Käytössämme on 150m kiväärirata 3, 300m kiväärirata 2 ja liikemaalirata. Minimilaukausmäärät
ovat kivääri noin 50, pistooli noin 30 ja haulikko noin 20 laukausta. Varatkaa patruunoita myös
mahdollista rastin uusintaa varten. Muutokset rastisuunnitelmiin ovat mahdollisia. Rastien
rakentaminen pyritään suorittamaan pääosin perjantaina. Lauantaina klo 07:30 toimitsijoiden
kokoontuminen liikemaaliradalla, rastien viimeistely ja toimitsijakilpailu.
Kilpailijoiden kokoontuminen Upinniemen Sotilaskodin parkkipaikalla lauantaina kello 12:30, jossa pidetään alkupuhuttelu ja suoritetaan ryhmiin jako. Radoilla on rajoitetusti parkkitilaa. Pyrkikää siten kimppakyyteihin Upinniemen alueella. Jos olette kiinnostuneita toimitsijan tehtävistä,
ottakaa yhteyttä Jyri-Pekka Tähtinen 040 952 6125 jyri.tahtinen@gmail.com
Ilmoittautuminen kilpailuun MPK:n koulutuskalenterin kautta kurssinumerolla 2010 16 12028.

Maamme itä- ja etelärajoilla televisioissa näkyvät häiriöt olivat
70- ja 80-luvuilla voimakkaita ja
niiden aiheuttajia paikannettiin.
Häiriöiden syyksi epäiltiin Neuvostoliiton alueella olevia ilmavalvontatutkia.
Häiriöistä, niiden selvittämisestä
ja tutkista pidetään esitelmät ja
esittelykierros Ilmatorjuntamuseossa lauantaina 10.9.2016 alkaen klo 12.00. Tilaisuus kestää
noin 2,5 tuntia.
Esitelmässään DI Jorma Laiho
kertoo jo 70-luvulla alkaneista
televisiohäiriöistä ja niiden aiheuttajien etsimisestä. Ulkoministeriön arkistoista on löytynyt
mielenkiintoista aiemmin salaisena pidettyä tietoa siitä kuinka
korkealla taholla ja missä häiriöistä keskusteltiin.

DI Jorma Laiho on Yleisradion
2013 eläkkeelle siirtynyt tekninen johtaja. Hän on tehnyt yli 40
vuoden uran Yleisradion jakelutekniikan ja Digitan erilaisissa
teknisissä tehtävissä. Tutkahäiriöiden aikaan hän työskenteli
suunnitteluinsinöörinä verkkosuunnittelussa sekä osastopäällikkönä Masto- ja antenniosastolla.
Jotta tutkat tulevat tutuksi, TkL
Risto Korhonen kertoo tilaisuuden aluksi tutkista ja niiden toimintaperiaatteesta.
Vanhempi tutkija, TkL Risto
Korhonen on ollut Puolustusvoimissa vuodesta 1982 erilaisissa tehtävissä. Vuodesta 1999
tutkijana Puolustusvoimien teknillisessä tutkimuslaitoksessa
(PVTT), joka on nykyisin Puolustusvoimien tutkimuslaitos
(PVTUTKL).

Esitelmät ja
esittelykierros
lauantaina 10.9.2016
Museo avautuu klo 11.00, mahdollisuus
omatoimiseen tutustumiseen näyttelyihin ja museoalueeseen.
Tuusula-hallissa:
Tilaisuuden avaus klo 12.00
Tutkan toimintaperiaate, TkL Risto
Korhonen
”Harkitsemme toistaiseksi sopivampana
odottaa.” Ilmavalvontatutkien aiheuttamat televisio-häiriöt ja niiden selvittämien, DI Jorma Laiho
Piha-alueella ja Helsinki-hallissa:
Tutustumien tutkalaitteisiin (P18- ja
P15-tutkat), tutustuminen Helsinki-hallin
näyttelyyn
5 euron sisäänpääsymaksuun sisältyy
esitelmä kierroksineen. Museolta voi
ostaa kahvia, virvokkeita yms. Tilaisuus
alkaa kello 12.00, museo avautuu kello
11.00. Ilmatorjuntamuseon osoite on
Klaavo-lantie 2, Tuusula. Ajo-ohje löytyy
museon sivuilta: http://www.ilmatorjuntamuseo.fi/yhteystiedot/
Ennen tilaisuutta ja tilaisuuden jälkeen
on mahdollista ostaa Ilmatorjuntamuseolla olevia kirjoja ja muita museotuotteita.
Järjestelyistä vastaavat Ilmatorjuntamuseo ja Tutkamieskilta r.y.
Järjestelyjen helpottamiseksi pyydämme
ilmoittautumaan ennakkoon 2.9.2016
mennessä sähköpostilla: hemar@kolumbus.fi tai puhelimella 040 7741 869/Heikki
Marttila.

Suora linkki: https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=87626 tai https://www.mpk.fi/
Tervetuloa!
yksikkö meripuolustus, Suomenlahden koulutusalue, "SRA sarjakilpailu 2, ampujille, Kirkkonummi, SL, SV" nro 87626
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Matka Tallinnaan syyskuussa

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerho järjestää:

Pohjois-Helsingin reserviupseerit järjestävät opintomatkan Viron pääkaupunkiin Tallinnaan 16.18.9.2016.

HRUP:n jäsenille suunnattu tutustuminen Santahaminan varuskuntaan ja saareen 22.9.2016.

Matkan aikana käymme Viron vapaussodan taistelupaikoilla mm. Rakveressa, tutustumme Kaitseliiton toimintaan, vierailemme Saku-oluttehtaalla ja käymme sotahistoriallisissa museoissa.
Reipasta reserviläishenkistä yhdessäoloa unohtamatta!
Aikataulu:
Lähtö perjantaina 16.9.2016 klo 15:30-17:45 Helsinki – Tallinna Eckerö Line Finlandia Paluu su
18.9.2016 klo 18:45-21:15 Tallinna – Helsinki Eckerö Line Finlandia
Majoitus hotelli St. Barbarassa, Tallinnan keskustassa, aivan Vapaudenaukion kupeessa.

Varuskunta-alueelle pääsy edellyttää sitovaa ennakkoilmoittautumista 31.8.2016 mennessä kerhon puheenjohtajalle Seppo Kulmalalle joko sähköpostitse skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040-586 9252. Muista ilmoittaa syntymäaikasi! Varuskunnan portilla sotilaspoliisit tarkistavat
tulijoiden henkilöllisyyden ja vertaavat ennakkoon annettuun vierailijaluetteloon.
Saarelle tullaan vain tällä yhteisellä bussikuljetuksella! Ei omia autoja! Mukaan mahtuu 45 ensin ilmoittautunutta Senioriupseerien Kerhon ja
Reserviupseeripiirin muiden kerhojen jäsentä. Retki ei ole avec. Paluu Saarelta omaan tahtiin julkisilla kulkuneuvoilla. Varuskuntakerholta löytyy
bussiaikataulu.
Retken hinta on 55 e ja se maksetaan Saarelle mentäessä bussissa. Se sisältää ohjelman mukaiset bussikuljetukset, opastuksen, Varuskuntakerholla tervetulojuoman, runsaan lounaan (alkuruokana saaristolaispöytä, pääruokana riistakäristys, alkoholittomat ruokajuomat, kahvi).

Matkan hinta: 285eur/hlö, kahden hengen huoneessa.
Matkalle on varattu 16 paikkaa. Mukaan voivat ilmoittautua kaikki HRUP:n ja HELRESP:n jäsenet.
Ilmoittautumiset matkanjohtaja Jukka I. Mattilalle: jukka.mattila@aalto.fi, puh. 040 5716331.

Ohjelma
08.00
08.15
		
09.00
		
09.00

11.00
12.00
14.00

18.00

Mitä tapahtuu Ukrainassa? -luento
7.9.2016 Helsingissä
Maan sotilaallinen ja poliittinen tilanne vuodesta 2014 tähän päivään. EsRes:in järjestämässä
tilaisuudessa luennoitsijana toimii Eesti Kaitseliiton res. majuri Edvard Sulg. Hän toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:in asettamana tarkkailijana Ukrainassa.
Kyseessä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kuulemaan ajankohtaisinta tietoa ja saada vastauksia Ukrainan tapahtumiin liittyviin kysymyksiin.
Paikka: Reserviläisjärjestöjen auditorio, Töölöntorinkatu 2B, Helsinki. Aika: Tilaisuus alkaa
7.9. klo 18:00. Luento pidetään englannin kielellä, kesto noin 3,5 h. Sisäänpääsy maksuton.
Tervetuloa!

Kokoontuminen Mannerheimin ratsastajapatsaalla
Lähdemme tilausbussilla kohti Santahaminaa; mukaan mahtuu 45 hlöä,
matkanjohtajana KTM ylil res Göran Lindgren
Varuskunnan portilla sotilaspoliisi tarkastaa henkilöllisyystodistukset ja vertaa ennakkoon annettuun
osallistujaluetteloon.
Bussilla Perinnetalolle
•Perinnetalon esittely; Markku Virtanen, KaartJR:n kilta
•Varuskunta tänään; KaartJR: n edustaja
•Lyhyt alustus Saaren historiasta; Markku Virtanen
Kävellen Sotilaskotiin, omakustanteiset kahvit Sotilaskodissa
Opastettu kierros osin kävellen, osin bussilla Santahaminan varuskuntasaarella; oppaana Markku Virtanen
Siirtyminen Varuskuntakerholle; bussi vapautetaan
•Tervetulojuoma (kuuluu retken hintaan)
•Senioriupseerien Kerhon hallituksen terveisiä
•Buffetlounas, joka kuuluu retken hintaan; alkoholipitoiset ruokajuomat jokainen maksaa itse
•Seurustelua
Paluu Saarelta julkisilla liikennevälineillä kotirintamalle

Nyt kaikki mukaan!
Selviytymisen ja hengissäpysymisen erikoiskurssi SERE-A
‐
23.9.2016 - 25.9.2016
Kesto 3 vrk
Hinta 100 e
Tärkeät taidot kaikille iästä ja sukupuolesta riippumatta (18
v täyttäneille).
Kurssin tavoitteena on oppia tulemaan toimeen poikkeusolosuhteissa yhteiskunnan infrastuktuurin puuttuessa. Kurssilla
opetetaan selviytymään kesäolosuhteissa tilapäisvarustein.
--‐
Turvallinen liikkuminen maastossa
--‐
Lämpö ja tuli, turvallinen käsittely
--‐
Tilapäismajoittuminen ja lepo,
--‐
Juomavesi, hygienia, ruoka
--‐
Ensiapu, turvalliset ja käytännölliset työkalut
Kurssi on ensimmäinen osa SERE--A -kokonaisuutta joka
sisältää kesa--, talvi-- ja kaupunkikurssit. Koulutus perustuu
NATO STANAG 7196 (draft), The NATO Survival, Escape/Evasion, Resistance and Extraction (SERE) standardiin.
Ilmoittaudu MPK:n järjestelmässä, kurssinumero: 0400 16 12401
www.mpk.fi (koulutuskalenteri)
Kysy lisätietoja:
Kurssin johtaja Sampsa Olkinuora p. 040 5221 339, sampsa [at] olkinuora.fi
Kurssin varajohtaja Esa Matinheikki p. 045 1314 699 esa.matinheikki [at] saunalahti.fi
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Kaverille kanssa!

Ammattilaisesi Torreviejassa
Suorat lennot helposti Alicanteen (45 km)
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Talkoot Vuosaaren saunapirtillä
Vuosaaren saunapirtillä pidetään syystalkoot 7.-9.10.2016. Saunapirtin kunnon ylläpitämiseksi
vapaaehtoinen talkootyö on välttämätöntä.
Saunapirtti on ollut piirimme jäsenyhdistysten ja yksittäisten jäsenten virkistys-ja kokouskäytössä jo vuodesta 1974 lähtien.
Tervetuloa tutustumaan pirttiin ja jäseniin. Työtä riittää jokaiselle vapaaehtoiselle taidosta
riippumatta.
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Reserviupseeripiiri tarjoaa ammunnat
reserviupseereille ja kavereille 24.9.
Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää
jäsenilleen jäsenhankinta- ja tutustumispäivän Töölössä lauantaina 24.9. klo 10
alkaen. Piirimme jäsen, ota reserviupseerikaverisi, joka ei vielä ole piirimme
jäsen, mukaan ampumaan.
Tarjoamme kaikille osallistujille pistooliammunnat ja infopaketin. Tilaisuus on
maksuton, mutta ilmoittautuminen on
sitova. Tarjolla on hyvä tilaisuus päästä
ampumaan pistoolilla ja kertoa hyvästä
harrastuksesta myös tuttavalle.
Tilaisuus toteutetaan tunnin vuoroissa
alkaen klo 10, vuoro alkaa aina tasa- ja
puolitunnein, eli 10.00, 10.30, 11.00 ja niin
edelleen. Paikan päällä on kaikki tarvittavat varusteet.
Ilmoittautumiset 22.9. mennessä
osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Ilmoittautumisessa kaikkien osallistujien nimi,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Saapumisosoite toimitetaan ilmoittautuneille
ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!

