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HE 106/2009 vp

Aselakipaketti
Hallituksen esitys vahingoittaa vakavasti
reservin ampumaharrastusta ja maamme
puolustuskykyä.
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Pääkirjoitus

16. 4. 2010

Sinulla on valta – käytä sitä

K

uka muistaa, mikä
olikaan se Suomen
suurin reserviläisjärjestö, joka koko viime
vuoden kuninkaan ja
kuningattaren suulla
ja kynällä toitotti, että
ampuma-aselain muutokset ovat voimassa
1.1.2010. Ja kun HE 106/2009 vp tiimoilta
hallintovaliokunnassa kuullaan vain joitain järjestöjä, niin ehkä jopa käytännössä
vain heitä.
Onneksi sotamiehet tunsivat shakin
säännöt vähän paremmin. Erityisesti Vantaan Reserviläiset ry otti kantaakseen sen
tärkeän edunvalvojan viitan, jota heidän
oma liittoonsa ei halunnut eikä osannut
päälleen sovittaa. Suuntamiehen rooli on
epäkiitollinen, mutta sitäkin tärkeämpi.
Hyvien siirtojen ja aktiivisen pelaamisen ansiosta turnaus on edelleen käynnissä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta
kuuli asiantuntijoita viimeksi 3.11.2009,
mutta pääsi aloittamaan oman lausuntonsa valmistelevan keskustelun vasta 15.4..
Asiaan vaikutti aivan varmasti Reserviläisurheiluliiton valiokunnan kuultavaksi
järjestämä perustuslakiasiantuntija. Maaja metsätalousvaliokunta sai aikaan ensimmäisen oman lausuntoluonnoksensa
18.2.2010, mutta on sen jälkeen jatkanut
asiasta yleiskeskustelua aina tämän lehden painopäivään asti.
Puolustusvaliokunta kuuli viimeisiä

asiantuntijoita vielä viikko sitten, kävi sen
jälkeen omasta lausunnostaan valmistavan
keskustelun ja on jatkanut sen jälkeen jo
useatta päivää yleiskeskustelua. Valiokunnassa on muuten ihmetelty, miten Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) lausunto ja sen edustajan esiintyminen olivat
eronneet niin selvästi varsinaisista maanpuolustusjärjestöistä – jälleen kerran.
JOTTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ eduskunnalle varsinaisen mietinnön kirjoittava
hallintovaliokunta voisi edes teoriassa tehdä työnsä ennen eduskunnan kesälomaa,
joutui se suorittamaan omat erittäin laajat
asiantuntijakuulemiset jo ennen muiden
valiokuntien lausuntojen valmistumista.
Harvinaista, mutta ei toki täysin ennenkuulumatonta. Näin myös SAL, RESUL,
RUL, RES sekä NRA olivat HaV:n kuultavana jo kuukausi sitten. Järjestöjen viesti oli
muuten täysin yhteneväinen, mutta yksi ei
vaatinut hallituksen esityksen valmistelua
kokonaan uudelleen. Kyllä – juuri sen liiton edustaja, jonka puheenjohtaja on päähallituspuolueen kansanedustaja ja joka
istui valiokunnan varajäsenenä samassa
huoneessa. HaV jatkaa asiantuntijakuulemisia kuluvalla viikolla.
Nyt järjestettyjen erittäin laajojen kuulemisten perusteella jokaisen asiaa käsittelevän valiokunnan jokainen jäsen tietää
100 % varmuudella, että HE 106/2009 vp
pitäisi jättää pöydälle ja sen tilalle valmis-

HE 106/2009 vp kohtalo
ratkeaa käytännössä seuraavien viikkojen aikana.
Jokaisen reserviläisen
tulee nyt olla aktiivisesti
oman alueensa kansanedustajiin yhteydessä.
Kerro edustajallesi, että
jos hän ei aktiivisesti
vaikuta asiaan, niin sinä
tulet ensi vaaleissa käyttämään aktiivisesti äänioikeuttasi.
tella kokonaan uusi lakiesitys. Tämä olisi
kuitenkin merkittävä poliittinen menetys
päähallituspuolueille, joten he yrittävät
ajaa esitystä kaikin keinoin. Jossain vaiheessa tämän yrityksen poliittiset tappiot
nousevat kuitenkin sietämättömiksi.
USEAT KYMMENET KANSANEDUSTAJAT

ovat jo julkisesti todenneet, että he eivät
ole saaneet yhdestäkään lakiesityksestä

näin paljon yhteydenottoja ja palautetta
kansalaisilta. Vain ja ainoastaan tämän
takia hallituksen pelisuunnitelmaa ei ole
voitu runnoa läpi alkuperäisessä aikataulussa ja muodossa.
HE 106/2009 VP kohtalo ratkeaa käytännössä seuraavien viikkojen aikana. Jokaisen reserviläisen tulee nyt olla aktiivisesti
oman alueensa kansanedustajiin yhteydessä. Kerro, että HE 106/2009 vp sisältää yli 60 merkittävää ongelmakohtaa ja
että se vaikuttaisi erittäin negatiivisesti
sekä sinun maanpuolustuskykyyn että
-tahtoon. Kerro edustajallesi, että jos hän
ei aktiivisesti vaikuta asiaan, niin sinä tulet ensi vaaleissa käyttämään aktiivisesti
äänioikeuttasi. Hän pyytää sinua luettelemaan 2-3 ongelmakohtaa, joihin hän voisi
yrittää vaikuttaa. Kerro, että hallituksen
esitys ei korjaannu pienellä viilauksella,
vaan muuttuisi jopa entistä vaikeammaksi
soveltaa kentällä, kun lain esityöt ja lakiteksti eivät enää kohtaa.
Lehtemme aikaisempi teemanumero
jaettiin jokaiselle maamme kansanedustajalle, heidän avustajilleen sekä riittävinä
nippuina jokaiseen Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien puoluetoimistoihin. Nyt
on sinun vuorosi toimia.
Tällä hetkellä puoluetoimistojen vaalimatemaatikot laskevat tikut tulikuumina.
Lähetä siis edustajallesi kirje, sähköposti
tai soita. Älä jää tuleen makaamaan.

Uusi Suomi, 16. 4. 1940
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Reserviläisille
varataan tilaisuus
saada palveluksesta
vapauduttuaan entiset
työpaikkansa.
Heille järjestettävä myös
vuosilomaa.
Valtioneuvosto on sotatilalain nojalla antanut eilen päätöksen eräistä poikkeuksista työntekijäin vuosilomalain säännöksistä. Sen mukaan voidaan v. 1940 loma
antaa huhtikuun 15. ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana niille työntekijöille,
joille se 21.huhtikuuta 1939 annetun työntekijäin vuosilomalain 5. §:n 1.momentin
mukaan olisi annettava toukokuun 2. ja
syyskuun 30.päivän välisenä aikana. Vuosilomalain 5.§:n 4.momentissa mainittu
ilmoitus vuosiloman ajasta voidaan v.
1940 antaa vähintään neljä päivää ennen

loman alkamista tai sitä myöhemminkin, milloin lomat annetaan ennen kuin
yrityksen tai sen osaston toiminta sodan
aiheuttaman keskeytyksen jälkeen uudelleen alkaa.

Sosiaaliministeriön julkilausuma
Tämän yhteydessä sosiaaliministeriö on
antanut seuraavan puolustustehtävissä ja
työvelvollisuustöissä olleiden työntekijäin
ottamista takaisin työhön ja heidän vuosilomiaan koskevan julkilausuman.
Useat työntekijät ovat maanpuolustamista tarkoittavien tehtävien takia tai
työvelvollisuuslain nojalla työhön määrättyinä viime ja kuluvan vuoden aikana
joutuneet keskeyttämään työnsä varsinaisessa paikassa. Kun kysymys heidän
ottamisestaan takaisin työhön ja vuosilomien järjestämisestä heille kuluvana
vuonna on aiheuttanut epätietoisuutta,
on sosiaaliministeriössä käyty neuvotteluja työnantajien ja työntekijäjärjestöjen
edustajien kanssa yhdenmukaisen ja kohtuullisen järjestelyn aikaan saamiseksi.
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Puheenjohtajilta
Ville Maijanen > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Kimmo Karinen > Vänrikki (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Ampumaurheilukeskushankkeen
kkeen
selvitys käynnissä

Kevättä rinnassa

Pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskushankkeen selvitystyöryhmä on
perustettu ja ulkopuolinen konsulttiselvitys on käynnistetty.
Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat sopivat kokouksessaan
10.12.2009, että asetetaan ampumaurheilukeskushanketta varten selvitysryhmä, johon kutsutaan pääkaupunkiseudun kaupunkien lisäksi edustajat
Kirkkonummelta, Tuusulasta, Sipoosta, Nurmijärveltä ja Vihdistä.
Helsingin kaupungin liikuntatoimenjohtaja Anssi Rauramon johtaman selvitystyöryhmän ensimmäinen
kokous pidettiin 11.3.2010.
Tällöin päätettiin asettaa pienempi valmistelutyöryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa tarkemmin mahdolliset ampumaradan sijoitusvaihtoehdot
ja laajuus. Lisäksi valmisteluryhmä
esittää varsinaiselle työryhmälle ehdotuksen konsulttiselvityksen tekijäksi.
Valmistelutyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 19.3. ja seuraavassa kokouksessa 9.4. asetetaan
varsinainen konsulttitoimeksianto ja
käynnistetään selvitys.
Pääkaupunkiseudun ampumaharrastuksen alueneuvottelukunta on
tiiviisti mukana prosessissa. Tuemme
selvitystä mm. varmistamalla että selvityksen toteuttavalla ulkopuolisella
taholla on kaikki tarvittava materiaali
ja taustatieto käytettävissään.
Käynnissä olevan selvityksen tulee olla valmiina viimeistään syksyyn
mennessä, jotta mahdolliset uudet
maakuntakaavaan tulevat aluevaraukset ehtivät mukaan maakuntakaavan tarkasteluun.

TALVEN AIKANA ampuma-aselain
muutosesitys on nostanut vilkkaana
käyvän keskustelun. Kommentteja ja
kannanottoja tulee sekä puolesta että
vastaan. Edellinen Helsingin Reservin Sanomat (2/2010), joka keskittyi
lähinnä ampuma-aselainsäädännön
ongelmakohtiin, on saanut positiivisen vastaanoton kentältä. Lehti jaettiin myös kansanedustajille ja heidän
avustajilleen, koska oikeanlaisen tiedon puute on selkeästi ohjannut yleistä keskustelua jossain määrin väärille
raiteille. Kun tärkeistä asioista päätetään, niin faktoihin on paneuduttava
eikä saa edetä vain tunnepohjalta.
"Minusta tuntuu että" -ilmaisu on
vaihduttava "Minä tiedän että" -ilmaisuun. Kysymyksessä on kuitenkin niin
monen suomalaisen harrastuksesta ja
elinkeinosta kysymys.
Tällä hetkellä lakiehdotus on valiokuntien käsittelyssä ja valiokunnat
ovat pyytäneet lausuntoja eri toimijoilta, myös meiltä reserviläisiltä. Mm.
Hallintovaliokunta, Maa- ja metsätalousvaliokunta ja Puolustusvaliokunta ovat käsitelleet ja käsittelevät ko.
ampuma-aselakiesitystä HE 106/2009
vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden
siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
Kesällä ja viimeistään syksyllä tulemme näkemään että miten asiassa tulee
käymään. Täytyy vain toivoa, että järki voittaa tunteet. Kannustan edelleen
olemaan aktiivinen ko. asian suhteen.
Tästä asiasta on kirjoitettu meidänkin
lehdessämme jatkuvalla syötöllä, niin
että asia varmasti jo joitain kyllästyttää. Kysymyksessä on vain sen verran
tärkeä asia, että sitä ei pidä unohtaa.
Taisteltava on kun siihen on vielä
mahdollisuus ja ruuti on kuivaa. Eli
nyt kaivataan vielä sellaista Talvisodan omaista loppurutistusta. Kalkkiviivoille ei parane kangistua.

on turvattava nyt ja
heti, viivyttelyyn
ei ole syytä eikä
aikaa.
Otetaan tavoitteeksi, että jokaisesta piirin
yhdistyksestä löytyy 9mm palveluspistoolikalusto vielä
ennen syksyä. Ottakaa
yhteys järjestöupseeriin
ohjeiden saamiseksi.

Spjutsundin
piirimaja
Spjutsundin piirimaja
tarjoaa nykyisellään erinomaiset mahdollisuudet
yhdistysten kokousten ja
muun toiminnan järjestämiseen ympärivuotisesti.
Ajotie pihaan, nykyaikaiset mukavuudet
sekä jatkuva peruslämmitys takaavat majan helpon käytettävyyden ilman
erityisjärjestelyjä. Yhdistysten ja yhteistyökumppanien virallinen käyttö on
maksutonta.
Pyydänkin jokaista oman
ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin
perusyhdistystä sekä yhteistyökumppaneitamme järjestämään vähintään
yhden kokouksen tai muun toiminnallisuuden tilaisuuden Spjutsundissa
kuluvan vuoden aikana.
Paikan päällä käynti on paras
tapa arvioida majan lisäarvoa kunkin
yhdistyksen tulevaan toimintaan. Varauskalenteria hoitaa järjestöupseeri.

Yhdistysten asekalusto
Olen tyytyväisyydellä seurannut yhdistysten aktivoitumista asehankinnoissaan ja niiden johdosta piirin käsittelyyn tulleiden hankeavustusten
lisääntynyttä määrää. Ammuntaharjoittelun ja -koulutuksen edellytykset
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Tiedottamalla tieto kulkee?
ville.maijanen@hrup.ﬁ

Piirissämme on nyt muutaman vuoden ajan ollut käytössä uudistettu

hallintomalli, jossa
piirihallituksessa ei
istu edustajaa jokaisesta piirimme yhdistyksestä vaan piirin
puheenjohtaja muodostaa hallituksen
niistä henkilöistä,
jotka hän katsoo
omasta mielestään
toimivaksi kokoonpanoksi. Näin parin
vuoden koeajon
jälkeen ko. uudistus
on mielestäni ollut suhteellisen onnistunut.
Hallituksen kokouksista on tullut enemmän
keskustelevia ja asioihin
on ollut helppo ottaa
kantaa. Päätöksistä on
pyritty tiedottamaan yhdistyksiä säännöllisesti, jotta kaikki tietäisivät missä
mennään. Olemmeko tässä onnistuneet? Sitä
en osaa sanoa. Palautetta saa antaa,
niin risuja kuin ruusujakin, jotta voimme
kehittää toimintaamme täällä piiritasolla vielä entisestään. Järjestämme yhdistystapaamista toukokuun
loppupuolella, jossa viimeistään olisi
hyvä kuulla mielipiteitä uudesta hallintomallistamme.
Uuden ampuma-aselain myötä on
yhdistysten yhteistyön tiivistämisen
paikka. On mietittävä uusia yhteistyökuvioita ja jopa yhdistysten yhdistymisiä, jotta voimme vähentää yhdistysten mm. hallinnointiin käytettäviä
resursseja. Vapautuvia resursseja tulee
suunnata jäsenkenttää tukevaan toimintaan, jotta voimme palvella kattavasti heitä myös uuden aselain tultua
voimaan. Vai tuleeko laki sittenkään,
se jää nähtäväksi.
kimmo.karinen@helresp.ﬁ
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reservinsanomat@helresp.ﬁ

Kaukopartiomiehet jatkosodan
ratkaisuhetkissä

Stadin oma rykmentti

ILOMANTSIN mottitaistelu kesällä
1944 oli Neuvostoliiton viimeinen
suuri hyökkäys Suomea vastaan
jatkosodan aikana. Esa Sirénin romaani Ilomantsin ritaripartio kertoo tosipohjaisen tarinan rohkeista
suomalaisista kaukopartiomiehistä,
joiden tehtävänä oli tiedustelu ja tuhoaminen. Esa Sirénin sotaromaanit
ovat saaneet kiitosta realistisuudestaan ja siekailemattomasta toiminnastaan.
Ilomantsin hyökkäyksessä venäläisten tavoitteena oli päästä Suomen sisämaahan johtaville teille ja
Kannakselle juuttuneiden linjojen
taakse. Marski määräsi kenraalimajuri Raappanan vastaamaan suomalaisten joukoista, ja linjojen taakse
lähetettiin useita päämajan kaukopartioita.

TALVISODAN PÄÄTTYMISESTÄ tuli
kuluneeksi maaliskuussa 70 vuotta. Tapahtumaa juhlittiin monin eri
tavoin eri puolilla Suomea. Tiedotusvälineissä jäi melko pienelle huomiolle Ässä-rykmentin muistaminen
Helsingissä. Ässä-rykmentti koottiin
Helsingistä Kallio-Vallilla-Sörnäisten alueen reserviläisistä. Nämä
kaupunginosat olivat 1930-luvun
Helsingissä perinteisiä työväen asuttamia alueita.
Rykmentin sotilaista iso osa oli
vasemmiston kannattajia ja siihen
perustuen rykmentin kykyä ja etenkin halua toimia sodassa oli asetettu kyseenalaiseksi. Käytäntö osoitti
toista. JR 11 toimi erittäin aktiivisesti
ja hyvin koko talvisodan ajan omalla
rintamaosuudellaan.
Rykmentin tiestä talvisodassa
on ilmestynyt teos ”Talvisodan Ässärykmentti”, joka kertoo rykmentin
sodan ajan toimista sen perustamisesta aseveliyhdistyksen toimintaan
saakka. Kirjan ovat kirjoittaneet Olli
Harinen, Erkki Nordberg ja Göran
Lindgren. Harinen kirjoitti teokseen rykmentin perustamisesta,
asevelihengen synnystä sekä Ässärykmentti ry:n perustamisesta. Ässä-rykmentti ry toi eräänlaisena esikuvana Aseveliliiton synnylle. Erkki
Nordberg on kirjoittanut rykmentin
reserviläisten kaupunginosista sekä
Ässä-rykmentin sotatoimista. Göran
Lindgren on laatinut kirjaan luvut
liikekannallepanosta sekä rykmentin YH-ajasta.
Jalkaväkirykmentti 11 sai Ässärykmentti nimensä rykmentin peitetunnuksena sotilaspiirin suunnitelmissa olleesta S-kirjaimesta.
On myös esitetty arvailuja, tuliko
S-kirjain tarkoituksesta erottaa suomenkielinen JR 11 ruotsinkielisestä JR 10:sta. Se on voinut viitata
myös Sörnäisten kaupunginosaan.
Rykmentin miehet mielsivät ässän
korttipakan korkeimpaan korttiin ja
ottivat Ässä-rykmentti-nimen käyttöönsä.
Osa rykmentin perustamispaikoista on vieläkin jäljellä Helsingin
katukuvassa. Esimerkiksi rykmentin I pataljoona perustettiin Kallion kansakoululla, jonka osoite on
Neljäs linja 11-15. Paikalla on nykyisin Kallion ala-aste. II pataljoonan
6.kompania ja 2.konekiväärikomppania perustettiin Työväenopistolla,
osoitteessa Helsinginkatu 26.
Perustamisen jälkeen rykmentti
lastattiin junaan Vallilan tavara-asemalla, josta kuljetettiin Kannakselle
Johanneksen asemalle lähelle Vii-

sain ritarisissi Heikki Nykäsen tekemästä
kaukopartioretkestä Lylynkankaan
maisemaan. Hän kertoi minulle retkensä vaiheista, joista otin tapahtumia mukaan romaanini juoneen.
Nykänen tuhosi muun muassa ammuslasteja estäen näin moteissa olleita venäläisiä saamasta ammus- ja
kranaattitäydennystä. Romaanissani
liikutaan samoissa merkeissä”, Esa
Sirén kertoo.

saa vieläpä vihollisen kannoilleen.
Mutta mikään ei estä tehtävän suorittamista. Elokuun öinä Nykäsen
porukka tuhoaa siltoja, kalustoa ja
ammuksia, venäläisten kaatamisesta
puhumattakaan.
yhtenä
ketjuna tulikuumana hohkaavaan
moottoriin. Näytti kuin parvi tulikärpäsiä olisi alkanut tanssia traktorin kimpussa, kun osa luodeista
kimpoili ympäriinsä. Yhtäkkiä konepellin alta tuprahti sakea höyrypilvi.
Kuului humahdus, ja mustan savun
seasta pilkistivät punertavat lieskat, jotka alkoivat nopeasti levitä.
Oikeaa hetkeä maltilla odottaneen
Pasasen sammalmättään päällä
makaava konepistooli pärähti. Ällistyneen kuskin kylkeen iskeytyvät
luodit paiskasivat tämän alas traktorin taakse. Samassa sissikersantti jo
käänsi savuavan piippunsa hieman
oikealle, veti liipaisimen uudestaan tappiin ja antoi aseensa takoa
lippaan tyhjäksi. Luotien ruuaksi
jääneet venäläiset kaatuivat verissä
päin tuhkan ja noen sekaan.”
Tulokset vaativat myös uhrauksia. Lopulta, kahtia jakautuneen
partion päästyä taas vaivoin yhteen,
sissit aloittavat pitkän ja vaikean kotimatkan.

”NYKÄSEN LUODIT KIITIVÄT

Esa Sirén, Ilomantsin ritaripartio
Gummerus Oy 2009, ISBN 978-951-20-7991-9, 319
sivua. Ovh. 33 e

”KIMMOKKEEN AIHEESEEN

Luutnantti Kalle Nykäsen partio komennetaan Vegarusjärven
pohjoispuolelle. Nuoresta iästään
huolimatta Nykänen on yli sadan
partioreissun karaisema, kokenut ja
menestynyt sissijohtaja, alansa ehdotonta huippua. Hänen miehensä
ovat samaa maata. Aluksi epäonni tuntuu vainoavan partiota, joka

Venäjän yksityistäjän Anatoli
Tšubaisin elämäkerta
tulilinjalla (WSOY)
on Venäjän vihatuimpana miehenä
pidetyn Anatoli Tšubaisin elämäkerta.
Se kertoo Venäjän 1990- ja
2000-luvun keskeisen vaikuttajan elämäntarinan kautta maan
1990-luvun porvarillisen vallankumouksen kaaren ja samalla reformaattorien tiukasta taistelusta Venäjän markkinatalouden puolesta.
Kirja kuvaa, kuinka Tšubais ystävineen näki Neuvostoliiton umpikujan jo vuosia ennen valtion luhistumista, ja he alkoivat suunnitella
talousuudistuksia, aluksi salassa ja
KGB:tä piileskellen.
Tšubaisin nimeä on vaikea ohittaa, kun puhutaan naapurimaamme
lähistoriasta. Venäjän historiaan
pääsee valtion omaisuuden yksityistäjänä ja Jeltsinin uudelleenvalinnan arkkitehtinä.
Tšubaisiin henkilöityy 1990-luvun
kuohunta, ja hän on kotimaassaan
hyvin ristiriitainen ja jopa vihattu
henkilö, jonka syytä nähdään olevan Venäjän omaisuuden luovuttaminen pilkkahintaan upporikkaille
oligargeille.
Taustalla ja tulilinjalla kuvaa
Venäjän politiikan kulissien takaisia värikkäitä tapahtumia 1990- ja
2000-luvulla alkaen Neuvostoliiton
hajoamisesta ja päätyen ”suvereenin demokratian” valtapeliin. Taustalla ja tulilinjalla on syvällisintä
suomeksi julkaistua kuvausta siitä
salaisesta valtapelistä, jota Venäjäl-

TAUSTALLA JA

Venäjän historiaan
hän pääsee valtion
omaisuuden
yksityistäjänä ja
Boris Jeltsinin
uudelleenvalinnan
arkkitehtina.

Anatoli Kolesnikov, Taustalla ja
tulilinjalla — venäjän yksityistäjä
Anatoli Tšubais
WSOY 2009, ISBN 978-951-0-35442-1, 309 sivua.

lä on käyty 1990–2008.
Tšubaisin reformien tuloksena
Venäjän sähkösektori avattiin ulkomaisille investoinneille. Ilman kirjassa kuvattua reformia ulkomaiset
sähköyhtiöt – yhtenä niistä Fortum
– eivät olisi voineet tehdä miljardiinvestointejaan.
Pohtiessaan Venäjän nykyistä
poliittista tilannetta Tšubais pitää
äärikansallisuuden nousua reaalisena uhkakuvana ja toteaa, että

tällainen vaihtoehto Putinille ja
Medvedeville olisi Venäjän kannalta huonompi.
Teos antaa kuvan myös Venäjän
johdon toimintatavoista ja päätöksenteon mekanismeista. Kirja auttaa
osaltaan ymmärtämään rautaesiripun murtumisen historiaa ja sen jälkeistä kehitystä Venäjällä.
Taustalla ja tulilinjalla -kirjan
kirjoittaja Andrei Kolesnikov on
venäläinen toimittaja, joka kirjoittaa riippumattomiin julkaisuihin.
Esipuheen suomalaiseen laitokseen
ovat kirjoittaneet Pekka Haavisto ja
Antti Helanterä, alkusanat entinen
pääministeri Jegor Gaidar.
Anatoli Tšubais toimi Boris Jeltsinin presidenttikaudella varapääministerinä ja ﬁnanssiministerinä,
mutta Venäjän historiaan hän pääsee valtion omaisuuden yksityistäjänä ja Boris Jeltsinin uudelleenvalinnan arkkitehtina. Hän on yhä vaikutusvaltaisimpia miehiä Venäjällä.

Olli Harinen- Göran LindgrenErkki Nordberg; Talvisodan Ässärykmentti
WSOY 2010, ISBN 978-951-0-35790-3, 453 sivua,
kuvitusta

puria. JR 11 kuului 4.Divisioonaan,
joka ryhmittyi Kuolemanjärven pitäjään. Rykmentin oikealla puolella
oli Koiviston rannikkolohko ja vasemmalla puolella Summassa oleva
5.Divisioona.
Sodan alettua JR 11 puolusti
Hatjalahden lohkoa, joka alkoi Hopialastaja ja jatkui Kuolemanjärven itärannalle saakka. Helmikuun
puolessa välissä 4.Divisioona sai
käskyn vetäytyä asemistaan. JR 11
siirtyi Uuraaseen, jonne se saapui
ilmeisesti 19.2. Uuraasta rykmentti
siirtyi Viipurinlahden saaria puolustamaan. Vaikeaksi taistelut teki se,
että pitkästä aikaa talvi oli niin kylmä, että jää kantoi vihollisen panssarikaluston.
Maaliskuun alkupuolella rykmentti joutui perääntymään mantereelle. Ässä-rykmentti hoiti kaikki
sille annetut tehtävät mallikelpoisesti. Se ei koskaan joutunut antamaan viholliselle tilaa ennen ylhäältä tullutta käskyä.
Ässä-rykmentin aseveliyhdistys
perustettiin jo kesäkuussa 1940. Sen
eräinä tarkoituksena oli pitää yllä
Ässä-rykmentin henkeä sekä harjoittaa huoltotoimintaa omaisten
keskuudessa. Elokuussa 1940 perustettu Aseveliliitto käytti mallina
myös Ässä-rykmentti ry:n aloittamaa huoltotoimintaa.
Kirja on erinomainen osa helsinkiläistä sotahistoriaa. Siihen on
sisällytetty paljon muutakin kuin sotajoukon historiaa.