Reserviupseeripiirin
joulusauna
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu
joulusauna lämpiää taas Spjutsundin
Piirimajalla 10.12.2016.
Majalla saunojia odottaa jälleen makeat löylyt, maittava ruoka ja mainio
seura. Hinta 20 e (sisältää myös em.
kuljetukset) veloitetaan osallistujilta
bussissa. Ennakkoilmoittautumiset
(ilmoita nimi, kerho, puh.nro ja sposti)
piirin toimistolle : ossi.ikonen@hrup.fi
tai 045 862 4648.
Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina
6.12., minkä jälkeen ilmoitamme
varapaikoille päässeille mukaan mahtumisesta. Edellisvuosien suuresta
kiinnostuksesta johtuen osallistujien
määrä joudutaan jälleen rajaamaan 4
henkilöön/kerho. Linja-autokuljetus
majalle lähtee Töölöntorilta la 10.12. klo
10.00, ja paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen klo 15.00.

Ilmoittautumiset ja ajo-ohjeet Soini Hyttinen 050 369 5305 3.10.2016 mennessä.
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja
valmistautumaan jouluun hyvässä
seurassa!

Syystalkoot ja tutustumiskäynti
Spjutsundin piirimajalla 20.10.
Spjutsundin piirimaja tarjoaa oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön. Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset kutsutaan
taas mukaan syystalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Mukaan toivotaan uusia ja nuoria
jäseniä jotka samalla voivat tutustua majaan ja toisiinsa.
Talkoissa keskitytään piha-alueiden kunnostamiseen, pieniin remonttihommiin sekä majan
saattamiseen talvikuntoon. Kokoonnumme majalla torstaina 20.10. kello 16.00 alkaen, myöhemminkin saa tulla.

Reserviläisten
ampumaturva
Vakuutuksen saa tilattua mm. netistä:
www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus.
Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan
vakuutuskauden alussa tai sen jälkeen
maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 ja
on voimassa vakuutuskauden loppuun.
Ampumaturva maksaa 25 euroa.

Piiri tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan, omat pyyhkeet mukaan. Oikeaa muonituksen ja muun
varustautumisen suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset toimistolle sähköpostitse ti
18.10. mennessä osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Jos paikka ei vielä ole tuttu, pyydä ajo-ohjeet
ilmoittautumisen yhteydessä.

Vakuutus vaaditaan Töölön radalla.
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Ampumatoimintaa
.22-vuoro keskiviikkoisin Espoon Lahnuksen ampumaradalla, joka viikko
Aloitamme elo-lokakuussa joka keskiviikko klo 18:30 (paitsi 24.8, jolloin on ampumajuoksukilpailu). Osoite
Lahnuksentie 37. Vain .22 LR tai SR sallittuja kaliipereja, etteivät taululaitteet vaurioidu. Ampua saa kiinteisiin tauluihin sekä ampumahiihdon virallisiin tauluihin, jotka saa köydestä vetämällä viritettyä heti uudestaan.
Omiin tauluihin omat kiinnitysvälineet mukaan (teippi tai niittaaja) sekä täppätarrat.
Ammumme sekä pistoolilla että kiväärillä. Katsomme tilanteen osallistujien kesken paikan päällä. Yleensä
vuorotellen kumpaakin, noin puoli tuntia kerrallaan. Pistoolilla 20 metristä ja kiväärillä 50 metristä. Ratamaksu
10e/ampuja, josta Ampumaratayhdistykselle 8 euroa.
Ampumaratayhdistyksen jäsenyhdistysten jäseniltä (esim. TaRu) alennettu 5e ratamaksu, josta 4 euroa
Ampumaratayhdistykselle. Ota jäsenkortti mukaan.
Vuorolla on myös mahdollisuus ampua kerhon aseilla ja patruunoilla, jos siitä valvojan kanssa on sovittu
hyvissä ajoin etukäteen. Patruunoista veloitamme 5e/50kpl. Ammunnasta saa merkinnän ampumapäiväkirjaan
halutessaan. Jos sinulla ei ole kyytiä, sitä kannattaa kysellä. Tarulaiset voivat sen tehdä kerhon Facebook-ryhmässä kätevästi. Paikalle pääsee Kalajärveltä keskiviikkoisin busseilla 355T ja 349BK.
Ampumaradalla ei ole mitään huoltomahdollisuuksia. Haulikkoradalla (400m) on vessa. Ammunnat on
lopetettava viimeistään klo 19:59, jonka jälkeen paikat laitetaan kuntoon ja kerätään hylsyt roskikseen. Oma
ampuma/makuualusta sekä jakkara suotavia. Omat kuulosuojaimet ja suojalasit mukaan.
Tervetuloa mukaan
Heikki Valkonen heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi

XVI Heikki Tuokko -kilpailu
9.10.2016 XVI Heikki Tuokko-kilpailu toteutetaan Pystykorva/
Ukko-Pekka-kivääreillä, käyttäen joko omaa tai laina-asetta ja omia
patruunoita. Perinnepistoolikilpailussa to-teutetaan samaa periaatetta.
Molemmat kilpailutapahtumat ovat omia tilaisuuksia, joten niille tulee
ilmoittautua etukäteen erikseen.
Ilmoittaudu kilpailuihin 18.9.2016 klo 23 mennessä: MPK:n tietojärjestelmän kautta (www.mpk.fi – koulutus piireittäin - Uusimaa) XVI
Heikki Tuokko-kilpailu, kurssi no: 1700 16 12031. Hinta 15 € maksetaan
hyväksymisilmoituksen mukana tulevalla laskulla pankkiin, sis. kenttämuonituksen.
Kilpailun johtajana on Markku Tuominen puh 040-5599305. Heikki
Tuokko kilpailuun osallistujilla on mahdollisuus myös perinnepistooleilla tapahtuvaan pistooliammuntaan klo 12-16 välisenä aikana.
Ammunnan johtajana on Pertti Vehanen puh 050-5217632.
Perinnepistoolikilpailu on tarkoitettu vain XVI Heikki Tuokkokilpailuun osallistuville lisä-lajiksi. Aika: 9.10.2016 klo 12-16 , eräjako
tehdään paikan päällä. Ilmoittautuminen eriin alkaa klo 11:30. Paikka:
Upinniemen pistoolirata. Ase: cal minimi 7.62, max 9mm Pb, laukaisuvastus min 1 kg, asemallia käytetty Suomen sodissa. Oma tai laina-ase
ja omat patruunat. Naiset saavat käyttää kahden käden otetta, miehet
ampuvat yhdellä kädellä. Tervetuloa kilpailemaan perinneaseilla!

Sotilaspistooli pikan loppukauden vuorot
Kaartin JR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ampuma-aika on kello 17 – 21 ampumapäivinä.
ti 30.8.
ti 13.9.
ti 27.9.
HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2016 jäsenkortti / maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus/ SAL:n lisenssi ja henkilöllisyystodistus.
Nämä voidaan tarkastaa ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman radan Pv:n
edustajien toimesta.
Ilmoittautuminen ampumavuorolle tehdään sähköpostilla viikkoa ennen ko ampumavuoroa
pistoolivuoro@hrup.fi. Tarvittavat tiedot ovat: nimi, henkilötunnus täydellisenä, auton rekisterinumero. Nämä tiedot tarvitaan uusilta ampujilta. Varaudu portilla tarkastukseen henkilöllisyystodistuksella ja reserviläisjärjestön jäsenkortilla.
Kilpailuaika radalla on klo 17.00 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen
kilpailun alkua. Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija. Ota mukaan tasaraha sekä omat
patruunat ja paikkalaput. Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjajakoa: H – H50 – H60 – H70
– H75 – H80 – D – D50.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen
10 laukauksen sarjoihin PV:n tauluun SA4.
Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase vähintään cal 7.65, 2 lipasta.
Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa
näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto. Lipastus
aina 6+4.
Kysymyksiin vastaa lajivastaava Timo Mikkonen puhelin 0400 607 590.

Kaatuvat metallitaulut maalikontin sisällä.

Tule Padasjoelle
Jääkärikerho, Pioneeriosasto ja Töölön Reserviupseerit järjestävät yhteisen ampumarataviikonlopun 2-4.9
Padasjoen harjoitusalueella. Paikka löytyy mm Google kartoista osoitteella: Kelkutteentie 35, Padasjoki
Ohjelmassa toiminnallista ammuntaa sotilashenkisellä kalustolla (esim. RK,MP-5, 9mm pistooli, pumppuhaulikko...) sekä jäsenten omilla metsästys/urheiluaseilla, painotus viikonlopussa on toiminnallisessa ammunnassa sotilaallisella näkökulmalla. 25m pistooliradalla on järjestetty mahdollisuus perinteisempään pahvinpuhkontaan toiminnallisen ammunnan keskittyessä ns. ”toimintamonttuun” ja kivääriradalla on mahdollisuus
myös lounaan jälkeen lauantaina keskittyä ”kympin sisärenkaaseen” ajan kanssa mikäli halukkuutta ilmenee
vielä aamupäivän sessioiden jälkeen.
Lainakalustoa on järjestetty, joten et tarvitse omaa kalustoa, samoin kuulosuojaimia & suojalaseja löytyy.
Suojaimia suositamme tuomaan omat että riittävät paremmin ja ovat mukavammat & hygieenisemmät käyttää. Et tarvitse aiempaa kokemusta vaikka varusmiespalveluksestasi olisi jo tovi, jokainen tekee oman taitotasonsa mukaan ja opastusta löytyy tarvitsijoille. Aikataulu (karkea): Perjantaina saavutaan alueelle omien
aikataulujen sallimalla tavalla, rakennellaan toiminta-ammuntarata valmiiksi lauantaille ja ammutaan mikäli
ehditään. Paistetaan makkaraa ja jutellaan mukavia pimeyden laskeuduttua (saunaakin saa lämmittää). Eli saa
ja voi tulla jo perjantaina työpäivän jälkeen mutta viimeistään lauantai-aamuna klo 10.30 pitäisi olla paikalla.
Lauantaina aloitellaan noin 10-11 ampumatoiminta kivääriammunnalla ensin ja lounaan jälkeen jatketaan pistooli- ja toimintaradalla. Syödään kerhon tarjoama keittolounas sopivassa kohtaa päivää (noin kahden maissa)
ja ammutaan klo 18 asti. Putsataan kalusto ja lämmitetään sauna, istutaan tulilla ja parannetaan maailmaa eli
saunailta luonnon äärellä. Sunnuntaina siivotaan majoitus ja halukkaat voivat vielä mennä ampumaan klo 12->
kun rata taas aukeaa. Mikäli pe-su ei sovi kalenteriisi, voit tulla myös lyhemmäksi aikaa tapahtumaan esim. la
klo 10-18. Kerro tämä ilmoittautuessasi.
Majoitus: parakkimajoitus, omat petivaatteet tai makuupussi. Ruokailu: omat makkarat ja aamupalat, kerhot tarjoavat keittolounaan lauantaina. Kustannukset: kimppakyydit, patruunat oman kulutuksen mukaan
käteisellä paikan päällä, ei osallistumismaksua.
Mikäli käytät itse hankkimiasi patruunoita yhteisissä aseissa, vastaat itse että käyttämäsi patruunat ovat
iältään järkevän ikäisiä (alle 20 vuotta) CIP-tarkastettuja tehdasladattuja, toisin sanoen normaaleja urheiluammuntapatruunoita. Itseladatut patruunat ammutaan vain omista aseista vastuusyistä. Kaikenlaiset panssarinläpäisevät ja valojuovat yms. on kiellettyjen listalla, nyrkkisääntönä mikäli sille tarvitsee ERVA-luvan (poikkeuksena pistoolin reikäpäät/puolivaipat) niin ei saa ampua. Jos ilmenee kysyttävää, viskaa meitä sähköpostilla!
Lähin tankkaus/ostospaikka jos tarvetta: ABC Padasjoki noin 10 min ajomatkan päässä. Rajoitteet: Kaliiperi
kiväärissä max.338 LM, pistoolissa .45.Jokainen vastaa omasta kuulon ja näön suojauksestaan sekä turvallisesta
toiminnastaan radalla. Ammunta alkoholinvaikutuksen alaisena kielletty.
Ilmoittautuminen sähköpostitse: toolonreserviupseerit@
gmail.com 29.8 mennessä. Kerro
tuletko pelkkä la vai la-su sekä
tarvitsetko lainakalustoa / tarjoatko kimppakyytiä tai oletko
sellaisen tarpeessa. Lisäinfoa saa
samasta osoitteesta kysymällä.
Mukaan mahtuu noin 20 henkeä mutta tarvittaessa pyritään
venyttämään resursseja tuosta
jos osallistuminen runsaampaa.
Ilmoittautuneille laitellaan
tarkempaa tietoa sähköpostitse
lähempänä tapahtumaa.
TERVETULOA
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Helsingin
Reserviupseeripiiri

SENIORIUPSEERIT
22.9. Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien
kerhon järjestämä tutustuminen
Santahaminan varuskuntaan
ja saareen. Ilmoittautuminen
varuskunta-alueelle pääsy edellyttää ennakkoilmoittautumista
31.8.2016 mennessä Seppo
Kulmalalle joko sähköpostitse
skulmala48@gmail.com tai puhelimitse 040 586 9252. Muista
ilmoittaa syntymäaikasi! Retken
hinta on 55 €, Katso lehdestä erillinen ilmoitus.
27.10. Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerhon
Syysseminaari teemalla Sodista
rauhaan 1944 - -56, Katajanokan
Kasino klo 13.00- 19.00. Ilmoittautumiset 17.10.2016 mennessä
Seppo Kulmalalle joko sähköpostitse skulmala48@gmail.com tai
puhelimitse 040 586 9252. Katso
lehdestä erillinen ilmoitus.
17.11. Senioriupseerien kerhon
syyskokous Katajanokan Kasinolla kello 12.00 alkaen.
1.12. Kerhon pikkujoulu
Katajanokan Kasinolla kello
12.00 alkaen. Perinteisen kaavan
mukaisen tapahtuman esiintyjäksi on valittu Hanna-Liisa RytiErkinheimo aiheenaan "Risto
Ryti, isoisäni, vastuunkantaja".