RUK 83 ja RUK 85
Tervetuloa kurssiemme välivuositapaamiseen keskiviikkona 26.5.2010
Helsingin entisessä suojeluskuntatalossa Töölöntorinkatu 2 klo 11.00 alkaen.
Tutustumme Sotilaspoika- ja pikkulottamuseoon ja kuulemme prikaatinkenraali Asko Kilpisen
asiantuntijaesitelmän Ruotsin puolustusvoimien uudesta tilanteesta. Ennen esitelmää kahvitarjoilu.
Tilaisuuden päättää kunkin osanottajan itse maksettava yhteinen lounas Ravintola Elitessä.
Ilmoittautumiset Antti Kotirannalle puh. 040534437, Matti Jääskiselle, puh. (09) 637384 ja
050 597 2603, email: matti.jaaskinen?pp.inet.ﬁ,tai Mauno Rinteelle, puh. 0400442356. Mainitse ilmoittautuessasi, osallistutko lounaalle, ja toivomasi pääruokavaihtoehto (liha, kala,
kasvis).
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Suomalaiset reserviupseerit
mukana CIMIC-seminaarissa
Teksti: Juha Stark

4.-6.2.2010 järjestetty
CIORin (Interallied Confederation
of Reserve Ofﬁcers) kansainvälinen
talvikonferenssi kokosi jälleen yli
200 reserviupseeria yhteen. Naton
päämaja tarjosi hienot puitteet tälle
vuosittaiselle kokoontumiselle.
Suomen Reserviupseeriliitto on
liitännäisjäsenenä (Associate Member) Naton Reserviupseerijärjestössä CIORssa. Yhteistyön perustana on
Suomen ja Naton välinen Partnership for Peace -sopimus. CIORn toimintaan osallistuu aktiivisesti lähes
30 maan reserviupseerijärjestöt. Naton jäsenmaiden lisäksi toiminnassa
on mukana PfP-pohjalta Suomen lisäksi mm. Ruotsi, Itävalta ja Sveitsi.
Suomen viisi henkisen delegaation
edustajia osallistui CIORn neuvostoistuntoihin, lääkäri- sekä CIMICseminaariin (Civil-Military Co-operation).
Suomen CIMIC-työryhmään
osallistuivat reservin yliluutnantti
Juha Stark (Kanta-Helsingin Reserviupseerit) ja reservin luutnantti
Mikko Porvali (Reserviupseeriliiton
kv-toimikunta). Tänä vuonna CIMIC-työryhmän pääteemana olivat
eri maiden kokemukset CIMICstä
kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa.
Yleisesti voidaan todeta, että
kansainvälisen CIMICin painopiste tulee lähivuosina painottumaan

BRYSSELISSÄ

Afganistaniin. Monet maat ovat vähentäneet joukkojaan Balkanilla ja
CIMICin osuus esimerkiksi Kosovossa on nykyisin hyvin vähäistä.
Juha Starkin luento käsitteli Suomen CIMIC-työtä nykyisissä
kriisinhallintaoperaatioissa. Suomen CIMICin osuus operaatioissa
on varsin vähäistä, mutta Suomi
tekee tärkeää jälleenrakennustyötä
myös muiden toimijoiden kautta.
Eri maiden näkemykset CIMICstä
poikkeavat ja Suomessa CIMIC nähdään laajempana kokonaisuutena
kriisinhallintaoperaatioissa. Monet
maat tekevät CIMICiä vain taatakseen omille joukoilleen paremmat
ja turvallisemmat olosuhteet toimia
operaatioalueella. Suomi taas pyrkii
jakamaan erityisesti sitä tietotaitoa,
jota ammattitaitoiset reserviläiset
omaavat oman siviilitaustansa pohjalta.
kriisinhallintaoperaatiot esimerkiksi Afganistanissa vaativat monenlaista ammattiosaamista. Suomen vahvuutena
kansainvälisellä kentällä onkin juuri
se, että meillä on mahdollisuus lähettää operaatioihin asiantuntijoita
kuten opettajia, lakimiehiä, poliiseja
ja insinöörejä esimerkiksi CIMICtehtäviin. Kaikki suomalaiset kriisinhallitsijat ovat saaneet sotilaskoulutuksen lisäksi siviilikoulutuksen.
Toinen Suomen erikoispiirre on rotaatiojärjestelmämme. Suomalaiset

NYKYISET VAATIVAT

sitoutuvat pääosin joko kuudeksi
kuukaudeksi tai vuodeksi työtehtäviinsä kriisinhallintaoperaatioissa.
Tämä mahdollistaa tietotaidon säilymisen ja ammattitaidon ylläpitämisen operaatioissa. Monet maat
vaihtavat koko henkilöstönsä neljän
kuukauden välein, joka luo esimerkiksi CIMIC-työhön selkeitä katkoksia.
Presidentti Tarja Halonen mainitsi 22.1.2010 pitämässään puheessaan: ”Parasta, mitä Suomi pystyy
Afganistanissa tarjoamaan, on hyvä
yhdistelmä sotilaallisia joukkoja
ja siviilikriisinhallintaa.” Tämä on
hyvä esimerkki siitä, miten Suomessa nähdään tulevaisuuden CIMICtyö.
Kansainvälisestikin on huomattu, että reserviläisten osuus operaatioissa tulee tulevaisuudessa kasvamaan, koska monet ammattiarmeijat ovat supistaneet joukkojaan.
Suomella reserviläisten osuus on jo
nyt hieman operaatiosta riippuen
60–80 prosenttia.
Suomi tulee jatkossakin osallistumaan aktiivisesti CIORin toimintaan. Seuraavan kerran CIOR
kokoontuu kesäkonferenssin merkeissä Norjan Stavangerissa. Kesällä Suomen delegaatio kasvaa muun
muassa sotilasmoniottelukilpailijoilla sekä nuorten reserviupseerien
työpajaan YROWiin osallistuvilla
nuorilla upseereilla.

Weli-Mies Sovero
Im memoriam 1917—2010
TALVI- JA JATKOSODAN veteraani
sotainvalidi yliluutnantti Weli-Mies
Sovero kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon helmikuun kahdentenakymmenenä päivänä. Velkkari, joksi
ystävät ja tutut häntä kutsuivat oli
syntynyt 17.4.1917 Helsingissä. Hänen sukunsa oli lähtöisin Uhtualta
Vienan Karjalasta, josta Velkkarin
isovanhemmat muuttivat eräiden
vaiheiden jälkeen 1800-luvun lopulla Raumalle ja sieltä Helsinkiin.
Koulunsa hän kävi Alli Nissisen valmistavassa koulussa ja sitten viisi
luokkaa Helsingin Yksityislyseossa.
Tämän jälkeen Velkkari kävi Suomen liikemiesten kauppaopiston
ja hakeutui työelämään. Tulevaan
vaimoonsa Kyllikki Väyryseen hän
tutustui 30-luvun lopulla ja solmi
hänen kanssaan avioliiton 1943.
Avioliitosta Velkkarilla oli tytär ja
poika. Suojeluskuntaan Velkkari
liittyi 12-vuotiaana Ikämiessuojeluskunnan Poika- ja myöhemmin
Viestikomppaniaan. Alokkaaksi hän
meni syyskuussa 1939 JP 4:än Kiviniemeen.Talvisotaan hän osallistui
taisteluihin SissiP 2:n riveissä, joka
oli alistettu Pajarin JR 16 :lle, mm
Tolvajärvellä.

Reserviupseerikoulun hän suoritti kurssilla 48 ja vapautui täysin
palvelleena 6.3.1941.Käsky jatkosotaan kävi kolme kuukautta myöhemmin JR 47 riveihin (Vallilan
rykmentti). Ikämiessuojeluskunnan
upseerit ja aliupseerit muodostivat pääosan rykmentin päällystöstä. Asemasotavaiheessa hän toimi
joukkueen johtajana LinnP 5:ssä.
Torjuntataistelujen aikana hän oli
Kuuterselässä ja Ihantalassa, missä
Velkkari haavoittui 30.6.1944. Sotien jälkeen hän siirtyi vaimonsa perheyrityksen Primulan palvelukseen
toimien yhtiön kiinteistöjohtajana
aina eläköitymiseensä saakka. Jäätyään leskeksi Velkkari solmi uuden
avioliiton vuonna 1985 Annikki Lukkarisen kanssa.
Vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön Velkkari osallistui, kuten on
ilmennyt, jo ennen sotia kuuluen
Suojeluskuntaan. Järjestön tultua
lakkautetuksi hän toimi erittäin aktiivisesti suojeluskuntajärjestön ja
erityisesti Ikämiessuojeluskunnan
perinnetyössä ollen koko sotien
jälkeisen ajan Ikämiessuojeluskunnan säätiön hallituksen jäsen ja
hallituksen puheenjohtaja vuosina

2001-2010. HRUP:n puitteissa hän
oli erityisen aktiivinen Veteraaniupseerien myöhemmin Senioriupseerien kerhossa, hallituksen jäsenenä ja
pitkäaikaisena tilintarkastajana sekä
Kunniatoimikunnan jäsenenä. Velkkari toimi myös pitkään aivan viime
vuosiin saakka RUK:n kurssinsa 48
vuotuisten tapahtumien kokoonkutsujana.
Maanpuolustuksen lisäksi Velkkari harrasti myös merenkulkua,
kulkien Alma nimisellä aluksellaan
Suomenlahtea niin itään kuin länteen vieraillen iloisen seurueensa
kanssa nauttimassa kesäisestä merestä ja sen antimista niin ystävien
luona kuin vierasvenesatamissa.
Senioriupseerien kunniaveteraania
jäävät kaipaanmaan omaisten, sukulaisten ja ystävien lisäksi upseeriveljet niin Senioriupseereissa kuin
kaikissa niissä järjestöissä ja yhdistyksissä joiden toimintaa Ikämiessuojeluskunnan säätiö puheenjohtajansa johdolla on ollut tukemassa.
Kari Vilamo
HRUP:n kunniapuheenjohtaja

Juha Stark (vas) ja Mikko Porvali mukana CIMIC-työryhmässä

NATOn päämaja toimi talvikonferenssin näyttämönä
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Varusmiesjohtajia kiinnostaa
kavereiden tapaaminen ja
ampumatoiminta
Teksti: Jyri Vilamo
KENTTÄTYKISTÖKERHO RY ja Uudenmaan Tykistökilta ry suorittivat vuoden 2009 aikana kyselyn pitämiensä
varusmiesinfojen yhteydessä. Kysely
suoritettiin JTR:ssä saapumiserissä
1/09 ja 2/09, sekä KARTR:ssä saapumiserässä 1/09. Kysely toteutettiin
varusmiesinfon (n.45min) lopuksi,
jossa ensin esiteltiin yhdistysten

järjestämää ja reserviläistoimintaa
yleisesti. Painopisteenä esityksessä
olivat kuitenkin toiminnallisemmat
aktiviteetit. Tuloksia luettaessa on
syytä huomioida, että ampumatoiminta ei ole kummankaan yhdistyksen ydintoimialuetta.

Kohderyhmä
Kaikki kolme varusmiesinfoa suoritettiin n.1-2vko:a ennen reserviin

siirtymistä varusmiesjohtajien joukossa. Vastaaminen oli vapaaehtoista. Vastaajien kokonaismäärä oli
N118, josta kokelaita N32, kersantteja N18 ja alikersantteja N62. Sotilasarvo jäi tuntemattomaksi kuudessa
tapauksessa. Vastaajat edustivat KT
ja KRH varusmiehiä (tj, t-as, mittaus ja viesti). Kyselyn tuloksia ei
tule yleistää kaikkia varuskuntia ja/
tai aselajeja koskevaksi. Kysely an-

taa kuitenkin yleisellä tasolla suuntalinjoja eri reserviläistoimintojen
kiinnostavuudesta varusmiesjohtajien keskuudessa.
kiinnostavuus järjestys ei muuttunut olennaisesti kun vastaajista karsittiin pois
ne, jotka eivät olleet yleisellä tasolla
kiinnostuneita reserviläistoiminnasta. Vastaajista kersantit olivat keskimääriin kiinnostuneempia reserviläistoiminnasta kuin alikersantit tai
kokelaat. Armeijakavereiden tapaamien ja erilaiset ammuntatapahtumat ovat selvästi kiinnostavimpia
toimintamuotoja. Yhdistysten kannattaakin miettiä tapahtumia järjestäessään miten yhdistää nämä
kaksi toisiinsa. Muita huomioita
tuloksista on kertausharjoituksien
huomattavasti suurempi kiinnostavuus verrattuna vapaaehtoisiin
harjoituksiin tai aselajikursseihin.
Kansainväliset tapahtumat koetaan
myös vastaavia kotimaisia tapahtumia kiinnostavammaksi. Perinnetoiminta ja esitelmät eivät herätä juurikaan kiinnostusta kohderyhmässä.
Kouluttajana toimimista ei yllättäen
koeta kovin kiinnostavaksi vaikka
tästä olisi useimmiten suurta hyötyä
tulevassa siviiliammatissa.

ERI TOIMINTAMUOTOJEN

Jäsenmaksun suuruus
Kaikista kyselyyn osallistuneista
64% olisi valmis maksamaan jäsenyydestä reserviläisyhdistyksessä ja

Kevätmatka Narvanrintaman taistelupaikoille

mahdollisuudesta osallistua toimintaan. Vastaajista jätti kohdan tyhjäksi (21%) tai laittoi vastaukseksi
0e (15%). Voidaan tulkita, että jäsenmaksun suuruudella ei ole heille merkitystä. Toiminta ei kiinnosta
heitä vaikka se olisi ilmaista. Reserviläisyhdistyksen jäsenyydestä oltiin
vuositasolla valmis maksamaan hintahaarukassa 0-150e. Kaikkien vastanneiden (N93) kesken k-arvo oli
21e/vuodessa ja vähintään 1e vastanneiden (N76) k-arvo oli 26e/vuodessa. Toiminnasta kiinnostuneiden
(vähintään arvosanan 3 antaneet,
N68) k-arvo oli 26e/vuodessa. Vastaajilla ei ollut tiedossa, että yhdistysten nuorisojäsenmaksu on tällä
hetkellä 20e/vuodessa.

Tiedonsaanti toiminnasta
Vastaajilta tiedustelin myös eri tiedonsaantikanavien sopivuutta toiminnasta kertomisen. Skaala 1-5,
jossa 1= Ei lainkaan sopiva, 5= Erittäin sopiva.
Tuloksista nähdään, että yhdistysten verkkosivut ovat tärkeässä
roolissa samoin kuin perinteinen
kirje on pitänyt hyvin pintansa.
Jäsenlehdet ja e-mail viestit puolustavat myös hyvin paikkaansa.
Facebook sosiaalisena mediana
ei ole ainakaan vielä sillä tasolla,
että yhdistysten kannattaisi panostaa vähäisiä voimavarojaan siihen
suuntaan. Tilanne saattaa kuitenkin
muuttua tulevaisuudessa.

tävyyksiin. Päivällinen hotellissa.

Töölön Reserviupseerit ry järjestää 21.5.-23.5. kaikille sotahistoriasta ja
rentouttavasta kylpyläviikonlopusta kiinnostuneille mielenkiintoisen
kevätmatkan itäisen Viron taistelupaikoille. Narvan linjalla ja Sinimäkien kukkuloilla käytiin vuonna 1944 eräät II Maailmansodan ankarimmat
torjuntataistelut. Puna-armeijan arvellaan menettäneen siellä lähes
200 000 miestä, mutta pelättyä läpimurtoa se ei pystynyt tekemään.
Tämä mahdollisti osaltaan myös Suomen itsenäisyyden säilymisen.
Matkaohjelma:
21.5. Lähtö Katajanokalta kello 11.30 Vikingillä Tallinnaan, josta siirrytään Hansabussilla edelleen noin 180 kilometrin päässä sijaitsevaan
Toilan kylpylään. Matkalla kerrotaan mm. suomalaisten osuudesta
Viron vapaussotaan. Päivällinen kylpylässä. Saunat, kuntosali ym.
käytettävissä.
22.5, Aamiaisen jälkeen tutustuminen Sinimäkien museoon, käynti
Lastenkodinmäen ja Krenatöörinmäen taistelupaikoilla. Iltapäivällä
tutustuminen Hermannin linnaan (opastettu kierros), sekä alueen näh-

23.5. Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Lagedisssa sijaitsevaa Johannes
Törsin yksityistä sotamuseota. Tutustumisen jälkeen nautimme yhteisen lounaan kunniavieraiksi kutsuttujen JR 200:n veteraanien kanssa.
Lähtö kotiin kello 17.00 Linda Linella. Helsinkiin saavumme kello 18.30.
Sotilasasiantuntijana matkalla toimii everstiluutnantti evp. Jukka
Salminen ja lisäksi kuulemme aikalaisten kuvauksia tapahtumista matkalla mukana olevilta Suomen-pojilta.
Matkan hinta on 199 euroa, joka sisältää kaikki kuljetukset, 2 yötä
kylpylähotellissa puolihoidolla, museoiden ym. pääsymaksut, Lagedin
lounaan sekä opastuksen. Mahdolliset hoidot kylpylässä ja ruokailut
laivalla eivät kuulu hintaan. Matkalle mahtuu mukaan Suomesta 40
osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Päästäksesi mukaan ilmoittaudu pikaisesti puheenjohtaja
Sampo Martiskaiselle p. 040-7098459 tai sampo.
martiskainen@tapiola.fi
Tervetuloa mukaan hyvälle matkalle!

Kymen Hoito- ja
kuntoutuskeskus
Kokkokallionkatu 2
49400 HAMINA
020 776 1700
fax 020 776 1709

TAATTUA LAATUA!

900 PIST 2008
Puolustusvoimien uusi pistooli Glock 17
Kal 9mm, karhennettu RTF-2 kahva, +2 lippaat,
tritium tähtäimet, 2 kg laukaisu. Kokopaketti
NYT VARASTOSSA! Glock G17 GEN4 9mm pistooli

223 Kivääreitä:
Sabre Defence XR-15 A4Gov kal 223 20” H-Bar
Sabre Defence XR-15 M5A1 (M4) kal 223 16,75” H-Bar
Sabre Defence XR-15 M5A1 kiinteä perä kal 223 16,75” H-Bar
Arsenal SAR M1 kal 223 rem varusteineen
MKE T43 (H&K G33) 223 rem kivääri

735,00
645,00

1740,00
1795,00
1650,00
830,00
1750,00

Patruunoita tarjouksia 1000 kpl erissä ! mm:
FNM 308 150grFMJ teräsluoti 450,- Wolf 223Rem 62gr FMJ teräsluoti 220,Wolf 7,62x39 teräsl.
210,- Wolf 7,62x54R teräsluoti
550,Trust Caza 12/70 täyteinen 800,- Wolf 9x19 teräsluoti
185,Tarjouksia!
Loput Streamlight TLR-1 taktiset perusvalaisimet.
Sopii weaver kiskoon ja useisiin pistooleihin.
OVH 205,- TARJOUS 145,00!
Tarjous voimassa toistaiseksi. (Tarjous ei koske C4 Led tuotetta)
Safariland 295 turvakotelo Glock 17/19 (ovh 175,-)
LPA TTF kuitutähtäinsarjat mm Glock, H&K, CZ, 1911
Karl Kaps 4x28 Military kiikaritähtäin, lyhyt, saksalainen 25 v takuu!
BSA Platinum 6-24x44 MD Mil dot kiikaritähtäin

100,00
95,00
706,00
295,00
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Vähän erilainen tyky-päivä
Lehtemme viime numerossa ei
juuri jaeltu kehuja päähallituspuolueiden kansanedustajien
tiedoille vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta ja ampumaharrastuksesta. Asioista voi
nimittäin ottaa selville hyvinkin
helposti ja miellyttävästi.
Teksti: Arto Pulkki
Kuvat: Mauri Väänänen

ja jakamisen
mallia näytti edustaja Outi Mäkelää
(kok) eduskunnassa avustava Antti
Vesala, joka vuoden alussa tiedusteli mahdollisuutta järjestää kollegoilleen mahdollisuuden tutustua
vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja aivan erityisesti siellä
annettavaan ampumakoulutukseen.
Antille itselleen asiat olivat entuudestaan tuttuja oman harrastuksen
kautta.
Kuten arvata saattoi, HRUP:n
ja HELRESP:n yhteisen ampumatoimikunnan puheenjohtajana ja
HELMPP:n asekoulutustoimialan
vastaavana toimiva vänrikki Veijo
Rautio otti välittömästi haasteen
vastaan.
Lauantaiaamuna 11. huhtikuuta
tusinan verran Antin kollegoja sekä
eduskuntaryhmän kanslian henkilökuntaa raahasi itsensä paikalle
Santahaminaan. Edessä oli 9 tunnin
päivä, jonka aikana heille annettiin
peruskoulutus turvallisesta aseenkäsittelystä, lyhyt käyttökoulutus poliisin virka-aseeseen (9 mm Glock),
poliisin tukiaseeseen (9 mm H&K
MP5) sekä jokaisen sotilaan henkilökohtaiseen aseeseen (7,62 RK).
Pistoolit ja MP5:t olivat Helsin-

TIEDON HANKINNAN

gin Reserviupseeripiirin, kiväärit
Maanpuolustuspiirin. Kurssin kouluttajina toimivat piiriemme rutinoituneet ampumakouluttajat. Herrojen kanssa oli jälleen kerran ilo
työskennellä, varsinkin, kun tietää
heidän kriisiajan sijoituksena.
Ampumakoulutuksen ohessa
kurssilaisille selvisi ihan käytännön
kautta monta asiaa – esimerkiksi se,
miksi jokainen sotilas kantaa myös
pistoolia, jos sellainen vain on saatavilla. Kurssilaisten suosikkiaseeksi
nousi MP5, jollaisella kukaan heistä
ei ollut ampunut aikaisemmin. Tulosten perusteella tämänkin aseen
koulutuksessa onnistuttiin hyvin –
toisaalta, olihan mallia koulutusmetodeihin haettu aina rapakon takaa.
Kaiken kaikkiaan voi todeta, että
poikkeuksellisen hyvin motivoituneet ja selkeästi hyvän omaksumis-

kyvyn omaavat kurssilaiset selvisivät tiukasta päivästä erinomaisin
arvosanoin. Koulutuksen lyhyydestä
huolimatta suurin osa heistä olisi läpäissyt poliisin virka- ja tuki-aseen
kantamiseen vaadituista tasokokeista. Kyseessä on melkoinen suoritus,
semminkin, kun puolet kurssilaisista oli naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittamattomia naisia.
Kurssilaiset saivat päivän päätteeksi mukaansa uusien tietojen ja
taitojen lisäksi myös tuhdin lukupaketin reserviläisten ampumaharrastuksesta, vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä sekä selkeät kontaktit,
joilta kysyä tarvittaessa lisää.
Kurssin parhaasta asenteesta, ja
taisi olla myös kokonaistuloksesta,
palkittiin päivän lopuksi kokoomuksen ryhmäkanslian sosiaalipoliittinen sihteeri Suvi Aherto.

Kurssin parhaasta asenteesta, ja taisi olla myös kokonaistuloksesta, palkittiin päivän lopuksi kokoomuksen ryhmäkanslian sosiaalipoliittinen sihteeri Suvi Aherto.

Näin ampuma-aselaki
tulisi päivittää
Teksti: Arto Pulkki

Eduskunnassa kuultujen asiantuntijajärjestön lausuntojen mukaan HE
106/2009 vp ei tule saavuttamaan
sille asetettuja tavoitteita, vaan se
jopa heikentää aseturvallisuutta
kohdentaessaan poliisin lupahallinnon resursseja väärin.
Reserviläisurheiluliiton näkemyksen mukaan aseturvallisuuden
kehittämiseen on hyvin yksinkertainen ja selkeä ratkaisu:
1. Huonosti valmisteltu
106/2009 vp jätetään pöydälle

HE

2. Vaihdetaan valmistelijat ja tehdään uusi hallituksen esitys
3. Uuteen esitykseen laitetaan ne
kolme (3) pientä muutosta joita EUdirektiivin muutos vaatii, sekä kaksi
kansallista korjausta (liittyvät tietojen vaihtoon)
Avustaja Antti Vesala kollegoineen harjoittelee HRUP:n MP5:llä.

4. Määrätään Poliisihallitus korjaa-

maan ampuma-aserekisteri per heti
– uuden on keskusteltava automaattisesti poliisiasian tietojärjestelmän
(Patja) kanssa.
5. Väännetään Sisäasiainministeriölle ja Poliisihallitukselle rautalangasta, että poliisin lupahallinto on
aivan keskeinen poliisitoimen työkalu, eikä kenttätöihin kelpaamattomien hautausmaa.
6. Määrätään Poliisihallitus asettamaan selkeä koulutus- ja osaamisvaatimus aselupahallinnossa työskenteleville henkilöille – nyt sellaista ei ole lainkaan.
Näin voidaan oikeasti saavuttaa
99 % HE 106/2009 vp tavoitteista, ja kustannukset jäävät alle 1 %.
Kirjoittaja on Reserviläisurheiluliiton
ampuma-asetoimikunnan puheenjohtaja
ja on toiminut ampuma-aselain ja
reserviläistoiminnan asiantuntijana sekä
puolustus- että hallintovaliokunnassa.
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi
toiminut vuosina 1999—2004 Tartossa Viron
Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Talvisotaa ei saa
unohtaa
SUOMI JA SUOMALAISET ovat osoittaneet suurta kunnioitusta vuosina 1939-1940 käydylle Talvisodalle. Kunniakkaan
sodan päivistä kuluneet 70 vuotta ovat olleet monen esityksen ja kirjoituksen aiheina. On järjestetty seminaareja ja
monenlaista muuta muistotilaisuutta.
Näiden kaikkien yhteenvetona voidaan todeta - Talvisotaa ei saa unohtaa. Suomella ja suomalaisilla on kuluneiden
vuosikymmenien aikana ollut monia merkittäviä saavutuksia, mutta yksi on ylitse muiden - Talvisota. Jos Talvisodan
lopputulos olisi ollut toinen olisi koko meidän lähihistoriamme toisenlainen ja se olisi merkittävästi huonompi, jos
meillä yleensä olisi mitään omaa lähihistoriaa.
TALVISOTAMME vastustaja, vihollinen eli Neuvostoliitto ei pitänyt Talvisotaa edes sotana. Se oli Moskovan mielestä vain
rajaselkkaus. Neuvostoliitto ei vihollisuuksistaan huolimatta julistanut Suomelle sotaa. Kun siellä
asiat nähtiin näin, oli
ongelmallista edetä
rauhaan.
Miksi solmia rauha, jos ei ole ollut
sotaa? Kansainliittoa on syytetty siitä,
että Suomi ei saanut
apua.
Perusteita näille
syytöksille on riittävästi, ja tosiasiaksi
jää, että Suomi ja
suomalaiset olivat
yksin Neuvostoliittoa
vastassa.
SYYTÄ ON KUITENKIN

Suomella ja
suomalaisilla
on kuluneiden
vuosikymmenien
aikana
ollut monia
merkittäviä
saavutuksia,
mutta yksi on
ylitse muiden Talvisota.

muistaa, että Kansainliiton viimeinen
päätös oli erottaa
jäsenyydestään Neuvostoliitto. Eli ei maailmanjärjestö ihan
mitätön ollut.
Ulkomaisia vapaaehtoisia tuli Talvisodan aikana Suomeen, mutta todella
merkittävää apua emme saaneet. Vasta se, että Ranska ja
Iso- Britannia olivat tulossa Suomen avuksi pakotti Stalinin
rauhaan. Maailman tulevaisuutta ei olisi ratkaistu sillä, että
Neuvostoliitto oli miehittänyt Suomen. Sen Stalinkin ymmärsi.
oman osuutensa toisessa maailmansodassa ja sodan Saksaa vastaan "Suureksi Isänmaalliseksi Sodaksi". Meitä vastaan käyty Talvisota ei tähän
kokonaisuuteen kuulu. Venäläisille sodan päättyminen eli
toukokuun 9. päivä vuonna 1945 on juhlapäivä. Sitä juhlittiin Neuvostoliiton aikana Voitonpäivänä ja samaa juhlintaa
jatkaa myös Venäjä.
Neuvostoliitolle toinen maailmansota oli todella vaikea.
Suurvalta ei kuitenkaan ollut yksin Natsi-Saksaa vastaan.
Neuvostoliiton tukijoina olivat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Tämän tosiasia muistaen voimme antaa Talvisodallamme oikean arvon. Suomi oli Talvisodassa yksin suurvaltaa vastaan, mutta säilytti itsenäisyytensä.