Kanta-helsinki
Syyskokous: Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään
tiistaina 1.11.2016 klo 17.15 Katajanokan Kasinon Karimosalissa. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen
hallitus vuodelle 2017, käsitellään
yhdistyksen seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut sääntömääräiset
asiat. Lisäksi kokouksessa esitellään
yhdistyksen hallituksen laatima kolmivuotissuunnitelma.
Esitelmätoiminta: Syyskokouksen jälkeen 1.11.2016 klo 18.00
Heikki Lehtonen pitää esitelmän
Marskin ritareista. Lehtonen on
kirjoittanut ritareista ja hautamuistomerkeistä kirjan ja käynyt muun
muassa jokaisen ritarin hautamuistomerkillä, jos hauta on ollut tiedossa. Kirjaa voi ostaa tilaisuudessa
ja tuotto menee täysin sotainvalidija veteraanityöhön. Ei ennakkoilmoittautumista. Yhdistyksen sisäratavuoro on kesätauolla ja palaa taas
normaalisti ohjelmaan syyskuussa
parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 17-19 Töölön radalla. Tiedotustoiminta: Uudisteluilta nettisivuilta löytyy yhdistyksen toimintakysely, jolla kartoitetaan KHRU:n

jäsenten kiinnostusta ja kehitysideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Kyselyyn pääset vastaamaan nettisivujen etusivulta.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jussi
Kangaspunta (puheenjohtaja@khru.
net, 0503756772), Sihteeri Heikki
Hynynen (heikki.hynynen@aalto.fi).
www.khru.net.

munkkivuori
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille hyvää alkavaa syyskautta.
Tulevan syksyn toiminta painottuu perinteisesti ammuntaan.
Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 16.11.2016
kello 18 alkaen taloyhtiön kokoustiloissa, Ulvilantie 29/1 A, pihanpuolella. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja
sääntömuutos koskien hallituksen jäsenten määrää. Kokoonnutaan ulko-ovelle. Seppälän ampumapäivät: Koko päivän vuoroja 20.8, 10.9, 1.10. 22.10. ja 12.11.
Voi ampua pistoolilla, kiväärillä
sekä haulikolla. Eväät ja makkarat mukaan ja nähdään radalla.
Urheilutalon .22 ammunnat ja
Töölön pistooliammunnat alkavat lokakuussa. Ammutaan parillisten viikkojen perjantaisin kello
18 – 19.30. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin. Jos et ole
sähköpostilistalla, ilmoita sähköpostiosoitteesi: mauri.routio@sci.
fi Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

Tikkurila
Syksyn ensimmäinen reserviupseeri-ilta pidetään 29.9.2016
klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla”
Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa
talossa. Esitelmän pitää Peter
Fagernäs ja hän kertoo Urlussäätiöstä. Hallitus kokoontuu
klo 17.30 alkaen. Syyskokous
20.10.2016 klo19.00 alkaen ja sen
jälkeen reserviupseeri-ilta ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa talossa. Huom päivämäärä!
Esitelmä on kokouksen jälkeen.
Syyskokouksessa käsitellään
sääntöjen 11. pykälän mukaiset
asiat eli mm. vahvistetaan vuoden
2016 toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio
sekä valitaan yhdistyksen hallitus
vuodelle 2017. Esitelmä on kokouksen jälkeen. Jäsenet runsaslu-

kuisesti paikalle. Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 17.30
alkaen. Marraskuun reserviupseeri-ilta pidetään 24.11.2016
klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla”
Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa
talossa. Erittäin mielenkiintoisen
esitelmän ranskalaisten avusta
Suomen talvisodan sotaponnistuksille pitää fil.tri Henrik
Tala. Hallitus kokoontuu klo
17.30 alkaen. Muistakaa täyttää
ResUL:n sähköinen kuntokortti,
joka löytyy ResUL:n nettisivuilta.
VETRES-toimikunnan järjestämä syysretki tehdään ti 27.9.
Ilmatorjuntamuseoon Hyrylään.
Bussi lähtee Myyrmäen asemalta klo 9.30, kiertää Martinlaakson aseman kautta Tikkurilan
uimahallille, mistä klo 10.00
jatketaan Hyrylään. Museossa
opastettu kierros ja munkkikahvit. Veteraanit ilmaiseksi
ja muilta osallistumismaksu 15
euroa. Ilmoittautumiset ti 20.9.
mennessä Passille s-postilla
matti.passi(at)saunalahti.fi tai
puh. 0400 446 210. VETREStoimikunta järjestää perinteisen
isänmaallista, sotilasaiheista ja
sota-ajan musiikkia sisältävän
tapahtuman nimellä ”Sinivalkoista musiikkia” lauantaina
15.10. klo 15 Viertolan koululla
Tikkurilassa, Liljatie 2. Musiikkia
esittää TixiBand eli Tikkurilan
Soittokunta. Ohjelmassa on myös
yhteislaulua. Väliajalla ilmainen
kahvitarjoilu. Tervetulleita ovat
kaikki kyseisen musiikin ystävät.
Vapaa pääsy.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net. Ampumavuorot
jatkuvat 6.9. alkaen tiistaisin klo
19.00- 21.30 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Lisätietoja
antaa ampumaupseeri Jukka Luotola puh.0500-455474.

Töölö
Padasjoen ampumaviikonloppu: Jääkärikerho, Pioneeriosasto ja Töölön Reserviupseerit
järjestävät yhteisen ampumarataviikonlopun 2-4.9 Padasjoen
harjoitusalueella. Paikka löytyy
mm Google kartoista osoitteella:
Kelkutteentie 35, Padasjoki, katso
lehden erillinen ilmoitus ja osallistu! Ilmoittautuminen sähköpostitse: toolonreserviupseerit@
gmail.com 29.8 mennessä.
Kerhon syyskokous pidetään ravintola Blue Peterissä
25.10.2016 klo 18.00 alkaen. Ravintola löytyy pursiseura HSK:n
tiloista Lauttasaaresta. Huom:
Ravintola ei ollut vielä lehden
painoon mennessä vahvistanut
varaustamme joten mikäli muutoksia paikan suhteen, niistä tiedotetaan jäsenille sähköpostitse
ja Facebookissa.
Kesäajan kuulumisia: Töölön
RU osallistui 24.7. Kaakonkulman perinneasekilpailuun (kp,
pystykorva, palveluspistooli)
tuttuun tapaan. Kilpailusta saatiin hyvää kokemusta. Kerho
osallistui RUL:n 85-vuotisjuhliin
5.8. Haminassa usealla jäsenellä.
Tilaisuus päättyi näyttävään Hamina Tattoo:hon. Kerho osallistui
KaartR:n 20. vuosipäivän tilai-

suuksiin 16.8. komentaja eversti
Ahti Kurvisen kutsusta. Kerho
teki heinäkuussa ekskursion Heinolan RU:n vieraina Heinolaan
500m siluettiradalle. Ratavuorot
pistooliradalla ovat käynnissä
normaalisti joka toinen tiistai klo
19.00 alkaen parillisina viikkoina
(viikko 34, 36,38...). Ensikertalaisilta toivotaan ennakkoilmoittautumista kerhon sähköpostiin paria päivää ennen.
Kerhossa paljon toimintaa
näiden palstalle kirjoiteltujen lisäksi jatkuvasti käynnissä. Tule
rohkeasti mukaan toimintaan
omien aikataulujesi puitteissa
ja pidetään meidän kerho aktiivisena toimijana jatkossakin.
Kerhomme yhteystiedot: toolonreserviupseerit@gmail.com
Facebook: Töölön Reserviupseerit. PS. Tuonne saa postailla ja
keskustella ihan epävirallisesti &
aiheen vierestä, unohda virallisen makuinen ”puhuttelu, esittely
ja asia” tässä kohtaa. Sen sijaan
kommunikoidaan, vaihdetaan
ajatuksia & ideoita sekä verkostoidutaan aktiivisesti keskenämme, näin saamme yhteisestä aatteesta ja harrastuksesta eniten
kaikki irti. Oikein miellyttävää
syksyn alkua ja nähdään kerhon
parissa niin naamatusten kuin
verkossakin. Jarkko Pakkanen, PJ
@ Töölön kerho

Itä-Helsingin
reserviupseerit
AMMUNTA: Ilma-aseammunnat jatkuvat parillisina viikkoina keskiviikkoisin Tukikohdassa Puotilantie 1D, klo 17.00
alkaen. Syksyn ensimmäinen ammunta on keskiviikkona 7.9.2016.
Ruutiaseammunnat jatkuvat Santahaminan ulkoradoilla ja ensimmäinen sisävuoromme Töölön
radalla on 13.10. klo 19.
Padasjoen ampumaleiri järjestetään 2 – 4.9. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen MPK:n kurssikalenterissa. Padasjoelle on mahdollista tulla myös viikonloppua
lyhemmäksi ajaksi.
MUU TOIMINTA: Yhdistyksen saunailta pidetään Spjutsundin majalla 20.9.2016 alkaen
klo 17.00. Saunomisen lisäksi tilaisuudessa on kevyttä ohjelmaa
ja iltapala. Kyydin tarvitsijat voivat ilmoittautua yhteiskyyteihin,
jotka lähtevät Itäkeskuksesta klo
16.15.
Onnittelut vielä yhdistyksemme partiolle, joka sijoittui syysjotoksella sotilassarjassa neljänneksi.
JÄSENKIRJE: Yhdistyksen jäsenkirje 2/2016 julkaistaan lokakuun alussa yhdistyksen internetsivuilla. Lähetämme ilmoituksen
sähköpostitse, joten käy päivittämässä sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin.
SYYSKOKOUS: Syyskokous pidetään 9.11.2016 alkaen klo
18.00 Tukikohdassa, Puotilantie
1D. Kokouksen alussa on kokousesitelmä, josta lisätietoa myöhemmin. Yhteystietoja: pj. Toni
Selin tonih.selin[at]gmail.com,
vpj. Jukka Kantokoski p. 050 332
3687, siht. Juha Iiskola p. 040
6712 120. Yhdistyksen nettisivuil-

ta löydät lisätietoa: www.rul.fi/
ihru ja vain jäsenille avoimesta
Facebook-ryhmästä: Itä-Helsingin Reserviupseerit.

LÄNSI-VANTAA
Kesän rientojen jälkeen on
syytä aktivoitua taas syksyn toimiin. Seuraava Padasjoen leiri on
16-18.9.2016 (pe-su). Tarkemmista järjestelyistä ilmoitetaan sähköpostilla ja kotisivuilla. Kurssi
on MPK:n kurssi ja netti-ilmoittautuminen päättyy 9.9.2016.
Kurssi on LVRU:n jäsenille
maksuton. Padasjoella on mahdollisuus kokeilla ampumista erilaisilla reserviläisiä kiinnostavilla
aseilla. (mm. erilaisia kiväärejä
ja pistooleja). Niihin on kerhon
puolesta kohtuullisesti ammuksia. Myös omilla aseilla voi ampua. Aseiden säilytystä varten
paikalla on turvallinen holvi. Paikalle voi tulla lauantai-päiväksi,
mutta siellä on mahdollista yöpyä
maksutta RUL:n parakeissa. Ovet
avataan perjantaina iltapäivällä.
Ruokailuista jokainen huolehtii
itse. Kannattaa tiedustella kimppakyytimahdollisuutta.
Muistutetaan jo nyt maanpuolustuksellisesta kirkkopyhästä sunnuntaina 8.10.2016 klo 10
Hämeenkylän kirkossa ja majatalkoista keskiviikkona 19.10.2016
klo 17.
Kerhon sääntömääräinen
syyskokous pidetään keskiviikkona 26.10.2016 klo 18.30 toimintakeskuksessa. Syyskokouksessa
mm. hyväksytään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valitaan yhdistyksen
hallitus. Tervetuloa päättämään
kerhon asioista.
Töölön radalla on vakio ampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19
ja parittomien viikkojen lauantaisin klo 14:30-17:00. Tikkurilan
Urheilutalon radalla on ampumavuoro perjantaisin klo 15:0017:00, 22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuksiin ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P: 040 586
9252.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa
sähköpostiosoitemuutoksenne
sähköpostiimme: lvrury@gmail.
com tai olli.pusa@pusa.fi Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite
on www.rul.fi/lansivantaa

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. kallar sina medlemmar till höstmöte onsdagen
den 30.11.2016 kl 18.00, Döbelnsgatan 2, 5. våningen. På mötet
behandlas stadgeenliga ärenden
samt de vid vårmötet bordlagda fastställande av bokslut samt
beviljande av ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015. För underlättande av planeringen önskas
meddelande om deltagande till
info@hsrk.fi.
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Skyttet fortsätter under höstterminen enligt gammalt mönster
med pistolskytte i Luolan udda
veckors torsdagar kl 17-19. Kontakta skytteofficeren vid behov.
Nästa klubbspalt publiceras i den
elektroniska tidningen, den hittas
på reservinsanomat.fi. Styrelsen