NEUVOSTOLIITTO NIMESI

Ofﬁcersbalen i Helsingfors en tradition!
FÖR FÖRSTA GÅNGEN samlades
Fosterlandsvänner under högtidliga former till den av klubben
lanserade begivenheten den 3 maj
2008. Balen gick då av stapeln
på Skatuddens Casino i Helsingfors. Balen ordnades nu för första gången på Riddarhuset den 5
mars 2010 och man har därmed
möjlighet att svara mot det starkt
ökade intresset för evenemanget.
Balen var åter denna gång synnerligen lyckad. Gäster från när
och fjärran hade ställt upp för att
träffa gamla bekanta, äta dansa
och ha roligt. Efter välkomstchampagnen under trevlig samvaro serverades gästerna vid borden
färgrann laxcarpaccio till förrätt.
Skålar höjdes. Hjortsteken med
enbärsgräddsås väckte stor beundran. Till efterrätt serverades
fransk chokladkaka med påföljande kaffe avec. Tacktal och svarstal
hölls. Akademiska sångföreningens kvartett uppträdde med en
varierande repertoar. General R.
W. Stewen, Sveriges militärattaché överste Ingemar Adolfsson

samt kommendörkapten YrjöPekka Rautalahti utryckte sina
eloger till arrangörerna. HSRK:s
vänförening ROSIS i Stockholm
var även representerad genom
Kn Leif Danielsson med fru som
framförde hälsningar från väster.
HSRK:s nyutnämnde ordförande
Caspar von Walzel höll ett varmt
och trevligt tal till gästerna i egenskap av värd. Under dansen reﬂekterades ljuset från de ståtliga
ljuskronorna i hederstecknen på
uniformerna och frackarna. Mest
glänste dock damerna i sina vackra aftonklänningar. Trakteringen
var god och orkestern spelade
ända till midnatt. Balen har visat
sig fylla en viktig funktion som ett
enande evenemang vilket ökar intresset för klubben och för landsförsvarsarbetet.
Klubben har från början framhållit att denna årligen återkommande bal inte är riktad endast
till reservofﬁcerare utan till alla
dem som vill närvara en högtidlig
tillställning i Fosterländsk anda.
Klubben står endast för arrang-

General Rolf W. Stewen

emanget. Detta har med facit på
hand lyckats till fullo. Vi ser fram
emot balen på Riddarhuset år
2011.
Dick Lundell
Traditionsofﬁcer HSRK

44 kenraalia ja 15 ministeriä
Reservin upseerien esitelmäsarja 20 vuotta
Kuulijoita ollut yhteensä runsas 5000
ESPOO-KAUNIAINEN reserviupseerikerhon turvallisuuspoliittinen
esitelmäsarja on kerännyt noin 5
500 kuulijaa. 20 vuotta jatkuneessa sarjassa on esiintyjiä ollut 109,
joista 44 kenraalia ja 15 ministeriä. Yleisölle avoimet esitelmät on
pidetty Kauniaisten kaupungintalolla.
Kerhon aiempi puheenjohtaja, pääkonsuli Martti Harju pohti
20 vuotta sitten, kuinka puhaltaa
uutta henkeä kerhon hiipumassa
olevan toimintaan. Hän kutsui
kauniaislaisia kuulemaan ystävänsä kenraali Raimo Heiskasen
esitelmää Tiedustelutoiminta
vuonna 1939 ja Talvisodan aikana. Ennen esitelmää hän kutsui
vieraat kotiinsa lasilliselle kuohuviiniä.
ESITELMÄT OVAT jatkuneet sen
jälkeen keskeytyksettä nyt 20
vuotta. Ne ovat käsitelleet paitsi
puolustusvoimien ja niiden kehitystä myös muun suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreita. Esitelmänpitäjien ”pääsääntönä” kerho

on pitänyt tasoa ministeri – kenraali. Toki joukossa on ollut lisäksi mm. arkkipiispa, eduskunnan
puhemies, oikeuskansleri ja kaksi
Suomen Pankin pääjohtajaa.
Korkeinta poliittisten päättäjien sarjaa ovat edustaneen mm.
Esko Aho, Martti Ahtisaari, Paavo
Lipponen, Paavo Väyrynen, Sauli
Niinistö, Jyrki Katainen, Erkki Liikanen, Elisabeth Rehn, Jan-Erik
Enestam ja Raimo Ilaskivi.
43:N KENRAALIN JOUKOSSA ovat
olleet mm. viisi viimeistä puolustusvoimien komentajaa, Jaakko
Valtanen, Jan Klenberg, Gustav
Hägglund, Juhani Kaskeala, sekä
Ari Puheloinen Myös kaksi Ruotsin puolustusvoimien komentajaa,
Bengt Gustafsson, Ove Viktorin
sekä Viron puolustusvoimien komentaja Johannes Kert ovat vierailleet esitelmänpitäjinä.
Esitelmien teemoja on syvennetty tilaisuuteen liittyvissä
vastaanotoissa. Aiemmin kerhon
jäsenten kodeissa pidetyt vastaanotot ovat muuttuneet kuohuviini-

tarjoiluksi kaupungintalon aulassa.
Kevään 2010 ohjelmassa on
kolme vierasta. Prikaatikenraali
Markku Nikkilä kävi kertomassa
Suomen kriisinhallintaoperaatioista. Suurlähettiläs Eikka Kosonen kertoi puolestaan aiheesta
Suomi EU:n jäsenenä 15 vuotta.
Merivoimien uuden komentajan
vara-amiraali Juha Rannikon teemana (27.4) on merivoimat tänään ja tulevaisuuden haasteet.
Syksyn ohjelmasta on tiedossa
STUKin pääjohtajan Jukka Laaksosen esitelmä ydinturvallisuudesta.
Kaupungintalolla pidetyt esitelmätilaisuuden ovat avoimia
yleisölle. Kauniaislaiset ovatkin
osoittaneet kiinnostusta esitelmiä
kohtaan. Esitelmien arvioitu yhteinen kävijämäärä noin 5 500 tarkoittaa laskennallisesti sitä, että
kaksi kolmesta kauniaislaisesta
on käynyt kuuntelemassa esitelmiä

VENÄJÄN PRESIDENTTI Dimitri Medvedev on nyt nimittänyt Viipurin "Sotilaskunnian kaupungiksi". Tällaisen kunnianimen on saanut runsaat 20 venäläiskaupunkia. Meidän
Talvisodassamme Neuvostoliitto ei Viipuria saanut ennen
pakkorauhaa, mutta Jatkosodassa neuvostojoukot onnistuivat Viipurin valtaamaan. Siihen perustunee tämä uusin
venäläinen sotahistoria ja Viipurin nimittäminen "Sotilaskunnian kaupungiksi". Talvisodassa Viipuri oli suomalaisen
sotilaskunnian kaupunki. Tämäkin on syytä muistaa.
Vielä kerran kunnioituksemme ja kiitoksemme veteraaneille ja vanhemmille sukupolville Talvisodasta ja sen ihmeestä. Me nuoremmat emme saa unohtaa Talvisotaa.

Espoo-Kauniainen reserviupseerien puheenjohtaja Jyri Inha (vas) sekä suurlähettiläs Eikka Kosonen.

Jukka Knuuti
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Näin naapurissa

Helsinki

Suomi—Viro-reserviläisyhteistyö

Tallinna

Kilpailun voitti Kristian Hacklin.

Virossa on palveluskäytössä Nato-maissa yleinen 155 mm FH70/A1 kanuunahaupitsi. Vuonna -78 käyttöön otetussa vedettävässä kenttätykissä on oma apumoottori (APU, vrt 155 K 98). Aseet (24 kpl) on saatu lahjoituksena Saksasta.

Perussuunta 2010
-kilpailun voitto
Suomeen

tykistöupseereilleen. Saamamme
koulutus oli erittäin laadukasta.
Yhteishenkeä nostatettiin lauantai-iltana järjestetyllä leikkimielisellä joukkue-kilpailulla, jossa mukana
oli 2 kpl suomalaisia ja 2 kpl virolaisia reserviläis-joukkueita, sekä
kadettien ja kokelaiden joukkueet.
Lajit olivat pilke silmäkulmassa valittuja (jeepin työntö miinaradalla,
kuskin ollessa sokkona, salibandypallojen heitto sokkona laatikkoon,
tykistöaiheisten palapelien kasaaminen, sekä pakastetun t-paidan päälle
pukeminen). Tässä kohtaa isännät
veivät vieraita mutta pää-asia olikin
yhteinen illanvietto ja hauskanpito.
Yhteistoiminnassa tärkeää onkin
henkilökohtaisten suhteiden luominen ihmisten välille. Virossakin
oli Tykistökoulun johtajaksi vaihtunut uusi mies - luutnantti Roodvee.
Toimivat suhteet tekijöiden välillä
on ainoa keino turvata olemassa
olevien yhteistoimintamuotojen jatkuvuus. KT-kerhon aloittama yhteistoiminta Virolaisten tykkimiesten
kanssa on jatkunut aktiivisena jo
vuodesta 2002 alkaen. Tänä päivänä
sitä kehitetään yhdessä Uudenmaan
Tykistökillan kanssa.

Kenttätykistökerhon ja
Uudenmaan Tykistökillan
jäsenten osallistuminen Viron
tykistökoulun järjestämään
Perussuunta-kilpailuun tapahtui
jo kuudetta kertaa. Virolaisten
pitkään jatkunut voittoputki
saatiin nyt katkaistua kun
vänrikki (res) Kristian Hacklin
vei ensimmäisen sijan kaikkien
aikojen tasaväkisimmässä
kilpailussa.
Teksti: Jyri Vilamo

isäntämaan edustaja sai saman määrän virhepisteitä
mutta Hacklinilla oli yksi ykkössijoja kilpakumppania enemmän. Edellisvuoden nelossija kirkastui näin
kerralla ja taakse jäi mm. kolmen
edellisen kilpailun voittanut Viron
H. Möllits, joka epäonnistui tällä
kertaa ammunnassa. Voiton salaisuutena oli tehtävärastien suorittaminen tarkasti ja nopeasti ilman
suurempia virheitä.
Kilpailun ajankohta sattui nyt
ensimmäistä kertaa talveen (19.21.3.). Suunnistustaitojen mittaaminen jäi kevyeksi, koska lähes
kaikki osallistujat käyttivät teitä
etenemiseen. Metsässä puoleen reiteen ja paikoin syvempikin lumi sai
muutamaa yritteliästä lukuun ottamatta osallistujat kiertämään rastit
maastoteitä pitkin. Matkaa kertyi 10
km. Erot suunnistusajassa jäivätkin
TOISEKSI TULLUT

vähäisiksi ja nopeimmat suorittivat
kahdeksan kilpailurastia ja suunnistuksen reilussa 1h 30 minuutissa.
Pääosalla ei mennyt tästä kuin 15
min kauemmin. Muutaman minuutin ero merkitsikin tavallista enemmän sijoituksessa. Tykistötaidollista
osaamista mitattiin kahdeksassa
lajissa (tasotyö, suunnananto suuntakehällä, ammunta, viestitehtävä,
tykin suuntaus, rynnäkkökiväärin
kasaaminen, kaluston tunnistus ja
etäisyyden arviointi).

Kouluttajina kadetit
ja kokelaat
Kilpailun järjestelyt sujuivat järjestäjien kokemuksen tuoman rutiinin mukaisesti sujuvasti ja jopa
aikataulua edellä. Uutta oli se, että
lauantaina annetusta koulutuksesta
vastasivat tykistökadetit ja kokelaat.
Aiemmin kantahenkilökunta oli vastannut tästä mutta nyt kotimaisen
Hedberg-kilpailumme tapaan virolaiset pääsivät hyödyntämään kilpailun koulutustapahtumana tuleville

Viron tykistö kehittyy
Kilpailumatkallamme kävimme
myös keskusteluja siitä mihin suuntaan tykistö aselajina on kehittymässä. Saimme kuulla, että Virolaisilla
on tällä hetkellä kolme patteristoa, joista kahden kalusto on D-30
(122H63) haupitseja ja yksi patteristo omalla moottorillaan varustettuja
FH-70 (155 mm) haupitseja. Koulutuksessa on nyt seitsemän vuoden
tauon jälkeen tykistön reserviupseereita (16kpl) ja lähiaikoina oli tarvetta kouluttaa heitä lisää. Kolmea
patteristoa harjoitetaan vuorovuosittain, joten se luo todelliset edellytykset osaamistason kehittämiselle.
Kahden maan tykkimiehet mittelevät osaamisestaan uudestaan
hyvinkin pian. Hedberg-kilpailu
järjestetään 23.-25.4. Niinisalossa.
Menneen ja tulevien kilpailujen
tarkemmat tulokset ovat nähtävillä
osoitteessa: www.tykistö.ﬁ

Maan vetovoimaa
ja lumen tajua
Teksti ja kuvat: Arto Pulkki
LASKUVARJOJÄÄKÄRIKILLASSA

ei tunneta käsitteitä ”ei onnistu, ei
voida”. Vuodesta toiseen kiltalaiset
ovat osoittaneet, että maahan piirretyt tai papereihin kirjatut rajat eivät
heitä pidättele.
Viime vuodesta alkaen killan
Excelsior-osasto on tehnyt tiivistä
yhteistyötä virolaisen Sõjaväe Langevarjuklubin (SLK) kanssa, joka
on puolestaan osa Viron suojeluskuntia. Tämän yhteistyön ansiosta
suomalaisilla reserviläisillä on nyt
mahdollisuus saada itselleen sotilasvarjohyppykoulutus ja -kelpuutus.
Tämän vuoden ensimmäinen
kurssi järjestettiin Nurmsin vanhalla
varakentällä 19.-21.2. Kenttävaihetta edelsi lyhyt peruskoulutusjakso

Suomessa. Pioneeriosaston puheenjohtaja, ylil Markus Saarela ja piirin
toiminnanjohtaja, yli Arto Pulkki
osallistuivat ko. kurssille.
Varsinaisen suunnitellun kenttävaiheen aikana sää ei todellakaan
suosinut, joten edessä oli paluu
kentälle taistelijaparin omin voimin
kahden viikon päästä. Kun mukana
oli pioneeri, niin sopiva aukkohan
löytyi lopulta. Taskuun jäi kaikissa
Nato-maissa kelpaava sotilashyppykelpuutus, rintaan Viron puolustusvoimien hyppymerkki ja perinnöksi
Nurmsin kentän epävirallinen ennätys – viisi pallovarjohyppyä 1800
jalasta yli 3 jalan syvyiseen lumeen
alle 3,5 tunnissa. Saa yrittää.
Erinomaiset kiitokset vääpeli
Pekka Konulle!
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Stadin kundien talvisota 4

Ässä-rykmentin
taistelijat eivät
hellittäneet
Ässä-rykmentti otti talvisodassa tehtävänsä tosissaan ja menestyi
vastoin sodanjohdon odotuksia hyvin. Mutta sen ”vapaussota”
ei päättynyt tähän. Ässä-rykmentti näytteli myös talvisodan
päätyttyä erittäin keskeistä roolia, sillä sen aseveliyhdistys,
Ässä-rykmentti r.y. oli esikuvana, kun muiden joukko-osastojen
aseveliyhdistyksiä perustettiin. Sen keskeiset hahmot olivat myös
mukana kun näiden yhdistysten valtakunnallinen liitto, Suomen
Aseveljien Liitto perustettiin. Aseveliliitto ja jatkosodan jälkeisen
ajan ns. aseveliakseli olivat osaltaan pysäyttämässä kommunistien
vallankaappaushankkeita. Näin Ässä-rykmentin miehet olivat
pelastamassa Suomea vielä sotiemme jälkeenkin!

Teksti: Göran Lindgren

Rauhan tultua
Tutkimukset ovat osoittaneet, että
rauha saatiin 13.3.1940 sovituksi yhdennellätoista hetkellä. Suomen voimat olivat käytännössä aivan lopussa. Reservejä ei ollut ja materiaalit
oli kulutettu loppuun. Rauhan ehdot
olivat karmeat, mutta itsenäisyys
kuitenkin säilyi. Ja sehän oli tietysti
pääasia! Neuvostoliiton selkeänä tavoitteenahan oli ollut koko Suomen
valloittaminen. Jos kyseessä oli Suomen kannalta pakkorauha, tilanne
oli yllättäen sama Neuvostoliitollakin. Tosin eri syistä. Suomi ei olisi
enää kyennyt jatkamaan sotaa muutamia päivä tai korkeintaan viikkoja
pitempään kaikkien voimien ollessa
pelissä. Neuvostoliitto puolestaan
pelkäsi Englannin ja Ranskan väliintuloa. Talvisodan käsittämättömän
raskaitten tappioitten jälkeen se ei
enää olisi kestänyt alun perin ”rajaselkkaukseksi” luonnehtimansa
sodan jatkumista kansainvälisenä
suursotana, jossa se jo nyt näki tulevaksi vihollisekseen Saksan. Se
tarvitsi siis välttämättä hengähdysaikaa. Sitä paitsi se varmaan katsoi
voivansa hoitaa kiusallisen Suomen
myöhemminkin. Siis rauha!

Ässä-rykmentti ry
perustetaan
30. päivänä toukokuuta 1940 kolmisenkymmentä talvisodan Jalkaväkirykmentti 11:n reservin päällystöön
kuulunutta miestä kokoontui yhteiseen illanviettoon Hotelli Torniin
Helsingissä. JR 11:n adjutanttina
sodan aikana toiminut reservin kapteeni, kouluneuvos L. Arvi P. Poijärvi alusti kysymyksen siitä, miten
rauhan aikanakin voitaisiin säilyttää rintamalla syntynyt aseveljeys.
Alustus päättyi esitykseen, että rykmentissä palvelleiden piirissä olisi
aloitettava voimaperäinen yhteiskunnallinen herätystoiminta ja niin
hyvin henkinen kuin aineellinenkin
huolto. Hotelli Tornin illanvietossa
päätettiin alustavasti järjestää koko
rykmentin miesten yhteinen juhla.
Siellä kehittyi myös ajatus Ässä-rykmentin aseveliyhdistyksen perustamisesta.
Poijärvi kuvaili kokouksessa käsiteltyjä asioita ja tilaisuuden tunnelmia Suomen Kuvalehden vuoden
1940 kesäkuun numeroon kirjoit-

tamassaan artikkelissa. Talvisodan
aikana oli rintamalla syntynyt yhteiskunnalliset raja-aidat ylittänyt
yhtenäisyys, joka kuitenkin saattaisi
rauhan tultua hiipua. Ässä-rykmentistä Poijärvi totesi, että se ei kertaakaan väistynyt asemistaan muuta
kuin käskystä. Se oli kiinteä joukko
huolimatta heterogeenisuudestaan;
joukkoonhan kuului miehiä kaikista
piireistä, se oli kuin pienoisyhteiskunta. Sotilaspuku peitti rikkaan ja
köyhän, ylhäisen ja alhaisen, tasoitti
ja yhdisti. Rauhan tultua miehet palasivat siviilielämään. Monen kodin
huoltaja jäi kuitenkin ainiaaksi saapumatta ja kovin monissa kulkivat
invalidit hitaasti entiselleen toipuen
tai parantumattomia vammoja saaneena. Kiristyvä taloudellinen pula
ahdisti suurta määrää vähempiosaisia sotureita. Oli olemassa vaara,
että eri yhteiskuntaluokista tulleet
sotilaat vetäytyisivät jälleen omiin
oloihinsa, välinpitämättömyyden ja
itsekkyyden saadessa valtaa. Solmitut siteet katkeilisivat, ja sodan aikana luotu yhteinen perustus alkaisi
murtua.
Jotakin olis siis tehtävä ja tehtävä pian. Poijärvi totesi artikkelissa,
että tehokkain keino epäkohtien
korjaamiseksi ei ollut suoranainen
avustaminen, vaan työtilaisuuksien järjestäminen. Ässä-rykmentissä
olleiden yrittäjien olisi otettava yhteys työttömiin rintamatovereihinsa
ja autettava heitä. Voimaperäisen
yhteiskunnallisen huoltotoiminnan
tuli käsittää niin aineellinen kuin
henkinen puoli. Henkiseen kuuluisi
henkilökohtaisten suhteiden ylläpitäminen aseveljien ja heidän perheittensä kesken. Yhteisiä tilaisuuksia olisi järjestettävä, kosketusta eri
yhteiskuntaluokkiin kuuluvien perheiden välillä olisi saatava aikaan.
Lopuksi Poijärvi kehotti epäsuorasti
muidenkin sodan ajan joukko-osastojen miehiä ryhtymään samanlaiseen toimintaan.
Jo ennen tätä oli jo huhtikuun lopulla perustettu JR 11:n muistomerkkitoimikunta, joka oli jo 27.5.1940
tehnyt sopimuksen JR 11:n muistopatsaasta. Tämä oli mahdollista,
koska heti rauhanteon jälkeen oli
aloitettu varojen kerääminen Ässärykmentin kaatuneitten muistomerkin perustamisrahastoon.
JR 11:n aseveliyhdistyksen Ässärykmentti r.y.:n varsinainen pe-

Suomen ensimmäisen aseveliyhdistyksen, Ässä-rykmentti r.y.:n perustava kokous Hotelli Tornissa toukokuussa 1940. Kuva kirjasta Hatjalahdelta Viipurinlahdelle, Ässä-rykmentti r.y. 1940

rustava kokous pidettiin 7.6.1940
Helsingin Ratakadulla sijainneessa
Suomalaisessa Normaalilyseossa eli
"Suomalaisessa Norssissa" (vuodesta 1950 tunnettu nimellä Helsingin
Normaalilyseo). 15.7.1940 Ässä-rykmentti r.y.:n huoltotoimisto aloitti
toimintansa osoitteessa Kluuvikatu
5. Myöhemmin vastaavanlaisia aseveljien huoltotoimistoja perustettiin
suunnitelmallisesti muihinkin kaupunkeihin, mutta Ässä-rykmentin
aseveliyhdistyksen huoltotoimisto
oli niistä aivan ensimmäinen. Näin
oli perustettu ja aloittanut toimintansa JR 11:n aseveliyhdistys Ässärykmentti r.y. touko-kesäkuussa
1940.

Suomen Aseveljien
Liitto perustetaan
Ässä-rykmentin asevelitoiminnalla
tuli olemaan merkittäviä, valtakunnallisia seuraamuksia. Sen esimerkki levitettiin Helsingistä koko maahan ja aseveljien valtakunnallinen
organisaatio syntyi. Suomen Aseveljien Liitto perustettiin talvisodan
sotilaiden valtakunnalliseksi järjestöksi Helsingissä elokuun alussa
4.-8.8.1940. Vuoteen 1944 mennessä
Aseveliliitto oli kasvanut koko Suomen käsittäväksi verkostoksi, maan
suurimmaksi kansalaisjärjestöksi.
Se oli lopulta suurempi kuin Suojeluskuntajärjestö tai Lotta Svärd, ja
siinä oli kolme kertaa enemmän jäseniä kuin silloisessa SAK:ssa.
Suomen Aseveljien Liitto perustettiin Suomen uudemman historian
siihen mennessä kuumimpana kesänä 1940. Talvisota oli takana. Baltian
maat ja niiden miljoonat asukkaat
olivat jo jääneet rautaesiripun taakse. Neuvostoliitto ja Saksa olivat
jakaneet väkivalloin Puolan. Saksa
oli vallannut Ranskan ja Britannian
joukot olivat paenneet Englannin
kanaalin taakse. Saksan hyökkäystä
Britanniaan odotettiin milloin tahansa. Kommunistiagitaattoreiden
sytyttämät halkopinot roihusivat
heinäkuussa Helsingin Hakaniemessä kuin ajan merkkeinä. Neuvostoliiton monimuotoinen painostus Suomea kohtaan lisääntyi kaiken aikaa.
Mannerheimilla on katsottu
olleen tärkeä rooli aseveljien keskusjärjestön perustamisessa. Hän
tiedosti luonnollisesti kommunistien lisääntyvän aktiivisuuden ja oli
kesällä 1940 huolissaan kommunis-

tien aikomuksista perustaa oma rintamamiesliitto. Suomen Aseveljien
Liiton perustava kokous pidettiin
4.-7.8.1940 Säätytalolla Helsingissä.
Kokoukseen osallistui noin 200 aseveljeä eri tahoilta. Perustavassa kokouksessa valittiin liittotoimikunta,
jolle annettiin valtuudet sääntöjen
viimeistelyyn ja liiton rekisteröintiin.
Liittotoimikunnassa oli 12 jäsentä ja
neljä varajäsentä, ja sen nimilista oli
vaikuttava. Varsinaisia jäseniä olivat
mm. kenraalimajuri Paavo Talvela
(puheenjohtaja), Kalle Lehmus, Jarl
Gallen (talvisodan lopussa perustetusta JR 10:n aseveliyhdistyksestä),
Veikko Helle, Väinö Leskinen, N.A.
Osara, Jussi Saukkonen, Jorma Tuominen, W.E. Tuompo, J. Hippolin ja
Gunnar Palmgren. Neljän varajäsenen joukkoon kuuluivat L Arvi P Poijärvi ja kenraalimajuri A.F. Airo. Kun
liittotoimikunta järjestäytyi, valittiin
Talvela puheenjohtajaksi ja Poijärvi
toiseksi varapuheenjohtajaksi. Yhdistysrekisteriin Suomen Aseveljien
Liitto merkittiin 16. syyskuuta 1940.

Ässä-rykmentin toinen
”Vapaussota”
Ässä-rykmentissä syntyneellä voimakkaan yhteenkuuluvuuden hengellä ja sen ylläpitämiseksi perustetulla yhdistyksellä, Ässä-rykmentti
ry:llä tuli siis olemaan erittäin suuri
kansallinenkin merkitys. Avainasemassa olivat tietysti muutamat aktiivit. Ässä-rykmentti r.y.:n toiminta
muodosti esikuvan ns. välirauhan
aikana perustettaville muiden joukko-osastojen aseveliyhdistyksille
ja niiden valtakunnalliselle liitolle,
Suomen Aseveljien Liitolle. Aseveliliitto puolestaan vaikutti suuresti
siihen, että jatkosotaan lähdettiin
pääosin epäröimättä, vaikka sen
puolustukselliset motiivit eivät kaikkien mielestä olleetkaan yhtä selkeät
kuin talvisodan. Aseveliliitto vaikutti myös merkittävästi rivien säilymiseen suhteellisen eheinä jatkosodan
kriittisissä vaiheissa 1944.
Jatkosodassa Ässä-rykmentin nimeä kantoi JR 26, joka kuitenkin oli
eri joukko-ososto kuin talvisodan JR
11. Talvisodan Ässä-rykmentin miehiä taisteli myös ns. Vallilan Rykmentissä, JR 47:ssä ja sen lakkauttamisen jälkeen 3.Pr:ssa.
Sodan jälkeen, "vaaran vuosina",
ns. asevelisosialistit yhteistyössä
nuorten kokoomuslaisten asevel-

jiensä kanssa olivat merkittävä poliittinen taustavaikuttaja. Lähinnä
asevelisosialisteista kumpusi sosiaalidemokraattien voimakas "Jo riittää!" -kampanja, kommunistien kumoushankkeiden pysäyttäjä. Siten
voidaan hyvällä syyllä sanoa, että
Ässärykmentti ja sen avainhenkilöt
vaikuttivat Suomen itsenäisyyden
säilymiseen muutoinkin kuin vain
panoksellaan Talvisodassa.
Ässä-rykmentti r.y. lakkautettiin
jatkosodan rauhanehtojen mukaisesti samoin kuin Aseveliliitto, mutta rykmentin Perinnetoimikunta jatkaa yhdistyksen työtä ja toimii yhä,
nykyään toisen sukupolven vetäjien
varassa. Ässä-rykmentti r.y.:n konkreettisena aikaansaannoksena on
Ässä-rykmentin sankaripatsas Kalliossa. Patsaan sijaintipaikka kantaa
nykyään nimeä Ässäpuisto ja sitä
rajaava katu on Ässärinne, Ässäbrinken. Ässä-rykmentin perinnejoukko-osastona toimii helsinkiläinen
Kaartin Jääkärirykmentti. Ässä-rykmentin Perinnetoimikunta ylläpitää
rykmentin muistoa muun muassa
järjestämällä edelleen vuotuisia
juhlatilaisuuksia Ässä-rykmentin
sankaripatsaalla. Sankarihaudoille suuntautuneet kunnianosoituskäynnit ovat myös kuuluneet ohjelmaan. Tilaisuudet jatkuvat yleensä
yhteisellä aterialla Työväentalolla.
13.10.2009, Ässä-rykmentin perustamisen 70-vuotispäivä oli erityisen
juhlallinen. Puheen piti silloin patsaalla Eduskunnan emerituspuhemies Paavo Lipponen.

Me emme unohda!
Kun talvisodasta nyt on kulunut 70
vuotta, on olemassa selvä "tilaus"
Ässä-rykmentinkin muistamiselle.
Maaliskuun 2010 alussa ilmestyy
WSOY:n kustantama, tutkimuksiin
perustuva kirja ”Ässä-rykmentin
talvisota”. Tämä artikkeli ja koko artikkelisarja perustuu kirjaan. Kirjoittajat ovat kokeneita tutkijoita, VTL,
maj res Olli Harinen, KTM, ylil res
Göran Lindgren ja FM, ev evp Erkki
Nordberg. Tätä ennen Ässä-rykmentin talvisodasta on julkaistu vain
yksi merkittävä kirja Ässä-rykmentti
ry:n toimittamana, vuonna 1940
ilmestynyt "Hatjalahdelta Viipurinlahdelle".
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Kuva kirjasta Ässän tie, Helsinki 1964

Ässä-rykmentin ensimmäinen perhejuhla Helsingin Työväentalon juhlasalissa oli suurmenestys.
Kuva kirjasta Hatjalahdelta Viipurinlahdelle, Ässä-rykmentti r.y. 1940

Kuva kirjasta Ässän tie, Helsinki 1964.
Nämä valokuvat on tässä julkaistu Ässä-rykmentin Perinnetoimikunnan luvalla.

Voima verkostoissa - kestävä palapeli?

Sotatieteiden päivät 25.-26.5.2010
Maanpuolustuskorkeakoulu Santahamina
Sotatieteiden päivät 2010 -seminaarissa puhutaan yhteiskunnan toimintatapojen verkostoitumisesta ja sen vaikutuksista maanpuolustukseen, kriisinhallintaan ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen. Kuinka varmistetaan, että tämä yhteistoiminta muodostaa
toteuttamiskelpoisen, aukottoman ja ennen kaikkea kriisinsietoisen palapelin?
Sotatieteiden päivät 2010 järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulussa, joka on sotilaskohde.
Pääsylupa edellyttää ilmoittautumista ennakkoon 10.5.2010 mennessä sekä 20 e ilmoittautumismaksun suorittamista. Maksulla katetaan huoltokustannukset.
www.sotatieteidenpaivat.ﬁ

Sotamarsalkka Mannerheim tervehtii tässä sankarivainajien omaisia patsaalle tullessaan. Seurueeseen kuuluvat puolustusministeri, kenraalimajuri Walden takana marskista oikealla, 4.D:n komentaja eversti Arajuuri marskin vasemmalla puolella ja JR
11:n komentaja everstiluutnantti Inkala marsalkasta oikealle ja hänen takanaan sotamarsalkan adjutantti. Kuva kirjasta Hatjalahdelta Viipurinlahdelle, Ässä-rykmentti r.y. 1940

Sotaväen sopimustoimittaja

Monipuolisin autokalusto. Uusimmat mallit.
- Henkilöautot
- Minibussit
- Maasturit

Ässä-rykmentin ensimmäinen vuosipäiväjuhla aloitettiin sankarivainajien muistojumalanpalveluksella Kallion kirkossa
12.10.1940. Kuva kirjasta Hatjalahdelta Viipurinlahdelle, Ässä-rykmentti r.y. 1940

- Tila-autot
- Pakettiautot

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu
쏼 0200 11 22 33 tai
hertz@hertz.ﬁ
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Suojeluskuntapiirin alkuvaiheissa kaupungin puistot olivat suosittuja "lähiharjoitusalueita". Kuva Kaivopuistosta.

Helsingin Suojeluskuntapiiri:

Siviiliharrastuksista
suojeluskuntatoimintaa
SYKSYLLÄ 1918 Helsingin Suojeluskunta ryhtyi perustamaan kolme
jalkaväkirykmenttiä sekä tykistöä.
Näiden rinnalle helsinkiläiset innostuivat perustamaan yksiköitä, joiden
pohjana oli jokin yhdistys, työpaikka
tai ammattikunta. Varhain havaittiin, että myös harrastus voisi olla
suojeluskuntayksikön pohjana.
Moottorointi oli jo tehnyt tuloaan,
ja Suomessa oli tuhatkunta henkilöautoa sekä puolisentuhatta kuormaautoa. Maahamme oli perustettu
Suomen Automobiili-klubi sekä
Suomen Moottoriliitto, ja autoista
innostuneet halusivat muodostaa
moottoriyksikköjä myös suojeluskuntiin. Kenneltoiminta oli vakiintunut Suomessa ja maailmansota oli
herättänyt koirankasvattajien kiinnostuksen sotakoiriin. Järjestöelämään kuului torvisoitto, ja mitä olisivat esimerkiksi vapaapalokunnat
olleet ilman soittokuntiaan. Myös
suojeluskunta tarvitsi soittokuntia
juhlistamaan paraatejaan ja juhliaan.

moottoriajoneuvot olivat osoittaneet käyttökelpoisuutensa, ja kesällä 1919 perustettiin koko maata käsittävä Suojeluskunnan Moottorijoukot. Helsingissä
toimi Moottorijoukkojen Helsingin
Osasto eli Automobiilikomennuskunta. Valtakunnallinen hajanainen
organisaatio oli epäonnistunut ja
seuraavana vuonna Helsingin Osasto alistettiin Yliesikunnalle. Tämäkin johtosuhde oli epäonnistunut,
sillä osasto jäi suojeluskuntapiirin
toiminnan ulkopuolelle. Keväällä

MAAILMANSODASSA

Suojeluskuntien
historia
Osa 7/8

1924 osasto alistettiin piiripäällikölle nimellä Hel.Sk.piirin Moottorikomppania, vuodesta 1934 Autosuojeluskunta.
Koulutukseen kuului ajo- ja liikenneopetusta, ja varsinkin alkuaikoina
koulutus painottui auton rakenneja tekniikkaoppiin. Vuonna 1933
vahvistettiin uusi koulutusohjelma
ja silloin aloitettiin myös kurssimainen koulutus, joista mainittakoon
a-luokan autosotamieskurssi, autonkorjauskurssi sekä kolonnanjohtajakurssi.
Erikoiskoulutuksen lisäksi miehillä oli normaali taistelukoulutus,
mutta autonkuljettajille vahvistettu
pistooliaseistus aiheutti poikkeaman
ampumakoulutuksessa. Parabellumpistoolien hankinnan kustansivat
Helsingin Lotta Svärd Os IV sekä
Suomen Sokeri. Komppanialle lahjoitettiin myös kaksi Bergmann-konepistoolia.
Komppania tarvitsi ajoneuvokalustoa sekä koulutuksessa että kuljetussuoritteisiin. Suojeluskuntapiiri omisti vain pari hyötykäyttöön
hankittua autoa, jotka riittivät vain
ajo- sekä rakenne ja huoltokoulu-

tukseen. Komppania joutui täysin
tukeutumaan helsinkiläisiin yrityksiin, jotka auliisti lainasivat autojaan – jopa arkipäivisin. Vuodessa
ajokertojen määrä saattoi nousta
jopa 350:een. Komppanian näkyvimpänä toimintana oli joukkojen kuljettaminen leireille ja harjoituksiin
ja esimerkiksi vuoden 1926 suuressa
syysmanööverissä lainassa oli peräti
70 moottoriajoneuvoa. Joka vuosi
järjestettiin kaksipäiväiset kolonnaajoharjoitukset. Komppania osallistui myös muiden piirien järjestämiin
harjoituksiin sekä tiedustelumatkoihin, mm. Karjalan kannaksella
ja Kymenlaaksossa. Yhteistoiminta
mm. Suomen Automobiili Klubin
kanssa oli hyvin kehittävää. 1920-luvun alkupuolelta alkaen järjestettiin
mm. Itä- ja Keski-Suomeen ulottuvia
maantiekilpailuja. 1930-luvulla osallistuttiin myös Dirt-Track- kilpailuihin, joihin kuuluivat sekä maantiekilpailu että tarkkuusajo.
oli saatu hyviä
kokemuksia sotakoirien käytöstä.
Suojeluskuntiin oli liittynyt innokkaita koiranomistajia ja kasvattajia,
ja he päättivät aloittaa sotakoirien
ja niiden ohjaajien koulutuksen.
Syksyllä 1920 perustettiin Sotakoirakomppania, josta vuonna 1926 tuli
Sotakoirasuojeluskunta. Yksikkö oli
piirin pienimpiä, alkuvahvuus oli
hieman yli 40 miestä sekä kolmattakymmentä koiraa.
Sotakoirien ja henkilöstön koulutus perustui lähes kymmenen vuotta
pääasiassa ulkomaisista lähteistä
koottuihin ohjeisiin ja kokemuk-
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siin. Yhteyttä lienee myös ollut poliisilaitokseen, joka heti vapaussodan jälkeen aloitti palveluskoirien
koulutuksen. Alkuaikoina toiminta
keskittyi vartio- ja viestikoirien koulutukseen, mutta samanaikaisesti
koulutettiin myös jokunen lääkintäkoira. Kokemuksen karttuessa
koulutus jakautui kolmeen haaraan,
saksanpaimenkoiria koulutettiin
viesti- ja vetokoiriksi, dobermanneja ja airedale-terriereita koulutettiin
viestikoiriksi ja bernhardilaiset vetokoiriksi.
Vuosikymmenen vaihteen tienoolla tiivistyi yhteistoiminta muihin
palveluskoira-asiaa harrastavien laitosten ja yhdistysten kanssa, ja tämä
pakotti laatimaan tasokkaita koulutusohjelmia sekä noudattamaan
niitä määrätietoisesti. Komppania
osallistui vuosittain järjestettäviin
Suomen Kennelliiton ja sen Kennelklubien palveluskoirakilpailuihin ja
-kokeisiin sekä Suomen Armeijan
Koirayhdistyksen viestikoirakilpailuihin. Komppania osallistui myös
Kennelliiton koiranäyttelyihin, ja
järjestön vaikutuksesta ilmeisesti johtui, että suojeluskunta ryhtyi
kasvattamaan pentuja viestikoirakannan nostattamiseksi.
Toimintaa haittasi koiratarhan
puute sekä se, että lähes kaikki koirat olivat ”perhekoiria”. Yhteisharjoituksia voitiin pitää vain viikonloppuina eivätkä perheeseen kuulumattomat ohjaaja-kokelaat helposti
saaneet otetta koirista. Koiratarha
toteutui vasta viimeisenä rauhanvuotena. Herttoniemeen, Ikämiessuojeluskunnan majan yhteyteen
rakennettiin myös koirala ulkoilutarhoineen ja huoltotiloineen. Varat
vahtimestarin ja koiralan ylläpitoa
varten saatiin pitämällä tilapäisesti
ulkopuolisten koiria sekä myymällä
koiranpentuja.
Muissakin suojeluskunnissa oli
kiinnostusta sotakoiriin, ja niitä kokeiltiin mm. ahkioiden vetäjinä. Ikämiessuojeluskunnalla oli 1930-luvulla pieni sotakoiraosasto, mikä

saattoi vaikuttaa koiratarhan perustamiseen.
HELSINGIN Suojeluskuntapiirin I/
Vita Regementet, Rautatiepataljoona ja Ikämiespataljoona muodostivat touko- kesäkuussa 1919 soittokunnat soittokykyisistä ja -haluisista
jäsenistään. Soittimet saatiin lainaamalla, vuokraamalla ja lahjoituksina. IMP vältti aluksi perustamiskustannukset ”liisaamalla” siviilisoittokunnan.
Aikaa myöten osallistuminen sekä
sotilas- että soittoharjoituksiin osoittautui liian raskaaksi, varsinkin iäkkäimmille miehille, ja suojeluskuntapiiri perusti helmikuun 1. päivänä
1926 oman Soittokunnan. Tähän
liittyi heti 30 miestä lakkautetuista
pataljoonasoittokunnista ja perintönä tulivat myös soittimet ja nuotistot. Soittoharjoituksia ryhdyttiin
pitämään säännöllisesti kaksi kertaa
viikossa, ja lisäksi olivat soitto-oppilaiden harjoitukset.
Soittokunnan esiintyminen oli
monipuolista, oli ”sotilassoittoja”
sekä esiintymisiä viihdytys- ja propagandatilaisuuksissa. Palvelussoittoina pidettiin paraatisoitot sekä
esiintymiset piirin ja suojeluskuntien vuosijuhlissa. Illanviettosoitoista voitiin ottaa pientä korvausta ”nuottien hankkimista varten”.
Piirin valistusohjaaja ohjaili soittokunnan osallistumista näytös- ja
propagandatilaisuuksiin sekä esiintymisiin yleisradiossa. Varsinkin
kesäisin soittokunnalla oli monia
julkisia esiintymisiä kuten konsertit
Esplanadikappelissa sekä puistokonsertteja keskikaupungin puistoissa. Merkittävimpiä tilaisuuksia
oli vuoden 1937 konsertti Messuhallissa yhdessä Nylands SK.distriktin
soittokunnan kanssa.
Soittokunnan toiminta oli hyvin
tiivistä, vuosittain kertyi keskimäärin 500 soittotuntia, mikä soittajilla
saattoi merkitä tiiviimpää osallistumista kuin tavallisella rivisuojeluskuntalaisella.
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Autokomppanian kolonna marssivalmiina. Kuva on jostakin sotaharjoituksesta, jossa ajoneuvokalusto on poikkeuksellisesti koottu yksinomaan henkilöautoista kuorma-autojen sijasta. Kolonnan johtajalla on sivuvaunullinen moottoripyörä.

S O TA M U S E O

Koirakomppanian dobermanneja Herttoniemessä 20.3.1921. Miehillä on Helsingin Suojeluskunnan alkuvuosien omaperäiset puvut, olkaimettomat asetakin, joissa ruskea kaulus ja hihankääreet. Vasemmalla komppanian päällikkö, oikealla vääpeli.
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Merireserviläistoiminnan
synty
Teksti: Tatu Korhonen
”MERIOSASTOMME pääperiaatteena on ollut reippaan merihenkisen
harrastuksen ylläpito, merenkulkutaidon elvyttäminen, viestitystaidon
kehittäminen ja tärkeimpänä veljeyden ja siihen lujasti liittyvän turhia
ylisanoja kaihtavan isänmaallisen
ajattelun ehdoton säilyttäminen.
Näiden periaatteiden mukaan on
osasto toiminut vuodesta toiseen.”

Juuret
Merisuojeluskunnassa
Järjestäytyneen vapaaehtoisen meripuolustustoiminnan voidaan katsoa alkaneen Helsingissä 7.12.1928,
jolloin suojeluskuntain yliesikunnan
toimesta sk-piirin talossa (Yrjönkatu
36) pidettiin Helsingin Merisuojeluskunnan perustava kokous.
Pääkaupungin sanomalehtiin oli
pantu ilmoitus, jossa kaikkia merisuojeluskuntatyöstä kiinnostuneita
ja erityisesti Helsingin purjehdusseurojen jäseniä kutsuttiin koolle.
Osanottajia oli kuutisenkymmentä,
joiden keskuudesta suoritettiin ensimmäinen jäsenmerkintä.
Pienen alkukankeuden jälkeen
alkoi kaksikielinen merisuojeluskuntatoiminta vilkkaana. Teoreettista ja käytännön harjoitusta merisotilaallisissa taidoissa ryhdyttiin järjestämään. Oma harjoitusvene, aseet
ja varusteet hankittiin pikkuhiljaa.
Kolmekymmenluvulle tultaessa oli
käytössä jo varsin kehittynyt koulutusjärjestelmä, josta turhat operettimaisuudet olivat karsiutuneet pois.
Sotavuosina palvelivat Merisuojeluskunnan jäsenet omissa sa-yksiköissään, monet maavoimien rintamajoukoissa. Rajasuojeluskuntana
oli MSk:llakin yllin kyllin vartiointi-,
koulutus- ym. tehtäviä, joita suoritettiin nostomiesvoimin.
JATKOSODAN JÄLKEEN, 7.11.1944
Suojeluskuntajärjestö lakkautettiin Neuvostoliiton painostuksesta
- poliittisista ja sotilaallisista syistä.
Järjestön itse hankkima varallisuus
oli sovittu siirrettäväksi Suomen Punaiselle Ristille. Suojeluskuntalaisten varusteet, aseet ja a-tarvikkeet
kerättiin puolustusvoimille. Pienimuotoista asekätkentääkin esiintyi
miehityksen pelossa. Yksittäisten
suojeluskuntien ja piirien omilla ja
lahjoitusvaroilla hankkima omaisuus säätiöitiin tai lahjoitettiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Merisuojeluskuntien venekalusto oli sota-ajan ja edelleen jatkuvan
miinanraivauksen ajan ollut pääosin merivoimien käytössä. Valtion
budjettivaroilla ja yksityisvaroilla hankittujen alusten sekä muun
omaisuuden erottelemiseksi ja korvaamiseksi perustettiin Puolustusministeriöön erityinen toimikunta.
Helsingin Merisuojeluskunnan uusi
SP-20 oli palanut osittain välirauhan
aikana Suomenlinnassa, joten siitä
ei ollut jäljellä RT 1:n hallussa kuin
palaneet jäänteet. Rautakaaret kuitenkin kelpasivat vielä, joten sekin
huutokaupattiin sotien jälkeen.

Osa 1/2

Kerhot ja sodan
jälkeinen aika
Heti sotien jälkeen keskityttiin
työntekoon ja maan jälleenrakentamiseen. Raskaat sotakorvaukset
antoivat työtä ihmisille - ja pakottivat perustamaan uusia suuria tuotantolaitoksia. Järjestötoimintaan
ei monilla ollut aikaa eikä rintamavuosien jälkeen ehkä halujakaan.
Entiset innokkaat suojeluskuntalaiset tapasivat toisiaan epävirallisissa merkeissä. Matalaa proﬁilia oli
pidettävä epävakaassa poliittisessa
tilanteessa.
Suomen Reserviupseeriliiton toimintaa ei oltu kielletty, mutta ennen
sotia vireillä ollut aliupseerikerhotoiminta ei koskaan ehtinyt saavuttaa valtakunnallista laajuutta. Reservin meriupseerit perustivat oman
Meriosastonsa 10.1.1947. Mukana
oli monta entistä Helsingin Merisuojeluskunnan aktiivia. Merisuojeluskunnan Päällystökerho oli ollut
MSk-upseerien ja -venepäälliköiden
(Msk-sotilasmestarien) yhteinen
kerho, joka oli perustettu 30-luvun
alkupuolella, ja jonka toiminta päättyi Merisuojeluskunnan lakkauttamiseen.
Jo koko 30-luvun oli pääkaupungin sk-piirissä toiminut Helsingin
Suojeluskunta-aliupseerit ry, jonka
puheenjohtajana sotavuosina oli toiminut vääpeli Gunnar Lehti ErKKKsuojeluskunnasta. Ikävä kyllä ovat
kerhon lähes kaikki paperit tuhoutuneet Helsingin pommituksissa
6.-7.2.1944. Kuitenkin on säilynyt
sen verran materiaalia, että voidaan
todeta toiminnan olleen melkoisen
vireää illanviettoineen ja ampumakilpailuineen.
Helsingissä oli myös 27.1.1935 lähtien toiminut toinen aliupseerikerho
- Helsingin Reservi-aliupseerit ry,
joka lienee ollut suojeluskuntiin
kuulumattomien reservin aliupseerien yhdisys. Sotavuodet katkaisivat
sen toiminnan, eikä asiakirjoja ole
juurikaan säilynyt. Toimintaan kuuluivat illanvietot ja tutustumiskäynnit.
Erään Helsingin Suojeluskuntaaliupseerit ry:n kirjanpidossa säilyneen matkalaskukuitin merkinnöistä voidaan todeta puheenjohtajan
osallistuneen Hämeenlinnassa kokoukseen juuri ennen Suojeluskuntajärjestön virallista lopettamista,17.11.1944, joissa oli keskusteltu
”aliupseeriyhdistysten yhteisistä
asioista”.

Aliupseerikerhotoiminta
aloitetaan uudelleen
Viisi vuotta Suojeluskuntajärjestön
lakkauttamisesta, punaisen vaaran hieman hellittäessä, ryhtyivät
eräät aikaisemman aliupseerikerhotoiminnan aktiivit puuhaamaan
reserviupseeritoimintaa vastaavan
aliupseeritoiminnan aloittamista
Helsingissä.

Vanha SP20.

Merisuojeluskuntien
venekalusto
oli sota-ajan ja
edelleen jatkuvan
miinanraivauksen
ajan ollut pääosin
merivoimien
käytössä.
Ensio Pesonen

15.11.1949 kokoontuivat Helsingin Suojeluskunta-aliupseerit ry:n
entiset jäsenet vääpeli Gunnar Lehti
(Erillinen Konekiväärikomppania),
ylikersantti Onni Heimo (Sörkan
Rykmentti), ylikersantti Matti Hyvönen (Erillinen Konekiväärikomppania) jaylikersantti Kosti Virtanen
(Rannikkotykistösuojeluskunta)
keskustelemaan toiminnan jatkamisesta.
Kun yhdistysrekisterissä oli jo
valmiina Helsingin Reservialiupseerit ry, jolla ei kuitenkaan ollut
toimintaa, saatiin siitä valmis rekisteröity yhdistys elvytettäväksi. Uuteen sääntöluonnokseen käytettiin
apuna Helsingin Reservinupseerit
ry:n sääntöjä. Palaveri nimitettiin
Helsingin Reservialiupseerit ry:n väliaikaisen johtokunnan kokoukseksi,
joka valmisteli vuosikokouksen 1950
koollekutsumista. Kyseisen yhdistyksen jäseniä ei oltu tavoitettu.
23.2.1950 pidettiin sitten Katajanokan Upseerikerholla Helsingin
Reservialiupseerit ry:n vuosikokous
22:n suullisesti paikalle kutsutun
osallistujan voimin. Säännöt vahvistettiin ja kerättiin paikallaolijoilta
jäsenmaksut. Uutinen kokouksesta

julkaistiin Helsingin päivälehdissä.

Toiminta muotoutuu
Toiminta alkoi pienehköllä porukalla, mutta kasvoi tasaisesti koko
1950-luvun alun. Pyrkimyksenä oli
myös yhteistoiminnan virittäminen
kantaaliupseerien Aliupseeriliiton
(nyk. Päällystöliitto) kerhojen kanssa. Pikkuhiljaa, ehkä vuoden 1952
Helsingin olympialaistenkin innoittamana, tuli kokous- ja tutustumisretkipainotteiseen ohjelmaan mukaan urheilu, mm. hiihto ja suunnistus. Ammuntaa ei vielä ollut edes
mahdollista harrastaa ampumaseurojen ulkopuolella.
Myös entisiä merisuojeluskuntalaisia - aliupseereita vakinaisisksi
jäseniksi ja miehistöä kannattajajäseniksi liittyi uuteen yhdistykseen.
Samoin merivoimien reserviläisiä,
uutta sodanjälkeistäkin polvea.
Yhdistyksen aloitteesta pidettiin
5.5.1954 Hämeenlinnassa kokous
Helsingin, Tampereen, Hämeenlinnan ja Valkeakosken reservinaliupseeriyhdistysten edustajien kesken,
jossa (ehkä jälleen) keskusteltiin
koko maan käsittävän reservialiupseeriliiton perustamisesta. Pää-

tökseksi tuli, että ”uusi liitto perustetaan heti kun siihen katsotaan
olevan taloudellisia ja muita edellytyksiä”. Uusia yhdistyksiä perustettiinkin eri puolille maata.

Liitto perustetaan
17.4.1955 perustettiin ravintola Motissa, entisessä ns. uudessa suojeluskuntatalossa, pidetyssä kokouksessa Reservin Aliupseerien Liitto ja
puheenjohtajaksi valittiin Helsingin
Reservialiupseerit ry:n puheenjohtaja Gunnar Lehti.
Helsingin yhdistyksen jäsenluettelosta voi nähdä, että liiton perustamisen jälkeen moni vanha suojeluskuntalainen ja veteraani uskaltautui vasta nyt mukaan toimintaan.
Tietenkin lisääntynyt tiedottaminen
auttoi asiaa. Urheilutoiminnan lisääntyessä ja ammunnan tullessa
SAL:n jäsenyyden myötä mukaan
kuvioihin, houkutteli toiminta myös
uutta, sodan jälkeen varusmiespalveluksensa suorittanutta reservin
aliupseerikuntaa.
sai yhdistys käyttöönsä Töölöntorinkatu 2:n kellarista tilaa ampumarataa varten, josta alkaen sisäampumarata Luolan toiminta
onkin jatkunut keskeytyksettä. Pitkään se toimi myös kerhotilana ampumaratatoiminnan ohessa.
Kesäkaudella ammunta tapahtui
Malmin ampuma-radalla aina sen
sulkemiseen saakka ja sen jälkeen
vuosikymmenet Viikin radoilla.
Hiihto, ampumahiihto, suunnistus,
marssiammunta ja muut reserviläiskuntoisuuslajit olivat suosittuja.
Avotähtäiminen pystykorvakivääri oli tuolloin perustyökalu
parabellum-pistoolin ohella ulkoradoilla. Pienoiskiväärit ja -pistoolit
olivat sisäratakauden harjoitus- ja
kilpailuvälineitä. Ampumatoiminnasta muodostuikin nopeasti tärkeä
osa reservinaliupseeritoimintaa.

VUONNA 1956
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Tilaa multimedia sarja: Ihantalan Ihme,
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Ampumatoimintaa
Ampumavuorot järjestetään Santahaminassa, jollei muuta paikkaa ole ilmoitettu.
Huhtikuu Aika
Lauantai 17.4
Lauantai 17.4
Sunnuntai 18.4
Tiistai
20.4

Rata
Pistooli 1 ja 2
Loppi VARESCUP 1
Pistooli 1 ja 2
Pistooli 2

kello

ilmoittautuminen

Klo.9-16

ratavuorolle(at)luukku.com
KILPAILU www.vantaanreservilaiset.fi
ratavuorolle(at)luukku.com
Mpky KK-ammunta Pist 1
www.mpky.fi 0400 10 12022
ratavuorolle(at)luukku.com
ratavuorolle(at)luukku.com
ilmoittautuminen

Klo.12–16
Klo.17-21

Lauantai 24.4 Pistooli 1 ja 2
Sunnuntai 25.4 Pistooli 1 ja 2
Toukokuu Aika
Rata

Klo.9-16
Klo.12–16
kello

Tiistai 4.5.
Lauantai 8.5

17.15-21
Klo 9-18

Lauantai 8.5
Tiistai
11.5.
Tiistai
11.5

Pist.pika (.22) rata 2 ja 3
Upinniemi SRA KARSINTA1
Meripuolustuspiiri
Pistooli 1 ja 2
Sot.pist pika rata 2 Ja 3
Pistooli 1

Klo.9-16
17.15-21
Klo.17-21

Keskiviikko12.5

Pistooli 1

Klo.17-21

Lauantai 15.5

Pistooli 1

Klo.9-16

Lauantai 15.5
Lauantai 15.5
Lauantai 15.5
Lauantai 15.5
Lauantai 15.5
Sunnuntai 16.5
Sunnuntai 16.5

Pistooli 2
Mpkk 150m
Keskusampumarata 150m
Keskusampumarata 300m
Aseenkäsittelyrata 1
Pistooli 1 ja 2
Keskusampumarata 150m

Klo.9-16
Klo.9-16
Klo.9-16
Klo.9-16
Klo.9-12
Klo.12–16
Klo. 9-16

Sunnuntai 16.5
Tiistai
18.5.
Lauantai 22.5
Sunnuntai 23.5
Sunnuntai 23.5
Tiistai
25.5.
Torstai
27.5.