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Seuraava hallituksen kokous
ma 5.9. klo 18.30 Malmin kirkolla. Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina
22.11.2016 klo 18.30 Malmitalolla, os. Ala-Malmin tori 1. Kokouksessa mm. vahvistetaan ensi
vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet. Kahvitarjoilu. Hallitus kokoontuu Malmitalolla ennen syyskokousta klo 17.30.
Yhdistys suorittaa 16.-18.9
matkan Tallinnaan, Matkan aikana vieraillaan Viron vapaussodan
taistelupaikoilla mm. Rakveressa,
Tutustumme Kaitseliiton toimintaan, Vierailemme Saku-oluttehtaalla ja käymme sotahistoriallisissa museoissa. Aikataulu: Lähtö
perjantaina 16.9.2016 klo 15:3017:45 Helsinki – Tallinna Eckerö
Line Finlandialla. Paluu sunnuntaina 18.9.2016 klo 18:45-21:15
Tallinna – Helsinki Eckerö Line
Finlandialla. Majoitus hotelli St.
Barbarassa kahden hengen huoneissa. Matkan hinta: 285eur/hlö;
Ilmoittautuminen Tallinnan matkalle: jukka.mattila@aalto.fi
Kerho järjestää jäsenilleen
Herrasmiespäivän lauantaina
24.9.2016 klo 14-18. Lajeina jousiammuntaa, frisbee-kiekon heittoa ja pistooliammuntaa. Aloitus Tapanilan Urheilukeskuksen
jousiammuntaradalla jossa ammattilaiset opastavat henkilökohtaisesti. Päivä jatkuu Siltamäen
Frisbee-golf radalla ja päättyy lopuksi Töölön pistooliampumaradalle. Kerho kustantaa nuolet ym.
ei osallistumismaksua. Varustus:
arkivaatteet. Nyt on aika ilmoittautua. Mukaan mahtuu max. 10
henkilöä. Ilmoittautumiset ja kyselyt: Raimo Korhonen p. 0400402783 tai raimo.korhonen@iki.fi.
Aloitus Tapanilan urheilukeskus,
Erätie 3, Bussin 72 päätepysäkki.
Autot alaparkkipaikalle, www.tapanilanurheilu.fi. Siirtymiskuljetukset organisoidaan, porukalla,
lopuksi palaamme takaisin Erätielle, tai sitten luolan läheiseen
ravitsemusliikkeeseen jälkipuimaan omalla kustannuksella.
30.9. – 1.10. järjestetään perinteinen Padasjoen ampumaleiri. Yhdistyksellä on tarvittava
kalusto ja tarvikkeet, Majoitus
järjestetään yhdistyksen toimesta.
Henkilökohtainen varustus mukaan. Kimppakyytimahdollisuus.
Ilmoittautuminen Lauri Kylmälälle sähköpostitse 26.9.20216
mennessä: Lauri.Kylmala@gmail.
com.
12.11. klo 11.00 vierailu Kansallismuseoon. 6.12. klo 10.00 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
Malmin kirkolla ja sen jälkeen
vierailu Malmin hautausmaan
sankarihaudoilla. Esitys Haagan
suojeluskunnasta, Päivämäärä

selviää myöhemmin, Tarkemmat
tiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta syyskuussa. Ilmoittautuminen muihin tapahtumiin: lauri.
kylmala@gmail.com.
Ampumavuorot Töölön luolassa jatkuvat parittomina viikkoina, joka toinen perjantai klo
16.00 – 19.00. Et tarvitse omaa
pistoolia, Yhdistykseltä löytyy
kalustoa, Patruunoita voi hankkia omakustannushintaan. Ennen
ammuntaa sinulla tulee olla reserviläisen ampuma- tai senioriturvavakuutus etukäteen hankittuna. Saat sen Reserviläisliitosta
p. 09-40562040 tai kätevästi reserviläisliiton kotisivulta. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Töölön
luolan ampuvavuoroille: Jouko
Kylmälä, p. 0400-430632 (jouko.
kylmala@kolumbus.fi). Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla:
www.rul.fi/pohjois-helsinki.
Yhteyshenkilöt: Puheenjohtaja Jarkko Paananen 040-7239641,
jarkko.t.paananen@gmail.com
Sihteeri Lauri Kylmälä 0415360310, lauri.kylmala@gmail.
com, Tiedotus Jorma Loimukoski
045-6090610 jorma.loimukoski@
gmail.com

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry syyskokous on 8.11.2016
Kauniaisten kaupungintalolla klo
18.00. Tämän jälkeen esitelmätilaisuus klo 19.00.

Aselajikerhot

AUTOkerho
KO KO U S :
Au t o k e r h o n
sääntömääräinen vuosikokous
17.10.2016, kello 18:00 HRUP:n
tiloissa Döbelninkatu 2, 6. kerros.
TOIMINTAA: Ampumailta Luolassa 12.9; 10.10; 7.11 ja 5.12.2016,
aika: 19:00 - 21:30.
Ilmoittautuminen kerhon
tilaisuuksiin Timolle, Paavolle tai
Harrille. Autokerhon lippu oli
mukana Varusmiesten valatilaisuudessa Helsingin Senaatintorilla 12.8.2016.

Ilmailukerho
SYYSKAUDEN OHJELMA:
Ke 7.9. klo 15 perinteinen seppeleenlasku Hietaniemen hautausmaan Alppilentäjien haudalla
ja klo 17 Mersunsauva-kilpailu.
Syksyn esitelmäkauden aloittaa
evl evp Pentti Teulahti aiheenaan
MiG 21 F13 -koulutus Neuvostoliitossa vuonna 1962. Paikka:
Helsingin Suomalainen Klubi. Ti
11.10. klo 17 Ilmailukerhon syyskokous ja klo 18 esitelmävuorossa
taiteilija Sami Saikkonen otsikolla

Unelma taitolennosta. Ti 8.11. klo
18 yhteiskokous Lentosotakoulun
killan kanssa. Esitelmän aiheena
Ajankohtaista ilmavoimista,
Ilmavoimien Esikunnan edustaja.
Ti 13.12. klo 13.30 Joululounas,
Ravintola Arthur, Vuorikatu 19
Helsinki. Kuvakertomuksia: Valto
Ottovainen: ”Syyria 2010 – ennen
sisällissotaa”. Ilmoittautuminen
Aarne Paukulle, sähköposti atte.
paukku(at)elisanet.fi
SYYSKOKOUS HUOM: Ilmailukerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään 11. lokakuuta klo
17 Suomalaisella Klubilla. Asialistalla sääntömääräiset asiat. Ellei
toisin ole ilmoitettu tilaisuudet
pidetään Helsingin Suomalaisella
Klubilla, osoite Kansakoulunkuja
3 Helsinki. Ilmailukerhon nettisivut löydät osoitteesta http://
www.rul.fi/ilmailukerho. Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse.

palat, kerhot tarjoavat keittolounaan lauantaina. Kustannukset:
kimppakyydit, patruunat oman
kulutuksen mukaan käteisellä
paikan päällä, ei osallistumismaksua. Ilmoittautuminen sähköpostitse: toolonreserviupseerit@gmail.com 29.8. mennessä.
Lisäinfoa saa kysymällä samasta
osoitteesta! Ilmoittautuneille laitellaan tarkempaa tietoa sähköpostitse lähempänä tapahtumaa.
Mahdollisimman ajoissa ilmoittautuen varmistat paikkasi mukana. Terveisin Jorma Nisula. Yhteystiedot: pj Jorma Nisula puh.
0400 453 709, jorma.nisula@
kolumbus.fi ja siht. Yrjö Saulamo
puh. 050 344 5635, hannele.saulamo@elisanet.fi

RESERVIMERIUPSEERIT

Jääkärikerho
Jääkärikerhon sääntömääräinen SYYSKOKOUS on tiistaina
25.10. Döbelninkatu 2 HRUP:n
tiloissa 6. kerroksen neuvottelutilassa klo 18:00 alkaen. Hallitus
kokoontuu puoli tuntia aikaisemmin eli klo 17:30 alkaen. Syyskokouksen jälkeen noin klo 19
kokoonnumme yhdessä Pioneeriosaston kanssa esitelmätilaisuuteen, joka pidetään 4. kerroksen
neuvottelutilassa. Kerhoillat jatkuvat Kiltasaunalla Santahaminassa. Seuraavat kerhoillat ovat
tiistaina 6.9., 4.10., 1.11. klo 16:30
alkaen. Joulukuun kerhoiltaan palataan myöhemmin.
YHTEINEN AMPUMARATAVIIKONLOPPU 2.9. - 4.9
PADASJOEN HARJOITUSALUEELLA. Tilaisuuden järjestävät
Jääkärikerho, Pioneeriosasto ja
Töölön Reserviupseerit. Mikäli
koko aika pe-su ei sovi kalenteriisi, voit tulla myös lyhyemmäksi
ajaksi tapahtumaan esim. la klo
10-18. Ohjelmassa toiminnallista
ammuntaa sotilashenkisellä kalustolla (esim. RK, MP-5, 9mm
pistooli, pumppuhaulikko...) sekä
jäsenten omilla metsästys/urheiluaseilla, painotus viikonlopussa
on toiminnallisessa ammunnassa sotilaallisella näkökulmalla.
25m pistooliradalla on järjestetty
mahdollisuus perinteisempään
pahvinpuhkontaan toiminnallisen ammunnan keskittyessä ns.
”toimintamonttuun” ja kivääriradalla on mahdollisuus myös
lounaan jälkeen lauantaina keskittyä ”kympin sisärenkaaseen”
ajan kanssa, mikäli halukkuutta
ilmenee vielä aamupäivän sessioiden jälkeen. Lainakalustoa on
järjestetty, joten et tarvitse omaa
kalustoa. Samoin kuulosuojaimia
& suojalaseja löytyy. Suositamme
tuomaan omat suojaimet, jotta ne riittävät paremmin ja ovat
mukavammat & hygieenisemmät
käyttää. Et tarvitse aiempaa kokemusta, vaikka varusmiespalveluksestasi olisi jo tovi. Jokainen
tekee oman taitotasonsa mukaan
ja opastusta löytyy tarvitsijoille.
Majoitus: parakkimajoitus, omat
petivaatteet tai makuupussi. Ruokailu: omat makkarat ja aamu-

Ammuntojen vakiovuorot
Töölössä jatkuvat taas syksyn
tullen parittomien viikkojen lauantaisin 12.00-14.30. Ole yhteydessä ampumaupseeriin 040
5308421 vähintään kahta päivää
ennen vuoroa, saadaksesi tarkemmat tiedot. HRMU:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 17.11.2016 kello 1800. Paikka: Döbelninkatu 2. 4. kerros.
Sinisen Reservin Meritaitokilpailut järjestetään Upinniemessä
9-11.9.2016. Kerää joukkue ja tule
testaamaan merenkulkutaitosi! Ilmoittautumiset MPK:n kautta.

Pioneeriosasto
Pioneeriosaston syyskokous
järjestetään tiistaina 25.10.2016
klo 18 Maanpuolustusjärjestöjen
talossa osoitteessa Döbelninkatu
2. Kokouksen aiheina yhdistyksen
puheenjohtajan ja hallituksen
valinta vuodelle 2017 sekä budjetin ja toimintasuunnitelman
hyväksyminen. Kokouksen jälkeen perinteinen kokousesitelmä
ja iltapala. Tervetuloa, hallitus
kokoontuu jo klo 17.
Ampumavuorot Töölön luolassa jatkuvat vuonna 2016 keskiviikkoisin klo 19 – 21:30 7.9., 5.10.,
2.11., 30.11. ja 28.12. sekä lauantaisin klo 9:30 – 12 20.8., 17.9., 15.10.,
12.11. ja 10.12. Pioneeriosasto
tarjoaa maksaneille jäsenilleen
patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja
10 kpl/kerta/9mm, kullekin enintään viideltä kerralta vuodessa.
Paikalla on myös aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet
ja suojalasit mukaan, jos löytyy.
Ilmoittaudu edelliseen iltaan
mennessä ampumaupseereille
matti.mahonen (at) pp.inet.fi tai
tommi.laakkonen (at) porvoo.fi.
Merkitse kalenteriisi jo Padasjoen ampuma- ja maastotaitoviikonloppu 28.-30.10. Viime marraskuussa meitä oli 13 henkilöä
ja kalustoa oli enemmän kuin
riittävästi. Tyytyväiset kävijät
kommentoivat: ”Elämäni paras
viikonloppu”, ”Kannatti lähteä,
vaikka vähän epäilin”, ”Vastinetta
jäsenmaksulle ja enemmänkin”,
”Huumorinkukka kukki".

Yhteinen ampumaviikonloppu
Padasjoella: Jääkärikerho, Pioneeriosasto ja Töölön Reserviupseerit järjestävät yhteisen ampumarataviikonlopun 2-4.9. Padasjoen
harjoitusalueella. Paikka löytyy
mm Google kartoista osoitteella:
Kelkutteentie 35, Padasjoki.
Lainakalustoa on järjestetty
joten et tarvitse omaa kalustoa,
samoin kuulosuojaimia & suojalaseja löytyy. Suojaimia suositamme tuomaan omat että riittävät paremmin ja ovat mukavammat & hygieenisemmat käyttää.
Et tarvitse aiempaa kokemusta
vaikka varusmiespalveluksestasi
olisi jo tovi, jokainen tekee oman
taitotasonsa mukaan ja opastusta
löytyy tarvitsijoille. Mikäli pe-su
ei sovi kalenteriisi, voit tulla myös
lyhyemmäksikin aikaa tapahtumaan esim. la klo 10-18.
Ilmoittautuminen sähköpostitse: toolonreserviupseerit@
gmail.com 29.8 mennessä.
Lisäinfoa saa samasta osoitteesta
kysymällä! Huom! Pioneeriosaston ilmoittautumiset sihteerille
(antti.j.korhonen@gmail.com).
Sihteeri hoitaa kootun ilmoittautumisen eteenpäin.
Ilmoittautuneille laitellaan
tarkempaa tietoa sähköpostitse
lähempänä tapahtumaa.
Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden
rintamuksessa on pieni keltainen
pioneerilogo (työkalut). Hinta
vain 10 eur. Myynnissä myös
uusia pioneerilippiksiä. Hinta
10 eur jäsenille ja 12 eur muille.
Tilaa sihteeriltä. Jos haluat paitasi
toimitettavan postitse, hintaan
lisätään postikulut 3 eur.
Pioneeriosasto
tiedottaa
toiminnastaan myös sähköpostilla. Jos et ole saanut tiedotteita
sähköpostiisi, ole yhteydessä
sihteeriin niin tarkistetaan että
yhteystietosi ovat ajan tasalla.
Nuorille jäsenille muistutuksena,
että Pioneeriosaston nuorisojäsenille tarkoitettu Facebook-ryhmä
löytyy hakusanalla ”Pioneeriosaston Nuoret” JÄSENEKSI voit liittyä netissä tai ottamalla yhteyttä
sihteeriin. Osoitteenmuutokset
myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja
ylil Juha Vatanen, 040 579 1857,
juha.vatanen (at) componenta.
com. Sihteeri, tiedotusupseeri
vänr Antti Korhonen, 040
559 7026, antti.j.korhonen (at)
gmail.com. Ampumaupseeri
evl evp Matti Mähönen, 040
570 3718, matti.mahonen (at)
pp.inet.fi. Urheilu-upseeri ltn
Sampo Remes, 040 910 3802,
sampo.j.remes (at) gmail.com
http://www.rul.fi/pioneeriosasto/

RT-kerho
JOhtorengas
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN
A MPUM AR ADALL A
Hyödynnäthän loistavan mahdollisuuden ampumataidon treenaamiseen! Kerholla on joka
kuukausi oma vuoronsa Töölön
ampumaradalla ja olet myös tervetullut, mikäli esim. haluat vain
kokeilla uutta harrastusta, mutta
olet vielä epävarma jatkon suhteen. Kysy siis rohkeasti lisätieto-
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ja asiasta puheenjohtaja Toni Aallolta, toni.aalto@iki.fi tai 040 311
3348. Ajankohdat keskiviikkoisin
klo 19-21:30, päivämäärät 21.9.,
19.10., 16.11. ja 14.12.
JOHTORENKAAN AMPUMALEIRI 2/2016 PADASJOELLA 8.-10.9.2016! Ilmoittautumiset
viimeistään perjantaina 2.9.2016
MPK:n järjestelmän kautta. www.
mpk.fi -> "Koulutus / Koulutuskalenteri" -> Kurssihakuun "Johtorengas" Lisätietoja: toni.aalto@
iki.fi
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
16.11.2016 klo 18:00 alkaen Helsingissä HRUP:n toimitiloissa,
Döbelninkatu 2, 6 krs. kokoustilassa. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen klo 19:00
on Johtorenkaan ampumavuoro Töölöntorin ampumaradalla,
jonne olet tervetullut vaikka vain
kokeilemaan rata-ammuntaa kerhon omalla asekalustolla. Ilmoittautumiset kokoukseen ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen
johtorengas@gmail.com.
KERHON VIESTINTÄ JA
JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT
Kerhon virallisena viestikanavana toimii jatkossakin Helsingin
Reservin Sanomien tapahtumakalenteri. On hyvä huomioida,
että osa lehden numeroista ilmestyy nykyään printtiversion sijaan
digilehtenä. Aika ajoin kerhon
hallitus tiedottaa jäsenistöään tapahtumista ja vastaavista myös
sähköpostilla. Varmistathan, että
yhteystietosi ovat ajan tasalla,
niin vastaanotat mm. ilmoitukset
Helsingin Reservin Sanomien julkaistuista digilehdistä, Helsingin
Reserviupseeripiirin muut tiedotteet kuin Johtorenkaan sähköpostitkin! Muuttuneet yhteystietosi
voit ilmoittaa RUL:n toimistoon
(toimisto@rul.fi).

Viestiosasto
3.9: Viestiosasto järjestää toimintapäivän Santahaminassa
lauantaina alkaen klo 11:00. Ohjelmassa on ammuntaa eri aseilla,
johon osallistuminen ei edellytä
mitään aiempaa kokemusta, sillä
ampumaupseerit kouluttavat sinulle kaiken tarpeellisen! Lisäksi
on muitakin rasteja, jonka jälkeen
saunomista ja grillausta Teerisaaren saunalla ja päivän päätteeksi
käynti upseerikerholla. Kerhomme sponsoroi tapahtumaa, joten
osallistumismaksu on vain 30
EUR! Maksu sisältää ammunnat,
vakuutuksen, ruokailun ja saunomisen, mutta ei mahdollisia
ostoksia upseerikerholla. Tule
viihtymään mukavaan seuraan eli
merkkaa tapahtuma kalenteriisi
ja ilmoittaudu jo nyt! Ilmoittautuminen: puheenjohtaja@viestiosasto.net tai 0400-448204.
10.9: Tervetuloa mukaan matkaan Hämeenlinnaan Museo Militariaan oppimaan viestitoiminnan historiaa sekä kuuntelemaan
ja keskustelemaan nykyaikaisten
lennokkien mahdollisuuksista
ja uhista. Perusnäyttely esittelee
viestin, tykistön ja pioneerien
historiaa rinnakkain Ruotsin vallan ajasta aina nykypäivään asti.
Näyttely sisältää muun muassa

kuuluisan Enigma -salauslaiteen
sekä toiminnallisia pisteitä, joissa
pääsee kokeilemaan esimerkiksi sähköttämistä. Ohjelma: 9.30
lähtö Helsingin keskustasta. 11.00
saapuminen museoon, 11.15 opastettu kierros, 12.20 lounas, 13.00
esitelmä: lennokit nykysodassa
ja harrastajatasoisten kauko-ohjattavien lentolaitteiden kyvykkyydet, 15.00 paluulähtö, 16.30
saapuminen Helsinkiin. Osallistumismaksu on 35 EUR, sisältää
kuljetuksen ja lounaan. Ilmoittautuminen 3.9 mennessä tiedotusupseerille Tiedotusupseeri@
viestiosasto.net.
Viestiosaston ampumavuorot ovat loistava tapa harrastaa
pistooliammuntaa turvallisesti ja
edullisesti. Vuoroilla on käytettävissä kerhon aseet, suojalasit sekä
kuulosuojaimet, ja mikä parasta,
ampumaupseerit opastavat turvallista aseenkäsittelyä. Aiempaa
kokemusta tai omia varusteita ei
siis tarvita, ainoastaan käytetyistä patruunoista tulee suorittaa
omakustannehintainen maksu.
Ampumavuorot järjestetään Töölössä Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien radalla parittomien
viikkojen tiistaisin klo 19-21. Ilmoittautuminen tapahtuu joko
netissä www.rul.fi/viestiosasto/
toiminta/ammunta, sähköpostitse ampumaupseeri2@viestiosasto.net tai puhelimitse 0504055873.
Kerhomme syyskokous järjestetään marraskuun lopussa
Katajanokan Kasinolla, osoite on
Laivastokatu 1, 00160 Helsinki.
Tarkasta ajankohdasta tiedotamme sähköpostitse ja verkkosivuillamme syyskuussa. Kokouksessa
valitaan hallitus, käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2017
ja muut sääntömääräiset asiat
(säännöt ovat nettisivuillamme
www.rul.fi/viestiosasto/helsinginreserviupseerien-viestiosastory/). Mikäli olet kiinnostunut hallitustehtävistä, ilmoita puheenjohtajalle: Erkka Suopanki, 0400
448204, puheenjohtaja@viestiosasto.net. Kokouksen jälkeen
pidetään ajankohtainen esitelmä
ja joulupöytä. Tule vaikuttamaan
Viestiosaston toimintaan!
Viestiosaston ampumakilpailuun voi osallistua kerhomme
neljällä ampumavuorolla: 24.5,
16.8, 13.9, 11.10. Kilpailu tapahtuu
Palvelusammunta 4:n muodossa.
Lopullisia tuloksia laskettaessa
huomioidaan jokaisen ampujan
osalta kaksi parasta kilpailukertaa, joista lasketaan keskiarvo.
Tälle luvulle annetaan painoarvoksi 90%. Lisäksi lasketaan
ampujien osallistumisprosentti
kerhon ampumavuoroille, jolle
annetaan lopullisissa tuloksissa
painoarvoksi 10%. Lue ampumakilpailun säännöt verkkosivuiltamme. Menestystä kilpailuun!
Viestiosaston liikuntakilpailu
jatkuu. Kilpailun voittajaksi tulee
eniten pisteitä kuntokorttiin vuoden 2016 aikana kirjannut jäsen.
Kuntokortti löytyy Reserviläisurheiluliiton verkkosivuilta. Tämän
lisäksi, arvotaan palkinto vähintään 100 pistettä saavuttaneiden
kesken. Lisätietoa liikuntaupseerilta Liikuntaupseeri@viestiosasto.net. Katso tarjolla olevaa koulutusta MPK koulutuskalenterista
www.mpk.fi. Vielä ehtii ilmoittautumaan, esimerkiksi Kenttäsähkö –kurssille.

VR:n Reserviupseerit
Kaikki tilaisuudet mukaan lukien ampumavuorot ovat yhteisiä
VR Reserviläisten kanssa.
VR Reserviläisten torstaina
1.9.2016 klo 14.00 alkaen järjestämä tapahtuma Lopella Marskin
majalla. Tutustumme majan museoon ja kuulemme samalla myös
metsästysmajan historiasta. Sitovat ilmoittautumiset 22.8.2016
mennessä Matti Taina (matti.taina@vrtranspoint.fi) tai Ilari Niskanen (helmikari@elisanet.fi).
Yhdistyksen syysvierailu
tehdään Liikenneviraston meriliikennekeskukseen (Katajanokanlaituri 4 B) maanantaina
10.10.2016 klo 16.30. Ilmoittautumiset 30.9.2016 mennessä kerhomestarille (markku.parkkonen@
vr.fi, 0408621161).
Syyskokous pidetään VR pääkonttorilla maanantaina 7.11.2016
klo 16.30 alkaen. Esitelmänä
kuullaan Veikko Vaikkisen tekemä esitys Lotta Svärd -järjestöstä. Pikkujoulu VR pääkonttorilla
maanantaina 5.12.2016 klo 16.30.
Illan esitelmänä kuullaan Teuvo
Sivusen esitelmä: ”Radankorjausjoukot talvi- ja jatkosodassa.”.
AMPUMAVUOROT SYKSYLLÄ 2016
perjantaisin
HRUP:n ampumaradalla Töölössä kello 16.00 - 19.00 seuraavina
päivinä: 26.8. (vk 34), 23.9. (vk
38), 21.10. (vk 42), 18.11. (vk 46),
16.12. (vk 50). Ilmoittaudu ampumaupseeri Petri Kehälle (p. 050
5344 181) viimeistään ampumapäivänä klo 12.00.

Ilmatorjuntakerho
Hyvää alkavaa syksyä! Helsingin
reserviupseerien ilmatorjuntakerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 15.11.2016 klo
18.00, Katajannokan kasinolla. Kokouksessa valitaan uusi hallitus ja
keskustellaan kerhon tulevaisuuden
suuntaviivoista. Tarjolla kokouskahvit. Hallitukseen haetaan uusia
jäseniä. Ota yhteyttä: ilmatorjuntakerho@gmail.com.
Kerhon perinteinen joululounas järjestetään 12.12.2016 klo 12.12.
Paikkana Ravintola Perho. Tervetuloa!
Kerhon ampumavuoro jatkuu
Döbelninkadun ampumaradalla
parillisten viikkojen keskiviikkoina
kello 16-19. Ilmoittautumiset Timo
Niiraselle (timo.niiranen@gmail.
com) vähintään kahta päivää ennen
tapahtumaa.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Yhdistyksen syyskokous on tiistaina 20.9. klo 18:00 alkaen Döbelninkatu 2:ssa. Kokouksessa käsitellään normaalit sääntöjen mukaiset
asiat: valitaan vuoden 2017 puheenjohtaja ja toiminnantarkastajat,
valitaan kaksivuotiskaudeksi johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
sekä päätetään tulevan vuoden
talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Tervetuloa!
Syksyn 2016 ratavuorot ovat
maanantaisin 29.8., 26.9., 24.10.,
21.11. ja 19.12. klo 19:00–21:00.
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan yhdistyksen sivuilla www.
reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/helsingin_reservilaiset tai sitten
voi soitella ja kysyä. Yhdistyksen
jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta,
on mahdollista ampua yhdistyksen
.22 pistooleilla, joihin yhdistys järjestää tarvittavat patruunat. Osallistujilla täytyy olla omat suojalasit
ja kuulosuojaimet sekä voimassa
oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva), mukaan myös
voimassa oleva Reserviläisliiton
jäsenkortti. Ilmoittautumiset: tomi.
sarilahti[at]lassila-tikanoja.fi ratavuoropäivänä klo 12.00 mennessä.
Osallistujia mahtuu rajoitettu
määrä ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja antaa asevastaava
Tomi Sarilahti puh. 050 385 1313.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i Luolan igen på hösten
udda veckors torsdagar kl. 17-19.
Följande tillfällen är 1.9, 15.9 och
29.9. Triangelkampen 2016: 24.9
Orientering kl. 10.00, Luftpistol kl. 12.00, Luftgevär kl. 12.00,
Västerby. 15.10 Avslutningsfest,
Dragsvik. Andra tävlingar: 10-11.9
RES-URSUS marsch, Syndalen.
Anmälning via MPK/Uusimaa. 25.9
Skogsstigen, Ramsholmen Ekenäs,
kl. 11.00. Deltagaravgift 5 euro.
Markus Liesalho, Ordförande 0400
421002 svenska@helresp.fi
www.reservilaisliitto.fi/hsru