Keskusampumarata 300m
Pist.pika (.22) rata 2 ja 3
Pistooli 2
Pistooli 2
Mpkk 150m
Sot.pist pika rata 2 Ja 3
Pienoispistooli
MESTARUUS rata 2 ja 3
Pistooli 2
Pistooli 2
Mpkk 150m

Klo. 9-16
17.15-21
Klo.9-16
Klo.12–16
Klo.12–16
17.15-21
17.30 -

Lauantai 29.5
Sunnuntai 30.5
Sunnuntai 30.5
Kesäkuu

Aika

Tiistai
Torstai

1.6.
3.6.

Rata

Klo.9-16
Klo.12–16
Klo.12–16
kello

Sunnuntai 6.6
Sunnuntai 6.6

Pist.pika (.22) rata 2 ja 3
Isopistooli MESTARUUS
rata 2 ja 3
Loppi SRA KARSINTA 3
Mpkk 150m

Klo 8-18
Klo.12–16

Tiistai

Pistooli 1

Klo.17-21

8.6

www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
KILPAILU SRA-karsinta 1
www.mpky.fi 20101012203

17.15-21
17.30 -

ratavuorolle(at)luukku.com
www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
Mpkyn KK-ammunta pist 2
www.mpky.fi 0400 10 12033
Mpky KK ammunnat pist 3
www.mpky.fi 0400 10 12074
KILPAILU SRA-karsinta 2
www.mpky.fi 0400 10 12079
KILPAILU SRA-karsinta 2
KILPAILU SRA-karsinta 2
KILPAILU SRA-karsinta 2
KILPAILU SRA-karsinta 2
KILPAILU SRA-karsinta 2
ratavuorolle(at)luukku.com
Mpky KK ammunnat 3
www.mpky.fi 0400 10 12030
ratavuorolle(at)luukku.com
www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
ratavuorolle(at)luukku.com
ratavuorolle(at)luukku.com
Mpky KK ammunnat 4 www.Mpky.fi
www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
KILPAILU www.hrup.fi / pikaammuntaohje
ratavuorolle(at)luukku.com
ratavuorolle(at)luukku.com
Mpky KK ammunnat 4
www.mpky.fi 0400 10 12031
ilmoittautuminen

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.ﬁ

HRUP & HELRESP
SRA KARSINNAT
2010
SRA SM kilpailut järjestetään tänä
vuonna Niinisalossa Tyksitöprikaatin
ampuma-alueilla 7-8.8.2010. Järjestämme kolme karsintakilpailua, joista
kahden parhaan yhteenlaskettujen
tulosten perusteella ratkaistaan piirien
nelihenkiset joukkueet. Mukaan päässeille tiedotetaan asiasta 3. karsinnan
jälkeen.
karsinta: 8.5.2010 UPINNIEMI
karsinta: 15.5. 2010 SANTAHAMINA
karsinta: 6.6.2010 LOPPI

www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
KILPAILU www.hrup.fi / pikaammuntaohje
KILPAILU www.vantaanreservilaiset.fi
Mpky KK ammunnat 5
www.mpky.fi 0400 10 12035
Mpky KK ammunta pist 4

Vänrikki Rautio lipastaa kovilla.

Helsingin reserviläispiirien pistoolin
ampumaohjelma 2010
Ohjeet ampujille ovat radalla luettavissa, ennen ammuntaa ammunnanjohtajan ohjeistaa
suoritukseen. Vapaaehtoisia tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. Lisätiedot Kapt Seppo Laitakari
p. 050 – 4626780
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 4.5.2010 rata 2 ja 3
ti 18.5.2010 rata 2 ja 3
ti 1.6.2010 rata 2 ja 3
ti 15.6.2010 rata 2 ja 3
ti 29.6.2010 rata 2 ja 3
ti 13.7.2010 rata 2 ja 3
ti 27.7.2010 rata 2 ja 3
ti 10.8.2010 rata 2 ja 3, MEST
ti 24.8.2010 rata 2 ja 3
ti 7.9.2010 rata 2 ja 3
ti 21.9.2010 rata 2 ja 3

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 11.5.2010 rata 2 ja 3
ti 25.5.2010 rata 2 ja 3
ti 8.6.2010 rata 2 ja 3
ti 22.6.2010 rata 2 ja 3
ti 6.7.2010 rata 2 ja 3
ti 20.7.2010 rata 2 ja 3
ti 3.8.2010 rata 2 ja 3
ti 17.8.2010 rata 2 ja 3, MEST
ti 31.8.2010 rata 2 ja 3
ti 14.9.2010 rata 2 ja 3
ti 28.9.2010 rata 2 ja 3

Pistoolin mestaruuskilpailut:
pienoispistooli
torstai
isopistooli
torstai
pistooli-pika
tiistai
sotilaspistooli-pika
tiistai

27.5.2010
3.6.2010
10.8.2010
17.8.2010

kello 17.30 - rata 2 ja 3
kello 17.30 - rata 2 ja 3
kello 17.30 - rata 2 ja 3
kello 17.30 - rata 2 ja 3

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2010 jäsenkortti/maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus.
Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min
ennen kilpailun alkua. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta klo 17.20. Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija. Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikat.
Sarjajako: H - H50 - H60 - H70 - H80 - D - D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme
jäsentä. Joukkue ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lajin kilpailusääntöjä noudatetaan ja tullaan pistokoeluontoisesti valvomaan myös aseiden
osalta. Kilpailukohtaisesti tarkistetaan ja punnitaan kolmen arvalla valitun ampujan aseet ja
niiden liipaisinvastus. Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat
kukin erikseen sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen
muodostavat kilpailutuloksen. Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan sarjakilpailuun.
Samoin joukkueiden kolme tulosta osallistuu joukkueiden kisaan. Ampumaterveisin,
ylil Tomi Alajoki
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Tervehdys PK-seudun
reservinampujat sekä leidimme.
Vuosi 2010 on kovaa vauhtia etenemässä kesää kohti
ja Ratavuoroilla kävijä määrät lisääntyneet mukavasti niin Töölössä kuin Santahaminassa - Erinomaista.
Kiitos niille jotka eivät pakkasia ja lunta säikähtäneet,
vaikka välillä Santahaminassa olikin sitä ampumaradoilla reilusti. Ratavuorojen lisänä on kilpailtu
palvelusammunnassa. PA1 ja PA2 kilpailut järjestettiin
vakio että uutena – avoimen luokan kiväärein (vrt.
SRA avoin luokka). 6.3 Vakion kärki oli seuraava: Pasanen (Ar) TaRu, Rautio (Sako) TaRu, Rantanen VaRes
(Ar). 20.3 Avoimen kärki oli tämä: Junnila (Ar) VaRes,
Rantanen (Ar)VaRes, Visuri (Ar) VaRes.
Kävimme keväällä myös vieraissa: 14.3 Hyvinkään Talvisota- ampumakilpailu, kilpailussa oli neljä
toiminnallista rastia perinneaseille. Hienoa oli se,
että osallistujat olivat perinneasuissa asian hengenmukaisesti järjestäjien toivomuksesta. 27.3 Lahdessa

Hälvälän kisoissa pyörähdimme joukkueena. 6 ampujaa meistä oli 10 parhaan joukossa.
Muista tapahtumista: Olemme saaneet kaksi
SRA- ampujan kurssia päätökseen, loput näytöt ja
uusinnat pidimme 27.3 Santahaminassa. Onnittelut
kaikille uusille SRA- ampujille. Muistakaa että nyt
teillä on mahdollisuus ja miltei velvollisuus osallistua
järjestettyihin tapahtumiin ja kilpailuihin ja kehittyä
SRA:n saralla. Myös koulutustarve on kasvanut, tähän
palaamme syksymmällä tarkemmin. Sunnuntaina 11.4
paukkuivat perinneaseammunnat Santahaminassa
osallistuja todella runsaasti. Piirimme alueella lajin
harrastajia on tullut jatkuvasti lisää. Seuraavaksi 15.5
on SRA- karsinnat (6-tehtävää) Santahaminassa ja
ilmoittautuminen avoinna. Nykyisin käytäntö on, että
ilmoittautumisen päätyttyä on tilanteen salliessa
mahdollista päästä mukaan tosin eri kustannuksella.

Lahden
Reserviupseerikerhon
TalviCup 27.3.2010

ampumaupseerin Kati Aallon kanssa. Kilpailun kärki oli tiukka että tasainen, Paras oli
Lahden Reserviläisten Hannu Eskeli tuloksella 332/350 pistettä.

Helsingin reservipiirit saivat kutsun Lahden
Reserviupseerikerhon järjestämään TalviCupiin Hälvälän ampumaradalle. Aikaisin
paikalle päästyämme herätimme kuorsaavan tauluvaraston varusmieshenkilökunnan.
Kohta Lahtelaiset järjestäjät saapuivat paikalle. Lahden Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Wille Viittanen otti joukkueemme
vastaan ja ohjasi aamukahville kerhotalolle.
Ampumaradat laitettiin kuntoon ja osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäinen
ryhmä ampui kohdistus - ja kilpasarjat 150m
kivääriradalla ja toinen 25m pistooliradalla.
Kilpailun jälkeen kerhoemännät tarjosivat
maittavan keittolounaan. Lahden Reserviupseerikerhon Varapuheenjohtaja Juha
Tarnanen suoritti palkintojenjaon kerhon

Hälvälän ampumarata on Hollolan kunnassa, n. 110km Helsingistä. Rataa ylläpitää
Hämeen Rykmentti ja siellä on järjestetty
useita kansainvälisiäkin kilpailuja. Paikalla
on monipuolinen ratatarjonta: 300m rata,
200m rata, 150m rata, Hirvirata, 25m pistoolirata, pienoiskiväärirata ja haulikkoradat.
Lahden Reserviupseerikerho on perustettu
vuonna 1934. Heillä on 70 m2 kerhomaja
ampumarata-alueella jossa kokoustilat,
saunaosasto ja keittiö. Maja on varusteltu
edustavasti. Lisää tietoa Lahden toiminnasta: www.rul.ﬁ/lahti/
9 hengen joukkuetulokset:
Helsinki RU & RES 2738 Lahti RU & RES
2518

Ilmoittautuminen
ratavuoroille.
Ratavuoroilla vaatimuksena on
piiriemme jäsenyys sekä ampujan
vakuutus. Seuraavan uuden vuoron ilmoittautuminen aukeaa vasta menneen
ampumavuoron jälkeen maanantaina.
Jokaiselle ampumavuorolle ilmoittaudutaan erikseen.
ratavuorolle@luukku.com, ilmoittaudu
vuorolle viimeistään vuoroa edeltävänä
keskiviikkona klo. 16.00 mennessä.
Ilmoituksessa oltava: osallistujan nimi,
yhdistys, vakuutus ja tieto lainakalustotarpeesta.
www.mpky.ﬁ Ilmoittautuminen järjestelmän kautta ammuntoja edeltävään
keskiviikkoon klo 24.00 mennessä. Lisätiedot ja kuittaus osallistujille MPKY:n
järjestelmän kautta.
Kevään aikana tiedotamme vuoroista
lehdessä ja yhdistysten www-sivuilla.
Santahaminan rataohjeet on päivitetty - lue ohjeet esim. www.eskapat.net
sivuilta.

Kivääri 100m
3x10ls ja pistoolikenttäammunta
9.5.2010, Loppi, Topenon ampumaurheilukeskus, 100 m ja 150 m radat. Osallistumisoikeus: Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen
jäsenet, joilla on ampumatoiminnan kattava
vakuutusturva
Kivääri 100m 3x10ls (100m rata)
Aseluokat:
Reserviläiskivääri vakio, kivääri vakio,
kivääri avoin.
Ohjeita kilpailijoille:
• Ilmoittautuminen alkaa ratakatoksessa
klo 9:30, alkupuhuttelu ja ensimmäinen erä
10:00.
• Kilpailumaksu on 10 e/luokka. Ampuja
voi halutessaan ampua useammassa luokassa. Varaa tasaraha.
• Lisää ohjeita osoitteesta www.vantaan-

reservilaiset.ﬁ -> sääntökansio.
Pistoolikenttäammunta (150m rata)
• Millä tahansa keskisytytyspatruunaa
ampuvalla pistoolilla tai revolverilla voi
osallistua.
• Laukausmäärä 30.
• Hinta 10 e/luokka. Varaa tasaraha.
Ampuja voi halutessaan ampua sekä pistooli- että revolveriluokan.
• Pistoolikenttäammuntasäännöt löytyvät osoitteesta www.vantaanreservilaiset.ﬁ
• Ilmoittautuminen 150 m ratakatoksessa
alkaa klo 11:00. Alkupuhuttelu ja eräjako klo
12:00.
Ilmoittautuminen molempiin kilpailuihin
3.5.2010 mennessä Niko Niemistölle etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.ﬁ, tai
puhelimella numeroon 050 5656632. Erät
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

UK 70:n (1950) viimeinen kurssijuhla
Syksyllä 60-vuotta sitten Haminassa ollut UK 70 viettää viimeisen yhteisen kurssijuhlansa.
Tilaisuus pidetään Haminassa10.9.2010. Kurssilaisten osoitteiden löytäminen on nyt hyvin vaikeata, joten toivomme sanan levittämistä eteenpäin muille kurssilaisille. Kuljetus Helsingistä
bussilla, mutta Haminaan voi matkustaa myös suoraan. Toivomme alustavaa ilmoittautumista etukäteen osoitteeseen: Osmo A, Wiio, Forsellesintie 20 E 43, 02700 Kauniainen (puh.:
09-505 2216) tai Henrik Kiianheimo, Maksalahdentie 22 B 7, 02140 Espoo (puh.: 09-541 7812).
Tarkempia tietoja myöhemmin. RUK täyttää tänä vuonna 90 vuotta ja kurssimme on edustettuna juhlapäivinä 18-19.6.2010.
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Liikuntatoimintaa
Urheilukalenteri 2010 / Etelä Suomi. Painopisteenä kenttäkelpoisuus
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
Huhtikuu
17.4.
18.4.
20.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
25.4.
25.4.
Toukokuu
5.5.
8.5.
8.5.
8.5.
11.5.
15.5.
15.5.
20.5.
22.5.
28.5.
30.5.
Kesäkuu
2.6.
9.6.
11.6.
16.6.
16.6.
Heinäkuu
3-4.7.
31.7.
Elokuu
18.8.
21.8.
26.8
Syyskuu
4.9.
5.9.
5.9.
11.9
17-19.9.
18.9.
25.9.
Marraskuu
3.10.
9.10.
31.10

Polkupyörämarssi
Harjoitusmarssi
Suunnistuksen perusteet
Suunnistuksen perusteet
Polkupyörämarssi
Sissitaitokilpailu
MAAK Kuntotesti
Reserviläisen kuntotesti
Suunnistus

Hamina
Espoo
Riihimäki
Riihimäki
Lahti
HKI-Nuuksio
Santahamina
Santahamina
Espoo

www.mpky.fi 0801 10 12011
www.mpky.fi 0404 10 12019
www.mpky.fi 0110 12 010
www.mpky.fi 0110 12 011
www.mpky.fi 0900 10 12055
www.mpky.fi 0400 10 12026
www.mpky.fi 0400 10 11014
www.mpky.fi 0400 10 12028
www.mpky.fi 0404 10 12020

Marssiammunta klo 17,15
Harjoitusmarssi
Erä - ja maastotaidot
CIOR-kilpailu
Maastotaidot
Itä-HKI jotos
MAAKK marssi
Suunnistustesti
Liikuntapäivä
MILCOMP sotilas 5-ottelu
Harjoitusmarssi

Santahamina
Espoo
HKI-Nuuksio
Hälvälä
Hätilä
Helsinki
Santahamina
Inginmaa
Parola
Lahti
Espoo

hhaapanen@luukku.com
www.mpky.fi 0404 10 12029
www.mpky.fi 0400 10 13015
www.mpky.fi 0900 10 12064
www.mpky.fi 0110 13 009
www.mpky.fi 0404 10 12027
www.mpky.fi 0400 1011010
www.mpky.fi 0804 10 12012
www.mpky.fi 0110 12 015
www.mpky.fi 0900 10 12070
www.mpky.fi 0404 10 12034

Marssiammunta klo 17,15
Marssiammunta klo 17,15
RESUL kesäyön marssi
Marssiammunta klo 17,15
Kirkkojärven marssi 236

Santahamina
Santahamina
Vantaa
Santahamina
Hamina

hhaapanen@luukku.com
hhaapanen@luukku.com
www.kesayonmarssi.fi
hhaapanen@luukku.com
www.mpky.fi 0801 10 11010

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.ﬁ

ITÄ-HELSINGIN
JOTOS 15.5.2010

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Reippaasti
liikkumaan

Toinen vuosittainen Itä-Helsingin Jotos
järjestetään Vuosaaren maastossa lauantaina 15.5.2010. Kilpailu on tarkoitettu
3-4 hengen partioille ja koostuu noin 10
km suunnistusosuudesta sekä tehtävärasteista. Jotos toimii hyvänä harjoituksena reserviläisyhdistysten partioille
esim. valtakunnallisia jotoksia varten.

Tämän lehden ilmestyessä alkavat poikkeuksellisen pitkään jatkuneet hiihtokelit EteläSuomessa olla ohi. Kausi jatkuu kuitenkin
pohjoisen hangilla ja hiihtohalleissa. Lenkkeily- ja marssikausi sen sijaan alkaa. Muista
harjoittelussa nousujohteisuus ja riittävän
rauhallinen alku. Marssiharjoituksia riittää
jokaiseen makuun, seuraa tätä palstaa ja
kalenteria. Kevään harjoitukset huipentuvat
Kesäyön marssiin, joka on RESUL 40-vuotisjuhlamarssi. Uutena matkana juhlavuoden
40 kilometriä. Liikuntakalenteriin on lisätty
naapuripiirien liikuntatapahtumia, lisätiedot
näihin löydät oheisten MPKY kurssinumeroiden takaa.

Jotos järjetetään MPKY:n kurssina
(kurssinumero: 04011012027). Mukaan
mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta partiota ja kurssi on osallistujille
maksuton.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: juha.
isokangas@gmail.com. Ilmoittautumiset
viimeistään 13.4.2010.

toisen kerran 30.3. pohtimaan yhteistyötä
ja tiedottamista liikunta-asioissa. Liikuntavastaaville tuli tehtäväksi selvittää yhteys
oman kerhonsa www-sivujen ylläpitoon
ja jäsensähköpostin lähettämismahdollisuuksiin. Tätä kautta tapahtumatiedotus
saadaan nopeasti jäsenten tietoon. Seuraava tapaaminen järjestetään lomien jälkeen
syksyllä. Otapa asiaksesi selvittää, kuka on
kerhosi liikuntavastaava. Jos omassa kerhossasi ei ole itselle mieluisaa liikuntaa, voi
sellaista löytyä jostakin toisesta kerhosta.
Tapahtumat ovat kaikille avoimia.
Ja muista: fyysinen kunto * psyykkinen kunto * ampumataito = kenttäkelpoisuus. Eli jos
joku on nollassa, kokonaistulos on nollassa.

Kapt Jukka Rusila
HRUP&HELRESP urheilutoimikunta

Kerhojen liikuntavastaavat kokoontuivat

MPK:n Helsingin maanpuolustupiirin kursseja ja tapahtumia huhti-toukokuussa 2010
Kaikkista kursseista ja tapahtumista löydät tarkemmat perustiedot internet-sivuilta www.mpky.fi

Salpavaellus
Suun. -ja karttaharjoitus

Miehikkälä
Vekaranjärvi

www.salpakeskus.fi
www.mpky.fi 0800 10 12009

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus

Reserviläisen kuntotesti
Kuntotestaajakurssi
Partiosuunnistus

Anjalankoski
Hennala
Vekaranjärvi

www.mpky.fi 0805 10 12017
www.mpky.fi 0900 10 13085
www.mpky.fi 0803 10 11029

Puolustusvoimien tilaamat kurssit ovat tietylle joukolle tai henkilöstöryhmälle kohdennettuja
Halukkuutensa kurssin vapaille paikoille voi tehdä ilmoittautumalla MPK:n tietojärjestelmän kautta.
Valinnan kursseille suorittaa aluetoimisto, joten ilmoittautuminen MPK:n järjestelmään EI TAKAA PÄÄSYÄ kurssille!

Liikuntapäivä
Kuntotesti
Maastomarssi
CITY-Jotos
RESUL syysjotos
MAAK marssi
Hiidenmarssi

Riihimäki
Santahamina
Espoo
Helsinki
Sonkajärvi
Santahamina
Lohja

www.mpky.fi 0110 12 015
www.mpky.fi 0400 10 11022
www.mpky.fi 0404 10 12042
www.hrup.fi & www.helresp.fi
www.resul.fi
www.mpky.fi 0400 10 11020
www.hiidenrykmentti.fi

Maastomarssi
Erä - ja maastotaidot
Maastomarssi

Sipoo
HKI-Nuuksio
Vihti

www.mpky.fi 0404 10 12073
www.mpky.fi 0400 10 13027
www.mpky.fi 0404 10 12061

Onnittelemme
Huhtikuu

Kurssin nimi
Vääpelikurssi
Huollon johtajakurssi
Kenttälääkintäkurssi
Maakuntajoukon kuntotesti
KRH-tuliasemakurssi
Maakuntajoukon ampumataitotesti
Maakuntajoukon marssi
Jalkaväen kevytasekurssi, peruskurssi

ajankohta
23.-25.4.2010
23.-25.4.2010
23.-25.4.2010
25.4.2010
7.-9.5.2010
8.5.2010
15.5.2010
15.-16.5.2010

paikka
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina

kurssinumero
0400 10 11006
0400 10 11008
0400 10 11005
0400 10 11014
0400 10 11011
0400 10 11009
0400 10 11010
0400 10 11012

ilmoittautumis
aika päättyy
2.4.2010
2.4.2010
2.4.2010
10.4.2010
16.4.2010
15.4.2010
1.5.2010
1.5.2010

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus
Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus on pääsääntöisesti kaikille reserviläisille avointa.
Osassa ammuntoja vaaditaan tietty osaamistaso ja osoitus siitä.
Harjoitusmarssi 4
18.4.2010
Tapiola (lähtö)
0404 10 12019
Piirin huhtikuun pistooliammunta
20.4.2010
Santahamina
0400 10 12022
Hedberg-kilpailu, tykistötoimialan kouluttajakoulutus
23.-25.4.2010 Niinisalo
0400 10 12017
Sissitaitokilpailu
24.-25.4.2010 Nuuksio ym
0400 10 12029
Reserviläis-Bingosuunnistus
25.4.2010
Espoo, tarkentuu
0404 10 12020
Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä
25.4.2010
Santahamina
0400 10 12028
IHRU:n ja Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n ampumaleiri
30.4.-1.5.2010 Padasjoki
0400 10 12084
Harjoitusmarssi 5
8.5.2010
Tapiola (lähtö)
0404 10 12029
Piirin toukokuun pistooliammunta
11.5.2010
Santahamina
0400 10 12033
Itä-Helsingin jotos
15.5.2010
Itä-Helsinki
0401 10 12027
Piirien SRA-karsintakilpailu
15.5.2010
Santahamina
0400 10 12079
Piirin toukokuun I kivääriammuntavuoro
16.5.2010
Santahamina
0400 10 12030
Kapteeni Järvi-kilpailu KRH- ja tykistökoulutetuille
22.-23.5.2010 Santahamina
0400 10 12032
Piirin toukokuun II kivääriammuntavuoro
23.5.2010
30.5.2010
0400 10 12083
Harjoitusmarssi 6
30.5.2010
Tapiola (lähtö)
0404 10 12034
Piirin toukokuun III kivääriammuntavuoro
30.5.2010
30.5.2010
0400 10 12031

15.4.2010
16.4.2010
15.4.2010
10.4.2010
22.4.2010
20.4.2010
28.4.2010
7.5.2010
7.5.2010
30.4.2010
7.5.2010
12.5.2010
6.5.2010
19.5.2010
26.5.2010
26.5.2010

Siviilikoulutus

16.4.
17.4.
20.4.
20.4.
21.4.
24.4.
25.4.
25.4.
30.4.

Teologian tohtori, luutnantti Ermo Äikää (matkoilla)
60 v
Lääketieteen lisensiaatti, lääkintäluutnantti Hannu Makkonen 70 v
Aluejohtaja, kapteeni Heikki Anttila (matkoilla)
70 v
Merkonomi, talouskapteeni Kalevi Kallonen
70 v
(mökillä Puumalassa)
Kauppatieteen maisteri, yliluutnantti Asko Arkkola (matkoilla) 70 v
Professori, luutnantti Kaj Tallroth
70 v
Ekonomi, yliluutnantti Martti Asunmaa (matkoilla)
80 v
Lentokapteeni, lennonjohtaja, yliluutnantti Matti Passinen 70 v
Lainopin kandidaatti, kapteeni Tero Mustakallio
80 v

Kurssin nimi
Lukiolaisten turvakurssien varuskuntaviikonloppu
Humanitaarisen oikeuden peruskurssi
Erä- ja maastotaidot, erikoiskurssi
Köysilaskeutumisen peruskurssi
Köysilaskeutumisen jatkokurssi
Arjen hallinta - henkinen tuki
Vantaan koulutusosaston Padasjoen ampumaleiri
Siviiliviestivälinekurssi

ajankohta
23.-25.4.2010
23.-25.4.2010
8.-9.5.2010
15.5.2010
16.5.2010
22.5.2010
22.-23.5.2010
29.5.2010

paikka
Santahamina

kurssinumero
useita
SPR. Annankatu 16 B 49 0400 10 13004
avoin
0400 10 13015
Santahamina
0400 10 13016
Santahamina
0400 10 13017
Santahamina
0400 10 13028
Padasjoki
0405 10 12085
Santahamina
0400 10 13040

ilmoittautumis
aika päättyy
vaihtelee aluetta
11.4.2010
25.4.2010
30.4.2010
30.4.2010
Täynnä!
14.5.2010
14.5.2010

Toukokuu
1.5. Eläkeläinen, kersantti Veikko Lappi (matkoilla)
70 v
2.5. Lääkintämajuri Martin von Bonsdorff
70 v
2.5. Metsänhoitaja, luutnantti Paavo Hyvärinen (perhepiirissä) 85 v
4.5. Eläkeläinen, ylikersantti Paavo Lehtinen
95 v
4.5. Insinööri, luutnantti Raimo Koponen
50 v
6.5. Insinööri, alikersantti Ronald Tuomivirta (lähipiirissä)
80 v
7.5. Rehtori, luutnantti Lauri Haimakainen (matkoilla)
70 v
9.5. Tullitarkastaja, vänrikki Eero Martikainen
75 v
10.5. Koneasentaja, kersantti Jorma Rantanen
70 v
12.5. Liikunnanopettaja, majuri Seppo Kairaneva (lähipiirissä)
70 v
13.5. Kauppaneuvos, alikersantti Karl Nordgren (matkoilla)
85 v
14.5. Diplomi-insinööri, majuri Seppo Rusila (lähipiirissä)
70 v
19.5. Koulutuspäällikkö, luutnantti Raimo Berkan (perhepiirissä) 80 v
22.5. Kersantti Pentti Kuusisto (matkoilla)
75 v
22.5. Mainospäällikkö, kersantti Artto Suominen (ystävien kanssa) 75 v
22.5. Lennonjohtaja, yliluutnantti Tapio Parkkari (matkoilla)
70 v
23.5. Diplomi-insinööri, luutnantti Einar Aakenus (perhepiirissä) 85 v
23.5. Kaupallinen insinööri, kapteeni Arne Lindholm
75 v
23.5. Rikosylikonstaapeli, vääpeli Lasse Seitavuopio (perhepiirissä) 70 v
28.5. Projektinjohtaja, lääkintämajuri Seppo Vainionpää (matkoilla) 60 v

Turvallisesti
saaristossa 2

ruokailut ja kuljetukset saarelle. Kurssilla
yövytään puolijoukkueteltoissa. Mukaan
otetaan max. 20 kurssilaista.

yli 15-vuotialle naisille kohdennettu kurssi

Kurssille voi ilmoittautua nettisivuilla:
www.mpky.ﬁ/tutustu kurssitarjontaan /
meripuolustuspiiri/turvallisesti saaristossa
2 tai suoraan kurssinjohtajalle tai varajohtajalle. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Kurssi alkaa lauantaina 29.5.2010 klo 7.45
Upinniemen portilta ja päättyy sunnuntaina
30.5.2010 klo 17.00 Upinniemen portille.
Kurssimaksu 35 euroa
Kurssin tavoitteena on opettaa käytännön
harjoituksina saariston sää- ja maastoolosuhteissa tarvittavia taitoja mm. hätäensiapu ja hypotermia, etsintä, pelastaminen
merestä, hätämerkit
Kurssi toteutetaan kahden päivän kokonaisuutena Järvön harjoitusalueella Porkkalassa. Kurssimaksuun sisältyy majoitus,

Kristiina Slotte 050 5250022 tai
Jaana Kiverä 040 705 4251
kristiina_slotte@yahoo.com
kivera@elisanet.ﬁ
Järjestää Naisten Valmiusliiton Helsingin
seudun alueneuvottelukunta yhdessä MPK:n
Meripuolustuspiirin kanssa.

Selviytymiskurssi
7. – 8.5.2010
Vantaan Reserviläiset ry järjestää
yhdessä Viron Kaitseliiton kanssa selviytymiskurssin.
Kurssin kouluttajat ovat Kaitseliiton
eloonjäämiskouluttajia. Kurssin päivämäärä on
7. - 8.5.2010 ja kurssin tukikohtana on
Lopen ampumaurheilukeskus.
Kurssille otetaan 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja
osoitteessa www.vantaanreservilaiset.ﬁ.
Kurssin hinta on 50 e/henkilö.
Ilmoittautumiset:
Sampsa Olkinuora
+358 40 522133
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

ESPOO–KAUNIAINEN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmäilta tiistaina 27. huhtikuuta.
Merivoimien komentaja, vara-amiraali Juha Rannikko: Merivoimat tänään ja tulevaisuuden haasteet.
Kauniaisten kaupungintalolla kello
19.00. Tilaisuus on avoin yleisölle.
Merkitse kalenteriisi seuraavat
päivät
Ekskursio Turun laivastoasemalle
11. syyskuuta. Alustava ohjelma:
Laivastoaseman esittely, lounas, kiertokäynti Laivastoasemalla,
Miinamuseo, Merivoimien Esikunta, Heikkilän kasarmi ja Laatokan
Puolustajien Perinnehuone, kahvit
Heikkilän Sotilaskodissa. Ilmoittautumistiedot myöhemmin.
Esitelmäilta tiistaina 12. lokakuuta. STUKin pääjohtaja Jukka Laaksonen. Ydinturvallisuus. Kauniaisten
kaupungintalolla kello 19.00. Tilaisuus on avoin yleisölle.
Vuosijuhla perjantaina 22. lokakuuta Villa Junghansissa.

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
ALLMÄNT
Vårmötet den 24.3.2010 beslöt enhälligt att kalla kapten Caesar von
Walzel till Hedersordförande. Detta
är andra gången klubben kallar en
hedersordförande, den första var
vår grundare Randall Nybom. Beslutet motiverades bland annat med
att Caesar har suttit som ordförande längre än någon annan tidigare.
Därtill är det tack vare hans arbete
och strävanden som den undergång
klubben gick mot under början
av 2000-talet kunde stoppas och

vändas till en ny början i klubbens
historia. Klubben har idag 175 medlemmar och en aktiv verksamhet. Vi
gratulerar Caesar och tackar för den
stora insats han gjort för klubben.
8.8. åker HSRK till Hamina Tattoo. Klubben har köpt 10 biljetter för
medlemmarna, och dessa kan fås
via ekonomiofﬁcer Rasmus Sundström mot kvitto. Kontakta Rasmus
på rasmus.sundstrom@hsrk.ﬁ.
SKYTTE
Tävlingsresultat: torsdagen den
1.4 ordnades klubbens mästerskap
i 9mm pistol. I serien medlemmar
gick första priset till Caspar von Walzel, andra till Christian Arrhenius,
tredje till Jussi Hermunen, därefter
kom Kaj Pettersson och Wäinö Raiskila. I serien inbjudna var Markus
Liesalho bäst.
Skyttet fortsätter udda veckors
torsdagar på Tölötorgsgatans bana
kl 17-19. Meddela gärna om du är på
kommande, samt om du behöver utrustning. Medlemmar har möjlighet
att låna vapen och skyddsutrustning
på plats. På sistone har vi förutom
precision också övat dynamiskt skytte. Kontakt: caspar@hsrk.ﬁ eller 050
353 4714 och jussi@hsrk.ﬁ eller 045
315 6910.
FÄLTIDROTT
8.5 Gentlemannatävlingen i Syndalen. Klubben betalar deltagaravgiften för de medlemmar som anmäler sig via klubben. Skicka deltagaranmälan till info@hsrk.ﬁ.
11.6 Kesäyön marssi (www.
kesayonmarssi.fi). Bilda en egen
patrull, eller anmäl dig till klubbens. Marschen lämpar sig för alla,
sträckorna är 10, 20, 30 och 40 km.
Som bas fungerar i år Håkansböle
idrottspark i Vanda.
UTLANDSRESA
ROSIS-resan till Stockholm skjuts
upp. På grund av allt för långt deltagarantal måste resan till Stockholm
tyvärr skjutas på framtiden. Planen
är nu att ordna resan på hösten istället. Styrelsen inleder genast arbetet
med att planera resan, och information om planerna skickas ut så snart
som möjligt. Anmälningar tas emot

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen:
reservinsanomat@helresp.ﬁ

av Caspar (caspar@hsrk.ﬁ eller 050
353 4714).
HSRK på Facebook
Nu hittar du även Helsingfors
Svenska Reservofﬁcersklubb på Facebook. Klubbens Facebook-sida är
ett komplement till hemsidan och
fungerar i första hand som en nyhetskanal för material som publiceras där, specialevenemang och information av allmänt intresse. Sidan
hittas genom att använda Facebooks
sökfunktion och söka efter HSRK. Vi
hoppas att detta komplement skall
göra det lättare för medlemmarna
att hitta information om klubben
och dess verksamhet.
Kom också ihåg att hålla ett öga
på hemsidan. Den är det snabbaste
sättet för klubben att informera om
ändringar eller andra aktualiteter.
Hemsidan har också RSS.
Kontakt: info@hsrk.ﬁ Hemsida:
www.hsrk.ﬁ

KANTA-HELSINKI
Kerhon ammunnat jatkuvat Töölön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita
ratavuoroille; radalla on tarjolla
opastusta sekä tarvittaessa kerhon
laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa.
Kehitämme sähköistä viestintää.
Päivittäkää sähköpostiosoitteenne
RUL:lin sivuille, koska käytämme
siellä olevia osoitteita.
KHRU yhteystiedot:
verkkosivusto: www.khru.net;
sähköposti: khru@khru.net.
Puheenjohtaja: pekka.appelqvist@hut.ﬁ, p. 050 368 4141; sihteeri: raimo.hynynen@ﬁ.ibm.com, p.
040 510 8513;
Ampumaupseerit: antti.kokkola@ﬁ.fujitsu.com, p. 045 7880 9029;
pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050
349 5921; sampo.siitari@pp.inet.ﬁ,
p. 044 206 1717.

LÄNSI-VANTAA

sä olevat Marskin merkit sotaveteraanien hyväksi tekivät kauppansa.
Kerhomme jäseniä ja muitakin
sotien lähihistoriasta kiinnostuneita
oli runsaasti paikalla toimintakeskuksessamme kevätkokousiltana
seuraamassa evl Markku Ilmosen
värikästä esitelmää Venäjän ja
Georgian suhteista. Aihe ja sen rinnastukset puhututtivat kuulijoita.
Kansallisen Veteraanipäivän kunniaksi siniristiliput kohoavat salkoihin Martinus-salin Martinlaaksontie 36:n pihalla tiistaina 27.4.10 klo
10:00. Tule seuraamaan lipunnostoa
tai ilmoittaudu airueeksi lippu-upseerillemme Kari T. Pielalle. P: 040595 5507.
Pidämme kevään majatalkoot tiistaina 4.5.10 klo 17 alkaen toimintakeskuksessamme Rystypolku 4:ssä.
Kunnostusvälineet, talkoosaunaa,
juomaa ja iltapalaa järjestyy, kunhan tuot itsesi paikalle ideoimaan
toimintaamme ja parantamaan ympäristöämme.
Kaatuneiden Muistopäivänä sunnuntaina 16.5.10 klo 11:00 hiljennymme kunniavartioon ja seppeleen laskuun Pyhän Laurin kirkon
sankahaudalla ja tämän jälkeen
Ruskeasannan hautausmaan sankarihaudalla yhdessä muiden Vantaan
maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
RUK täytti 90 vuotta.
Kerhomme tekee päiväretken
Haminaan 90-vuotisjuhlallisuuksiin
lauantaina 19.6.
Tarkempaa tietoa lehden seuraavissa numeroissa.
Ilmoittaudu ennakkoon kuljetusten järjestelemiseksi osoitteeseen:
lvrury@gmail.com
Töölöntorin pistooliradalla osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15,
Helsinki, on vakiovuoromme parittomien viikkojen maanantaisin klo
16-19 ja parittomien viikkojen lauantaisin klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00,
22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P:
040 586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2010
toimintakalenteri löytyvät päivitetyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta
http://lvru.rul.ﬁ

Kerhomme esittäytyi tiedekeskus
Heurekassa Vantaan Tikkurilassa
Talvisodan päättymisen 70-vuotismuistotilaisuudessa. Toiminnastamme oltiin kiinnostuneita ja myynnis-

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 17.3.2010 klo
18.30 Malmitalon kokoushuoneessa.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen viime vuoden toimintakertomus
ja tilinpäätös sekä päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Kokouksen jälkeen jatkettiin
jutustelua pullakahvien kera.
Toimintakertomuksessa todetaan, että viime vuosi oli yhdistyksen 42. toimintavuosi. Yhdistyksen
jäsenmäärä on pysynyt viime vuodet
lähes samana olleen tällä hetkellä
146. Lisäystä viime vuoteen oli tullut
10 upseeria.
Hallitus oli kokoontunut 9 kertaa. Muutoin toiminta on ollut edellisten vuosien kaltaista: aatteellinen
ja hengellinen toiminta, urheilu- ja
ampumatoiminta, MPK:n kurssit
ja kertausharjoitukset, tutustumiskäynnit mm. Sotamuseoon, jäänmurtaja Urholle sekä saunailta Santahaminassa Villen saunassa. Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana.
HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallituksen seuraava kokous pidetään 13.4. klo 18.30 Malmilla.
TULE LUOLAAN AMPUMAAN
Yhdistys on hankkinut kolme
Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa, Töölöntorinkatu 2, on jokaisen parittoman viikon
perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 16.4., 30.4. ja 14.5. klo
16-19. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta
puh: (09) 40562040 ja tule mukaan.
Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen
ampumaupseerille, Jouko Kylmälä:
0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.ﬁ
TULEVIA TAPAHTUMIA
Tiistaina 20.4. vierailemme Kansallismuseossa. Kokoontuminen
museon aulassa klo 17.30. Tiistaina
25.5. pestään kevätkauden pölyt perinteisen kevätsaunan merkeissä,
tällä kertaa Spjutsundissa.
Kokoontuminen Malmin Teboililla klo 16.30.
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot:
Puheenjohtaja Karri Kupari 050-
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4640050 kkupari@gmail.com; sihteeri Jarkko Paananen 040-7239641
jarkko.t.paananen@gmail.com;
tiedotus Jorma Loimukoski 0403433400 jorma.loimukoski@ﬁnpro.
ﬁ

MUNKKIVUORI
Munkkivuoren Reservinupseerien sääntömääräinen kevätkokous
pidettiin 31.3.2010. Kokous hyväksyi kuluneen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä
myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Kokouksen jälkeen katsottiin
talvisota-aiheinen dvd-esitys.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot
kevätkaudella parillisten viikkojen
perjantaisin 18.00 – 19.30. Seuraava tilaisuus 23.4. 2010. Parittomien
viikkojen tiistaisin on mahdollista
harjoitella sotilaspistoolin pikaammuntaa Töölöntorinkadun uusitulla ampumaradalla. Samalla on
mahdollisuus harjoitella myös SRAammuntaa varten. Ilmoittautuminen Timo Mikkoselle aina edeltävän
maanantain puoleen päivään mennessä. timo.mikkonen@luukku.com
tai 0400-607590. Seuraava tilaisuus
on 13.4.2010.
Kevätkausi on alkanut, samoin
ammunnat ulkoradoilla.
Kalvolassa ammutaan perinteisin
kuvioin 17.04, 8.05. ja 29.6. On mahdollista ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja.
Poolin 300m vuorot on lähetetty
sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille. Muut halukkaat ottakaa yhteyttä tarpeen mukaan.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.ﬁ.

TIKKURILA
29.4.2010 klo 17-19 teemme vierailun
Vuosaaren satamaan. Ennakkoilmoittautumiset Eero Salmiselle puh.
0500-451249 tai s-postitse eero.salminen@safe-team.ﬁ.
8.-9.5.2010 järjestämme Nuuksiossa vaelluksen. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Ville Karttuselle
puh. 050-4534205.
Kansallisen veteraanipäivän juhla
Martinuksessa 27.4. klo 17, kahvitarjoilu klo 16 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ilma-asekilpailu on 4.5.2010 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat
Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla pienoispistooliammunnat.
Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.

TÖÖLÖ
RUL:n viime vuoden lopullisissa toimintakyselyjen tuloksissa Töölön
Reserviupseerit oli HRUP:n aktiivisin kerho ja RUL:n kahdestoista.
Erinomaisesta tuloksesta saamme
540 e:n toimintapalkkion. Kiitokset

toiminnan järjestäjille, tilaisuuksien
vetäjille ja yhteistyökumppaneillemme sekä tietenkin koko aktiiviselle
jäsenistölle. Tästä on hyvä jatkaa
kerhomme Länsi-Helsinkiin laajenevalla toimialueella. Olemme saaneet
suuren määrän uusia jäseniä mm.
Lauttasaaren suunnalta. Toivotamme kaikki uudet jäsenet lämpimästi
tervetulleiksi mukaan aktiivisen kerhomme toimintaan. Toimintamme
tiedot löytyvät HRS:n kerhopalstalta ja kerhon nettisivuilta www.
rul.fi/toolo sekä tilaisuuksien yhteyshenkilöiltä. Kerhon toiminnan
painopistealueita kuluvana vuonna
ovat jäsenaktiivisuuden lisääminen,
ampuma- ja liikuntatoiminta sekä
veteraanitoiminta. Teemme mahdollisuuksiemme mukaan sitä, mitä
jäsenemme haluavat, myös erilaisten tilaisuuksien organisoijille löytyy mielekästä tekemistä.
Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 30.3., jossa käytiin
läpi viime vuoden toiminta ja tilit.
Kerho osallistui yhdessä Heimoveteraanien ja Suomen-poikien
kanssa 13.3. talvisodan päättymisen
muistotilaisuuksiin ja olimme järjestelemässä veteraanien viikonlopun
viettoa pääkaupunkiseudulla. Kerho
asetti seppeleen laskun kunniavartion Sibelius-puiston Heimoveteraanien muistopaadelle ja Malmin
hautausmaan Suomen-poikien patsaalle. Lisäksi Töölön RU huolehti
Suomen-poikien kuljetuksesta presidentin linnan juhlatilaisuuteen.
Osallistuimme mittavalla joukolla
14.3. sotaveteraanien X laulujuhlatapahtumaan Helsingin Jäähallissa.
Töölön RU palkittiin aktiivisena
Sotiemme Veteraanit -keräykseen
osallistujana veteraanikilvellä. Lisäksi palkittiin keräyksessä kunnostautuneet kerhomme jäsenet Hans
Gabrielsson ja Antero Jauhiainen.
Suuret kiitokset kaikille keräykseen
osallistuneille. Kevään aikana kerho
edelleen ottaa osaa Sotiemme Veteraanit –keräykseen, joka tapahtuu
mm. lipaskeräyksenä. Tähän työhön toivomme osallistujia. Keräystilaisuuksia on useita ja keräykseen
voi osallistua myös muulla tavoin.
Keräysvastaavana toimii Antero
Jauhiainen 050 368 3539, jolta voi
tiedustella veteraanikeräykseen
osallistumismahdollisuuksia. Kerholtamme saa myös näyttäviä Marskin merkkejä, jonka myynti jatkuu
vielä loppuvuoden. Marskin merkin
tiedustelut Hans Gabrielssonilta
puh. 050-3304005.
Töölön Reserviupseereiden alkuvuoden ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla jatkuvat
tiistaisin klo 19.00-21.30 seuraavasti: 20.4.; 18.5. ja 15.6. Lisäksi olemme sopineet HRUP:n Huoltoupseerikerhon kanssa, että voimme käydä ampumassa heidän vuorollaan
(ja Huoltoupseerikerho vastaavasti
voi käydä ampumassa kerhomme
vuorolla) maanantaisin klo 19.0021.30 seuraavasti: 12.4.; 10.5. ja 7.6.
Kerholla on oma Reserviläisen ampumaharrastusvakuutus. Kerhon
ammunnoista saa tietoja ja ohjeita
ampumavastaava Raimo Ahokkaalta 050-5114123, raimo.ahokas(at)
gmail.com.
Teemme opastetun käynnin Sotamuseon talvisota –näyttelyyn 13.4.
Opastus alkaa klo 15:30, kerho maksaa opastuksen ja osallistujat kustantavat itse 4/2 e:n pääsylipun.
Teemme tutustumismatkan Viron ratkaisutaistelujen alueille
mm. Sinimäkeen 21.-23.5. (huom.
matkan ajankohta on muuttunut

aikaisemmin ilmoitetusta). Luvassa
mielenkiintoinen ohjelma ja hyvää
matkaseuraa mm. taistelupaikat
tuntevia Suomen-poikia. Pääsemme käymään tavallisesti suljettuihin
Sinimäen maanalaisiin bunkkereihin. Majoittuminen tapahtuu Toilan
kylpylässä puolihoidolla ja uimaallasosaston palvelut kuuluvat hintaan. Tulomatkalla käymme Törsin
museossa. Myös muiden yhdistysten
jäsenet ovat tervetulleita mukaan,
mikäli paikkoja löytyy. Matkan hinta
on 199 e. Lisätietoja matkasta Hans
Gabrielssonilta. Matkan ilmoittautumiset Sampo Martiskaiselle 30.4.
mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kerho osallistuu Reserviupseerikoulun 90-vuotisjuhlaan Haminassa
19.6. Seuraa tämän lehden tulevia
numeroita, joissa ilmoitetaan juhlasta lisätietoa.
Kerholla tulee olemaan kevään
ja kesän aikana monenlaista urheilu- liikunta- ja kenttäkelpoisuuden
kohentamiseen liittyvää toimintaa
ja tilaisuutta. Kannattaa seurata
tämän lehden kerhopalstaa ja kerhon omia nettisivuja, joista ilmenee
ajankohdat, paikat ja yhteyshenkilöt. Kevään aikana järjestämme harjoitus- ja kilpakeilailua, joista voi tiedustella Jyrki Ratialta 040-5829127.
Kerho ottaa osaa Kesäyön marssiin
11.6. sekä Salpavaellukseen 3.-4.7.
ja Hiidenmarssiin 25.9. omalla joukkueella. Jo nyt on hyvä aloittaa henkilökohtainen kenttäkelpoisuuden
kohentaminen ja merkitä liikunta- ja ammuntatilaisuudet ResUL:n
sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa
www.resul.ﬁ/kuntokortti.
Kerhon hallituksen kokous pidetään 25.5. klo 17.00 Döbelninkadulla.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset
voi osoittaa puheenjohtaja Sampo
Martiskaiselle 040-709 8459, sampo.martiskainen(at)tapiola.fi. tai
sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400705181, kerkko.kinnunen(at)gmail.
com. Kerhon nettisivut: www.rul.ﬁ/
toolo.

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Ammunta: Kerhomme ruutiaseammunnat jatkuvat Luolassa parittomina viikkoina torstaisin klo 19 - 21.30.
Ota yhteys Juhani Hartelaan p. 040
834 2839. Kerhon ilma-aseammunnat jatkuvat keskiviikkoisin klo. 17
- 19. Ilma-aserata sijaitsee Tukikohdassa Puotilantie 1D. Yhteystiedot
ammuntaupseeri Esko Sillankorva
p. 040 756 3340.
Huomioithan että pysäköinti on
kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalle.
Padasjoen ammuntatapahtuma
järjestetään keväällä 30.4. - 1.5. Ammunnat tapahtuvat 30.4. aikana klo.
12. - 21.
Leirin johtaa Klaus Koivu ja vääpelinä toimii Soini Hyttinen, ilmoittautumiset Klaus Koivulle p. 050 562
3211 tai kakoivu@gmail.com .
Kevätkokous pidettiin Tukikohdassa 31.3.2010. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2009 tilinpäätös ja
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2009. Kokouksen
aluksi kuultiin Harri Korpisaaren
pitämä hyvin mielenkiintoinen esitelmä aiheesta "Sotilaskomitea - Mi-

litärkommitèn 1915 - 1918".
Muu toiminta: Herrasmieskilpailut pidetään Tukikohdan maastossa
6.5. alkaen klo. 17. Itä-Helsingin Jotos järjestetään 15.5.2010. Jotokselle
tarvitaan rastimiehitystä, tiedustelut Juha Isokangas p. 050 547 6001.
Kaatuneitten muistopäivän kunnianosoitus Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla pidetään
sunnuntaina 16.5. klo. 12. alkaen.
Itä-Helsingin Maanpuolustus- ja
kansalaisjärjestöt osallistuvat tilaisuuteen. Yhdistyksemme laskee
Itä-Helsingin reserviläisjärjestöjen
kukkalaitteen kaatuneitten muistomerkille. Leposaareen pääsee Kulosaaren Puistotieltä kävellen Leposaarentietä. Leposaarentie on Kulosaaren metroaseman kohdalla.
Yhdistyksen hallitus suosittelee
jäsenilleen Reserviläisurheiluliiton
sähköisen kuntokortin käyttöönottoa osoitteessa: www.resul.ﬁ/kuntokortti.
Yhteystietoja: pjot. Jukka Kantokoskip.050 332 3687,vpjoht. Jani
Riekkinen p. 050 598 4759, vpjoht.
Anssi Kuhlman p. 040 702 0695.
siht. Juha Iiskola p. 050 543 6214.
IHRU:n nettisivut www.rul.fi/
ihru

VR:N RESERVIUPSEERIT
Pääsemme tutustumaan maanantaina 19.4. Helsinki-Vantaan lentokentällä Suomen lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan sekä erityisesti
Medi-Helin historiaan sekä tulevaisuuteen. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Lähtö henkilöautokyydein VR
pääkonttorin sisäpihalta klo 16:00.
Ei ennakkoilmoittautumista, mutta
ole ajoissa paikalla!
Retki Merisotakouluun toteutetaan maanantaina 3.5. Lisätiedot jäsentiedotteessa 2/2010.

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO
Päätettiin viettää vuosipäivää 12.5.10
laivaristeilyllä Tallinnaan omakustannushintaan. Lähtö 12.5.10 klo
18.30 Länsisatamasta Baltic Princessalla. Yöpyminen omavalintaisesti
hytissä laivalla. Takaisintulo 13.5.10
illalla. Jokainen halukas varaa paikan itse.
Seuraavat pistooliampumavuorot
10.5 ja 7.6 klo 19-21.30. Halukkaat
yhteys sihteeriin p. 040 593 1175.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 12.3.10 ravintola Full
Housessa. Kokouksessa päätettiin
muuttaa Helsingin Reservinupseerien Huoltoupseerikerhon uudeksi
nimeksi Helsingin Reservinupseerien Autokerho. Puheenjohtaja hoitaa
tarvittavat rekisteröinti-ilmoitukset.

ILMAILUKERHO
Tarton matka 11.-12.5. Ilmoittautuminen maksamalla 50 e 23.4. mennessä tilille OP 578876-2176, viestik-

si Tarton matka. Laivamatkan kukin
ostaa itse. Lähtö klo 08.00 Eckerö-linen laivalla. Lisätietoja saat puheenjohtaja Tapani Terämaalta 0400-483
991.
18.5. (tiistai) klo 16.30 perinteinen haulikkokisa Ridasjärven Ampumaradalla, osoite Kaidanpääntie
260, 05950 Hyvinkää. Kokoonnutaan Hyrylän Linja-autoasemalla klo
16.00. Voittajalle upea kiertopalkinto. Ilmoittautuminen ja lisätiedot/O
Virta, 0400-706476.
Tarkennukset ohjelmaan löydät
Helsingin Reservin Sanomista.
Parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14–16 on pienoispistooliammunnat RUL:n radalla Töölössä.
Lisätietoja antaa aseupseeri Martti
Eerola p. 050-911 4933 tai martti.eerola@koti.ﬁmnet.ﬁ

ILMATORJUNTAKERHO
Kerho on vielä kesään mennessä osallistumassa ainakin kahteen
tapahtumaan. Suurieleisempi on
yhteismatka Farnboroughin ilmailunäyttelyyn, jonka ilmoittautumisaikaa on nyt toistaiseksi jatkettu,
kunnes viimeiset paikat tulevat
täyteen. Alustavana suunnitelmana
on saapua Englantiin keskiviikkona
21.7.2010. Tutustuminen messuille
tapahtuu torstaina ja perjantaina 22.
- 23.7.2010 edellyttäen, että saamme
hommattua kutsut messuille kyseisille päiville. Lauantaina 24.7.2010
tutustumme muuhun kohteeseen
ja paluu Suomeen on sunnuntaina
25.7.2010. Matkasuunnitelmana on,
että lentomatkat Englantiin ja takaisin hoitaa osallistuja itse, majoitus
järjestetään kootusti.
Ilmoittautuminen Ilkka Anttoselle osoitteeseen (farnborough2010@
gmail.com).
Toiseksi tapahtumaksi on suunniteltu osallistumista astetta pidempään juoksutapahtumaan. Tästä lisätietoja tuonnempana.
Kerhon ampumavuoro pyörii
koko vuoden parillisten viikkojen
keskiviikkoisin klo 16-19.
Halukkaat voivat edelleen liittyä kerhon sähköpostilistalle Google Groups palvelussa osoitteessa
http://groups.google.com/group/
it-kerho tai ilmoittamalla osoitteensa tiedotusvastaavalle osoitteeseen
toppari@saunalahti.ﬁ.

JÄÄKÄRIKERHO
Kerho suorittaa tutustumiskäynnin
Mannerheim-museoon 20.4. Oppaanamme on Marskin adjutantin O. R.
Bäckmanin poika Juha Bäckman, joten tiedossa mielenkiintoinen retki.
Kokoonnumme klo 16.00 museon
edessä os. Kalliolinnantie 14. Ilmoittautuminen sihteerille Y. Saulamo,
puh. 349 3162 tai 050 344 5635. Kevätkauden kerho/saunaillat ovat 4.5.
ja 1.6. Löylyt ovat valmiina klo 17.00
alkaen Santahaminan Kiltasaunalla.
Siltavartiolla on kerhon jäsenluettelo, joten henkilöllisyystodistuksen
esittämällä pääsee saunalle. Uusi
jäsen, jos et tunne saunan sijaintia,
soita sihteerille.
Kerhon yhteystiedot: Puh.joht.
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM
0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo,
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puh. 349 3162 tai GSM 050 344 5635.