KRH-Kerho
Vuosikokous ma 24.10. klo 18.30.
Paikkana ravintola Kannas, Helsinki. Ilmoittaudu viimeistään 19.10:
lentilasami@netscape.net

MERIRESERVILÄISET
Hyvää loppukesää kaikille!
Kesän satoa ja syksyn aloitusta:
Herrasmieskisa

Merireserviläiset järjesti kesäkuussa jälleen Rannikkoprikaatin
AUK:n oppilaille toiminnallisen
infotilaisuuden merellisestä reserviläistoiminnasta. Tapahtuma
toteutettiin AUK:n pyynnöstä jo
kolmannen kerran. Osa porukasta
saapui paikalle Ahvenella, toiset
maanteitse. Joulukuussa on tulossa
jatkoa. Ole yhteydessä Mika Kuuttiin jos haluat toimitsijaksi rastitehtäviin tai huoltoon.
Vierailuja
Merireserviläiset vierailivat
kesäkuussa Helsingin merivartioasemalla ja muutama merireserviläinen Merivoimien vuosipäivillä
heinäkuun alussa Tammisaaressa.
Suomenlinnasta järjestyi paluukyyti
Kauppatorille merivartioston aluksessa – kiitos siitä!
Ahven 3
Ahvenajot jatkuvat niin kauan
kun säät ja vuodenajat sallivat, eli
tiistaiajot Katajanokalta klo 17:45.
Vielä ehtii merelle! Ilmoitathan
tulostasi Matias Kaivokselle.
Navigaatioliiton laivurinarvon
omaavat, tai siihen opiskelevat
yhdistyksen jäsenet voivat liittyä
muutaman euron lisämaksua
vastaan navigaatiojaostomme jäseneksi. Ahvenajoihin ovat toki kaikki
muutkin tervetulleita!
Venekerho
Muistathan, että Merireserviläiset on myös venekerho jolla on
oma pursiseuralippu. Navigaatiojaoksen jäsenenä voit katsastaa oman
veneesi seuramme rekisteriin.
Katsastukset
Veneenomistaja, ota yhteys navigaatiojaoksen/veneseuran kommodoriin, Matias Kaivokseen ja sovi
katsastusaika.
Vene tulee peruskatsastaa vuosittain. Runkokatsastus on tehtävä
viiden vuoden välein sekä aina
ensimmäisessä katsastuksessa. Hoidetaan asiat kuntoon.
Kansimieskortti
Viime vuoden kansimieskurssin
suorittaneille on alkanut saapua
Trafin postia, eli muutamalla on jo
pätevyyskortti taskussa. Onneksi
olkoon!
MERIPP:n alusten päällikkökurssi
29.-30.10 on kurssi henkilöille,
jotka haluavat toimia MPK:n aluksen päällikköinä tai päällikkönä
aluksessa, jota käytetään MPK:n
kursseilla. Kurssille onkin ilmoittautunut jo muutama aktiivinen
merireserviläinen.
Ammunta, ruutiaseet ja kilpailut
Ulkoampumaradat Kirkkonummella ovat käytössämme.
Ruutiase-Luolavuorot alkavat 22.9.
Parittomilla viikoilla ilma-aserata
torstaisin klo 16:30-19:30 ja parillisina ruutiasevuorot torstaisin klo
16-20. Katso toimintakalenterista
tarkemmin. Kilpailuja on tulossa:
Sinisen Reservin Ampumapäivä 2
(rynkkykisa) pidetään 24. syyskuuta
Upinniemessä. Sinisen Reservin
Ampumapäivä 3 pidetään 3. syyskuuta Raasissa. Perinnekivääri, 150
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m. ja perinnepistooli pistooliradalla, kääntyvillä tauluilla. Ilmoittautuminen MPK:n sivuilta.
Ota Jukka Soiniin yhteyttä kun
kaipaat lisätietoa kilpailuista. Kilpailuihin kaivataan paitsi osallistujia myös toimitsijoita.
Muistathan, että Ruutiase-Luolavuoroihin (alk.) 22.9. on ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla
viimeistään edelliseen päivään klo
18.00 mennessä.
Ilma-aserata
Parittomien viikkojen torstait
15.9.-22.12. klo 16:30-19:30. Omat
tai yhdistyksen aseet ja luodit.
Vakuutusta ei tarvita. Sisäänkäynti
Inttistoren kautta takahuoneeseen
liikkeen aukioloaikana (sulkee klo
18:00). Mikäli ilma-aseammuntavastaava ei ole radalla, saa lisäohjeet
puhelimitse Tatu Korhoselta etänä
puh. 045-2675452. Edellisen päivän
ennakkoilmoittautumista tarvitaan
vain, mikäli olet ensikertalainen tai
tarvitset opastusta ja perehdytystä.
Tämän jälkeen voi harrastusta jatkaa ilman erillistä ilmoittautumista.
Radalla ammutaan sarjakilpailuja
sarjoissa D (naiset), H, H50 ja
H60. Opastusta annetaan auliisti
ja mielellään: Tatulle voi soittaa
tai textailla koska vain ilma-aseammunnan tiimoilta, jolloin voidaan
sopia tarkemmin sisääntulot jne.
klo 18:00 jälkeen ym.
Tervetuloa edullisen ja antavan
harrastuksen pariin!
Kursseja
Tsekkaa aina välillä mielenkiintoisia kursseja MPK:n sivuilta ja
seuraa Sinisen Reservin tiedotusta
- sielläkin on paljon meitä kiinnostavaa.
Yhteystiedot ajan tasalle
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ilmoitathan
siitä: merireservilaiset@gmail.com
Voit tarkistaa ja ilmoittaa muut
jäsentietosi suoraan liiton toimistoon: jasenasiat@reservilaisliitto.fi
Oletko harkinnut liittymistä
jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa
mahdollisuuden ampumaratoihin,
kerhoiltoihin, teemapäiviin ja
merelliseen toimintaan koulutusalus Ahven 3:lla. Täytä jäsenhakemuslomake yhdistyksen nettisivuilla.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan
hyväksyä hyvämaineinen 18 vuotta
täyttänyt Suomen kansalainen.
Toimintakalenteri:
Elokuussa
Ahvenajot tiistaisin klo 17:45
Katajanokalta.
Syyskuussa
Sinisen Reservin Ampumapäivä
3 pidetään 3. syyskuuta Raasissa.
Ahvenajot tiistaisin klo 17:45
Katajanokalta.
Sininen Reservi järjestää meritaitokilpailun 2016. Tapahtumapaikka on Upinniemi ja päivämäärät 9.-11.9.
Luolavuorot alkavat 15.9..
Sinisen Reservin Ampumapäivä
2 (rynkkykisa) pidetään 24. syyskuuta.
Syksyllä
Ahvenajot tiistaisin klo 17:45
Katajanokalta kunnes talvi tulee
vastaan.
Luolavuorot jatkuvat.
Purjehduskauden päättäjäissauna Merisotakoulun suuressa
puulämmitteisessä
saunassa,
päivämäärä tarkentuu. Ilmoittautumislinkki löytyy Sinisen Reservin
etusivulta lokakuussa.
MERIPP:n alusten päällikkökurssi 29.-30.10.

Syksy – talvi – kevät
Kerhoillat eri teemoin
Aliupseerikoulun toimintapäivä
Upinniemessä 10.-11.12.
Lisätietoja kurssin johtajalta,
Mika Kuutilta
Syksyn Luolavuorot:
15.9. ilma-aseet klo 16:30-19:30
22.9. ruutiaseet klo 16-20
29.9. ilma-aseet klo 16:30-19:30
6.10. ruutiaseet klo 16-20
13.10. ilma-aseet klo 16:30-19:30
20.10. ruutiaseet klo 16-20
27.10. ilma-aseet klo 16:30-19:30
3.11. ruutiaseet klo 16-20
10.11. ilma-aseet klo 16:30-19:30
17.11. ruutiaseet klo 16-20
24.11. ilma-aseet klo 16:30-19:30
1.12. ruutiaseet klo 16-20
8.12. ilma-aseet klo 16:30-19:30
15.12. ruutiaseet klo 16-20
22.12. ilma-aseet klo 16:30-19:30

ta klo 17.00. Paikka ilmoitetaan
syyskuussa. Yhteystiedot/työnjako:
Puheenjohtaja: Ari Vieno, ari.vieno@sok.fi, I varapuheenjohtaja ja
sihteeri: Teemu Mällinen teemu.
mallinen@sok.fi, II varapuheenjohtaja Ari Karvonen ari. karvonen@
sok.fi, Toiminnanjohtaja/rahastonhoitaja: makinen.teuvo@gmail.com
050-3385636

Muut
maanpuolustusyhdistykset

Helsingin
Rauhanturvaajat

Syyskauden ohjelma: Ke 7.9.
klo 15 perinteinen seppeleenlasku
Hietaniemen hautausmaan Alppilentäjien haudalla ja klo 17 Mersunsauva-kilpailu. Syksyn esitelmäkauden aloittaa evl evp Pentti Teulahti
aiheenaan MiG 21 F13 -koulutus
Neuvostoliitossa vuonna 1962. Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi.
Ti 11.10. klo 18 esitelmä taiteilija
Sami Saikkonen: Unelma taitolennosta. Ti 8.11. klo 18 yhteiskokous
Lentosotakoulun killan kanssa. Esitelmä Ajankohtaista ilmavoimista,
Ilmavoimien Esikunnan edustaja. Ti 13.12. klo 13.30 Joululounas,
Ravintola Arthur, Vuorikatu 19
Helsinki. Kuvakertomuksia: Valto
Ottovainen: ”Syyria 2010 – ennen
sisällissotaa”. Ellei toisin ole ilmoitettu tilaisuudet pidetään Helsingin
Suomalaisella Klubilla, osoite Kansakoulunkuja 3 Helsinki

Puheenjohtaja Tapani Forsström, puh.040 587 0352,tforsstrom@hotmail.com, sihteeri/
tiedottaja Anja Räisänen, puh. 050307 2663, anja.raisanen@kolumbus.
fi, jäsenvastaava Kari Kaiponen,
puh. 040-584 8524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi, vpj./veteraanivastaava
Hannu Juvonen, puh. 050-492 1956,
hhjuvonen@hotmail.com, VETU
Marja-Leena Pihlajamaa, puh.
040-724 0223, l.pihlajamaa@gmail.
com. Liiton vertaistuen päivystävä
puh.020 769 8111.
Messi-illat: 6.9. Syyskauden avaa
Esa Seppänen aiheenaan Neuvostoliiton hajoaminen ja siihen liittyneet
suunnitelmat suomalaisten mahdollisesta evakuoinnista sekä nykyinen
Venäjä. 4.10. Vieraana on lähetystöneuvos Martti Eirola aiheenaan toimiminen diplomaattina miehitetyn
Palestiinan alueella.
Muuta: 25.9. Citykävely (Veteraanikävely) klo 12.00, ohjelma
myöhemmin. Seuraa tapahtumia
netissä www.helrt.fi ja Facebookissa.

Itä-HElsingin
Reserviläiset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA

ILMAILUOSASTO

.

IHRes ry:n syyskauden -16
pirtti-illat: Vuosaaressa 13. 9., 11.
10.(syyskokous), 8. 11. ja 13. 12.(puurojuhla), kukin alkaen klo 18:00.
TERVETULOA!

S-Ryhmän
reserviläiset
Hallitus toivottaa kaikille hyvää
alkanutta syyskautta! Kesävapaa
päätettiin perinteisesti Hamina Tattooseen 6. elokuuta 12 osallistujan
voimin. Syyskuun alussa yhdistyksellämme on mahdollisuus lähettää edustajat Viroon tutustumaan
Tallinnan Malevan toimintaan.
Palaute matkasta saadaan syksyn
vuosikokouksessa. Tutustuminen
Luontokeskus Haltiaan Nuuksioon
järjestetään 28. syyskuuta. Kokoontuminen Haltiassa klo 17.00. Yhdistys maksaa sisäänpääsymaksun,
Ilmoittautumiset ja tieto kyytitarpeesta toiminnanjohtajalle. Syysvuosikokous pidetään 13. lokakuu-

Autojoukkojen Helsingin kilta
oli Kaartin Jääkärirykmentin heinäkuun läheisten päivien järjestelyissä
mukana. Tilaisuus sujui mukavan
leppoisasti. Yhteydenottojen vuoksi
tiedotamme, että näytteille tarkoitetusta autovanhuksesta hajosi valitettavasti kytkin lähtöhetkellä. Yritetään ensi kesänä uudelleen.
Automiesten II/2016 ampumakilpailu järjestetään viikolla 36 tai
viikolla 37 Santahaminassa pistooliammunnalla (10 ls, 25 m). Omat
aseet. Omat patruunat. Järjestäjän
puolelta on tarvittaessa aseet ja patruunat (maksulliset patruunat). Tarkempi päivänmäärä ilmoitetaan killan kotisivuilla ajhk.fi. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä joko toimisto@
ajhk.fi tai Harrille 040 7538981.
Jäsenretki VANTAAN ENERGIAN uudelle nykyaikaiselle jätteenpolttolaitokselle toteutetaan 23.9. klo
12.00 - 14.00. Ilmoittaudu ehdottomasti 19.9. mennessä joko sähköpostitse toimisto@ajhk.fi tai numeroon
040 5643295. Voimalan osoite on
Långmosseninkuja 1 VANTAA tai
navigaattorista johtuen myös Pitkäsuontie 1 tuo perille. Alueella on
käynnissä mittavat tienrakennustyöt.
Saapuessanne voimala-alueelle aja-

kaa oikeanpuoleisinta tietä. Toimistorakennuksen edessä on pysäköintialue.
Killan edustaja sekä voimalan esittelijä ovat teitä vastassa henkilöportilla. Kiltalaisille noin 2 tunnin kierros on maksuton. Kierroksen jälkeen kilta tarjoaa
kahvituksen. Tule tutustumaan huippunykyaikaiseen jätteenpolttolaitokseen.
Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 7.10.2016 klo 17.30 Santahaminan Perinnetalolle. Käsitellään killan säännöissä mainitut asiat. Syyskokouksen jälkeen n. klo 18.30 on esitelmä Autoliiton toiminnasta. Kahvitarjoilu.
Laita jo mukaan kalenteriin.
Autojoukkojen Helsingin killan jäsenillä on jälleen mahdollisuus osallistua UUTISVUODON nauhoituksiin. Ajankohdat ovat 14.10 sekä 18.11. klo
10.45 -13.00. Ilmoittaudu viimeistään 5 vrk ennen nauhoitusta Olli Savolaiselle 0400 431 607. Hän antaa ilmoittautumisen yhteydessä tarvittaessa lisää
toimintaohjeita. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä 10 ensimmäistä/nauhoitus. Asiasta löytyy lisätietoa nettisivuilta ajhk.fi.
Kilta järjestää Santahaminassa 21.10.2016 vapaamuotoisen jäsenpäivän
kahvituksen kera. Tarkoituksena on jatkaa mm. Autopataljoonan ja Taivallahden Autolinnan toiminnan muisteloja, valokuvien taltiointia ja ajatusten
vaihtoa. Päivitämme Autolinnan remontin tiedot. Tilaisuuteen voi saapua klo
11.30 alkaen. Päivän aluksi on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen
klo 11.30-12.30 (noin 10,00 euroa), jonka jälkeen siirrymme Perinnetalolle jatkoille. Tällä kertaa ei ole varsinaisesti valmisteltuja aiheita, vaan etenemme
vapaamuotoisesti mm valokuvien kera. Iltapäivällä nautitaan luonnollisesti Sotilaskodissa kaffeet ja munkit. Päivä jatkuu todennäköisesti alkuiltaan
saakka. Mukaan voi saapua joustavasti päivän aikana klo 11.30 alkaen oman
aikataulun mukaan. Ottakaa valokuvia jälleen mukaan elävöittämään tapahtumaa! Pyydämme ilmoittautumaan 17.10. mennessä numeroon 040 5643295
tai toimisto@ajhk.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita, nautitko lounaan
ja saapumisaikasi.

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
VUOSIKOKOUKSET: TaRu:n ja EsRes:n sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään keskiviikkona 26.10. klo 18:00 alkaen Helsingissä, Töölöntorin
auditoriossa, osoitteessa Töölöntorinkatu 2 B. Käsiteltävänä on normaalit
sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen yhteydessä ylil res Göran Lindgren
pitää esitelmän. Tervetuloa paikalle päättämään yhdistysten asioista ja
kuuntelemaan mielenkiintoista esitelmää.
ESITELMÄTILAISUUS: UKRAINAN SOTILAALLINEN JA POLIITTINEN TILANNE VUODESTA 2014 TÄHÄN PÄIVÄÄN. EsResin järjestämässä tilaisuudessa luennoitsijana toimii Eesti Kaitseliiton res. majuri
Edvard Sulg. Hän toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJin
asettamana tarkkailijana Ukrainassa. Kyseessä on ainutkertainen tilaisuus
tulla kuuntelemaan ajankohtaisinta tietoa ja esittämään kysymyksiä siitä,
mitä Ukrainassa on tapahtunut ja mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. Paikka:
Reserviläisjärjestöjen auditorio, Töölöntorinkatu 2, Helsinki. Aika: 7.9. klo
18.00. Luento pidetään englannin kielellä, kesto n. 3,5 h. Sisäänpääsy maksuton. Tervetuloa!
TÖÖLÖN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17-20 TAI
KLO 15-17: Tervetuloa Töölön sunnuntaisille pistoolivuoroille, jotka ovat
helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä.
Pistoolivuorot järjestetään parillisina viikkoina klo 17-20 ja parittomina klo
15-17. Parillisina sunnuntaina vuoro on vain TaRun jäsenille. Parittomina
sunnuntaina on yhteisvuoro Espoon-Kauniaisten reserviupseerien (EKRU)
kanssa. Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä
kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset
osoitteeseen toolontori (at) tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa
edeltävänä keskiviikkona. Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset
tiedot:
Nimi: Oma Nimi, laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/
EKRU, vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SALlisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen
tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi, puhelinnumero:
matkapuhelinnumerosi. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, kari.
wuokko (at) kolumbus.fi
LAHNUKSEN .22-VUORO KESKIVIIKKOISIN KLO 18:30: Lahnuksessa on keskiviikkoinen .22-ampumavuoro klo 18:30-20:00 kaikille TaRulaisille. Välillä ammutaan kiväärillä ja pistoolilla omia ammuntoja, välillä
ampumajuoksua. Ampua saa vain valvojan läsnä ollessa. Valvoja on viikoittain klo 18:30 alkaen paikalla, vähintään 30min vaikkei ketään näkyisikään
aloitusaikaan. Lisätiedot: www.espoonampumarata.fi
Ilmoittautuminen: Mielellään ilmoitus tulosta TaRun Facebook-ryhmässä
LAHNUKSEN AMPUMARATA AUKI SYYSKUUN LOPPUUN ASTI:
Lahnuksen ampumaradan kaikki radat ovat auki elokuun alusta syyskuun
loppuun asti. Tarkemmat tiedot ampumamahdollisuuksista löytyvät radan
nettisivuilta www.espoonampumarata.fi. TaRu on Espoon Ampumaratayhdistyksen jäsen, joten ampumaan pääset edullisemmilla jäsenhinnoilla. Tarkista uusimmat tiedot aina ennen radalle menoa ampumaratayhdistyksen
nettisivuilta (www.espoonampumarata.fi). Huom. jokainen ratavuoro on
avoinna kaikille ampumaratayhdistyksen jäsenille, joten voit aina mennä
minkä tahansa yhdistyksen valvontavuorolle ampumaan.
SANTAHAMINAN VUOROT: Ohjeet Santahaminan vuoroista löytyvät
kotisivuiltamme kohdasta Toiminta  Ammunta  Santahaminan vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari
Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETOSI: Tee nyt Reserviläisliiton ja
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Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja muutokset omatoimisesti
liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla.
Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu myös samasta
paikasta sähköisesti. Osoite www.reservilaisliitto.fi/ tai http://www.rul.fi/
reserviupseeriliitto/jasenrekisteri/. Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta
ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
YHTEYSTIETOMME: Tapiolan Reservinupseerit ry. Puheenjohtaja
ylil res Panu Korpela (panu.korpela (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557
4747). Varapj. vänr res Kalle Murto (kalle.murto (at) tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747). Espoon Reserviläiset ry. Puheenjohtaja alik res Juha
Matikainen (juha.matikainen (at) esres.fi, 050 597 7139). Varapj. Anne-Ly
Koorberg (anne-ly.koorberg (at) esres.fi, 050 550 4020)

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Tykistöllisiä syksyn tapahtumia:
Tulevia epäsuorantulen kursseja - syksy 2016: Hedberg 2016 (MPK
kurssi nro: 1700 16 12048)
10.9. La - Hedberg kilpailu. Paikka: Taistelukoulu, Tuusula. Hedberg
kilpailu järjestetään nyt 49:nen kerran. Kilpailu mittaa epäsuorantulen
reserviläisten osaamista ratamestarin suunnitteleman suunnistusradan varrelle sijoitetuilla tehtävärasteilla. Yhtenä rastina on ammunta. Perinteikäs
kilpailu järjestetään tällä kertaa yksipäiväisenä. Kilpailun rata sijoittuu Taistelukoulun lähialueelle. Kilpailun jälkeen sauna, ruokailu sekä palkintojen
jako.
17.10. Kartat ja Koordinaatit (MPK kurssi nro: 1700 16 12033). Perustason kurssi kaikille. Kartan käyttäminen ja koordinaattien lukeminen sekä
ilmoittaminen eteenpäin on jokaisen sotilaan perustaito. Vaikka MGRS ei
olisi tuttu tai asiat ovat päässeet vain unohtumaan, tervetuloa kertaamaan
perusasioita! Paikka: Tuusula, ilta klo 18:00-21:00.
19.10. KT-kerhon ja Uudenmaan tykistökillan jäsenten yhteinen pistoolimestaruuskilpailu järjestetään piirin ampumaradalla "luolassa". Et tarvitse
omaa asetta vaan kilpailu tapahtuu järjestäjien tarjoamalla kalustolla (Glock
17 - 9mm). Riittää kun tulet radalle klo.16:30-18:00 välisenä aikana. Lisätiedot: Jyri Vilamo, jyrppy@hotmail.com tai 040-1468424.
22.10. Reserviläisjohtaja 1 (MPK kurssi nro: 1700 16 12010). Johtamiskoulutuksen peruskurssi. Kaikki reserviläiset ovat tervetulleita sotilasarvoon
tai aselajiin katsomatta. Luvassa tiivis kokonaisuus johtamisesta niin sotilas- kuin siviiliympäristössä. Paikka: Tuusula
KOKOUSKUTSU:17.11.2016 kello 18:30 alkaen pidetään Kenttätykistökerho ry:n vuosikokous ja välittömästi tämän jälkeen Uudenmaan Tykistökilta ry:n vuosikokous maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa osoitteessa
Döbelninkatu 2. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.
Yhdistysten hallitus.
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toimihenkilöt vuonna
2016: Janne Hänninen - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) Puh:_045 180 8170,
Oskari Matilainen - VPJ, Aki Mäkirinta - Sihteeri (sihteeri@ktkerho.fi),
Patrick Hjelt - rahastonhoitaja, Tapio Laakso - Nuoriso, Jorma Kainulainen
- Ase ja urheilu sekä Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.
Kranaatinheittimistön tuliasemakurssi joka sopii myös muiden aselajien
koulutuksen saaneille. Kurssilla käsitellään KRH ryhmän ja joukkueen toiminta sekä erilaiset ampumamenetelmät.
20.10.2016 Kartat ja Koordinaatit (MPK kurssi nro: 1700 16 12033) Tuusula, ilta klo 18:00-21:00.
Perustason kurssi kaikille. Kartan käyttäminen ja koordinaattien lukeminen sekä ilmoittaminen eteenpäin on jokaisen sotilaan perustaito. Vaikka
MGRS ei olisi tuttu tai asiat ovat päässeet vain unohtumaan, tervetuloa
kertaamaan perusasioita!
Loka-Marraskuussa Reserviläisjohtaja 1 (MPK kurssi nro: 1700 16 12010)
Tuusula.
Johtamiskoulutuksen peruskurssi. Kaikki reserviläiset ovat tervetulleita
sotilasarvoon tai aselajiin katsomatta. Luvassa tiivis kokonaisuus johtamisesta niin sotilas- kuin siviiliympäristössä.
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toimihenkilöt vuonna
2016: Janne Hänninen - PJ (puheenjohtaja@ktkerho.fi) Puh:_045 180 8170,
Oskari Matilainen - VPJ, Aki Mäkirinta - Sihteeri (sihteeri@ktkerho.fi),
Patrick Hjelt - rahastonhoitaja, Tapio Laakso - Nuoriso, Jorma Kainulainen
- Ase ja urheilu sekä Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.