PIONEERIOSASTO
AMMUNNAT Töölöntorinkatu 2:n
radalla keskiviikkoisin klo 19.0021.30 viikoilla 20, 24, 36, 40, 44, 48,
52 ja lauantaisin klo 9.30-12 viikoilla
22, 26, 38, 42, 46, 50. Kevään aikana voit osallistua myös kasakisaan.
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm
(enintään viideltä kerralta vuodessa). Paikalla on myös aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet
mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu
edelliseen iltaan mennessä puheenjohtajalle.
Pioneeriosaston oma GLOCKPISTOOLIKURSSI järjestetään
lauantaina 8.5. Töölöntorinkadun
radalla, jonne mahtuu 6 oppilasta.
Ilmoittaudu puheenjohtajalle.
Itä-Helsingin jotoksella 15.5. järjestämme PIONEERIRASTIN, johon
rastipäällikkö Tommi Laakkonen
tarvitsee vielä muutaman vapaaehtoisen. Tämä sopii kaikille osastomme jäsenille, ikään ja pioneeritaitoihin katsomatta. Ilmoittaudu
sihteerille.
PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS
on Säkylässä 24.-25.7.. Jotos järjestetään puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena, eli siitä saa
kertausharjoituspäivän ja matkakulut maksetaan. Pioneeriosasto pyrkii
kasaamaan kaksi partiota, eli voit ilmoittautua yksinkin. Ilmoittautumiset urheilu-upseerille 7.5. mennessä.
SYYSJOTOS on Iisalmessa 17.19.9. Tännekin pyrimme kasaamaan
kaksi partiota, joiden osallistumismaksun Döbeln-sarjaan Pioneeriosasto maksaa. Aikaisempi kokemus jotoksista ei ole välttämätöntä.
Ilmoittautumiset urheilu-upseerille
23.7. mennessä.
Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja
pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
JÄSENEKSI voit liittyä ottamalla
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös sihteerille.
Yhteystiedot: puheenjohtaja ylil
Markus Saarela, 040-743 1867, markus.saarela@sks.ﬁ; sihteeri, tiedotusupseeri kapt Jukka Rusila, 040779 5619, jukka.rusila@ramboll.
fi; ampumaupseeri evl evp Matti
Mähönen, 040-570 3718, matti.mahonen@fonet.ﬁ; urheilu-upseeri ltn
Toni Teittinen, 050-321 6237, toni.
teittinen@iki.ﬁ

VIESTIOSASTO
Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat keskiviikkoisin, tänä keväänä vielä viikolla 18 sekä syksyllä
viikoilla 34,38,42,46 ja 50. Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin
luona. Tarkemmat ohjeet löytyvät
verkkosivuiltamme, lisätietoja ampumavastaaviltamme Jussi Liesiöltä
p. 050-5603325 ja Tapani Niemiseltä
p. 050-5502368. Huomatkaa myös
HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.
mpky.ﬁ.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenis-

tömme järjestämästä viestikoulutuksesta sekä Viestiosaston yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net. Tiedotamme
tapahtumista jäsenistölle myös sähköpostitse – jos et ole saanut tätä
ilmoitusta sähköpostiisi, niin käy
päivittämässä yhteystietosi
RUL:n sivuilla www.rul.ﬁ, kohdassa Jäsenpalvelut.

RESERVIMERIUPSEERIT
Varma kevään merkki on kerhomme
aluksen s/y Tinniculuksen siirtopurjehdus merisatamaan ja perinteiset kevätkunnostustalkoot. Tule
mukaan kokemaan keväinen merimatka Pirttisaaren Bodöstä Kaivopuistoon 8.5.2010. Mikäli purjehdus ei sovi aikatauluusi, on sinulla
mahdollisuus tutustua veneeseen
tarkemmin 9.5.2010 kevätkunnostuksen myötä. Ilmoittautumiset Janne Jaakkolalle, puhelin 040-5300313
email: janne.jaakkola@iki.ﬁ
Muistathan sääntömääräisen
kevätkokouksen, joka pidetään Helsingin Reserviupseeripiirin auditoriossa, osoitteessa Döbelninkatu 2.
24.4.2010 kello 1800 alkaen.
HRMU:n jäsenistön merikilpailuhenkinen ammuntakilpailu pidetään 26.5.2010 klo 19.30 - 21.30
Töölöntorinkadun ampumaradalla.
Osallistuaksesi kilpailuun et tarvitse
omaa asetta sillä ammunta suoritetaan HRMU:n ja HRUP:n aseilla.
Saat paikanpäältä käyttöösi myös
tarvittavat patruunat sekä suojavälineet. Ilmoittaudu Harri Pakariselle
pe 21.5.2010 mennessä, gsm. 040-517
9834 tai sähköpostiosoitteeseen:
harri.pakarinen@ﬁ.issworld.com.
Kilpailun voittajille on luvassa
palkintoja. Osallistujille suositellaan
voimassa olevaa Reserviläisten ampumaturvavakuutusta tai Suomen
Ampumaurheiluliiton kilpailu- tai
harrastelisenssiä. Ilmoittautumisen
yhteydessä saat tarvittavat lisäohjeet.
Pyrimme jatkossa käyttämään
enemmän sähköistä viestintää. Tämän vuoksi pyydämmekin jäseniämme päivittämään ajantasalla olevat
sähköpostiosoitteenne RUL:in sivuston kautta.

RT-KERHO
JOHTORENGAS
Ampumavuorot Töölöntorin ampumaradalla
RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla loppukevään ja alkukesän 2010
osalta
ovat: 4.5., 8.6. ja 29.6. Aika ratavuorolle on aina klo 19:00-21:30.
Ilmoittautumiset viimeistään kunkin viikon maanantaina Toni Aallolle (toni.aalto(at)iki.ﬁ tai 040 311
3348). Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva" -vakuutus on
maksettu. Vakuutuksen maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.ﬁ/
ampumaturva.
Pistoolitaisteluammuntakilpailu
Rannikkoupseeriyhdistyksen kanssa
4.5.
Perinteinen ammunta vanhasta
kiertopalkinnosta järjestetään 4.5.
klo 19:00 - 21:30 Töölöntorinkadun

ampumaradalla. Aseita on lainattavissa ja patruunoita saa omakustannushintaan. Ammunnan jälkeen
käydään iltapalalla laskemassa ammunnan tulokset. Ilmoittautumiset
3.5. mennessä toni.aalto(at)iki.ﬁ tai
040 311 3348.
Osoitetiedot Rannikon Puolustaja
-lehteä varten. On käynyt ilmi, että
Rannikon Puolustaja –lehden osoiterekisteri ei päivity muuttoilmoitusten perusteella. Kerhon jäseniä
pyydetään ilmoittamaan lähiaikoina muuttuneet ja tulevaisuudessa
muuttuvat osoitetiedot osoitteeseen
rauni.jaaskelainen(at)rannikonpuolustaja.ﬁ
Jäsenten sähköpostiyhteystietojen päivittäminen
Varmistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan
esim. muuttuneen sähköpostiosoitteesi yhdistykselle osoitteeseen
johtorengas(at)gmail.com.

SENIORIUPSEERIT
Senioriupseerien kerho tekee avecretken Kotkan Merimuseoon torstaina 22. huhtikuuta. Lähtö klo 9.00
Rautatientorilta. Hinta 30 e / h, sisältää matkan, lounaan, opastuksen
ja kiertoajelun, jonka aikana tutustutaan mm. Kotkan englanninkieliseen leikkikouluun. Osallistumisesta
pyydetään ilmoittautumaan 17.04
mennessä: arto.aremo@kolumbus.ﬁ
tai puhelimitse 050 367 5970.

KANTA-HELSINGIN
MAANPUOLUSTUSNAISET
Kuukausikokous pidetään 3.5.2010,
klo.18.00 Döbelninkatu 2. Tervetuloa

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri
tai helsinki@helresp.ﬁ.

HELSINGIN
RESERVILÄISET
Yhdistyksen kevätkokous oli maanantaina 29.3 Katajanokan Kasinolla. Tilinpäätös ja kertomus vuoden
2009 toiminnasta hyväksyttiin. Kokouksen jälkeen oli Kanta-Helsingin
Reserviupseerit ry:n järjestämä
esitelmä, jonka piti eversti evp Ari
Rautala. Aiheena oli Venäjän armeijan reformaatio.
Kesäyön marssi ja kuntotestit
Kalenteriin on hyvä jo nyt merkitä varaukset seuraaville tapahtumille. Sunnuntaina 25.4. on Santahaminassa reserviläisten kuntotestipäivä
MPK:n kurssina (lisäinfoa www.
mpky.ﬁ, Helsinki). Ohjelmassa ovat
Cooperin testi ja lihaskuntotestit.
Perjantaina 11.6. on Vantaalla
Kesäyön marssi, joka aikaisemmista vuosista poiketen kestää siis vain
yhden illan ja yön. Marssireittien
pituudet ovat 10, 20, 30 ja 40 km
(lisäinfoa www.kesayonmarssi.fi).
Harjoittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Ainakin Espoossa järjestetään
harjoitus- ja reppumarsseja MPK:n
kurssina. Helsingin Reserviläiset
maksaa jäsentensä osallistumismaksun.
Tulevaa
Reserviläisen toimintapäivää ei
tänä vuonna järjestetä. Valmistelussa on osallistuminen Salpavaellukseen 3.7.
Yhteystiedot
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Risto
Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 050
541 2007, risto.tarkiainen@resul.ﬁ ja
sihteeri Timo Elolähde, puh 040 830
4097, timo.elolahde@hsl.fi (huomaa muuttunut sähköpostiosoite)

ITÄ-HELSINGIN
RESERVILÄISET
Kiitokset Tallinnan reissulla mukana
olleille. Seuraavaa kohdetta varten
voi esittää toiveita ja ehdotuksia
yhdistyksen hallitukselle vaikkapa
pirtti-illoissa. Seuraava pirtti-ilta
vietetään 11. toukokuuta ja kevätkauden päättäjäisiä vietetään pirtillä 8. kesäkuuta.
Itä-Helsingin Jotos 15.5.2010
Yhdistyksemme järjestää yhden
rastin Itä-Helsingin jotoksella. Rastin suunnittelu on käynnistynyt ja
rastihenkilöstöä kerätään. Mikäli
jäsenistön joukosta löytyy riittävästi halukkaita jotokselle osallistumiseen, voidaan kilpailuun lähettää
oma joukkue tai yhteinen joukkue
jonkin toisen yhdistyksen kanssa.
Mikäli olet kiinnostunut rastitoiminnasta tai jotostelusta, ota yhteys puheenjohtajaan; Heikki Tulokas, puh.
0440-6444 30 tai Heikki.Tulokas@
tkk.ﬁ
Yhdistyksen toiminnasta, tulevasta ja menneestä, kerrotaan tarkemmin yhdistyksen www-sivuilla
osoitteessa www.reservilaisliitto.ﬁ/
itahelsinginreservilaiset.
Ota rohkeasti yhteyttä ja tule vaikuttamaan toimintaamme.

VANTAAN
RESERVILÄISET
VaRes Cupin päivämäärät vuonna
2010 ovat 17.4., 5. – 6.6., 10.7. ja 4.9.

Uutuutena mukana myös joukkuekilpailu. Lisätiedot Sampsa Olkinuora, GSM 040 5221339.
VaRes-toimintaviikonloppu järjestetään Lopella 7. – 9.5.2010. Lisätiedot Sampsa Olkinuora.
Selviytymiskurssi yhdessä Viron
Kaitseliiton kanssa järjestetään Lopella 7. – 8.5.2010. Lisätiedot Sampsa Olkinuora. Ilmoittaudu pikaisesti!
Kivääriammunnat 100 m, 3 x 10
laukausta ja pistoolikenttäammunnat järjestetään Lopella 9.5.2010.
Katso erillinen kilpailukutsu ja ilmoittautumisohje osoitteesta www.
vantaanreservilaiset.ﬁ.
Töölön ampumaradan viimeiset vuorot tänä keväänä ovat maanantaina 19.4.2010 ja keskiviikkona
28.4.2010. Tikkurilan ampumaradan
vuorot jatkuvat toistaiseksi tiistaisin
klo 17, torstaisin klo 17 ja sunnuntaisin klo 15. Valvojia tarvitaan!
Vantaan Reserviläiset ry otti
1.3.2010 käyttöön sisärata-ampujille
suunnatun kausikortin. Kortti on
henkilökohtainen ja voimassa vuoden ostopäivästä. Hinta on 55 eur/
vuosi, ja kortti oikeuttaa ampumaan
Tikkurilan urheilutalon ampumaradan sekä Töölöntorinkadun ampumaradan vakiovuoroilla, ratavalvojan ollessa paikalla. Tilaukset ja
lisätiedot sisäratavastaava Jukka
Väänänen, GSM 040 5844568.
Tänä vuonna Kesäyön marssi järjestetään KaartJR:n varusmiesten
voimin. Kahden vuoden järjestämistehtävien jälkeen Vantaan Reserviläisten on siis aika nakata työrukkaset naulaan ja osallistua marssille!
Ilmoittautua voi osoitteeseen elisa.
latvasto@vantaanreservilaiset.ﬁ.
Tarkoituksena on osallistua sotilassarjaan, joko 30 km tai 40 km reitille.
Yhteydenotot ja tiedustelut:
Vantaan Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM
050 5656632. Tarkista aina viimeisimmät muutokset osoitteesta www.
vantaanreservilaiset.ﬁ

ILMAILUOSASTO
Tarton matka 11-12.5. Ilmoittautuminen maksamalla 50 e 23.4 mennessä tilille OP 578876-2176, viestiksi
Tarton matka. Laivamatkan kukin
ostaa itse. Lähtö klo 08.00 Eckerölinen laivalla. Lisätietoja saat puheenjohtaja Tapani Terämaalta p.
0400-483991. Menomatkalla poiketaan syömään ja kastelemaan istuttamamme tammi Eesti Vabadusvöitluse Museum´ssa.

MERIRESERVILÄISET
Vihdoinkin: kevät koittaa ja ilmassa
on toivoa. Päivä pitenee, sohjo sulaa
ja talitintti laulaa - merikarhutkin
alkavat heräillä talviunilta. Ja mikäs
on herätessä, kun mukavaa toimintaa on luvassa yllin kyllin!
Nettisivuiltamme
www.reservilaisliitto.ﬁ/merireservilaiset löytyy täydellisin, ajantasaisin ja paras tieto toiminnastamme maustettuna lisäherkuilla. Vilkaiseppa: sisältö elää koko ajan.
Purjehduskauden avajaiset pidetään jälleen tuttuun tapaan Suo-
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menlinnassa Merisotakoulun valtavassa ja valtavan hyvässä saunassa
perjantaina 23.4. klo 17-20. Koska
Ahven 3 -veneemme on tuolloin vielä telakalla saamassa extra-hoitoja,
on kulkuvälineenä Suomenlinnan
lautta. Perinteiseen tapaan yhdistys tarjoaa saunaoluet, mutta muut
tykötarpeet tuovat saunojat mukanaan. Tervetuloa!
Sisäampumarata Luolassa paukkuu tuttuun tapaan parillisten viikkojen torstaisin klo 16-20. Lisätiedot
löydän nettisivuilta.
Kevätkauden jälkelläolevat vuorot: 22.4./6.5./20.5. Muun ammunnan lomassa suoritetaan mestaruuskilpailut seuraavasti (eri sarjat):
22.4. pienoispistooli 30 + 30; 6.5.
pistoolin pika-ammunta (reserviläisammunta) 6/8/10 sek 60 ls;
20.5. palveluspistooli 20 + 20. Omat
tai yhdistyksen aseet.
Tarkastappa sarjakilpailutilanteesi. Vuositulokseen vaaditaan 2
suoritusta (2 parasta) kevät- ja syyskaudella per laji.
Ilma-aseradan vuorot jatkuvat
edelleen MP-myymälän takahuonetatami-radalla parittomien viikkojen
torstaisin klo 18-19.30. Sarjakilpailut
jatkuvat kuten Luolassa. Kevään jäljelläolevat vuorot: 15.4./29.4./13.5.
Mestaruuskilpailuista ammutaan
jäljelläoleva ilmapistooli 40 ls 15.4.
Santahaminan 300m
HVA:n ja ampumapoolin vuorot
ovat jälleen hieman kortilla tänä
keväänä. Tämän vuoksi ei omaa
300m perinnekiväärin mestaruuskilpailua järjestetä, vaan ikäsarjamestaruustuloksemme poimitaan
poikkeuksellisesti Sinisen Reservin
mestaruustuloksista Upinniemessä
17.5. Ratavuorojen vähyyden vuoksi kannattaa osallistua Helsingin
MP-piirin ja ampumatoimikunnan
ratavuoroille, joista ohjeet löytyvät
toisaalta tässä lehdessä ja MPK:n
nettisivuilla.
Yhdistyksen ja johtokunnan yhteystiedot löytyvät nettivuiltamme.
Siellä on myös ohjeet jäseneksi hakemisesta.
Pj Tatu Korhonen
tatu.p.korhonen@gmail.com
045-2675452

tel.0400-421 002, e-mail.svenska@
helresp.ﬁ

S-RYHMÄN
RESERVILÄISET
Onnistunut vierailu Panssariprikaatiin suoritettiin 25. maaliskuuta.
Mukaan mahtui noin 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ohjelmassa
oli varuskunnan esittelyn lisäksi
torstain hernerokkalounas pannareineen varuskunnan ruokalassa,
kahvit maastossa ja Sotilaskodissa.
Hätilän ampuma-alueella pääsimme seuraamaan panssarivaunujen
kovapanosammuntaa. Varuskunnan
esittelyn hoiti prikaatinkomentaja
eversti Suominen ja loppupäivän
isäntänä toimi majuri Heikkilä.
S-Ryhmän Reserviläiset järjestävät ampumatapahtuman tukeutuen
Vantaan Reserviläisiin Lopella 11.5.
Lähtö klo 15 ässäkeskukselta Lehtimäen liikenteen bussilla. Paluu n.
21.00. Käytössämme on toistakymmentä erilaista pistoolia, kivääriä
ja haulikkoa. mm. AR15, Sako 95,
Pystykorva, MP5, Magnum, 45,
9mm ym. ym. joilla pääsemme ampumaan kivääri- ja pistooliradalla.
Hinta S-Ryhmän Reserviläisille 25e
sisältäen kuljetukset ja patruunakustannukset.
Ilmoittautumiset 30.4 mennessä
Juha Dahlmanille. Mukaan mahtuu
25 nopeinta.
SOK:n Maanpuolustuskerhon
kanssa yhdessä toteutettava kertausharjoitus pidetään Santahaminassa
26.5. Rastipäälliköt paikalla myös
25.5. Hyvää kevään odotusta kaikille.
Yhteystietoja: puheenjohtaja
juha.dahlman@inex.fi tai 0407693816; I varapuheenjohtaja ja
sihteeri sami.keino@sok.ﬁ tai 0503096210, II varapuheenjohtaja ari.
kovalainen@sok.fi 0107681824 ,
toiminnanjohtaja makinen.teuvo@
gmail.com tai 050-3385636, varainhankintajohtaja jukka.hallikainen@
peugeot.ﬁ 0500-607874

VÄ

ÄPE

LIKIL

Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30.
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45
ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh.
0400 709 782, mardes@kolumbus.ﬁ
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753
7837.
Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai
ota yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko,
puh. 040 5552 821, ht.notko@fonet.
ﬁ ja sihteeri Timo Tuomi, puh. 040
5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Huhtikuussa Kokonaismaanpuolustus ry on mukana järjestämässä
seuraavia MPK ry:n kursseja: Johtamisen perusteet ja Humanitaarisen
oikeuden peruskurssi. Molempien
kurssien vetämisessä toimii meiltä
Juhani Parkkari.
Toukokuun KMP-Torstai pidetään (6.5.) kantakaupungissa alkaen noin klo 18, paikka ilmoitetaan
jäsenille hyvissä ajoin.
Ammunnat jatkuvat Töölön radalla jäsenille ilmoitetun mukaisesti
kevätkaudella kuukausittain sunnuntaina, yhdyshenkilönä toimii
Timo Soininen.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus
Tai vastuuhenkilöt: pj. timo.soininen@gmail.com ja varapj. antti.
heikkila@susi1.net

MUUT
MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET
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HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
Skyttet i "Luolan" fortsätter på våren 2010 varje parlös veckas torsdag
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är
29.4, 27.5
Triangel kampen 2010
28.4 terränglöpning Kasaberget Grankulla, samling 18.00, start
18.30
4.5 pistolskytte Baggby skjutbana, heat I 16.00, heat II 18.00
4.8 miniatyrgevärsskytte Ingå
skjutbana,samling 17.30
28.8 orientering Dragsvik, samling 10.00 vid Idrottshuset
16.10 Triangelkampens avslutningsfest.
Övriga evenemang.
8.5 Gentlemannatävling, Syndalen, start 10.00, deltagaravgift 20
eur/person
16.8 Tammet tävling, Baggby skjutbana, deltagaravgift 3 eur/person
25.9 Skogsstigen, Ekenäs
25-26.9 RES-URSUS-MARSCH,
Syndalen
www.reservilaisliitto.ﬁ/hsru,
ordförande Markus Liesalho,

VÄÄPELIKILTA
YHTEISTYÖPÄIVÄ LOIMAALLA
Vääpelikilta ry järjestää Loimaan
Seudun Reserviläiset ry:n kanssa
maanpuolustushenkisen yhteistapahtuman 15.5.2010 Loimaalla,
jonne toivotaan mukaan etenkin lähiseudulla asuvia Vääpelikilta ry:n
jäseniä. Ohjelmassa on mm. simulaattoriammuntaa, koulutusta ja
esitelmiä. Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, juha.parkkonen@gmail.com
TUTUSTUMISKIERROS SANTAHAMINAN HISTORIAAN
Vääpelikilta ry järjestää tutustumiskierroksen Santahaminaan 22.5. klo
10 alkaen, oppaana toimii ylil Markku Virtanen. Kierros kestää n. 3-4
tuntia, joten hyvät kengät jalkaan ja
juotavaa mukaan! Perheenjäsenet
ja tuttavat ovat myös tervetulleita.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.5.
mennessä: Timo Syrjänotko, puh.
040 555 2821, ht_notko@fonet.ﬁ
VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPUMAVUORO

HELSINGIN
ILMATORJUNTARYKMENTIN KILTA
Hyvää kevättä kaikille. Killan kevätkokous pidettiin maaliskuun puolessa välissä. Kokouksessa hyväksyttiin
Killalle uudet virtaviivaistetut säännöt ja päätettiin tiivistää yhteistyötä
Ilmatorjuntayhdistyksen kanssa.
Ampumatoiminta: Ampumavuorot parillisina viikkoina keskiviikkona klo 16-19. Lisätietoja Ari Vaarasmaa, GSM 040 502 3754.
KILL AN
POSTIOSOITE:
HELITR:n – Kilta ry, PL 100 00811
HELSINKI.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com
Sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Killan kevään toiminta:
Perinneaseammunta Santahaminassa lauantaina juuri pääsiäisena
jouduttiin peruuttamaan vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Aikakin
taisi olla huono, mutta parempaa
aikaa emme valitettavasti saaneet.
Veikko Kivi yrittää vielä saada ammuntamahdollisuuden jostain
muualta kevääksi. Syksyllä meille
on tiedossa kyllä hyvä vuoro. Palataan asiaan heti kun asiasta saadaan
selvyys.
Döbelninkadun luolan vuorot on
keväällä:
ke klo 19-21.30, viikot 16,20 ja 24
la klo 9.30-12, viikot 18,22 ja 26
Ilmoittautumiset edellisenä päivänä: markus.saarela@sks.ﬁ , Ampujavakuutus pakollinen. Kuulosuojaimet mukaan. Killalla on ase ja
panoksia.
Muusta toiminnasta ilmoitetaan
heti kun saadaan asioihin varmistus.
Killan yhteyshenkilöt: pj Ilpo Ervasti, ilervasti@gmail.com; sihteeri
Ismo Pajarinen, ismo.pajarinen@
mbnet.ﬁ raha-asiat Antero Pesonen,
antero.pesonen@gmail.com

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Kevään edetessä on taas tullut aika
tarkastaa kesärenkaiden kunto ennen renkaan vaihto projektia. Ja
muistetaan se kulutuspinta. Ja allelaiton yhteydessä oikeat rengaspaineet myös Mutta taas on tulossa
kevään myötä myös Kaartin Jääkärirykmentin kuljetuskomppanian henkilökunnan, -varusmiesten
ja Autojoukkojen Helsingin Killan
kevään yhteisretki. Tänä keväänä
suuntaamme tutustumaan Sotamuseon Talvisota 70 vuotta näyttelyyn.
Päivä on lauantai 15.5.2010. Kokoonnumme suoraan Sotamuseolle Liisankatu 1:seen klo. 10.45 josta siirrymme kootusti näyttelyn pariin.
Lipunhinnat: Aikuiset 4e, eläkeläiset 2e ja sotaveteraanit ja varusmiehet sisään ilmaiseksi. Kilta kustantaa näyttelyopastuksen.
Ilmoittautuminen ja kyselyt
Heikki Heikkoselle numeroon 0400776294. Joukolla mukaan viihtymään hyvään porukkaan.

KAARTIN
JÄÄKÄRIRYKMENTIN
KILTA
23.4. klo 19.00 Kaartin Soittokunnan kevätkonsertti Finlandiatalolla.
Killalla rajoitettu määrä lippuja hintaan 25.00 e.
26.4. klo 18.00 Kaartin Jääkärirykmentin killan esitelmä: Suomen
huoltovarmuus poikkeusoloissa.
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä iltana klo 18.00 mennessä
22.5. Vierailu ilmailumuseoon
Vantaalle. Linja-auto lähtee Santahaminasta klo 10.00. Mukaan pääsee Herttoniemen metroasemalta,
itäpää n klo 10.15. Retken hinta
5.00e kerätään matkan aikana. Paikkoja rajoitetusti.
25.5. Kaartin Jääkärirykmentin
kalusto- ja toimintanäytös . Kokoontuminen aliupseerikoulun pihalla

klo 15.40 Kiltalaisille paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautuminen viimeistään 17.5. klo 18.00
Ilmoittautumiset ja konserttiliput
Kai Wigren 050 4654088 tai kai.wigren@ppnic.ﬁ

HELSINGIN
SUOJELUSKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA
TRADITIONSGILLET
FÖR H:FORS
SKYDDSKÅRSDISTRIKT
Sääntömääräinen kevätkokous
12.4.2010
Killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina
12.4.2010 Sk-talon auditoriossa
(Töölöntorinkatu 2 B).
Klo 16.45 kunnianosoitus muistokivellä, klo 17.00 kokous. Kahvitarjoilu
Klo 18.00 esitelmä: Viron suojeluskunnat (Kaitseliit) tänään, Kaitseliiton komentajan neuvonantaja,
kapteeni res Andres Mihkels
Muita tapahtumia
Killan jäsenillä on mahdollisuus
osallistua myös eräiden muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin.
AKS:n perinneyhdistyksen järjestämät esitelmätilaisuus "Suomalaiset erikoisjoukot tänään" järjestetään 11.5.2010 klo 18.00 Helsingin
Suomalaisella Klubilla. Esitelmän
pitää Utin Jääkärirykmentin edustaja.
Yhteystiedot
Killan puheenjohtaja Markus
Anaja; email markus.anaja@kolumbus.ﬁ; GSM 0400 694 004.