la ei nyt ole. Ilmoittautuminen www.mpk.fi sivujen kautta on jo sulkeutunut. Seuraa kumminkin tiedotusta osoitteessa: www.stadinsissit.fi/pahkis2016-vekaralla-9-11-9-2016/
SISSIEN KOTISIVUT löytyvät osoitteessa www.stadinsissit.fi. Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toimintakalenteri, Sissi-Sanomien nettiversiot ja lisätietoa tapahtumista. MAASTOTOIMINTA: lisätiedustelut: Sami Manner
sami.manner(ät)gmail.com tai Aki Virtanen akibooa@hotmail.fi. AMPUMATOIMINTA:
Ohjatut ampumavuorot Töölössä parillisten viikkojen maanantaisin ja perjantaisin kello 19.00–21.30.
Nitrojen omat ampumavuorot 3.5,17.5., 3.6. klo 16.00-19.00 Töölössä. Ampumavuorot ja mahdolliset poikkeukset tarkemmin kts. www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-toolossa/. Jos haluat mukaan ampujien sähköpostitiedotuslistalle ampujat(ät)stadinsissit.fi ota yhteys jyri.tahtinen(ät)gmail.com.
Lisätietoa ampumaharjoituksista Santahaminassa KAARTJR killan vuoroilla, MPK:n ja piirin ampumavuoroilla www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/ tai toisaalla tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet piirin vuoroille tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulla.
SALITOIMINTA: Vakiovuorot Ma & Ke ja Pe (Iki-sissit 2.9 alkaen)
17.30–19.00 Lisätietoja salitoiminnasta => : www.stadinsissit.fi/salitoiminta-jatkuu-jalleen-ansaitun-kesatauon-jalkeen/. Tiedustelut salitoiminnasta
Mika Leivo 050-555 2151 mika.leivo(ät)iki.fi
SISSIEN HIHAMERKIT, TEKNINEN T-PAITA ja HISTORIIKKI: Stadin Sissien uudet hihamerkit ! saatavissa yhdistyksen tapahtumissa tai tilattavissa postitse. Merkkipari jäsenhintaan 5 euroa/pari (sisältää pysty- ja
vaakamallisen merkin). Lisätietoja http://www.stadinsissit.fi/jasen-tilaaitsellesi-sissien-uusi-hihamerkki/
Saatavana myös Stadin Sissien uusi tekninen t-paita, joka soveltuu hyvin
mm. hikiliikuntaan, väri harmaanvihreä, hinta 30,00 euroa. Tilaukset: Juha
Matikainen (juha_matikainen(ät)suomi24.fi )
Haluatko Stadin Sissien uuden historiikin? Historiikkia Varjosta valoon,
myydään Sissien tilaisuuksissa käteismaksua tai etukäteismaksua vastaan.
Kirjan hinta on 50 EUR, postitettuna 60 EUR. Ohjeet kirjan tilaamisesta
Sissien nettisivuilla www.stadinsissit.fi/?p=3428. Voit ostaa kirjan myös inttistore liikkeestä hintaan 60 EUR. www.inttistore.fi, info@inttistore.fi, puh.
09 4056 2014 / 09 4056 2015.
HALUATKO SÄHKÖPOSTIA SISSEILTÄ? Jos et ole saanut tänä vuonna sähköpostitiedotteita joiden otsikko alkaa sanalla Sissipostia, sähköpostiosoitteesi ei ehkä ole jäsenrekisterissä tai se on jäänyt päivittämättä. Mikäli haluat vastaanottaa viestejä meiltä, ilmoita käyttämäsi mailiosoite jäsenvastaavalle (tommi.saikkonen@gmail.com). YHTEYSTIEDOT SISSIEN
TOIMINTAAN: Sissikerho pj: Antti Brax 050-5700843 antti.brax(ät)jippii.
fi. Sissiosasto pj: Jouni Nylén 040-4418522 sissiosasto(ät)gmail.com. Jäsentietojen muutokset: Käytämme RUL- ja RES-jäsenrekisteriä, jonne voit itse
päivittää muuttuneet tietosi www.rul.fi / www.reservilaisliitto.fi tai vaihtoehtoisesti ota yhteyttä tommi.saikkonen(ät)gmail.com.

Lue Helsingin Reservin
Sanomat myös verkosta!
www.reservinsanomat.fi

Pääkaupunkiseudun Pioneerikillan perinneasekilpailu lauantaina
17.9.2016 Sipoon SSG:n luodikkoradalla klo 10.00 - 14.00. Ammutaan
perinneaseilla 100 m matkalta kohdistuslaukaukset tarpeen mukaan
ja 10 kilpailulaukausta makuulta.
Ajo-ohje löytyy netistä SSG:n sivulta. Ilmoittautumiset Martti Passille:
martti.passi@saunalahti.fi. tai tekstiviestillä p. 0500 608 428. Osallistumismaksu 10 euroa, maksetaan
paikan päällä, kuulosuojaimet mukaan.
Ampumavuorot Töölön luolassa jatkuvat keskiviikkoisin klo 19 –
21:30 7.9., 5.10., 2.11., 30.11. ja 28.12.
sekä lauantaisin klo 9:30 – 12 17.9.,
15.10., 12.11. ja 10.12. Pioneerikilta
tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10
kpl/kerta/9mm. Paikalla on myös
aseita ja kouluttaja.
Ota omat kuulonsuojaimet ja suojalasit mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä ammunnan valvojille matti.mahonen
(at) pp.inet.fi tai tommi.laakkonen
(at) porvoo.fi.

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä
Ilma-aseiden sarjakilpailu käynnistyy
1.10.2016.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka
viikko vappuun 2017 saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00
Radalle pääsee katutasosta InttiStoren
takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulma). Oven
pielessä on ovikello radalle.
Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa,
vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan takaosan varastohuoneessa löydät taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms. ovat lukitussa
kaapissa, numerolukon koodin saa
Seppo Laitakarilta Sarjakilpailumaksu
on 3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan
enintään kaksi suoritusta illan aikana.
Sarjakilpailussa ammutaan 40 kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä
koelaukauksia.
Sarjakilpailussa huomioidaan kauden
aikana ammutut kolme parasta tulosta.
Muista ilma-asekilpailuista tulee erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua Lehdessä
ja piirin www-sivuilla.
Lisätiedot: Seppo Laitakari
050-4626780.

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä,
maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut
vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Merkitse kalenteriin: Sissien syyskokous 23.11. klo 18 Sk-talolla auditoriossa. PAHKIS 16 harjoituksen päivämäärä 9-11.9.2016 Vekaranjärvi. Sissitoiminta- ja johtamisharjoitus, Pahkis-16 harjoituksessa toimitaan partio,
ryhmä ja joukkuekokoonpanoissa ja suoritetaan erilaisia sotilaallisia tehtäviä. Painopisteen ollessa tiedustelu- ja iskuosastotoiminnassa. Harjoituksen
johtaja: Janne Kortelainen yhteystiedot: kortelainen.jt(ät)gmail.com mobile:
045-3579595. Kurssimaksu on kaikille ilmoittautuneille 20€.
KARPR tukee harjoitusta kalustollaan, mutta VEH- statusta harjoituksel-

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA

Santahaminan ratavuorot
Katso Santahaminan ampumaratavuorot osoitteesta www.mpk.fi.
Ilmoittautuminen vuoroille MPK:n kurssikalenterin kautta.
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Piiritoimisto
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä
Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä
maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen marsalkka Mannerheimin
haudalle ja Hietaniemen sankariristille.
Hietaniemen vartiot organisoi Helsingin Reserviupseeripiiri.
Kunniavartioita järjestetään myös
Helsingin ortodoksisen hautausmaan,
Helsingin pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon
ja Pitäjänmäen sankarihaudoilla 2-4
miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.
Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet
sekä suuret kunniamerkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen
käsketty varustus. Sotilaspukuisia
osallistujia pyydetään varustautumaan
mahdollisuuksien mukaan omilla mustilla käsineillä ja mustilla varsikengillä.
Paikan päältä on saatavissa muu lainavarustus.
Suomen marsalkka Mannerheimin
haudalla on klo 16 muistotilaisuus jossa
esiintyy kuoro.
Hietaniemessä vaihdot järjestetään
seuraavasti:
13.30 - 14.00 Helsingin Reserviupseeri		
piiri (HRUP)
14.00 - 14.30 Akateeminen Maanpuo-		
		
lustusyhdistys (ARU)
14.30 - 15.00 Maanpuolustuskillat 		
		 (MPKL)
15.00 - 15.30 Helsingin Seudun Reservi		
läispiiri (HELRESP)
15.30 - 15.55 Kenraalit ja everstit 		
		 reservissä
15.55 - 16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20 - 16.45 Varuskunnan palkattu 		
		 sotilashenkilöstö
16.45 - 17.10 HRUP:n Autokerho
17.10 - 17.35 HRUP:n Sissikerho
Hietaniemen kunniavartioon vaihdot
asettavia järjestöjä (vast) pyydetään
nimeämään vaihdon yhteyshenkilö,
kokoamaan vartiohenkilöstö sekä
ilmoittautumaan Helsingin Reserviupseeripiirin järjestöupseeri Ossi Ikoselle
p. 045 862 4648 tai ossi.ikonen@hrup.fi

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki
puh. 045 128 3636
tomi.alajoki@hrup.fi

Toiminnanjohtaja Kari Talikka
puh. 050 446 6050 fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

Järjestöupseeri, Ossi Ikonen
puh. 045 862 4648
ossi.ikonen@hrup.fi

www.hrup.fi

Pääkaupunkiseudun
upseerijärjestöjen
yhteinen Itsenäisyyspäivän Iloinen
Ilta 6.12.2016
Tilaisuus järjestetään Katajanokan
Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen
kello 1730. Juhlapäivällisen lisäksi on
ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin
tahdissa.

www.helresp.fi

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerho
Sodista rauhaan 1944- -56 Syysseminaari 27.10.2016
Katajanokan Kasino klo 13-19
13:00
		

Seminaarin avaus
Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

13:05

Rauhanprosessi; Suomen vaikea tie rauhaan 1941-44
•Suomi laajentaa sotaansa
•Kansainvälinen yhteisö painostaa
•Suomi pyristelee itse aidosti irti sodasta
•Suomen kohtalo liittoutuneitten käsissä; Teheranista Jaltaan ja Jaltasta Pariisiin
Ministeri Paavo Rantanen

		

Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset
Katajanokan Kasinolle
Puhelin: (09) 6128 6300, sähköposti:
katajanokka@royalravintolat.com
viimeistään 27.11.2016 (ilmoita samalla
ruoka-aineallergiat)

14:00

		

Rauhan ankarat ehdot ja seuraamukset
•Lapin sota
•Sotakorvaukset; taakka vai kannattavan liiketoiminnan perusta?
•Sotaan syylliset?
•”Fasististen” järjestöjen lakkauttaminen
Professori Henrik Meinander

Illalliskortti sisältää:
Tervetulomalja
2 x 12cl Kasinon puna-/valkoviiniä
Alkuruoka
pääruoka
jälkiruoka
Kahvi/tee
Eteispalvelu

15:00

Kahvitauko, vapaata keskustelua

15:30

		

Lopultakin rauhaan
•Siirtoväen asuttaminen
•Jälleenrakentaminen
FM, tutkija Kauko I Rumpunen

16:15
		

”Asekätkentä” vai ”Aseiden hajavarastointi”?
Sotahistorian tutkija, majuri Marko Maaluoto

17:00
		

Porkkalan vuokra-alue; yli 10 vuoden uhka Helsingin kupeessa
KTM , sotahistorian tutkija Göran Lindgren

17:45
		

Vaaran vuosista selville vesille
VTT Jukka Tarkka

18:30
		

Seminaarin päättäminen
•Yleisön kommentteja ja kysymyksiä
Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

19:00

Yhteinen ”kerhopala” ravintolassa.

Tarkista illalliskortin hinta ja tarkka
menu lähempänä ajankohtaa: www.
katajanokankasino.fi. Kaikki maksut
suoritetaan vasta ravintolassa!
Kerää mukava pöytäseurue tai tule
vaikka yksin juhlimaan
Ilmoita varauksen yhteydessä, jos haluat johonkin tiettyyn pöytään

Vieraita pyydetään saapumaan hyvissä
ajoin ennen kello 1730.

Kokoukset pidetään maanantaina
14.11.2016 Katajanokan Kasinolla kello
19. Kokouksissa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat, joita ovat mm.
toimintasuunnitelma ja talousarvion
hyväksyminen sekä uuden hallituksen
valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti
valtakirjalla valtuutetut edustajat.
Yhdistyksen äänimäärä määräytyy
yhdistyksen maksaneiden jäsenten
määrään vuodenvaihteessa 2015/2016.
Kokouksia edeltää esitelmätilaisuus
johon voivat osallistua kaikki piirin
jäsenyhdistyksen henkilöjäsenet klo
18-19. Vuosikokousesitelmä: Kaartin
Jääkärirykmentin apulaiskomentaja
eversti Petteri Jouko aiheenaan "kylmän sodan puolustusvalmistelut ja
uhkakuvat".
Piirihallitukset

Järjestäjänä Katajanokan Upseerikerho
Tumma-/juhlapuku ja suuret kunniamerkit.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri
ry:n ja Helsingin
Reserviupseeripiiri
ry:n syyskokoukset

Ilmoittautumiset 17.10.2016 mennessä Senioriupseerien kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmalalle
joko sähköpostitse osoitteeseen skulmala48@gmail.com tai puhelimitse numeroon 040 586
9252.

Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhla
Helsingin Yliopiston pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 33 tiistaina
6.12.2016 klo 13.30.

Buffét-kortin hinta 35,- .

Ohjelma:
Alkusoitto
Tervehdyssanat
Musiikkia
Juhlapuhe
Musiikkia
Maamme,
soittokunta ja yleisö

Buffét sisältää alkucocktailin sekä runsaan tarjoilun. Kortit ovelta.

Yleisölle vapaa pääsy

Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto
6.12.2016 kello 15.00-19.00
ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.

Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Seuraava Helsingin Reservin Sanomat
ilmestyy sähköisenä 16.9.2016.
Pyydämme toimittamaan lehteen tarkoitetun
materiaalin 5.9.2016 mennessä lehden
sähköpostiin reservinsanomat@hrup.fi

Helsingin Reservin Sanomien ilmestyminen 2016
N:o

Aineistopäivä		

Ilmestymispäivä

Paperilehti
4.		
5.12.			16.12.

Sähköinen lehti
4.		
5.9.			16.9.
5.		
10.10.			21.10.
6.		
7.11.			18.11.

www.reservinsanomat.fi