HELSINGIN
RAUHANTURVAAJAT
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja,
p. työ. 050-3170367, p. 040- 5867874,
tuomo.ruohonen@metso.com; Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja,
veteraanivastaava, p. 050- 4921956,
hhjuvonen@hotmail.com; Kari
Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava
p.040-5848524, kari.kaiponen@
pp.inet.ﬁ Mervi Aho,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116,
mervi.aho@mehiläinen.fi. Liiton
veteraanituen päivystävä puhelin
0207698111.
Messi-illat : Millionaires Club,
Kaivokatu 12. klo 19.00. 06.05.2010
Pelastustoimen päällikkö Keijo
Mökkönen Helsingin Pelastuslaitos:
Kansainvälinen pelastustoiminta
kriisialueilla. Syksyn messi-iltoja
suunnitellaan. Kaikki mukaan messi-iltoihin.
Ammunta:Säännölliset luolavuoromme ovat päättyneet lisätietoja saatte Jari Luostariselta p.0503103347
Yhdistyksen kiväärikilpailu 150m
Su.02.05.2010 klo12.00 – 16.00
Keskusampumarata. Ilm.MPK:N
nettisivuillla,kohdassa Helsinki.Viimeinen ilm.päivä 27.04.2010 Omat
aseet(itselataava,kertatuli,avotähtä
imet) ja ampuma-alustat. Yhdistyksen ase ja patruunat käytettävissä.
Ampumaohjelma: kohdistus 5+5
lks,kilpasarja 10 + 10 lks yht 30 laukausta. Osallistujat noudetaan San-
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tahaminan porttivartion pysäköintialueelta klo 11.15 Lisätietoja Jari Luostarinen p.050-3103347

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.
SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.ﬁ. Muista myös Sissiportaalin
käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
ELOKUVIIN
Sissien dokumentointijaos järjestää erikoisnäytöksen ”Stadin Sissien
seikkaluja vuosien varrelta” lauantaina 8.5.2010 elokuvateatteri Bio Grandissa Tikkurilassa. Ks. tarkemmin Sissi Sanomat.
MAASTOTOIMINTA
SISSITAITOKILPAILU järjestetään 24.–25.4.2010 MPK:n kurssina. Kilpailun johtaja Aleksi Ilmonen. Ilmottaudu MPK:n sivujen kautta. Lisätiedot
MPK :n nettisivuilta www.mpky.ﬁ
ITÄ-HELSINGINJOTOS 15.5. Tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.
AMPUMATOIMINTA
Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot normaalisti parillisen (10–22) viikon maanantai klo 19.00–21.30 ja sunnuntai klo 14.30–17.00.
Ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys Tomi Haimelin 040 552 5551 tomppa@scuba.ﬁ tai kari.savolainen@danpat.ﬁ. Tervetuloa
mukaan aktiiviseen toimintaan!
Piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalla tässä lehdessä. Lähestulkoon joka viikonloppu Santahaminassa. Ilmoittautumiset ratavuorolle@luukku.com aina keskiviikkoon klo.16.00 mennessä. Muistakaa myös
mpky:n ampumavuorot.
SALITOIMINTA
Sissien harjoitusvuorot ma 1800–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18001930 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00-19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko
Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
VIESTITOIMINTA
MPK järjestää 29.5. Siviiliviestivälinekurssin. Tarkemmat tiedot ja ilmottautuminen ks. MPK:n sivut.
HUVITOIMINTA
Sissien kevätsauna saunotaan perjantaina 21.5. Santahaminassa. Merkkaa jo nyt kalenteriisi.
MUUTA
AKS:n perinneyhdistys järjestää tiistaina 11.5. klo 18 esitelmätilaisuuden
Suomalaisella Klubilla. Aiheena ”Suomalaiset erikoisjoukot tänään”.
SISSIEN HIHAMERKIT
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.ﬁ) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.ﬁ ).
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.ﬁ,
Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.
ﬁ, Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.
com

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET
www.tapiolanreserviupseerit.ﬁ , www.esres.ﬁ
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.ﬁ, aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.ﬁ
PERINNETOIMINTA
Sotiemme Veteraanit Keräys 2010. Tarvitsemme vapaaehtoisia keräyshenkilöitä osallistumaan keräystoimintaan tämän vuoden aikana. Ensimmäinen keräys Espoon alueen kauppakeskuksissa huhtikuussa. Tarvitsemme opashenkilöitä varusmiehille huhtikuun keräystä varten. Ilmoittautumiset: marko.puumalainen@ovi.com, 040 544 5763.
LIIKUNTA
Harjoitusmarssi 4, su 18.4. MPKY:n kurssitunnus: 040410 12019. Kokoontuminen Tapiolan uimahallin p-paikka, Kirkkopolku, Tapiola-Espoo. Varustus: normaali ulkoiluasu, vaellus- tai varsikengät, vettä ja pikkupurtavaa
sekä reppu. Matkan pituus noin 20km. Harjoitusmarssi Kesäyön marssiin,
joten painojen käyttö repussa on suositeltavaa, noin 5 kg. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Jan Ek p. 050 5431043.
Harjoitusmarssi 5, su 8.5. MPKY:n kurssitunnus: 040410 12029. Kokoontuminen Tapiolan uimahallin p-paikka, Kirkkopolku, Tapiola-Espoo. Varustus: normaali ulkoiluasu, vaellus- tai varsikengät, vettä ja pikkupurtavaa
sekä reppu. Matkan pituus noin 30km. Harjoitusmarssi Kesäyön marssiin,
joten painojen käyttö repussa on suositeltavaa, noin 5 kg. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Jan Ek p. 050 5431043.
Kesäyön marssi pe 11.6. Hakunilan Urheilupuisto, Vantaa. Lisätiedot: Jan
Ek p. 050 543 1043.
Lisäinfoa muista pk-seudun reserviläisliikuntatapahtumista löydät nettisivujemme toimintakalenteriosiosta sekä myös mpky:n sivuilta.
SOTAHISTORIALLINEN PATIKKARETKI
Järjestämme sotahistoriallisen patikkaretken Hankoniemelle Harparskog-linjalle toukokuussa la 22.5. Kyseessä päiväreissu, matka n.15km. Eväät

omasta repusta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: perttu.salonen@esres.ﬁ,
0400 280 378
AMMUNTA
Padasjoen Kymppi – Talvipäivät vietettiin 19.-21.3. ruudinkatkuisissa merkeissä runsaan lumipeitteen kera. Ilahduttavaa oli todeta runsas osanotto
etenkin uusien ampujien joukosta. Ilmeisesti aikaisemmin tänä vuonna suoritettu turvallisen ampujan kurssi houkutteli runsaasti ensikertalaisia mukaan. Kiitokset kaikille mukana olleille sekä reippaalle järjestelyporukalle.
Ensi elokuussa (6.-8.8.) jatketaan taas Padasjoen maisemissa Kesäpäivien
merkeissä. Sitä ennen on kuitenkin runsaasti muita tapahtumia, joissa saa
piiput kuumaksi. Seuraa ilmoittelua nettisivuiltamme ja myös http://www.
eskapat.net
TÖÖLÖNTORIN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00 - 20:30
Oma pistooliammuntavuoro Töölöntorinkadulla on tarjolla kevätkaudeksi jokaisena sunnuntaina. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja
parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai
sitä pienemmillä.
Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.ﬁ ja parillisina
viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.ﬁ viimeistään keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot:
nimi: Oma Nimi
laina-aseen tarve: On/Ei
reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes
vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva (RAT) tai SAL-lisenssi
(LIS)); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua
osoitteista http://www.reservilaisliitto.ﬁ/ tai http://www.rul.ﬁ/
SANTAHAMINAN VUOROT
Syksyn Santahaminan vuorot löydät Espoon-Kauniaisten koulutusosaston sivuilta www.eskapat.net. Ohjeet vuoroille ilmoittautumiseen: www.
eskapat.net, valitse kohta : ohjeet ampumaratavuoroille /ohjeet.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0400 212 252.
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; kapt heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.ﬁ, 040-552 9530, varapj ja tiedotusvastaava: ltn panu.
korpela@tapiolanreservinupseerit.ﬁ, 040-557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.ﬁ, puheenjohtaja alik Perttu.Salonen@esres.ﬁ, 0400 280 378, varapj ja ampumavastaava kers Jyrki.Helin@
esres.ﬁ, 0400 212 252.

KENTTÄTYKISTÖKERHO
UUDENMAAN TYKISTÖKILTA
Tapahtunutta
Tykkimiehen opas – kirja julkaistu
Jokaisen reserviläisen perusopas epäsuoran tulen käyttöön julkaistiin
Suomen tykistön päivänä 6.3.2010. Kerhon ja killan jäsenet voivat tilata kirjaa ”asevelihintaan” osoitteesta: puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ
Perussuunta 2010 – kisan voitto Suomeen.
Vänrikki Kristian Hacklin voitti tämän vuoden kisan Virossa.
Esitelmiä
Perinteinen Suomen tykistön päivä juhlaillallisineen keräsi nuoremmat
ja varttuneemmat tykistön ystävät ravintola Tekniskaan. Juhlassa kapteeni
Juha Pekkala kertoi Suomen puolustusvoimien avusta Afganistanin uuden
armeijan koulutuksessa: Pekkala toimi viime vuonna paikallisen tykistökomentajan mentorina. Erinomaisen havainnollisen esityksen aikana kävi selväksi, että Afganistanin operaatiossa on vielä pitkä tie kuljettavana.
YE – majuri Juha Mälkki piti 17.3.2010 esitelmän kuinka sotilasjohtamisessa. Mälkin teemana oli, kuinka ihmisen toimintaan taistelutilanteessa
vaikuttavat paljon muut asiat, kuin perinteisesti tärkeänä pidetyt sotatekniikka ja -taktiikka. Esimerkkinä Mälkki käsitteli Munakukkulan hyökkäystä

1944, josta puolustusvoimat on tekemässä multimediaesitystä.
Mälkiltä on tulossa samaan aiheeseen liittyvä kirja.
TULEVAA OHJELMAA
23.-25.4.2010 Hedberg- kilpailu,
Niinisalo; Tykistön vapaaehtoisen
koulutuksen kulmakivi.
8.5.2010 Vierailu- ja huoltopäivä
Suomen tykistömuseolle, Hämeenlinnaan
Paikka: Hämeenlinna, Tykistömuseo, aloitus kello 10.00. Valtakunnallinen, tykkimiesyhdistysten
kunnostuspäivä Tykistömuseossa.
Päivän aikana kummitykkien huollon lisäksi myös mahdollisuus tutustua itse museoon. Kuljetus omilla
autoilla.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
pekka.vasara@luukku.com
13-16.5.2010 Tykkimiehet ry:n järjestämä matka Pietariin
Matkakohteina Pietarin Tykistömuseo ja Karjalan kannaksen taistelupaikat. Ilmari Hakala puh: 044
0221143.
Aika: 22.-23.5.2010 Kapteeni Järvi -kilpailu 2010
Paikka: Santahamina
Kapteeni Järvi- kilpailu on epäsuoran tulen koulutustapahtuma,
joka sisältää partiokilpailun. Kilpailussa taistelijaparit kulkevat
pitkin suunnistusrataa, jonka varrella on tehtävärasteja. Kilpailupartiot muodostetaan paikan päällä,
mutta myös valmiit partiot voivat
osallistua. Valmiit partiot ilmoitettava kurssin johtajalle viimeistään
8.5.2010. Kohderyhmänä krh-, kenttätykistö- ja tulenjohtokoulutettu
päällystö, toissijaisesti muun koulutuksen saaneet ja miehistöön kuuluvat. Jussi Pennanen 040-705 6762,
jussi.pennanen@gmail.com
Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun pistooliharjoitusvuoro parillisina keskiviikkoina
klo.16-19. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen: jyrppy@hotmail.
com edellisen viikon perjantaihin
mennessä. Kevään viimeinen vuoro
on 19.5
TOIMIHENKILÖT:
Puheenjohtaja Markku Mantere
puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ , varapuheenjohtaja Pekka Vasara, pekka.
vasara@luukku.com , sihteeri: Aki
Mäkirinta, email: sihteeri@ktkerho.
ﬁ , Lohjan patterin päällikkö Tero
Merjomaa, mp 0500 841 585, tero.
merjomaa@nordea.com. Killan
verkkosivut: www.tykistokilta.net.
KT-kerhon verkkosivut: www.tykistö.ﬁ

Johtaminen ja sotilasperinne- kurssi
Aika: 28.4.2010 klo.18.00
Paikka: Kauppakorkeakoulu
Maksu: Ei kurssimaksua.
Ennakkoilmoittautuminen pakollista ke
28.4 klo.16.00 mennessä:
jukka.mattila@mbnet.ﬁ tai veijo.rautio@
helsinki.ﬁ
Kokoontuminen Kauppakorkeakoulun
ulko-ovelle (Lapuankatu 6 klo.17.5518.00) josta siirrymme luokkaan.
Tervetuloa

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp
WEG Oy
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

P Tyllilä Linja Oy
Hyljekuja 6
02270 ESPOO
(09) 888 1269

Viking Line Abp

Oy Mechelin
Company Ab
Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Veho Group Oy Ab
PL 151
00101 HELSINKI
010 56 911

Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI
(09) 4730 3301
www.slo.ﬁ

Ab Fennopress Oy

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

Vaisala Oyj

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Arabiankatu 12
00560 HELSINKI
(09) 612 9650

www.bolder.ﬁ
Bertoc Oy
Lampputie 4 C
00750 HELSINKI
(09) 350 7010

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

EURENCO
Vihtavuori Oy

Rakennuspalvelu
Lahtinen Oy
Rinnetie 1
10520 TENHOLA
0400 729 681

Safe-Team Oy
Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249
www.safe-team.ﬁ

Lönnrotinkatu 3 A 3
00120 HELSINKI
(09) 684 4250

Sähkösuunnittelutoimisto Forssell Oy

Rolls-Royce Oy Ab
Yhteisellä asialla

Svenska Finlands
Folkting

Kullervonkatu 20
00610 HELSINKI
(09) 720 6330

  

Marsh Oy
Ahventie 4 B III krs
02770 ESPOO
(09) 8677 4200

Berner Oy
PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

  

   
  
  !! "#$ %&&'%()
   **  + 
,,,  Harvialan
Taimimyymälä Jokinen
& Maunula

Meca- Trade Oy

Oy Forcit Ab

Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

PL 19
10901 HANKO
0207 440 400

Arkkitehtitoimisto
Tähti-Set Oy

Insinööritoimisto
JS-Suunnittelu Oy

Siivousliike
S.Ilvonen Oy

Metallipuristamo
K.S.Laakkonen Oy

Pyhäjärvenkatu 1 A
33200 TAMPERE
(03) 3124 9000

PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650

PL 86
00421 HELSINKI
050 569 5924

PL 115
05801 HYVINKÄÄ
(019) 457 111

Insinööritoimisto
Sassicon Oy

Tapiolan Seurakunta

Petrus Församling

PL 200
02771 ESPOO
(09) 862 50400

Vespervägen 12 A
00320 HELSINGFORS
(09) 2340 7100

13330 HARVIALA
0400 415 882

Vallox Oy
Myllykyläntie 9-11
32200 LOIMAA
010 773 2200

Dynea

Enercico Oy

Siltasaarenkatu 18-20
00510 HELSINKI
010 585 2000

Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

Isännöinti Niini Oy

Karhulan Pesuliike

Sorvaamo K-J Laine Ky

Laatukuutio Oy

LVI-Eristys Murto Oy

Oy Johnson Metall Ab

PL 283
00151 HELSINKI
(09) 634 213

Virsumäentie 32
48600 KOTKA
(05) 262 118

Ahjokuja 4
10960 HANKO
(019) 248 4571

Vaahteramäentie 19
04150 MARTINKYLÄ
020 752 8360

Unkarinkatu 20
20750 TURKU
(02) 276 2424

Turkkirata 14
33960 PIRKKALA
(03) 342 7700

Tivoli Sariola Ky

Järvelän Rauta Ky

Raispo Oy

Oy Slamex Ab

Säkylän Apteekki

Vehkalantie 35
04200 KERAVA
0400 207 879

Peltotie 2
16600 JÄRVELÄ
(03) 872 760

Kauppahuone
Laakkonen Oy

Itäinen Pitkäkatu 38-40
20700 TURKU
(02) 232 8432

Malminkaari 5
00700 HELSINKI
(09) 343 6200

Pyhäjärventie 1
27800 SÄKYLÄ
(02) 8387 9050

Säätölaitehuolto Oy

Suomen Teknohaus

PL 27
00721 HELSINKI
(09) 350 5760

PL 172
04301 TUUSULA
(09) 274 7210

41330 VIHTAVUORI
(014) 377 9211

Loka-Veto
(09) 855 5001

Linnamäki Steel
Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Reserviupseerikoulutukseen hakeminen
Hakemus liitteineen tulee toimittaa hakijan oman sotilasläänin aluetoimistoon 30.4.2010 mennessä, jotta se
huomioitaisiin vuoden 2010 oppilasvalinnoissa. Hakemus
tulee tehdä hakulomakkeelle. Valintapäätöksestä tiedotetaan kesäkuun aikana. Esityksen hyväksymisestä
koulutukseen tekee sotilasläänin esikunta. RUK:n johtaja
hyväksyy oppilaat kurssille. Päätöstä tehtäessä on oltava
tiedossa tuleva sodanajan sijoitus, johon henkilö sijoitetaan koulutuksen päätyttyä. Koulutuskokonaisuuteen
valittavalta edellytetään ehdottomasti
* varusmiehenä saatua reservin aliupseerin koulutusta
(suoritettu aliupseerikoulu)
* suunniteltua tai voimassa olevaa sodan ajan sijoitusta
upseerin tehtävään
* yleistä soveltuvuutta koulutettavaksi reservin upseeriksi sekä
* omaa halukkuutta ja sitoutumista.

PL 36
80101 JOENSUU
010 309 2500

Isännöitsijäpalvelu
Tapanainen
Punavuorenkatu 20
00150 HELSINKI
(09) 174 300

Pirkanmaan
Keittiökaluste
Teollisuustie 8
33470 YLÖJÄRVI
(03) 3142 1900

Lisäksi valinnoissa huomioidaan myös
* suunniteltuun sodan ajan tehtävään soveltuva erikoisja johtamisosaaminen
* reservissä osoitettu osaaminen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä
* rauhanturvakokemus
* mahdollinen sodan ajan esimiehen lausunto
* aktiivinen toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa sekä
* tehtävän vaatima fyysinen toimintakyky
Fyysinen suorituskyky testataan 12 minuutin juoksutestillä
ensimmäisen lähijakson aikana. Mikäli oppilas ei saavuta
2300 m:n vaatimusta testi uusitaan n. 1kk:n kuluttua. Jos
oppilas ei uusintatestissäkään saavuta 2300 m:n tulosta
hänen kurssinsa keskeytetään. Koulutuskokonaisuuden
hyväksytysti läpäisseet reserviläiset ylennetään vänrikeiksi/aliluutnanteiksi koulutuskokonaisuuden päättymisen jälkeisenä itsenäisyyspäivänä.
Lisätietoja koulutuksesta antavat aluetoimistojen
asiakaspalvelut ja puolustushaarojen esikunnat.
www.mil.ﬁ

Tietäjäntie 4
02130 ESPOO
(09) 439 3650

Asianajotoimisto
Kasanen & Vuorinen Oy
Uudenmaan Tilipalvelu
Laurinkatu 45
08100 LOHJA
(019) 347 272

Hammaslääkäri Jussi
Kuusisto
Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMMI
(09) 298 9796

Tekopa Oy

Helsingin Kalansavustamo Oy
Verkkokatu 6
00580 HELSINKI
(09) 7518 3300
Vanhustyön keskusliitto
Malmin Kauppatie
2600700 HELSINKI
(09) 350 8600
www.vtkl.ﬁ

PL 30
03601 KARKKILA
(09) 225 2280

Talkookutsu
Helsingin reserviläispiirin Vuosaaren saunapirtillä pidetään
kevättalkoot 15.-16.5.2010. Ilmoittautumiset Soini Hyttiselle puh.
050 3695305.

Oy Combinent Ab
www.combinent.com
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Arto Pulkki
puh. 4056 2071
arto.pulkki@hrup.ﬁ

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

Järjestöupseeri Tomi Alajoki
puh. 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.ﬁ

Helsingin Aluetoimiston
vuosipäivä Santahminassa
on
takanaan runsaat kaksi toimintavuotta. Aluetoimisto vietti vuosipäiväänsä kuitenkin ensimmäistä kertaa 24.2.2010, koska aluetoimistoille
määritettiin tällaiset tunnusmerkit
vasta keväällä 2009. Helsingin Aluetoimiston vuosipäivän kunniaksi järjestettiin Santahaminassa Jääkäritalossa tilaisuus, johon aluetoimiston
oman henkilöstön lisäksi osallistui
aluetoimiston keskeisten sidosryhmien edustajia.
Puolustusvoimain komentaja
vahvisti aluetoimistojen ulkoiset
tunnusmerkit 20.4.2009. Tällöin
päätettiin sotilasläänien esikuntien
alaisina toimivien aluetoimistojen
vuosipäivät, kunniamarssit, liput ja
perinnejoukot. Helsingin Aluetoimiston vuosipäiväksi vahvistettiin
perinteinen sotilasläänien ja sotilaspiirien esikuntien vuosipäivä, 24.2.
Helsingin Aluetoimisto sai samalla
kunnian vaalia Helsingin Sotilaspiirin Esikunnan ja sen edeltäjien perinteitä. Aluetoimiston lipuksi määritettiin kielekkeinen valtiolippu ja
kunniamarssiksi nimettiin äsken
kuulemamme Martti Parantaisen säveltämä Asemies -marssi.
Helsingin Aluetoimiston sotilashenkilöstö ulkoisiksi tunnusmerkeiksi vahvistettiin Kaartin Jääkärirykmentin sotilaspuku ja -arvot sekä
joukko-osastotunnus.

Vuosipäivä on hetki pysähtyä tarkastelemaan oman joukon perinteitä. Tunnustettu tosiasia on, ettei
menetyksellinen tulevaisuuteen katsominen ole mahdollista, ellei tunne
joukkonsa perinteitä ja vuosikymmenten takaisia vahvuustekijöitä.
Helsingin Aluetoimiston perinnejoukon Helsingin sotilaspiirin toiminta alkoi 19.2. ja 13.12.1932 annettujen asetusten perusteella uuden
aluejärjestön yhteydessä. Sotilaspiireinä toiminta päättyi vuoden 1992
lopussa silloiseen puolustusvoimien
johtamis- ja hallintojärjestelmän
muuttumiseen liittyen. Sotilaspiiri-

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n vuosikokous, Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ylimääräinen kokous sekä piirivaltuuston kevätkokous
Kokoukset pidetään maanantaina 10.5.2010 kello 18.00 alkaen Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. Ennen kokouksen alkua pidetään yhteinen esitelmätilaisuus, jossa professori Pekka
Appelqvist kertoo Maanpuolustustieteellisen neuvottelukunnan työstä.
Kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmätilaisuuteen.

HELSINGIN ALUETOIMISTOLLA

Perinteet ovat kunnia-asia

Kokouskutsut

Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset, joissa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. HELRESP vuosikokouksessa ja HRUP ylimääräisessä kokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.
Piirihallitukset

RUK 90 VUOTTA
Reserviupseerikoulu kutsuu kaikki
Reserviupseerikurssit Haminaan
lauantaina 19.6.2010.
Ohjelma alkaa kello 13.00 Päiväjuhlalla
Bastionissa.
- Bastioniin järjestyminen kello 11.00 alkaen
Päiväjuhlan jälkeen järjestyminen ohimarssiin kursseittain.
Ohimarssi Kadettikoulunkadulla lännestä
itään, alkaen Raatihuoneelta.
Ohimarssin jälkeen tutustuminen kalustonäyttelyyn ja kenttäpäivällinen Tykistökasarminkentällä/Muonituskeskuksessa.

Kalustonäyttely ja
RUK-Museo ovat
avoinna koko päivän. HRUP järjestää
linja-autokuljetuksen
Helsingistä Haminaan
ja takaisin.
Hinta 15e/hlö, maksetaan käteisellä bussissa, Toreniuksen liikenteen 50-paikkainen auto. Lähtö 19.6.2010.
klo 9.00 HELSINKI, Rautatientori ’Fennian
edestä´, kahvitauko matkan puolivälissä.
Paluulähtö 19.6.2010 n. klo 18 HAMINA.
Sitovat ilmoittautumiset: HRUP, Tomi Alajoki,
toimisto@hrup.ﬁ, puh: 09-40562073.

Everstiluutnantti Heikki Pohja.

en monipuolisesta toimintakentästä
tärkein koko niiden historian näkökulmasta oli toimiminen aluejärjestön osana. Piiri tarkasti ja valvoi
alueellaan asuvan asevelvollisen
miehistön sekä sotilasläänin johdossa valmisteli niiden käyttöä ja varustautumista kriisi- ja sotatilanteen
varalta. Sotilaspiirit rakennettiin jo
valmiin kutsuntajärjestelmän pohjalle. Suomeen oli jo vuonna 1878
säädetty asevelvollisuuslaki. Sen
mukaan jokainen Suomen mies on
isänmaan ja valtaistuimen suojelemiseksi asevelvollinen. Sanamuotoja vaihdellen on sama perusvelvoite
säilynyt tähän päivään asti.

Johtamis- ja
hallintojärjestelmä
toimiva kokonaisuus
Aluehallintojärjestelmä nykymuodossaan on vuoden 2004 valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selonteon jatkumo. Poliit-

tinen hyväksyntä ja sen jälkeinen
suunnittelu tuottivat maavoimiin
19 aluetoimistoa. Puolustusvoimien
rakennemuutokseen liittyen aluetoimistot käynnistivät toimintansa
vuoden 2008 alussa. Aluetoimistoista tuli operatiivisten sotilasläänien
alaisia aluehallintoviranomaisia.
Lainsäädännön mukaisesti aluetoimistot suunnittelevat ja johtavat
sotilaallista maanpuolustusta alueellaan, järjestävät kutsunnat ja käsittelevät asevelvollisuutta koskevia
asioita. Hallinnollisesti osa aluetoimistoista, kuten Helsingin Aluetoimisto, organisoitiin joukko-osastojen kokoonpanoon.
Kahden toimintavuoden perusteella voidaan todeta muutoksen
olleen onnistunut. Järjestelyt voidaan katsoa vakiinnutetuksi kahden ensimmäisen toimintavuoden
aikana. Etelä-Suomen sotilasläänin
komentajan ja esikunnan ohjauksella ja tuella Helsingin Aluetoimiston

UPSEERILIITTO
Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.

toiminta osana Kaartin Jääkärirykmentin hallintorakennetta saatiin
kitkatta käyntiin. Organisaatioiden
tehtävät vahvistavat toisiaan. Osa
aluetoimiston henkilöistä on kaksoishatutettuja. Tämä ei kuitenkaan
ole muodostunut haasteelliseksi.
Vuoden 2010 alussa tehdyt tarkennukset Helsingin Aluetoimiston
kokoonpanossa ja resursseissa parantavat edelleen toimintaedellytyksiä. Kaartin Jääkärirykmentin
Esikunnan tarkennettu kokoonpano
huolto-osaston myötä selkeyttää organisaatiota ja tehtäväjakoa. Operatiivisen sektorin muuton myötä on
saatu keskitettyä joukkotuotannon
suunnittelun sekä joukkojen suorituskyvyn luomisen ja ylläpidon
samaan työpisteeseen. Alueellisten
sotilasläänien lakkauttamisen myötä sekä Etelä-Suomen Sotilasläänin
Esikunnasta kohdennetut virat lisäävät myös aluetoimiston toimintamahdollisuuksia.

Maanpuolustus on
myös yhteistyötä
Helsingin Aluetoimisto on löytänyt
yhteistyökumppaninsa. Viranomaistyössä on saatu vuosien 2007 - 2009
aikana luotua perusjärjestelyt kuntoon, joista on hyvä edelleen kehittää toimintaa. Vapaaehtoisessa
maanpuolustuskoulutuksessa on
päästy pääkaupunkiseudun vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistoimintaryhmän myötä entistä
monipuolisempaan yhteistoimintaverkostoon. Erityisen positiivinen
ja suorituskykyä kehittävä kumppanuus aluetoimistolla on Helsingin
maanpuolustuspiirin kanssa. Reservi on pitänyt kiitettävästi yhteyttä
aluetoimistoon ja sopeutunut tilanteeseen. Realistista on kuitenkin todeta, että aluetoimiston roolin tunnetuksi tekemin laajan reservimme
keskuudessa kestää vuosia.

